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PRZEDMOWA

Tom mniejszy zawiera dziewięć studiów poświęconych zagadnieniom dziecięcej 
komunikacji literackiej. Pierwotny kształt większości tekstów włączonych do zbioru 
stanowiły odczyty i wykłady wygłaszane przeze mnie na różnych zgromadzeniach nau- 
колуусЬ w ciągu ostatnich dziesięciu łat. Niektóre z nich były publikowane w tomach po- 
sesyjnych. Ich problematyka stanowi swoistą w\padkow'ą między tym, co jest przed
miotem mej własnej aktywności badawczej, a tym, co interesujące było dla szerszego 
środowiska — nie tylko akademickiego, Iccz talcże zawodowego, przede wszystkim bi
bliotekarzy i nauczycieli.

Teksty przedstawione poniżej dotyczą różnych z w itk ó w  między interesującymi 
mnie obszarami pisarstwa i dzieciństwa: dziecko jest w  nich przedmiotem literackiej re
fleksji, składnikiem świata przedstawionego, ale też podmiotem literackiej komunikacji: 
czytelnikiem, twórcą, kolporterem, wykonawcą tekstów tworzonych profesjonalnie lub 
stanowiących część folkloru. Granice tych ról, jak wskazują teksty Teatr dźwięków... czy 
Składniki melodramatycziie..., często trudne są do uchwycenia.

Wszystkie zebrane teksty łączy, mimo różnorodności, wspólny punkt widzenia. Są one 
próbą spojrzenia na problemy literatury dzieciętej pod kątem sygnałów emocjonalnych, 
jakie przekazuje ona dziecku, a także próbą dowodu, jak ważne są owe sygnały. Swoistym 
wykładem credo autorskiego jest tekst pierwszy, którego tytuł jest tożsamy z tytułem 
całego tomu. Drugi tekst kolejny jest próbą odczytania koncepcji dziecka i dzieciństwa za
wartej w twórczości Janusza Korczaka. Środkowe partie tomu dotyczą zagadnień reakcji 
emocjonalnych dziecka na tekst i kręgu kultury literackiej dziecka, artykuły Ścieżka 

'mokra od łez, Goście nocy. Atelier strachu zaś ukazują nurty literackie skupione na 
poszczególnych sferach uczuć: sentymentu, nienawiści, lęku. Tekst ostatni. My i oni.., 
dotyczy tego, co możemy nazwać „szarą sferą” oddziaływania emocjonalnego utworu. 
Stereotypy stanowią tę warstwę utworu, która przyswajana niemal bezwiednie, wpływa na 
sympatie i niechęci czytelnicze nieraz bardziej skutecznie, niż główna, wyraziście artyku
łowana teza utworu.

Niektóre zamieszczone w tomie relacje badawcze mają jedynie charakter przy- 
czynkarski czy zwiadow'czy, ukaziiją wszakże odmienne aspekt}' funkcjonowania literatuiy 
niż te, które znajdują odbicie w konwencjonalnych badaniach czytelniczych, i z tej racji, 
jak mniemam, zasługują na uwagę tak badaczy literatury, jak i praktyków, pośredni
czących między dzieckiem a książką, do których przede wszystkim tom ten jest adre
sowany.



DZIECKO W ŚWIECIE ЕМОСЛ LITERACKICH

Gdy spoglądamy wstecz na dorobek psychologii, pedagogiki i całej myśli hu
manistycznej XX stulecia, możemy powiedzieć, że ich bardzo ważnym osią
gnięciem jest odkrycie świata uczuć dziecka, jego złożoności i ogronuiej siły.

Jednakże w moim przekonaniu obszar emocjonalny nie zawsze był docenia
ny w rozpatrywaniu kontaktów dziecka z literaturą. Przeciwnie, podążając 
tropem wypowiedzi teoretycznych i krytycznych o literaturze dziecięcej, odnaj
dujemy w nich różne poglądy ograniczające rolę uczuć w utworach dla dzieci. 
Szczególnego niebezpieczeństwa dopatrywano się w tekstach przedstawia
jących uczucia negatywne, jak strach, lęk czy gniew lub pragnienie zemsty. 
Powołując się na wrażliwość dziecka kruchość jego systemu nerwowego do
magano się i wprowadzano w czyn te żądania — usuwania z utworu scen 
drastycznych, obrazów, w których Ijohater odczuwa lęk, a także radykalnych za
kończeń baśni, gdzie negatywnemu bohaterowi zostaje wymierzona okrutna 
i surowa kara. Pod takimi hasłami literatura dla dzieci i młodzieży wkraczała 
w wiek XX.

Strefę pozytywnych emocji literackich również zdarzało się uważać wielu 
krytykom za rzecz wstydliwą; odżegnywano się od utworów „sentymental
nych”, ,,czułostkowych’' i „cldiwych” jako od siedliska kiczu i złego gustu. 
Ó Tajemniczym ogrodzie F.H. Burnett pisano, że „książka ta jest egzaltowana 
i stwarza niezdrową atmosferę” i, nie oszczędzano też irmych utworów pisarki, 
a wreszcie cały dział tak zwanej pow ieści dla dziewcząt uznano za literaturę nie
pożądaną, podsycającą „marzenia o spotkaniu królewicza z bajki i o szczęśliwym 
zamęściu”.

Utylitarne teorie literatury dziecięcej nakazywały ocenianie jej według 
wskaźnika „w'artości poznawczych i wychowawczych”, traktując ją  przede 
wszystldm jako źródło informacji czy okazję do przekazania wskazówek 
morklnych. Było to wyrazem odwiecznej tęsknot}^ pedagogów, aby za pomocą 
książki można było kierować myślami i czynami wychowanków, ksztahować ich 
według powziętego z góry wzoru. Strefę emocji literacldch traktowano raczej jako 
rodzaj okupu, składanego zainteresowaniom dzieci, rodzaj opakowania, uła
twiającego podanie upragnionych ..treści poznawczych i wychowawczych”.

Przyznawano tym samym milcząco, że doznania uczuciow e są potężnym mo
tywem sięgania po lekturę (zarówno u dorosłych, jak i u dzieci), że ludzie czy
tają dlatego, że chcą wzruszać się i lękać, rozpaczać i współczuć, oburzać i trium-

 ̂Mafy słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Warszawa 1964 s. X7.



fować, zdumiewać i cieszyć. Przekonania o roli literatury jako instrumentu 
kształtowania intelektualnego wielokrotnie nasilały się i słabły w dziejach 
wycłiowania, poczynając od Oświecenia przez po^tywizm aż po niedawną 
zgoła współczesność, i pozostawiały po sobie bardzo silny ślad w potocznej 
świadomości, języku dydaktyki i metodyki nauczania, programacli kształcenia 
pośredników między dzieckiem a książką. Próbą uwolnienia piśmiennictwa dla 
dzieci od nadmiaru utylitarnych serwitutów była ludyczna teoria literatury, 
głosząca, iż wszystko, co dorośU stv/orzyli dla dzieci, co przejęły one od do
rosłych i co same wymyśliły, służy przede wszystkim zabawie”  ̂ . Teoria ta, 
której twórcą na gmncie polskim był Jerzy Cieślikowski, zwracała przede 
wszystldm uwagę na umowność, fikcyjność literackiej kreacji, pr^pominąjąc 
zarazem że dziecko to homo ludem, istota, której żywiołem jest zabawa, i że kon
takt literacki, podobnie jak i zabawa sama, spełnia się jako akt bezinteresowny 
i autoteliczny, służący je(fynie samemu sobie, nie można mu więc przypisywać 
funkcji użytkowych. Teoria ludyczna wzbudziła wiele kontrowersji. Natych
miast uznano, że nie może ona wyczeфywać wszystkich aspektów oddziaływa
nia literatury, gdyż ta w oczywisty sposób musi dotykać także głębszych 
pokładów osobowości człowieka — czy to małego, czy dużego — jednakże 
odegrała bezspornie pozytywną rolę, ukazując ważny aspekt komunikacji litera
ckiej, jakim jest samo działanie dziecka, i przypisując dziecku rolę nie „odbior
cy” czy przedmiotu perswazyjnych zabiegów literatury, lecz partnera równo
rzędnego, który przetwarza literackie impulsy czyniąc je niejako swoją własnością 
i dostosowując do własnych potrzeb.

Dużą zasługą tej teorii było odkrycie i oświetlenie wielkiego obszaru „zie
mi wzgardzonej”, to jest własnej aktywności literackiej dziecka przejawiającej się 
w tekstach dziecięcego folkloru, krążących samoistnie w środowiskach dziecię
cych jako wyraz ich postaw, przekonań i stosunku do świata. Rysująca się an
tynomia między piśmieruiictwem „dla dzieci”, a więc tworzonym przez do
rosłych i z ich punktu widzenia, a podkulturą dziecięcą pozwoliła na postawie
nie wielu ważrę^ch pytań: czy światy dziecka dorosłego są rorfączne, czy dzieli 
je bariera niezrozumienia i sprzeczności interesów? Czy dorośli mogą porozumieć 
się z dziećmi tylko za cenę przyjęcia ich punktu widrenia? Czy tylko ci twórcy, 
którzy czeфią z dziecięcego folkloru i t r ^ u ją  go jako ^ówne źródło inspiracji, 
mają szansę być zaakceptowani przez dzieci?

Drążąc te problemy zatrzymujemy się nieuchrormie nad zagadnieniem ele
mentarnym, pytaniem-kluczem, a mianowicie; jakie jest dziecko? kim ono jest? 
Wracamy więc do zasygnalizowanych na początku tego rozdziahi rozważań 
nad statusem dzieciństwa, nad jego treścią i istotą. Czy w rzeczy samej dziecko 
to homo ludens, istota beztroska, żyjąca li tylko w republice śmiechu i fikcyjnej 
czasoprzestrzeni „na niby”? Takie teorie sytuują się w pobliżu wizji arka
dyjskiego i bezpiecznego dzieciństwa, która była dość popularna w różnych 
epokach literackich. Wszelako za każdym razem pojawiali się też oponenci.

