
Ty jesteś cały Świat minus Cały-Świat-oprócz-ciebie

Pędrek  Wyrzutek jest  bohaterem  poetycko-
filozoficznej  opowieści  Stefana  Themersona  
z ilustracjami Franciszki Themerson (pierwsze polskie
wydanie miało miejsce w 1958 roku). Pędrek to istota
trudna  do  klasyfikacji.  Indywiduum,  które  w  opinii
różnych  ma  w  sobie  coś  ze  słowika,  ryby,  psa  
i człowieka. Jest postacią-kolażem nie mieszczącą się
w pełni w żadnym gatunku. „Wyrzutek”. Ten Inny =
Ten Obcy. W stadium pędraka z dziecinną czystością,
ufnością i ciekawością pragnie odkryć, kim jest. Idzie
więc drogą „z miasta, z którego wyszedł do miasta, do
którego szedł”, szukając kogoś, kto mu w tym pomoże.
Tak  trafia  do  profesora  Ah  Acha  Oho,  który  –  na
nurtujące go pytanie – odpowiada: „Ty jesteś Pędrek
Wyrzutek.  Ty  jesteś  cały  Świat  minus  Cały-Świat-
oprócz-ciebie.  Oto  co  jesteś!”.  Oswojenie  słów
profesora  zajmie  Pędrkowi  czas  od  Rozdziału
Pierwszego  do  Rozdziału  Ósmego.  Pomiędzy  nimi
bohater zada wiele pytań, zaznaczy swoje stanowisko,
podejmie  działanie  czy  sprzeciwi  się  absurdalnym
przepisom.  Pędrek  Wyrzutek-odmieniec  jest  istotą
całkowicie  wolną,  pozbawioną  konieczności
podporządkowywania się. 

Podobny status ma Psikus, a więc pies nierasy
– inaczej kundel. „Z każdą nogą z innej beczki i okiem
z innej paczki.  [Jest] Psem w pasy i jednocześnie w
łatki”. Ideę i oprawę graficzną książki wydanej ponad
sześćdziesiąt  lat  po  Themersonach  stworzyły  Magda
Jurek  i  Małgorzata  Gurowska,  zaś  kartotekę
czterdziestu  różnorakich  rasowców  opracowały
zaproszone ilustratorki i ilustratorzy. Autorki wspólnie
z  Dorotą  Masłowską  –  która  napisała  frapujący
manifest  „kundlizmu” i  chwała jej  za to! – zwracają
uwagę na niezwykłe bogactwo możliwych wyglądów i
osobowości wcale niepospolitego mieszańca. Powstaje
on – podobnie jak Pędrek – w wyniku kolażu, z nagłej,
„gorącej miłości bez aranży”, bez wytycznych, często
z  przypadku!  Psikus  to  prawdziwie  „genetyczna
psota”. Wymyka się kategoriom. Bywa kilkoma psami
naraz  i  żadnym  z  nich  tak  naprawdę.  Jest  psem-
oryginalnym,  nieco  ekscentrycznym,  sobą  zawsze.
Chadza własnymi ścieżkami, penetruje różne dziury i
je to, na co ma ochotę. Nie ma nad nim pełnej kontroli,
brak mu rasowej certyfikacji. Wydaje się nie w pełni
wartościowy  (nic  bardziej  mylnego!),  bez  wątpienia
inny, w kręgach psich trendsetterów – mało popularny
i mało atrakcyjny. 



Niech  będą  pochwaleni  Pędrek  Wyrzutek  i
Psikus!  Oni  bowiem  wbogacają  populację
osobowościowo-gatunkową  różnorodnością.  Ich
inność  uczy  przełamywać  schematy  myślenia  i
sztywne  klasyfikacje.  Są  niezwykle  potrzebni  tacy,
jacy są, bo są sobą właśnie! 

Martyna Groth

W eseju wykorzystano: 

1. Ilustrację Franciszki Themersona z książki Stefana
Themersona  "Przygody  Pędrka  Wyrzutka",  1958.
2. Kolaż ilustracji z książki Magdy Jurek i Małgorzaty
Gurowskiej "Psikusy", 2017. 


