Małgosia kontra Małgosia - streszczenie, plan wydarzeń,
problematyka
Streszczenie
Małgosia, która nie jest zbyt posłuszną dziewczyną, zostaje sama w domu. Niedługo potem
przenosi się w inną rzeczywistość. Trafiając w miejsce, którego nigdy nie widziała, zauważa, że
cofa się w czasie.
Małgosia trafia do miejsca, w którym ważne były sztywne maniery, a realia były zupełnie inne
niż w znanym jej świecie. Dziewczynka zauważa, że tamtejsi mieszkańcy chcą, by była ona
Małgosią, którą oni znali.
Dziewczynce jednak nie podoba się ten stan. Plan małżeństwa z jej udziałem nijak nie przypada
jej do gustu. Marzy ona, żeby dostać się z powrotem do domu. Jednak póki co wiedzie życie
Małgosi, z tamtego, dziwnego świata.
Poza postaciami takimi jak Klara czy Panna Franciszka, w życiu Małgosi pojawia się byt
niezwykły. Głos, który słyszy pewnego dnia w ciemnościach – tak Małgosia napotyka Dytko.
Małgosia w tamtejszym świecie spotyka także Joachimka.
Dziewczyna poznaje coraz lepiej krainę, w której przyszło jej się znaleźć. Uczestniczy w
kolejnych wydarzeniach. Żyjąc w domu z Klarą, Dorotką i tamtejszą matką, ma możliwość
zobaczyć, co jest ważnym dla żyjących niegdyś ludzi. Martwiące ich kwestie ożenku wydają się
dziewczynie niezwykle dziwne.
Dziewczyna nie znając tamtejszych obyczajów zachowuje się bardzo swobodnie, także w
stosunku do mężczyzn. W tym między innymi do Władysława, który grozi Małgorzacie, że
rozpowie o niej plotki. Dziewczyna, mamiąc adoratorów, dostrzega w tym świetną zabawę. Co
więcej, ma ona być dziedziczką majątku.
Wszystko jednak idzie nie po jej myśli. Małgosia licząc na świetną zabawę, wpada w tarapaty.
Dziewczyna chętnie wróciłaby do domu, jednak sprawy przybrały inny obrót. Klasztorna
przyszłość to wybór dla Małgosi.
Wszystko jednak kończy się dobrze. Małgosia wraca do domu, a jej nowa rodzina zyskuje
możliwość otrzymania majątku. Odmieniona dziewczynka stara się i pomaga w domu. Choć
wydaje się, że nic się nie zmieniło, dziewczynka odkrywa, że pod jej nieobecność życie toczyło
się dalej. Okazało się, że ją także zastąpiła Małgosia. Pochodząca z XVII wieku dziewczyna
żyła życiem nastolatki.
Plan wydarzeń
1. Złe zachowanie Małgosi.
2. Przeniesienie dziewczyny w czasie.
3. Poznanie nowej rodziny.
4. Plany matrymonialne wobec Małgosi.
5. Przygody dziewczyny w nowej rzeczywistości.
6. Rozmowy z Dytkiem.
7. Zabawa uczuciami mężczyzn.

8. Tarapaty Małgosi.
9. Bunt dziewczyny i pomoc nowej rodzinie.
10. Powrót dziewczyny do domu.
11. Poznanie prawdy przez dziewczynę.
Problematyka
Utwór porusza kilka problemów. Pierwszym z nich jest krnąbrność i nieodpowiednie zachowanie
nastolatki. Tytułowa bohaterka nijak nie chce poddawać się regułom, słynie z tego, że jej
zachowanie nie należy do godnych pochwały. Małgosia jednak trafia do zamierzchłych czasów.
Dzięki przeniesieniu akcji w ciekawy sposób przedstawione zostają ówczesne realia, w których
ogromne znaczenie miały wszelakie reguły i konwenanse. Dziewczyna w nowym świecie nie
potrafi się odnaleźć.
W książce ukazane zostały trudy okresu dojrzewania oraz przemiana bohaterki. Zarysowany
został również wątek izolacji od domu, a także lekceważącego podejścia do życia i ludzi. Utwór
porusza także tematykę nastoletnich miłości oraz podejścia do innych osób i szacunku do ich
uczuć.