 ̂J. Cieślikowski, Wielka zabawa. Warszawa 1967 s. 6; Wyd.2 1985 s. 6.



przeciwstawiający tej idyllicznej koncepcji powagę, niedolę i trud dziecięcego 
istnienia; wysuwane przez nich rozliczne argumenty ukazywały, iż w repertuarze 
folkloru dziecięcego jest miejsce nie t} lko na śmiech i żarty, ale również na 
smutek i melancholię. Odmiemią zgoła wizję dzieciństwa zawarł w swej twór
czości Janusz Korczak. Ukazane w niej dziecko to raczej homo faber i homo 
philosophicus, poważna, myśląca istota, próbująca ogarnąć myślą prawidła 
rządzące światem i nadać im własny, etycznie doskonał>  ̂wymiar.

Chociaż Korczakowskie poglądy na dziecko również poddawano niejed
nokrotnie kiy'tyce i wielu pedagogów uważa je za przestarzałe, a co więcej, 
stworzone w spec>'ficznych wanmkach sierocińca i dlatego nie mające szer
szego odniesienia do życia wspólczesitych dzieci \\ychow7 wanych przeważnie 

rodzinie (nie spierajnty się w tej chwili o zasadność tej kiyt^ki), wszelako wielu 
współczesnych badaczy dzieciństwa, nie znając nawet poglądó\v Korczaka, 
wydaje się podzielać jego punkt widzenia przynajmniej w t>̂ m względzie, że 
nadaje uczuciom i przeżyciom dziecka wielką rangę i znaczenie. W myśl tej teorii 
dziecko nie jest bynajmniej płochą i beztroską istotą, odczuwa z wielką silą 
uczucia radości, ale też cieфienia. gniewu, lęku. Ten stan rzeczy doty czy nie t̂  lko 
— jakby się zdawać mo^o — dzieci krzy wdzonych, osieroconych, pozba- 
wionycłi miłości, lecz także tych żyjących w' najnormalniejszych, bezpiecznych 
warunkach. Gdyż lęk, cieфienie, gniew, odkrycie mrocznych stron ż\ cia, lecz 
i mrocznych stron samego siebie — są nieodłączną częścią zarówno kondycji 
człowiełca, jak procesu dorastania.

Ważne analogie znajdujemy na przykład między wypowiedziami Korczalca 
a teoriami ameiykańskiego psycłiiatiy Brunona Bettelheima. Obaj dostrzegają 
w dziecku istotę poszukującą sensu ż}'cia. stawiającą sobie egzystencjalne pyta
nia, odczmvającą swe problemy bez żadnych „niższych rang bólu i radości, na
dziei i zawodów”.

Ze swych poglądów na dziecko wyprowadził Bettełheim własną teorię lek
tury i czytelnika, mówiącą o tym, że lektury łatwe i błahe, ucielcające od trudnych 
i poważnych problemów, „książki puste” pisane często z troską, aby nie były ani 
trudne, ani traumatyczne dla dziecka, nie są w stanie zaclięcić do lektury  ̂ lecz 
raczej stają się przyczyną, dla której uważa ono czytanie za czy rmość niewartą 
czasu ani wysiłku. Przyciągnąć jego uwagę może tylko taka literatura, która 
dotyka spraw ważnych i intensywnie przeżywanych przez dzieci.

„Większość rodziców — stwierdza Bettełheim— uważa, że należy odwracać 
uwagę dziecka od tego wszystkiego, co stanowi jego największą udrękę: od 
nieolceśłonycłi, nie dających się wyłowić lęków i cłiaotycznycłi, gniewnych, 
a nawet gwahownych fantazji (...). W dominującej obecnie kulturze pragnie się 
stwarzać pozór, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci, że ciemna strona człowieka nie 
istnieje, i wyznaje się optymistyczną wiarę w corazlepszość” .̂

Zalecając młodym czytelnikom literaturę dynamiczną, pełną napięć, tajem
nic i gwałtownych emocji — jak na przyldad nieolaojone i niecenzurowane

 ̂B. Bettełheim, Cudowne i pożyteczne. Warszawa 1985 s.46.



przez dorosłych baśnie ludowe w swej pierwotnej formie albo lekturę Biblii 
— Bettelheim wydaje się nie troszczyć o to, że coś w niej może być niezrozu
miale czy zbyt trudne.

W przeciwieństwie do poznawczych lub dydaktycznych teorii lektury, 
które przywiązują wielką wagę, aby treść utworu mieściła się w' granicach zasobu 
słownego czy pojęciowego dziecka, jego zdolności rozumowania i wnioskowa
nia, tego rodzaju teoria lektuiy za najważniejsze uważa nie to, co przemawia do 
świadomej i racjonalnej sfery psychiki ludzkiej, lecz lo, co apeluje do sfery nie
świadomej, posługując się obrazami, sjTObolami. nastrojem, archetypami 
wspólnymi dla całej ludzkości. Te właśnie aspekty literatuty najgłębiej i najsil
niej poruszają sferę uczuć przemawiając od nieświadomości twórc>  ̂ do nie
świadomości odbiorcy, podobnie jak dzieje się to we śnie bądź prz> słuchaniu 
muzyki. Choć posługują się one słowem, nie mogą być całkowicie przetłuma
czone na jęz>'k rozumu, a jednak pełne są głębokich znaczeń i mają wielki 
wpływ na rozwój, przezwyciężanie tnidności i poszukiwanie sensu w'lasnej 
eg^stencji.

Znaczenie i wpływ psychoanalitycznych teorii człowieka, kultuiy czy wre
szcie osobowości samego dziecka okazało się przełomowe i dla hteratury 
dziecięcej, i dla zrozumienia sposobów, w' jaki przemawia ona do czytelnika. 
W przeciągu XX stulecia rozszerzyła ona znacznie krąg stosowanych środków 
wyTazu, przełamała wiele tabu tematycznych, formy wypowiedzi zaś, które 
jeszcze w XIX stuleciu były w niej rzadkością i nieraz budziły kontrowersje — 
jak na prwkład posługiwanie się języ kiem fantazji czy snu — zostały zaliczone 
do najbardziej podstawowy ch form jej oddziah wania.

Jest też dość charakteiystyczne, że z dorobku klas>ki literackiej XIX wieku 
przetnvaly i z czasem uzy skafy największą rangę te właśnie teksty, Irtóre współ- 

^cześni im pedagogowie uważali częstokroć za co najmniej dziwaczne, a nierzadko 
nawet i niezrozumiałe czy niestosowne dla dzieci.

Utwoiy takie, jak baśnie Grimmów czy Andersena, Dziadek do orzechów 
Hoffmanna, Alicja w krainie czarów Carrolla, Pinokio Collodiego, Pierścień i róża 
Tłiackeraya, Czarnoksiężnik z krainy Oz Bauma czy późniejszy nieco Piotruś Pan 
Barriego, uznane zostały za prawdziwą kopalnię ukiytych znaczeń i zainspi
rowały wielu autorów współczesnych. Zawarta w nich sfera tajemnicy, sięganie 
do niejasnych obrazów i dziwnych skojarzeń okazały się najważniejszymi atu
tami, choć do niedawna uważano jeszcze, że do młodego odbiorcy należy prze
mawiać jedynie w tonie racjonalnego dyskursu, wszystko zaś, czego nie da się tą 
drogą wyjaśnić, odkładać na później.

Śledząc jakby z lotu ptaka dzieje literatury dziecięcej możemy dostrzec, jak 
dotyka ona coraz to nowych zagadnień — od spraw kręgu rodzinnego prze
chodzi do wielkich diagnoz i opisu systemów społecznych; od apoteozy posłu
szeństwa i naiwnej moralistyki do głębokich rozważań aksjologicznych; od 
prostego, uładzonego obrazu świata do skomplikowanych wizji i filozoficznych 
dylematów; od uproszczonej, szablonowej sylwetki dziecięcego bohatera do



postaci bardzo złożoitych, o niezwykle głębokim świecie uczuć i przeżyć, nawią
zujących do zjawisk i odkiyć współczesnej psycliologii.

Przytoczmy tu przykład Małego Księcia A. de Saint-Exupeiy’ego i jego 
filozoficznej wymowy i zatrzymajmy się na chwilę nad Muminkami Tove Jans
son, tym szczególnym utworem, któiy zdobył sobie w Polsce niezwykłą popu
larność, zarówno wśród młocfych czytelników, jak w środowisku dorosłych, a tak
że wywarł wielki wpdyw na polską literaturę dziecięcą.

Fenomen popularności Muminków, ich tajemnicza czasoprzestrzeń, „in
ność” postaci, które niełatwo jest umieścić w jakiejś tradycji literatury dzie
cięcej, skłania badac:^ do poszukiwania genezy tej baśni w skandynawskim 
folklorze — bardzo szybko okazuje się jednak, że są to mylne tropy Jansson 
wprowadziła do swych opowieści postacie, którym nadała ludową nazwę trolli, 
lecz poza tym nie czerpała z baśni ani w sensie fabularnym, ani wizualnym, ani 
tym bardziej w sensie typów psychologicznych. Świat przeżyć, pragnień i lęków 
Muminków, Paszczaków, Filifionek i irmych stworzeń zaludniających dolinę 
budzi raczej skojarzenia ze współczesną psychologią, psychiatrią czy filozofią 
człowielca: dorobkiem takich badaczy, jak Erich Fromm, Karen Homey lub 
omawiany wyżej Bruno Bettelheim. Bohaterowie Jansson to — używając ter
minologii Karen Homey — typowe „neurotyczne osobowości naszj^ch czasów” 
nękane przez egzystencjalne niepokoje, fobie i lęki, rozdarte między potrzebą bez
pieczeństwa a pragnieniem niezwykfych czynów, między strachem przed samo
tnością a potrzebą wolności i niezależności. Wartości, które dziecko-czytelnik 
сгеф1е z Muminków, nie dają się opisać ani w kategoriach wiedzy czy informacji, 
ani dydaktycznych pouczeń. Niosą one odbiorcom pewne doświadczenia emo
cjonalne, rodzaj trudno definiowalnej samowiedzy, często gorzkiej i melan
cholijnej, mieszczącej w sobie dotyk cierpienia, niespełnienia, a nawet okru
cieństwa i śmierci; tajemniczej jak owa budząca grozę i współczucie samotna, 
biała Buka, której dotknięcie odbiera życie. Niosą one też zarazem rodzaj uko
jenia — bardzo zresztą dojrzałego ukojenia — wypływającego z postrzegania 
przemietmego rytmu natury, w którym po smutku następuje radość, po umiera
niu — kolejne narodziny, po rozłące — spotkanie.

