
„Przygody Baltazara Gąbki” Stanisław Pagaczewski

W tej części prezentacji chciałabym wrócić do książek przygodowych i przypomnieć 

kultową  powieść Stanisława Pagaczewskiego  „Przygody Baltazara Gąbki”.

Pierwsze wydanie przygód ukazało się w 1966 roku i miało tytuł „Porwanie Baltazara 

Gąbki”. W książce tej poznajemy historie kilku zabawnych i ciekawych bohaterów, którym 

autor nadał żartobliwe imiona i nazwiska. Jest wśród postaci profesor Baltazar Gąbka – 

badacz przyrody, jest także kucharz Bartolini Bartłomiej herbu Zielona Pietruszka i jest Smok 

Wawelski. Każdy z bohaterów ma inne pochodzenie i którakolwiek z opisanych postaci jest 

na swój sposób inna – fascynująca, frapująca, fantastyczna. „Przygody Baltazara Gąbki” to 

powieść, w której – oprócz przygody – zostały zawarte wątki szpiegowski i podróżniczy. 

Wszystkie części przygód są nie tylko pełne humoru, ale także różnych głębokich 

spostrzeżeń. W powieści Stanisława Pagaczewskiego prawdziwą miarą wielkości jest dobroć 

serca, wierność i heroizm. Bez moralizowania można przekonać się, że działanie w pojedynkę 

jest nieskuteczne. Pagaczewski nie poucza, a jednak uczy jak żyć. Nawet w Krainie 

Deszczowców – w której odnajdujemy mechanizmy państwa totalitarnego i społeczeństwa 

żyjącego w ciągłym zastraszeniu, w którym budzi się poczucie krzywdy i chęci zmian –  

wybucha rewolucja.

Docenić trzeba również kunszt autora oraz sposób, w jaki wykorzystał i przekształcił 

tradycyjną legendę. Jeden z głównych bohaterów – Smok Wawelski – zostaje 

wegetarianinem, gdyż mięso mu szkodzi.

Dzieci rozkoszują się historiami, które są radosne, często wariackie. Taki właśnie 

klimat zawarty został w „Przygodach Baltazara Gąbki”. Bohaterowie powieści znaleźli 

sposób żeby sobie poradzić z Krainą Deszczowców, która została zabawnie opisana i budzi 

raczej zdziwienie niż przerażenie. Nawet zło daje się jakoś ośmieszyć, oswoić, może nawet 

polubić, tak jak postać słynnego Hiszpana – tajemniczego Don Pedro, pociesznego 

nieudacznika. W ostatniej części serii przygód znajdziemy natomiast akcent ekologiczny – 

opis walki bohaterów ze smogiem.

Ze względu na oryginalność, poczucie humoru oraz wykorzystanie tradycyjnych 

motywów powieść zdobyła sobie ogromną popularność. Sukces pierwszej książki skłonił 

autora do napisania dalszego ciągu przygód profesora Gąbki. I tak, po „Porwaniu Baltazara 

Gąbki”, w 1975 roku została wydana część zatytułowana „Misja profesora Gąbki”, w 1979 r. 

„Gąbka i latające talerze” i w 1982 roku „Przygoda na Rodos”. Wszystkie te części zostały 

opatrzone zabawnymi ilustracjami Alfreda Ledwiga, który również był autorem projektów 



plastycznych wykorzystanych w filmach powstałych w latach 1969 – 1970 na podstawie 

powieści. Wyemitowanych zostało 13 filmów animowanych, które – tak, jak książki przez 

czytelników – również zostały ciepło przyjęte przez widzów.

Wracając jeszcze do autora: Stanisław Pagaczewski za swoją twórczość dla dzieci 

otrzymał w 1978 roku Order Uśmiechu, a w 1979 r. Nagrodę im. Gustawa Morcinka 

I Stopnia.

W książkach tego twórcy znajdziemy dużo uśmiechu i humoru, przy jednoczesnym 

poznaniu nieoczekiwanie wielu prawideł. Dlatego też polecam te książki nie tyko dzieciom, 

ale również rodzicom. Myślę, że lektura tych przygód umożliwi im spędzenie wesołych chwil 

z dziećmi oraz bohaterami serii „Przygód Baltazara Gąbki”, tym bardziej że w sprzedaży 

można już  kupić wydanie -trylogię. 

Kadr z filmu „Porwanie Baltazara Gąbki”
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