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Wstęp 

 

acznijmy od tego, że jeszcze niedawno (czyli jakieś pięćdziesiąt lat temu) wiadomość o 

polskojęzycznym wydaniu Fistaszków wywołałaby moje zaniepokojenie, a najpewniej 

wręcz poważne oburzenie. Kto wie, może nawet zdecydowałbym się podjąć jakieś 

radykalne kroki prawne. Powód? Bardzo prosty. Otóż w pierwszej połowie drugiej połowy 

XX wieku uważałem się za prawdziwego specjalistę od Peanuts (bo tylko taką nazwę 

uważałem za legalną i właściwą) i w związku z tym przyznałem sobie tytuł JiPAPwP 

(Jedynego i Pełnomocnego Ambasadora Peanuts w Polsce). Aby nie być gołosłownym, 

przytoczę fakty. Przede wszystkim już podczas pierwszej podróży zagranicznej (Londyn) 

ze zdumieniem odkryłem, że moje ulubione opowiastki rysunkowe, które dotąd wycinałem z 

przypadkowo napotykanych egzemplarzy zachodnich gazet, są tam dostępne w formie 

książeczek, a nawet albumów. W miarę skromnych możliwości finansowych 

kompletowałem te tomiki, ale, co straszne, wciąż ich przybywało! Zebranie wszystkiego 

wydawało się zadaniem ponad siły i możliwości, niemniej po latach moja kolekcja, choć 

dalece niekompletna, i tak wyglądała dość pokaźnie. Było tego kilkadziesiąt egzemplarzy, 

zaczytanych i niemal nauczonych na pamięć.  

Nie bądźmy jednak naiwni, uzbieranie nawet sporego zestawu książeczek z 

Charliem Brownem i resztą towarzystwa nie daje jeszcze prawa do mianowania się 

JiPAPwP-em! Ale przecież tomiki z komiksami to był zaledwie początek. Zrozumiałe, że 

jako prawdziwy fan poszedłem dużo dalej w identyfikowaniu się ze światem stworzonym 

przez Charlesa M. Schulza.  

Poza samymi komiksami zacząłem otaczać się związanymi z serią gadżetami 

wszelkiego rodzaju. Zaczęło się skromnie – jakiś kubeczek z wizerunkiem Charliego 

Browna, ołówek z ptaszkiem Woodstockiem na czubku, zestawy naklejek z wieloma 

Fistaszkowymi postaciami. Później było poważniej. Miałem, na przykład, dość sporą 

skarbonkę w formie psiej budy, oczywiście ze Snoopym na dachu, miałem szereg 

makatek do wieszania, także z wizerunkiem Snoopy’ego, ale również z Lucy, Charliem i, 

jeśli dobrze pamiętam, Linusem. Ukoronowaniem wszystkiego była garderoba, czyli 

zestaw koszulek ze stosownymi obrazkami, oraz – teraz fanfary! – komplet pościelowy. 

Prześcieradło, poduszki i kołdra ze Snoopym. I co? Miałem nie być ambasadorem? I to 

całodobowym? 

Gadżeciarstwo tego typu było, jak na tamte  czasy i możliwości, sporym 

osiągnięciem, ale myślę, że w sumie jego wartość byłaby minimalna bez zrozumienia 

tego, co te zabawne postaci i ich działania naprawdę reprezentują. Żeby posiąść tę 

świadomość, należało nie tylko oglądać, lecz także czytać i rozumieć. Na szczęście moja 
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znajomość angielskiego była wystarczająco dobra, więc mądrość i dowcip Fistaszkowych 

historyjek docierały do mnie bez większych problemów. I tu wchodzimy w zupełnie 

niezwykłą sferę pojmowania świata Peanuts. Bo warstwa jest tu niejedna. Dominuje żart i 

humorystyczne, często powtarzające się sytuacje, po prostu pozwalające się uśmiechnąć. 

Ale wraz z uśmiechem powinna przyjść myśl, refleksja. Choć bohaterami historyjek są 

dzieci i zwierzaki, to stale wyczuwalny jest otaczający je świat dorosłych. Mali 

bohaterowie tego niezwykłego cyklu reprezentują ogromną rozpiętość zarówno pod 

względem osobowości, jak i światopoglądu. Trapiące ich pytania oraz spostrzeżenia, 

których dokonują, każą czytelnikowi zastanowić się nad najprostszymi sprawami. 

Zrozumienie sytuacji i rozmów, jakich jesteśmy tu świadkami, często każe nam wypaść z 

kolein, którymi podążają nasze nierzadko zaspawane schematami myśli.  

Obok zadowolenia wynikającego z faktu pojawiania się kolejnych przetłumaczonych 

na polski tomów Fistaszków pojawić się może pewna wątpliwość. Chodzi mianowicie o to, 

czy ta, spóźniona o co najmniej pół wieku, obecność Charlesa M. Schulza na naszym 

rynku ma jakiś sens poza historycznym. Moim zdaniem tak, i to o wiele większy, niż 

gdyby komiks pojawiał się w Polsce, nazwijmy to ogólnie, poprzedniej. Teraz, gdy zawitał 

do nas kapitalizm, wzmogło się tempo życia, zaostrzyła konkurencja, a świat stanął 

otworem, polskie realia dużo bardziej przypominają te, w których funkcjonował Charlie 

Brown i całe jego towarzystwo.  

Codzienny pęd powoduje, że najbardziej odpowiada nam poznawanie świata 

poprzez skakanie po kanałach kablówek bądź internetowe klikanie w linki. Pamiętajmy 

jednak o Fistaszkach. Ich przygody, opowiadane w kilku zaledwie obrazkach, są krótkie, 

mądre i dowcipne. Nie zniechęcają rozbudowanymi opisami przyrody (jak wiele lektur 

szkolnych), nie epatują mozolnie analizowanymi życiowymi dylematami (jak kino 

moralnego niepokoju) i nie straszą prymitywnym humorem (jak większość nastawionych 

na rechot kabaretów). Uczą mądrego patrzenia na rzeczywistość oraz dystansu do 

zadęcia i pozerstwa różnego rodzaju mędrców czy proroków, pchających się z butami w 

nasze życie. 

Jako emerytowany i pozostający w stanie spoczynku JiPAPwP informuję niniejszym 

wszystkich zainteresowanych, że aprobuję i popieram wszelkie działania mające na celu 

prezentację oraz promocję Fistaszkowych idei na terenie całego kraju, a także wśród 

obywateli polskich przebywających poza jego granicami. 
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