„Najwymowniejszym wyrazem egzystencjalnego katastrofizmu jest po
stawa nieszczęsnej Filifionki. Całe jej życie jest oczekiwaniem na katastrofę. 
Mimo to Filifionka otacza się rzeczami i przedmiotami, częstuje ciasteczkami 
Gapsę, która nie jest w stanie zrozumieć niczego z niepokoju Filifionki (...). 
wreszcie nadchodzi prawdziwa katastrofa w postaci sztormu i trąby powie
trznej, Filifionka jest w swoim żywiole (...) wyzwolona od niepokoju oczekiwa
nia”'̂ . Muminki, jak już wspomniałam, wzbudzity wielkie zainteresowanie 
w Polsce właśnie ze względu na sposób, w jaki ukazywały ludzkie problemy. 
Dostrzeżono ich wartości terapeutyczne i wykorzystano w różnych formach 
pracy z dzieckiem.

^ A. Kamieńska, Traktat o historii Muminków. „Twórczość” 1971 nr 3.



Innym przykładem utwora, który dostarczając czytelnikowi niezwykłych 
doświadczeń estetycznych prowadzi go w sferę doznań pozornie przerastających 
możliwości dziecięcej percepcji, dotyka doniosłych i uniwersalnych proble
mów transcendencji, może być siedmioksiąg C.S. Lewisa Opowieści z Nami. 
Cykl ten, powstały w latach pięćdziesiątych naszego stulecia, dotarł do nas z wiel
kim opóźnieniem, gdyż pierwsze jego tomy ukazały się w polskim przekładzie 
w latach osiemdziesiąty ch. Zanim to się stało, utwory Lewisa zdążyły już wejść 
do kanonu literatury światowej, gdzie zdobyły sobie sławę może nie tak wielką 
jak słynny Władca pierścieni J.R.R. Tolkiena, lecz w każdym razie z nią poró
wnywalną. W Polsce Opowieści z  Narni również zyskały sobie grono wiernych 
czytelników tak wśród dorosłych, jak i wśród dzieci^, chociaż bez wątpienia są 
mniej od Muminków znane i spopularyzowane w środowiskach pedagogi
cznych. Powieść, mówiąca o krainie istniejącej jedynie w dziecięcej wyobraźni, 
krainie, do której nie mają wstępu dorośli, gćyż umysł ich rządzi się prawami in
telektu, nie tylko charakteryzuje się wartką akcją, pełną przygód i baśniowych 
wydarzeń, ale także stanowi literacką alegorię niektórycłi wątków Nowego Te
stamentu. Wykraczając poza bezpośrednią strefę baśni literackiej, penetrując 
problematykę sacrum w sposób bardzo o d le ^  od banalnej katechizacji, gdyż od
wołujący się do ukrytych znaczeń, staje się dla dziecka źródłem poczucia ładu, 
optymizmu i wiaiy w niezwyciężoną potęgę dobra. Ta refleksja etyczna, doko
nana nie przez logiczrty wywód, lecz powstająca za progiem świadomości 
dziecka, niesie ze sobą wielkie wartości terapeutyczne.

I jeden jeszcze przekład przekraczania przez literaturę dziecięcą limitów 
i barier wyznaczanych przez dostrzeganie jej racjonalttych jedynie czy poznaw
czych aspektów: Bracia Lwie Serce Astrid Lindgren. Powieść tę moglibyśmy 
nazwać balladą o śmierci, gdyż jej motyw pojawia się tam wielokrotnie, w róż
nych ujęciach; poczynając od śmierci realistycznej, tóóra spotyka kolejno obu 
braci, poprzez ujęcia oniiyczne, to jest opierające się na wizjach seimych, obra
zy i struktuty baśniowe do symboli literackich. Są nimi pojawiająca się w kluczo
wych momentach utworu biała gołębica — metafora pokoju, miłości. Ducha 
Świętego, a także duszy wylatującej z ust zmarłycli, niosąca symbolikę, jasnej” 
śmierci, znaku ukojenia i wyzwolenia od с1еф1еп, oraz postać Katli — złowro
giego potwora symbolizującego śmierć „czarną”, nacechowaną nienawiścią, 
przemocą, lękiem. Utwór ten, stylizowany na romantyczną balladę, pełen ar- 
chetypicznych symboli o mitycznym znaczeniu jak kamień, woda, most, wodo
spad, biała chata, kwitnąca róża czy wiśnia, może być odczytywany jako alego
ria społeczna, nawołująca do walki z tyranią i niewolą. Lecz w swej symbolicznej, 
mniej czytelnej warstwie, w wykreowanym przez autorkę nastroju emocjonalnym 
kiyje głębokie treści mistyczne, wzbogacające osobowość czytelnika o funda
mentalną, choć z pewnością trudną do uświadomienia sferę dyskursu nad prob
lemem ^'cia i śmierci. W przeciwieństwie do harmonicznej, niosącej ład i po-

5 A. Zielińska, „Opowieści z  Narni” w oczach dorosłych czytelników. „Guliwer” 1991 nr 1
s. 48.



rządek etyczny atmosfeiy Opowieści z Nami, utwór Lindgren zostawia więcej 
dylematów niż odpowiedzi, zachęcając dziecko do samodzielnego zmagania się 
z pytaniami o istotę śmierci, o to, czy jest ona kresem naszego bytu, czy otwar
ciem się na inne jego formy.

Gra na emocjach literackich pozwala więc znacznie zwielokrotnić siłę od
działywania tekstu i jego zasięg problemow>. Odkrywa przed dzieckiem świat 
ludzMch uczuć, w>jaśnia motywy zachowań, oddala poczucie samotności, wy
dobywa na jaw w formie met^oiycznej to, co jest dla dziecka źródłem cierpień 
i lęków, a czego ono samo nie potrafi nazwać ani logicznie wyjaśnić, likwiduje 
konflikty i napięcia wewnętrzne, przywracając równowagę psycliiczną.

Waga emocjonalitych doznań literackich może się okazać znacznie istot
niejsza dla rozwoju osobowości dziecka, jego zdolności do komunikowania się 
z iimymi ludźmi, zdolności do przezwyciężania cierpień i nieuniknionych trud
ności niźli czerpana z literatury pięknej wiedza czy informacje. Niedocenianie 
tego faktu pociąga za sobą przekonanie, iż pomyślnym rezultatem lektury 
W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza będzie zapamiętana przez dziecko 
garść informacji historycznych o powstaniu Mahdiego oraz przyrodniczych lub 
geograficzny cli, na przykład o florze i faunie Afryki. A przecież, g(fyby akcja tej 
powieści toczyła się w jakimś urojonym państwie сту na zmyślonej planecie, 
a opisane w niej obserwacje pejzażowe były zgoła zaczerpnięte z wyobraźni, 
prawdziwą wartością tej lektury jest towarzyszenie Stasiowi w' jego zmaganiach 
z nieprzyjaznym światem i z samym sobą. Współprzeżywanie jego lęków, dyle
matów, aktów odwagi i wytrwałości, bycie wraz z nim opiekuńczym i szlacłiet- 
nym oraz poczucie radości, że wszystko mu się udało.

Umyślnie nawiązuję do znanego Sienkiewiczowskiego utworu, gdyż liczne 
dyskusje prowadzone nad nim w latach PRL-u^ mogą stanowić klasyczny 
pr^k ład  niezrozumienia i niedocenienia podświadomej sfery oddziaływania 
lektury i niebezpiecznego przechyłu w stronę postrzegania dzieła literatuty 
pięknej jako zbioru faktów, które dziecko ma zjozumieć i zapamiętać. Pragnę też 
podkreśhć, że strefa symbolu czy archetypu literackiego nie jest bynajmniej 
ograniczona do obszaru literatury fantastycznej bądź baśniowej. Również utwory 
zwane realistycznymi mjiją potężne możliwości oddziaływania na nieświadome 
warstwy psychiki czytelnika, pod warunkiem, że dotykają spraw rzeczywiście is- 
totnycł^ że angażują całą osobowość dziecka.

Wielu pośredników między dzieckiem a książką— bibliotekarz, nauczycieU
— z przykrością odnotowuje fakt, że większość młodych czytelników i czytel
niczek najchętniej, mimo wszystko, sięga po lektuiy banalne i błahe: ckliwe po
wieścidła, romansowe, brutalne i demoniczne thrillery lub horrory, uchyla się zaś 
od lektuiy lub bez większego wrażenia przejmuje utwory w ażne, o głębokich treś
ciach i wielkim literackim wymiarze. Na ten temat istirieje wiele poglądów i ocen
— sam Bettelheim, bardzo pod tym względem rygorystyczny, najchętniej 
zdyskw'alifikowalby całkowicie tego ty'pu piśmiennictwo. Wielu wszakże peda-

 ̂J. Ruszała, Karta z  dziejów recepcji „ W pustyni i w puszczy ". „Guliwer” 1991 nr 2 s.49.



gogów znajduje usprawiedliwienie dla „cz\tadeł” już to w przeświadczeniu, iż 
prowadzą one z czasem czytelnika do ambitniejszych lektur, już to przez od
wołanie się do argumentów, że odzwierciedlają one w' sposób doskonały świat 
potrzeb uczuciowych „wieku cielęcego”, kiedy to zmiany zachodzące w orga
nizmie dziecka powodują wielkie rozkołysanie emocjonalne i swoistą atrofię 
myślenia racjondnego. We współczesnych teoriach czytelnictwa, głoszącycłi 
coraz częściej zasadę przyzwolenia na dobór łektury zgodny z upodobaniami 
młodego człowieka, pojawiają się też poglądy, iż dziecięca publiczność ctn- 
tająca. podobnie jak dorosła, nie może być traktowana jako gmpa jednołita. Nie 
tylko cłironołogia rozwoju psycłiicznego dziecł<a wyznacza jego zainteresowania 
czytelnicze, łecz pośród poszczególnych grup wiekowych można wyróżnić 
także odbiorców gustujących w różnych poziomach literatury: od popułamoro- 
ziywkowego po ambitny, wysoko artystyczny, trudny.

Żadna wszalcże z tych teorii nie wyjaśnia do końca fenomenu popytu na 
mierne często „czytadła’' ani tym bardziej nie daje jasnych rozstrzygnięć, czy 
wskazane jest ograniczenie młodzieży dostępu do nicłi, zniechęcanie do łektuiy, 
czy raczej pozostawianie sprawy własnemu biegowi. Doświadczenia szJcoły, 
Ictóra organizuje przymusowy kontakt z kanonem wiełłdcłi arcydzieł literac- 
łdcłi, wydają się nie pozostawiać zbyt wielu złudzeń co do możliwości Icształto- 
wania potrzeb czytelniciĄ ch i kierowania nimi jedynie drogą dydak^'ld lekcyjnej.

W opiniach samych młodych cz>tełników na temat ich przeżyć łełćturo- 
wych możemy znaleźć poglądy, że książld te są dła nich rodzajem autoterapii, 
Irtórą stosują w chwiłach smutłcu i niepowodzeń życio\vychu toteż choć z czasem 
nabierają dystansu do samej wartości literacłdej tych lektur, chętnie do nich 
wracają. „Opisy te sprawiają, że mamy wrażenie otaczającego nas szczęścia, bez- 
pieczeństw a, przytulności i pięłma” — pisze czternastoletnia uczennica po lek
turze powieści Pat ze Srebrnego Gaju L.M. Montgomeiy. — „ZamlcnąwszA' oczy 
yvydaje się nam, że jesteśmy w miejscach o łctóiych czytamy...” . „Każdy prze
czytawszy Anię z Zielonego Wzgórza zyskuje spojrzenie na świat od jego pię- 
łcniejszej strony: w'schodzącego słońca nad Lasem Duchów czy też zapachu 
łcwiatów w Dolinie Fiołków” — pisze inna, trzynastoletnia czytelniczka. — 
„Trzeba się poddać tej książce, aby w pełni odczuć jej tajemnicze piękno”.

O Córce kapitana okrętu Ireny Szczepańsłdej inna jeszcze uczennica klasy 
VII pisze: „Podczas cz> tania odizołowuję się całkiem od reszty świata, zapomi- 
nąjąc o moich teraźniejszy ch problemach i kłopotach. Wcielam się w rolę bo- 
łiaterki, poznając wraz z nią nie znane mi dotychczas pięlaio”. „Siedzę w t)TOpo 
uszy — mówi kilkunastoletni czytelnik — dzięld horrorom przenoszę się 
w inny świat, pełen niespodzianek i zagrożeń (...), lubię odkrywać nieznane, a od- 
Icrycie tego, że się lękam, jest pasjonujące”.

Amerykańska badaczka Lynne Rosenthal'^ stawiając pytanie „Czy literatura 
może uzdrawiać?” odpowiada na nie twierdząco, zastrzegając jednalc, że to

 ̂L. Rosenthal, To Be or not to Be — Siucide in Literature fo r  Young People. „The Lion and the 
Unicom” 1988 nr 1 s. 19-27.



przede wszystkim sam czytelnik ma znaleźć pomoc w lekturze, szukając i znaj
dując dla siebie odpowiednią książkę. W tym samodzielnym wyborze możemy go 
wesprzeć jedynie przez otwarcie przed nim jak najbogatszej oferty i ułatwienie 
nabycia doświadczenia, a nie narzucanie wyborów czytelniczych i dobieranie 
książek „odpowiednich”, eliminowanie zaś „nieodpowiednich” według klucza, 
który sami uznajemy za stosowny. Nawet w kręgu rodzinnym, towarzysząc 
najndodszemu czytelnikowi w lekturach i w zasapie całkowicie regulując ich 
dobór, powinniśmy bacznie wsłucłiiwać się w reakcje dziecka i starać się prze
kazywać mu teksty, które współgrają z jego osobistymi potrzebami. Oprócz 
bowiem reguł ogólnycłi, wyznaczanych fazami jego rozwoju, istnieją wielkie 
różnice indywidualnych wrażliwości, zainteresowań, potrzeb stymulacji.

Próbując wymienić rodzaje książek wartościowych dla samopoczucia dzie
cka i jego rozwoju, wymieniamy chcąc nie chcąc kolejno wszystkie właściwe typy 
literatury, gcfyż różne mogą być formy i sposoby pomocy, jaką dziecku niesie 
książka. Czasem może chodzić o chwilową poprawę nastroju, kropelkę radości 
i śmiechu, spojrzenie na świat od strony zabawnej, karnawałowej niej^o. Nie
sie je książka łgarska i kpiarska, odpustowa i jarmarczna, „wygłupialska”, jak 
mówią ndodzi odbiorcy, która rozwesela i pozostawia po sobie dobry humor Lecz 
rodzajów wesołości również jest niemało. Jedni zaśmiewają się czy t̂ając o wy
prawie bractwa z Bullerbyn do sklepu, kiedy to, wyśpiewując cały czas po dro
dze „kawałek kiełbasy dobrze obsuszonej”, bołiaterowie w końcu zapominają 
o jej kupieniu. Itmych bawią przygody barona Miinchhausena czy Kapitana 
Z^ganowa, przysięgłych kłamczuchów i fantastów. Jeszcze inni gustują w au
toironicznym humorku Gerarda Durrella i jego pnygodach wśród ptaków, 
zwierzaków i krewnych, a iraii w wyrafinowanym dowcipie Piotra Wojciecho
wskiego. Jedni czerpią radość z żongłerki rymem i słowem proponowanej przez 
takie poetki jak Wanda Chotomska czy Dorota Gellner, a inni z uciechą delektują 
się wierszami Edwarda Szymańskiego (Sambo), Stefana Themersona {Byf 
gdzieś haj, taki kraj), Danuty Wawiłow (Daktyle), których rozedrgany rytm 
wprawia w aktywność całe ciało dziecka.

Obok „tryskających humorem” niezbędne są też Icsiążki spokojniejsze, lecz 
pełne wewnętrznej pogody, Roszące afirmację życia, zawierające w sobie jakiś 
ład wewnętrzny — nie tylko kompozycyjny, to jest mieszczący się w budowie li
terackiej utworu, języlcu, rozstrzygnięciach fabularnych, lecz przede wszystkim 
w warstwie filozoficznej, postawie wobec świata. Te właśnie „trankwiłizatoty li
terackie”, skuteczniejsze niż niejedna pigułka z apteki, stanowią najsilniejszy bo
daj nurt literatury dziecięcej i młodzieżowej. Znajdujenty je  w repertuarze 
znanym, Idasycznym wśród pozycji takicli, jak Lato leśnych ludzi Marii Ro
dziewiczówny, powieści, Ictóra stawia człowieka w roli pokornego ucznia wobec 
sacrum Przyrod^ i pokazuje, jak wsłuchując się w głosy natury i starając się zbli
żyć do niej, może on zarazem poznać siebie i osiągnąć wewnętrzną łiarmonię; jak 
utwory „sławiącego dobroć promienistą” Kornela Makuszyńskiego czy zapom
nianego dziś nieco, a niesłusznie, znakomitego piewcy przyrody Teodora Goź- 
dzikiewicza i wielu irmych.



Pośród utworów literackich, które nie były przez wiele lat dostępne dla 
polskich czytelników, a i bibliotekarzom są mało znane, a które można spotkać 
na półkach dziecięcych bibliotek całego świata, ciepłym i krzepiącym blaskiem 
chanukowej świeczki błyszczą opowiadania dla dzieci znakomitego Noblisty,
Isaaka Bashevisa Singera. Jego baśnie, gawędy, przypowieści przepełnione są 
ową cudowną mocą boską, która przekonuje nas o swej potędze, dostarczając 
wciąż nowych powodów do zdumienia i podziwu, rozdzielając wyroki, karcąc 
siły zła i dodając mocy słabym, lecz ufającym w jej opiekę. Magia i codzienność 
splatają się tu w niezwykły sposób, łącząc w jedność dobre czary i niezwylde 
przypadki, jak owa wizyta w domu żydowskich nędzarzy spod Biłgoraja tajem
niczego dziedzica polskiego, Ictóremu zachciewa się przegrać w „drejdla” 
ogromną sumę zapewniającą dostatek rodzinie i któiy potem znika bez śladu 
w śmeżnej zamieci. W innym opowiadaniu Singera tytułowa koza Zlate, skazana 
na śmierć z powodu starości i nieprzydatności, w cudowi^ sposób zostanie 
ocalona, ponieważ nieoczekiwany huragan uniemożliwi doprowadzenie jej do 
rzeźnika. Ale też ona ocali życie chłopcu, który wiódł ją  na stracenie, grzejąc go 
własnym ciałem i dodając mu otuchy, dzięki czemu otrzyma ułaskawienie 
i miejsce w rodzinie jako pełnoprawny jej członek.

Zadaniem Icażdego — jak twierdzi pisarz — kto był świadkiem cudownych 
zdarzeń lub chociażby słyszał o nicłi, jest podawać dalej te wszystkie opowieści, 
snuć je wieczorami przy chanukowej świeczce lub rozwozić ubogą furmanką po 
wsiach i miasteczkach, jak czynił to bajczarz Naftali — inny bohater Singera. 
Opowieść bowiem jest sensem ludzkości i sensem naszego życia; ona ofiarowuje 
nam pamięć i historię, utrwala naszą przeszłość, zwielokrotnia istnienie, po
zwalając nam żyć w wielu światach naraz. Gdyż —  podkreśla — istnieje wiele 
światów płynących obok siebie i krzyżujących się; trafiamy do nich słucłiając 
różnych wymyślonych łiistorii.

Ta wiara w siłę marzeń, w siłę słowa i pięknej opowieści nie tylko nad
zwyczaj trafnie charakteryzuje terapeutyczne funkcje literatury, ale też ujmuje 
posłannictwo bibliotekarza, który podobnie jak ów gawędziarz Naftali dopo
maga innym odkiyć krzepiącą rolę kontaktu z literaturą.

Mówiąc o pisarstwie, które służy pokrzepieniu serc, z konieczności po
minąć muszę wiele autorów i dzieł, nie mogę jednak nie wspomnieć o pisarce, 
która podbiła serca zarówno młodycli, jak i dorosłych czytelników kreując swą 
twórczością boom czytelniczy zwany „musieromanią”. Chwalenie książek Mał
gorzaty Musierowicz zakrawa dziś zgoła na banał. Modnym się raczej stało 
wśród krytyków, którzy koniecznie chcą być oryginalni, dopatrywanie się w jej 
powieściach sentymentalizmu czy egzaltacji, co zresztą w niczym nie umniejsza 
populamości autorki Jeżycjady. Liczni czytelnicy z regularnością nałogowców 
powracają do wykreowanego przez nią świata, w którym przecież „nie dzieje si 
nic szczególnego”, lecz który jest odpowiedzią na nasze oczekiwania, z w ąto i^  15»;'̂ » v  
i smutki. Ciepły dom Borejków niezmiennie emituje sygnały dobra w s tro ^ ^ ^  
zięł)łych i spragnionych ludzkich serc, i to jest właśnie to, czego pub 
potrzeba.



Lecz nie tylko taka literatura może być pomocna czytelnikowi. Co więcej, nie 
doceniamy na ogół wpływu książki nawet drapieżnej i ostrej, dotykającej uta
jonych bólów, wrogości, zawiści czy lęku, uczuć, które obawiamy się przy
wołać i nazwać po imieniu. Ta „literatura mroku”, wywołując z nieświadomości 
czytelnika „gości nocy”, odpychane i nieakceptowane uczucia i myśli, pomaga 
nam je zrozumieć i w>artykułować, jeśli nie w formie bezpośredniej, to w' sym
bolicznej czy metaforycznej. W ten sposób towarzyszy ona naszym с1еф1е- 
niom i klęskom, sprawiając, że nie czujemy się wśród nich samotni. Zagadnie
niom „literatury mroku” jako stosunkowo najmniej spenetrowanym, a także 
cieszącym się współcześnie wyjątkowym wprost zainteresowaniem młodzieży, 
poświęcam stosunkowo dużo miejsca w dalszych rozdziałach tej książki. 
Przedstawiając poglądy i dyskusje nad tym zagadnieniem, staram się jedno
cześnie wykazać, że słowo „strach” jest tu jedynie hasłem wywoławczym, 
pociągającym za sobą znacznie szerszą grupę problemów i przekształcającym to
czoną wokół niego dyskusję — w dyskusję nad tożsamością literatuiy dzie
cięcej.



ANTROPOLOGIA DZIECIŃSTWA 
W TWÓRCZOŚCI JANUSZA KORCZAKA

Tmdno spotkać drugiego autora, któiy przystępowałby do twórczości dla 
dzieci i o dzieciach z tak ogromnym zasobem empitycznej wiedzy. Jego metodę 
badawczą można by nazwać obserwacją uczestniczącą. Podobnie jak ów etnograf 
amerykański, który stał się członkiem indiańskiego plemienia, aby poznać od 
wewnątrz jego obyczaje, Korczak „przystał” do dzieci, wtopił się w icłi śro
dowisko i spędził wśród nicłi większość swego Ż5̂ cia, obserwując je  w naj
różnorodniejszych sytuacjach, nawet nocą — sypiał bowiem przez pewien 
olares we wspólnej z nimi sypialni albo przyjmował poszczególne dzieci na no
cleg do swego pokoju.

Wizyjność, w}'obraźnia i fantazja literacka łączy się w utworacli literackich 
Korczaka z drobiazgowj-m, werystycznym opisem zachowań, języka, twór
czości i obyczajów dziecięcych. Dopiero w  pół wieku później, w latach siedem- 
dziesiątycłi, pojawih się w Polsce badacze, którzy analizowali zagadnienia 
dzieciństwa z punktu widzenia jego kulturowych odrębności, a także rozpatrywali 
wjlwoiy słowne dziecka jako wyraz dziecięcych przekonali i wierzeń^.

Swoją obserwację wspierał Korczak pomiarem, gromadził dolaimenty ^ c ia  
dziecięcego, analizował tematykę kłótni, sporów i zakładów, inicjował spisywanie 
opowieści dziecięcych, których fragmenty opublikowane zostały w książeczce 
Wspomnienia z maleńkoścfl.

Mimo że nie był zawodowym uczonym, jego warsztat badawczy nosi 
wszystkie cechy metodologii nauk społecznycłi, tak jak ją  rozumiała polska 
socjologia międzywojenna, i bliski jest podejściu takich badaczy jak Znaniecki, 
Krzywicki, Bystroń czy Czarnowski. Charakteiystycznym dla nich było rozpa
trywanie gawisk badaitychw ich szerokim, naturalnym kontekście, ograniczenie 
do minimum ingerencji badacza w badane procesy, posługiwanie się metodą 
dokumentów osobistych oraz wywiadu, eksponowanie analizy jakościowej 
przed ilościową. W pracach Korczaka — zarówno literackich, jak pedagogi
cznych — znajdziemy kategorie opisu stosowane w badaniach ludoznawczych: 
zbieractwo i wymianę, prawa i obyczaje, wierzenia, obrzędy, magię.

 ̂ J.Cieślikowski, Wielka zabawa, Wrocław 1967; Literatura i podkultura dziecięca, Wrocław 
1974; Literatura osobna. Warszawa 1985. D. Simonides, Współczesny folklor słowny dzieci i nas
tolatków, Opole 1976.

2 Wspomnienia z  maleńkości. Warszawa 1925.



Korczak nie był odosobnioity w swoim zainteresowaniu środowiskiem 
dziecięcym. Fascynacja światem dziecka, odrębnym i tajemniczym, była jednym 
ze sldadników prądów myślowycłi i artystycznycti przełomu XIX i XX stulecia. 
W tym czasie Ellen Key ogłasza wiek XX „stuleciem dziecka”, Zygmunt Freud 
uznaje dziecięce przeżycia za klucz do osobowości dorosłego człowieka, Fran- 
ęois Queyrat ogłasza pracę Gry i zabawy dziecięce. Upowszecłmiają się liczne in
terpretacje teorii rekapitulacji, głoszącej, iż dziecko w swym rozwoju odtwarza 
poszczególne etapy rozwoju ludzkości. W Polsce etnografowie zaczynają wyo
drębniać podkulturę dziecięcą jako autonomiczny dział folkloru, gromadzą 
folklor dziecięcy tacy zbieracze jak Zofia Rogoszówna, pojawiają się próby za
pisu świadomości małego dziecka i dziecięce portrety (Rogoszówna, Mortkowi- 
czowa). Młody socjolog Ludwik Krzywicki publikuje serię artykułów doty- 
czącycłi problematyki dzieciństwa: zabaw dziecięcycli, typu wyobraźni u dzieci, 
icli stosunku do baśni^.

Twórczość Korczaka jest zarówno produktem tego klimatu, ale też wyrasta 
ze sprzeciwu wobec niego: znajdzie się w jego pismach wiele kąśliwości zarówno 
wobec artystowskiej egzaltacji, jak i „uczonej” postawy wobec dziecka. Pojawi 
się w nich nieraz wątek ironicznego przeciwstawienia „profesora z katedry” i pra- 
ktyka-wychowawcy. „Powierzyłbym niemowlę chętniej opiece uczciwej niani niż 
Szarlocie Bucliler^’ — powie Korczak w którymś z artykułów. „Artysto, naucz się 
pod tajemniczą bladością widzieć — suchoty” — stwierdzi w innym miejscu.

W dorobku Korczaka trudno jest wydzielić zakresy poszczególrtych (fyscy- 
plin czy sub(^scyphn we współczesnym tego słowa znaczeniu, wyodrębnić 
wypowiedzi należące do psychologii społecznej, socjologii wychowania, psy
chologii rozwojowej, medycyny czy wreszcie sensu stricto pedagogiki. Traktując 
dziecko integralnie, stosując charakterystyczną dla ówczesnego ludoznawstwa 
metodę monograficzną, poświęcał on znacznie mniej uwagi klasyfikacjom zja
wisk, typologiom niż ich morfologicznemu opisowi. Jednocześnie, poszukując 
mechanizmów i uwarunkowań zachowań dziecka, wkraczał w swych roz
ważaniach w dziedzinę psychologii, aksjologii, filozofii. Podobnie fd)'nna jest 
granica między literackim a pedagogicznym nurtem jego pisarstwa. Obie formy 
wypowiedzi przenikają się wzajemnie, krzyżują się adresy czytelnicze, cały 
dorobek pisarski zaś łączy charakterystyczna jednolitość stylu.

Dla postawy Korczaka, zarówno literackiej jak i badawczej, charakterysty
czne było podkr^eślanie odrębności i swoistości świata dziecka, traktowanie go 
jako samoistnej jakości. Z tą propozycją wypreparowania dzieciństwa już to 
jako klasy, narodu, już to cywilizacji autonomicznej spotkamy się w licznych jego 
wypowiedziach, pocsynając od zamieszczonego w Spowiedzi motyla projektu 
dysertacji Dziecko, z wyodrębnionymi problemami badań nad nieznaną cywi
lizacją, poprzez kierowane do wychowawcy wezwanie, by był „Fabrem świata 
dziecięcego”, kończąc zaś na Królu Maciusiu, gdzie pojawi się wizja literacka au-

 ̂L. Krzywicki, Bibliografia prac opracowana przez IGS. [w:] Studia socjologiczne. Warsza
wa 1938.



tonomicznej dziecięcej utopii, międzyrarodówki dzieci, zjednoczonej pod 
zielonym sztandarem nadziei. W myśl tej koncepcji Korczak w swej twórczości 
świadomie zacierał różnice etniczne, na przykład między Polakami a Żydami, lub 
przenosił akcję powieści do Ameryki, zacliowując polską scenerię.

To przeciwstawienie, wyodrębnienie świata dzieci i świata doroslycli pełni 
jednak w myśli korczakowskiej funkcje dość osobliwe i przewrotne — często też 
fałszywie jest rozumiane, prowadzi bowiem w rezultacie do pokazania czło
wieczeństwa dziecka, jego ludzldej pełnowartościowości. Wbrew często przy
jętemu mniemaniu Korczak nie dzieli ludzkości na dobre dzieci i dycli dorosłycłi. 
Kryterium podziału jest u niego zawsze aksjologiczne: oddziela ono dobrych, 
szłacłietrtych i uczciwycłi od homo rapax — drapieżników, cwaniaków — 
a także od bezmyślnych głupców.

Uciekając się do pewnego uproszczenia, możemy wyodrębnić dwa rodzaje 
wykorzystania podkultury dziecięcej w twórczości Korczaka. W pierwszym 
wypadku wystąpi ona w kategorii werystycznego opisu, jako sposób cłiarak- 
teryzowania jednostek lub grup dziecięcych — ich języka, obyczajów, za
chowań. Wówczas przytoczenie będzie dokonane w wiernie zachowanym kon
tekście sytuacyjrtym, z pełną skrupulatnością i dokładnością. Tałca kategoria 
pojawi się zarówno w tekstach pedagogicznycli, jak i literackich. Z wyłącznym 
niemal jej użyciem spotkamy się w utworach o cłiarakterze faktograficznej 
relacji — jak w studiach o kolonii letniej"* lub realistycznych utworach typu 
Sława czy Bankructwo małego Dżeka. W drugim wypadku elementy folkloru 
dziecięcego ulegną przetworzeniu i posłużą bądź jako środek realizacji celów 
artystycznych, bądź też jako składnik systemu wychowawczego^. Posługując 
się elementami podkultury dziecięcej jako pedagog — Korczak włączy je  w tok 
pracy wychowawczej, podobnie jak Baden Powell wykorzystał je w systemie 
skautingu. Posługując się nimi jako pisarz, zmieni ich kontekst i przeznaczenie, 
wykorzystując je  przeważnie dla uzyskania efektu groteski, karykatury, s^der- 
stwa, spotęgowania nastroju nierzeczywistości. Taką dwutorowość spotkamy 
już w Dziecku salonu. Charakteryzując swoje dzieciństwo, narrator posłuży tu się 
opisem lokalizującym własne osadzenie w dziecięcej podkulturze, wykazem 
swoich sztubackich umiejętności i przesądów.

„Wiedziałem, jak napisać zamarzniętą wodę w trzech literach — lód i wyschłą 
trawę w pięciu — siano, i że funt pierzy jest tak samo ciężki, jak fimt ołowiu. Wie
działem, że <<3cobyła ma mały b o k »  od końca czyta się tak samo — i że jak mó
wić «m asło , masło, m asło»  — to wychodzi: «słom a, słoma, słom a». Uczy
łem się prędko i wyraźnie wymawiać zdanie clirząszcz brzmi w trzcinie (...).

Wierzyłem w feralne dnie i to, że grosik, kamyk, bluza, wyjście z domu 
prawą lub lewą nogą lub wiadro wody — przynoszą szczęście lub nieszczęście, 
że za jedno pociągnięcie papierosa Bóg karze dwójką z dyktanda lub wierszy” .̂

^ Jośki, Mośki i Srule, Warszawa 1911.
 ̂ Zakład Wychowawczy „Nasz Dom". Szkic informacyjny. Oprać. M. Rogowska-Falska. 

Warszawa 1928.
 ̂Dziecko salonu. Warszawa 1980 s.29.



opisując swe obcowanie z dziećmi w rodzinie, narrator przytoczy ich za
bawy, obrzędy, powiedzonka, zacytuje śpiewane przez nie piosenki, wraz z zaz
naczeniem drogi zapoży czeń z podkultur niedziecięcych.

Ale w tym samym utworze dziecięca zabawa językowa — odrzucanie kolej
nych początkowych głosek z wyrazu — pojawi się wyrwana z dziecięcego kon
tekstu, jako refren pijackiego bełkotu podczas libacji (jestem urżnięty, rżnięty, nię- 
ty, ęty; mam zasady, sady, ady, dy, y). W ostatnim, kończącym utwór, dramaty- 
czitym okrzylfli bołiatera skierowanym do nocnego stróża autor znów odwoła się 
do dziecięcej zabawy słownej w „przestawienie sylab”, uzyskując niezwykle 
sility emocjonalnie efekt rozpaczy i bezradności: „Bo pokąsam... bo posąkam... 
bo pokamsą...”.

Śledząc w twórczości Korczaka nurt opisowy, weiystyczny, można wy
odrębnić poszczególne dziedziny odpowiadające w opisie etnograficznym dzia
łom kultury materialnej; zbieractwo, wymianę, stosunki handlowe między dzie
ćmi. Spotkamy się przede wszystkim z bogatą ewidencją przedmiotów groma
dzonych przez dzieci;

„Tu wytrajlował starą monetę, zbierał wypisane Icajety na strzały i pukawki, 
to muszelki, to wypalone lampki elektryczne, klisze Idnematograficzne (...). 
Miał słonia z porcelany, figurkę Napoleona, pęknięte lusterko, widelczyki do 
czekoladek, pilnik tępy, piórnik złamany, jedną łyżwę, kapelusik dla lalki, stare 
Icarty do gry, sztukę taką, żeby zdjąć drut z druta, ale nie na siłę, no i, rozumie się, 
pocztówki zapisane” .̂

Korczak analizował ponadto znaczenie dziecięcych zbiorów dla wy
obraźni, marzeń i uczuć dziecka;

„Są tu wspomnienia przeszłości i tęsknota przyszłości. — Mała muszelka jest 
marzeniem o podróży do morza, śrubka — kilka drucików — aeroplan, dumne 
rojenia o lotnictwie, oko dawno stłuczonej lalki — je<fyna pamiątka po kochaniu, 
którego już nie ma i nie będzie. Znajdziesz i fotografię matki, i zawinięte 
w różową bibułkę dwa grosze od zmarłego dziadka” .̂

Z obserwacji i analizy zachowań wydobywa ocenę i dyrelctywę dla wycho
wawcy: „wychowawca zbiera te skarby do kupy i wrzuca śmiecie do pieca. Po
pełnia niesłycłiane nadużycie, baibarzyńslde przestępstwo. Jak śmiesz, cłiamie, 
rozporządzać się cudzą własnością? Jak śmiesz potem żądać, by dzieci cośkol
wiek szanowałj' i kogokolwiek kochał}'. Palisz nie papierki, a ukochanie trady
cji i rojenie o pięknym życiu” .̂

Wiele uwagi poświęci też Korczak stosunkom handlowym między dziećmi. 
Opisuje transakcje, zamiany, krążenie dóbr, wraz z odnotowaniem relacji przy
pisywanych im wartości.

^ Bankructwo małego Dżeka, Warszawa 1930 s.162. 
 ̂Wybór pism, t .l . Warszawa 1957 s.228.
 ̂Tamże s.229.



„Smith (...) zamienił diament z Pittem na sześć marek. Pitt (...) zamienił na 
wieczne pióro z Hansonem. Od Hansona odebrał ten sam diament Czarli za 
paselc i dwie muszle i sprzedał go na podwórłcu za dwa centy” i®.

Odnotuje także lekkomyślności, ^ugi, nadużycia i bankructwa.
„Pchełka narobiła długów.
Zaczęło się od tego, że kupiła od Józi landrynkę za grosz, niby że będzie jej 

winna— bo przecie za grosz można dostać czteiy landiynki. Potem nie miała gro
sza, więc się założyła i przegrała — to już byty dwa grosze. Wtedy Józia kazała 
jej przynieść serwis Mani za te dwa grosze, ale Pchełka nie chciała. Potem 
Wicuś powiedział, że się poskarży mamie, więc musiała mu kupić cukierek, że
by nic nie mówił, i pożyczyła od dziewczynki w ochronie; tego karmelka nawet 
nie skosztowała. Władek pamięta to zielone szkiełko, co jak przez nie patrzeć 
wszystko było zielone? Więc szkiełko i pieczątkę z aniołem i maluśkiego kotka 
porcelanowego bez nogi — wszystko oddała i więcej nic już nie ma” î.

Obok przedmiotów kolekcjonerstwa i wymiany opisze także Korczak sferę 
wytwórczości i pracy dziecięcej, narzędzia, jakimi się posługują. Znajdą się tu 
specyficznie dziecięce wytwory z papieru: pukawki, okręty, „sztuczki” z drutu, 
szałasy i ozdoby z hści, opisana zostanie szkolna podlcultura zeszytów, bibuł, ma
lowanek, wstążeczek, sposoby okładania książek „z nacinaniem i bez”, rodzaje 
używanych stalówek. W scenie budowy sanek w Kiedy znów będę mały przed
stawiony zostanie sposób gromadzenia surowców i wykorzystania narzędzi 
pracy. Napotkamy także opisy cech przedmiotów używanych jako rekwizyty 
w grach, na przykład kasztanów łub Itamieni.

„Gdy sam zacząłem grać w ciupy, przekonałem się, że nie wszystkie 
kamienie są jednakowo wygodne. Zbyt okrążę rzucone na stół łatwo się rozlatują, 
zbyt kanciaste układają się za blisko.

Pięć dobranych ksztahem i kolorem kamyków dla gracza, to jak pięć koni 
jednej maści i wzrostu, pięć pereł w naszyjniku, pięć psów, ułożonych do po
lowania”

Kolejnym działem, który można by wyodrębnić wśród zawartego w twór
czości Korczaka materiału, jest obyczajowość dziecięca, pewne jej stałe normy, 
wzory zachowań utrwalone w społeczności rówieśniczej. Wystąpią tu normy 
współżycia płci, zarówno regulowany obyczajem stosunek chłopców do dziew
cząt („Dziewczynka jest zhańbiona, jeśli chłopiec zobaczy jej majtki”), jak 
i formy romansu czy flirtu, zwyczajowe zachowania i podarki, nieodzowna 
przy tym skrytość i wstydliwość, szyderczy stosunek otoczenia, tak dorosłego, jak 
dziecięcego do „narzeczonych”. Wątek t ^  pojawi się między irmymi w Królu 
Maciusiu, Bankructwie małego Dźeka czy Kiecfy znów będę mały.

Pojawią się także wzory „męskich” przyjaźni, sposoby ich nawiązywania, 
przebieg, rozczarowania i zerwania; ale także opisy konfliktów i wrogości;
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kłótnie — ze szczególnym uwzględnieniem używanych w nich formuł ję
zykowych („Odczep się”, „No, uderz pierwszy”); przezwiska, bełiawioralne 
sposoby okazywania pogardy i poniżania lub zaczepiania przeciwnika, reguły bój- 
Id szlachetnej i sposoby walki podstępnej i nieuczciwej.

Ważnym tutaj działem będą reguły godności i honoru praktykowane 
w grupie dziecięcej. Wystąpią one zarówno w stosunku dzieci do dorosłych 
(„ WoUsz oberwać, niż honoru nie uszanować”), jak i we wzajemnych stosunkach 
międ2y dziećmi („Obrazili go na podwórzu, więc dał słowo honoru, że do niko
go nie podejdzie pierwszy”). Kodeks etyczny dziecka pKedstawi Korczak w spo
sób bardzo wyczeфujący i wielostroimy, pokazując zarazem przypadki odstępstw 
od niego spowodowanych życiową koniecznością, jak i sytuacje spiyciarskiego 
i oszukańczego ich łamania, ukaże także mechanizmy kształtowania się opinii 
publicznej w zbiorowości dziecięcej, sposoby oceny współtowarzyszy, ich ak
ceptowania i odrzucania. W stosunku między dorosłymi a dziećmi jako szcze
gólnie eksponowana i oczekiwana pojawi się norma sprawiedliwości. Roz
ważania o doskonałych układach społecznych, stanowienie wzorowych praw 
i norm jako składnik podkultury dziecięcej przedstawi Korczak nie tylko 
w Królu Maciusiu. Wątek taki pojawi się w mniejszym lub większym rozmiarze 
w niemal każdym z jego utworów literackich: między innymi w Sławie w postaci 
Związku Rycerzy Honoru, w Bankructwie małego Dżeka w postaci projektu 
banku dla dzieci. Obok norm ogólnych przedstawi Korczak szereg „małych 
umów społecznych”, kotfyfikowanych i precyzowanych przez grupy dziecięce na 
u^ tek  konkretnej zabawy lub gty. Pojawią się także przysłowia-regulatoty, o cha
rakterze socjotecłinicznym, stanowiące gotowe oceny zachowań lub rozstrzyg
nięcia spornych sytuacji.

Nawet w zabawie z samym sobą dziecko konstytuuje pewne reguły, których 
potem stara się przestrzegać.

„Idę i kawałek lodu nogą podbijam. Trzeba się starać równo kopnąć, przed 
siebie, bo i tak skręci w prawo lub w lewo. A ja gzygzakiem za nim. Żeby się nie 
zatrzymać, tylko ciągle naprzód (...). Powiedziałem że wolno mi dziesięć razy za
wrócić”

Następną grupą zjawisk opisywartych są wierzenia i czynności magiczne, 
przesądy i wróżby dzieci. Są one naniesione jakby na tło religii, uzupełniając ją  
o pewne swoiste dla społeczności dziecięcej szczegóły. Jednym z podstawo
wych wierzeń jest przekonanie o magicznym mechanizmie winy i kary, wspom
niane już w cytowanym wyżej fragmencie Dziecka salonu. Głosi ono, że każcfy 
czyn zły okupić trzelia niepowodzeniem w irmej dziedzinie. „Może za kota Bóg 
mnie skarze, że mi Łatka wziąć do domu nie pozwoh?” — rozmyśla bohater, spo
tykając kota, którego kiedyś nastraszył, a jednocześnie marząc o tym, by rodzice 
pozwolili mu przygarnąć pieska-przybłędęi"^. Żeby takich niepowodzeń uni
knąć, dziecko samo wymierza sobie karę za własne wykroczenia. Tak właśnie
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robi Kajtuś Czarodziej, postanawiając: „Rozkazuję, żeby mi się przez miesiąc 
żaden czar nie udał”.

Dzieci wierzą w „feralne” lub „pechowe” dni i miejsca, wierzą też w przed
mioty przynoszące szczęście: „Tym kasztanem zawsze wygrywam. Wy
mówiłem sobie, że na ten kasztan nigdty nie będę grał” *̂ . Z klimatu tycłi wyo
brażeń wyprowadzone jest opowiadanie Feralny tydzień', z dziecięcych wierzeń 
magicznych — powieść Kajtuś Czarodziej.

Szczegółowa analiza wszystkich dziecięcych wyobrażeń o świecie zawartych 
w twórczości Korczaka pozwoliłaby być może na stworzenie sumarycznego 
obrazu światopoglądu dziecka — takiego, jald projektował opisać w swym 
traktacie, planowanym w Spowiedzi motyla. Obraz ten do pewnego tylko stopnia 
wypełnia praca Jak kochać dziecko. Pozostałe dane rozproszone są w po
szczególnych tekstach pedagogicznych i literackich.

Dorobek Korczalca przynosi też niezmiernie bogatą ewidencję gier i zabaw 
dziecięcych, wraz z bardzo szczegółowym i wnikliwym niekie(fy opisem. Nie 
sposób przytoczyć tu wszystkicłi, można jedynie wyliczyć poszczególne ich 
typy czy rodzaje. Poczynając od klasycznycli gier sportowych czy scenariu
szowych, a więc o ustalonych dość dokładnie z góiy regułach gry, j ^  „dwa og
nie”, „zbijak” „ciupy”, poprzez zabawy okazjonalne (dwukrotny opis zabawy 
w śnieżki — jeden w Królu Maciusiu, drugi w Kiedy znów będę mały) po wiel
kie zabawy imaginacyjne, jak gra w „zająca”, gdzie reguły stanowione są na po
czekaniu i mają charakter bardziej elastyczny, aż do wielodniowych zabaw 
„z planem”, takich jak budowa szałasów w Józkach, Jaśkach i Frankach. Wiele 
jednakże miejsca poświęci talcże Korczak grom ulotnym, powstającym w jednej 
chwili, lub też grom-zabawom pojedynczych dzieci, improwizowanym na przy
kład w czasie powrotu ze szkofy do domu:

„Idę teraz sam już powoli i staram się chodzić, żeby stawać akurat na 
środek kamienia. Jak się gra w klasy: żeby nie wejść na linię. — Byłoby łatwo, 
ale przechodniów trzeba wymijać; a od razu zrobić krok w bok i nie stanąć na hnii 
nie zawsze się uda.

Więc wolno mi tylko dziesięć razy. JeżeU będzie więcej, to przegram. — Li
czę: raz mi się nie udało — dwa, trzy, cztery razy. Jeszcze mi wolno sześć, 
pięć” ! .̂

Bardzo wiele pojawi się gier hazardowych: gra w moniald (monety), w kli
sze, gra w stalki (stalówki), gra w „zielone”, sparzone”, „kosmate”, „śpiący”, 
zgadywanie numerów tramwajów i aut. I wreszcie zjawisko, któremu Korczak 
poświęci najwięcej chyba miejsca i które najpoważniej wykor^sta w procesie 
wychowawczym: zakłady. W zakładach dostrzega Korczak z jednej strony 
plagę zbiorowisk dziecięcych — okazję do nadużyć, podstępów i szaclirajstw, 
szantaży, bójek i kłótni. Z drugiej strony jednak ocenia je jako wynik potężnej sify 
motorycznej rządzącej zachowaniami dziecka: jego dążenia nie tylko do рокоги-

Wybór pism, 1.1, op.cit. s. 140. 
Kiedy znów będą mały, op.cit. s.55.



nia innych i dominacji, ale przede wszystkim dążenia do przezwyciężenia i po
konania samego siebie, wyraz perfekcjonizmu dziecięcego. Przebiec przed 
tramwajem lub prześcignąć go; wejść do dziesięciu sklepów, porozmawiać ze 
sprzedawcą, niczego nie kupić i nie być wyrzuconym; pocałować obcą dziew
czynkę na ulicy — wszystkie te zakłady stanowią nie tyle próbę zmierzenia się 
z przeciwnikiem, co ze sobą samym, i nie tak chodzi w nich o wartość wy- 
granej, jak o dokonanie trudnego czynu.

Toteż obok zakładów odnotowuje Korczak liczne czynności podkultury 
dziecięcej, które mają charakter ściśle perfekcjonistyczny i stanowią umiejętność 
autoteliczną, nie posiadając żadnej wartości użytkowej: są to tak zwane ,.sztuki”; 
dosięganie językiem do nosa, ruszanie uszami, sztuczki palców, chodzenie 
tyłem z zamkniętymi oczami, granie na zębach, wymawianie tmdnych słów i zdań 
(skrętacze języka), zabawy i zagadki semantyczne i logiczne, podstępne pytania, 
deformacje językowe, tajemne języki i pisma dzieci. Korczak wieloletnie 
podkreślać będzie, jak wiele uporu i wytrwałości dzieci inwestują w zdoby
wanie nowych umiejętności, trening, doskonalenie. Opisy takich zachowań 
spotykamy w Jak kochać dziecko, literackie zaś ich przeniesienie pojawia się 
w Kajtusiu Czarodzieju (gdy Kajtuś ćwiczy się w robieniu czarów), a także 
w postaci Króla Maciusia, któiy świadomie wyznacza sobie zadania i ćwicz>̂  
wolę. Ten ważny element psychiki dziecka, dziecięcy instynkt gry i ustawi
cznego przekraczania swych możliwości, Korczak świadomie wykorzystał jako 
potężne narzędzie samowychowania, gry o siebie i gty z samym sobą.

„Wiosna zazwyczaj pierwsze hasło daje. Pierwsze listki młode — gra — w 
zielone, sparzone, siadane, kolory, szpileczld, kosmate, kieszonkowe, pamiętne 
— w każdej zbiorowości dziecięcej — okresami — rojno od zakładów prze
różnych.

Próba wyzy skania skłonności tej, tych upodobań — dla celów wychowaw
czych— podjęta została przez dzieci nie mniej ochoczo (...) i nie mniej mocno 
się ustaliła, zrosła z życiem gromady”

Analizując z kolei obecność podkultury dziecięcej w warstwie językowej 
utworów Korczaka, napotkamy tu w stanie doskonałej dyfuzji elementy języka 
rozwojowego dzieci, osobliwości mowy użytkowanej w grupach dziecięcych 
i przez nie akceptowanej — a więc tego, co sensu stricte wchodzi w skład pod
kultury dziecięcej, liczne naleciałości ję ^ k a  środowisk rodzimych, z których 
wywodzą się dzieci, to jest przede wszystkim warszawskich nizin społecznycli, 
ale także języłca inteligencji czy' nawet salonu (patrz Megierka w Pedagogice żar
tobliwej), a obok tego własne innowacje językowe, wypływające jednak częs
tokroć z inspiracji językiem dzieci.

Zestawiając zasób językowy boliaterów Korczaka ze Słownikiem gwary 
warszawskiej Bronisława Wieczorkiewicza, zobaczymy, że autor ten wykazuje 
wiele używanych przez Korczaka wyrażeń i przezwisk; stawiać się, czepiać się, 
dawać sera, palant, granda, robić syfona, andrus, klapa, knot, koza, laluś, lipa, pę-
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tak, rozkwasić, mikrus, morus. Od tego neologizmy tworzone są sposobem 
dziecięcym, ale i warszawskim — na przykład stawiak: ten, co się stawia. 
Różnym terminom języka Korczakowskiego Wieczorkiewicz przypisuje różne 
pochodzenie, kwalifikuje je  już to do gwary szkolnej, ulicznikowskiej, już to zło
dziejskiej, proletariackiej itp.^^ Jest to logiczne, gdyż język podkultury dzie
cięcej nie tworzy własnego systemu, nie jest też izolowany i wcliłania bardzo 
często zapożyczenia z zewnątrz (na przykład obecnie z kultury masowej, w tym 
telewizji). Ma on jednak pewne swoistości, które istnieją w nim na trwałe, a także 
charakterystyczne mechanizmy zapożyczeń i odkształceń mow^ ogólnej. Do 
nich nale^  repertuar wyzwisk i przezwisk specyficznie dziecięcych — 
skarżypyta bez kopyta, Jurek-ogórek itp. — typowe deformacje językowe 
mające charakter zabawy, używanie obcych wyrażeń zapożyczonych z języka 
„kształconego” w niewłaściwym kontekście, niejednokrotnie w charakterze 
wzgardliwych przezwisk, na przykład „Ty kalkulacjo”. Korczak doprowadza 
do mistrzostwa naturalość dialogów dziecięcych, przede wszystkim przez uży
wanie utartych „klisz frazeologicznych” stosowaitych w dyskusjach i sporach; 
„Co się tak patrzysz?”, „Co się pchasz?”, „No uderz, zacznij tylko”, „Bo dosta
niesz”, „Bo oberwiesz”, „Odczep się”, „Widzisz, jaki t>' jesteś”, „Boisz się, za
cznij, spróbuj”, „Załóż się” „Wypchaj się”.

Korczak zresztą poświęca mowie dziecięcej większy fragment Jak kochać 
dziecko dając tam między innymi bardzo interesującą analizę posługiwania się 
zwrotem „widzisz” jako sformułow aniem proszącym, grzecznościowym.

Mowa dziecięca wy stępująca w tekstach Korczaka różni się oc^wiście od 
współczesnej, zwłaszcza w dziedzinie zasobu słownego, znacznie bardziej 
przesiąkniętego wzorami kultui>  ̂masowej. Podobnie jest z całokształtem pod
kultury dziecięcej. Obraz przedstawiony przez Korczaka oddzielony jest niemal 
półwieczem od obrazu prezentowanego przez współczesnych kulturoznawców. 
-Zmiana całokształtu warunków kulturowych, znaczne zmiany warunków życia 
dzieci odcisnęły swoje piętno również na formach dziecięcej podkultury. Wiele 
tekstów, gier, zabaw uległo zapomnieniu, pojawiły się nowe zabawy i nowe ich 
rekwizyty. I tak na przykład popularną niegdyś grę w ciupy czy kasztany zastąpiła 
dominująca obecnie gra w „kapsle”; inspiracją zabaw imaginacyjnych stafy się 
poszczególne seriale telewizyjne, fihny o tematyce kosmonautycznej, w miejsce 
dawniejszych powieści przygodowych czy sensacyjnych. Zasadnicze jednak 
mechariizmy podkultury dziecięcej, drogi jej przenikania, pełnione funkcje spo
łeczne pozostały niezmienione. Dodać trzeba jeszcze, że to, co Korczak nazywał 
„życiem w koszarach”, a więc warunki internatowe, kolonijne, szkolne, roz
rosło się i w budżecie czasowym współczesnego dziecka wypełnia znacznie 
więcej miejsca niż przed pięćdziesięciu laty. Formy te, będące dawniej przy
wilejem dla dzieci z nizin społecznych, dotkniętych ubóstwem czy sieroctwem, 
dzisiaj stały się przymusem i koniecznością dla dzieci wsz}^stkich niemal śro
dowisk. Każde dziecko spędza obecnie znaczną część swego życia w wielkim
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zbiorowisku; przedszkolu, świetlicy szkolnej, na koloniach, zimowiskach. 
Związane jest to ze zmianami funkcji rodziny, wzrostem zatrudnienia kobiet, 
postępującą instytucjonalizacją wychowania. Tiyb życia dziecka w większości 
tych instytucji „czasu wolnego” jest dość specyficzny. Ograniczają one w zna
cznym stopniu swobodę i inwencję dziecka, jego możliwości ruchu w prze
strzeni, operują najczęściej terenem zamkniętym, ale jednocześnie społeczność 
dziecięca jest tu w znacznym stopniu zdana na siebie samą i musi jakoś sama so
bie wypełniać czas w miaię swych możliwości. Życie „w koszarach” dużych gmp 
dziecięcych o zróżnicowanym pochodzeniu społecznym sprzyja rozbudowie 
podkultury dziecięcej, przesądzając jednocześnie ojej kształcie i charakterze, wy
jaławiając ją  z jeditych wzorów zacłiowań, upowszechniając zaś inne i wzmagając 
zainteresowanie nimi. Zanikają między innymi zabawy produkcyjne, co związa
ne jest z większą obfitością gotowych zabawek, a także zabawy ruchowe i spraw
nościowe, co jest związane z licznymi zakazami z dziedziny bezpieczeństwa 
dzieci (na przykład z ^ a z  wchodzenia na drzewa) lub z dziedziny ochroity 
pr2yrody (na przykład zakaz budowy szałasów na koloniach).

Wyczerpująca analiza tych przemian i odrębności podkultury dziecięcej 
wymagałaby osobnego opracowania, przerastającego ramy tego studium. Jed
n i e  nie tylko przedmiot badań, to jest środowisko dziecięce, jest wartością 
odmienną. Porównując obrazy podkultury dziecięcej przedstawione w twórczości 
Korczaka z tymi, które charakterystyczne są dla współczesności, dostrzegamy 
także znaczne różnice założeń, jakie przyświecały badaczowi, jego koncepcji 
i wizji dziecięcego świata. Porównanie tych wizji będzie jednak efektywniejsze 
w ostatniej części opracowania, po przedstawieniu drugiego typu zastosowań pod
kultury dziecięcej, gdzie produkty jej ulegają modyfikacji i dopiero w tej formie 
uczestniczą w budowie Korczakowskiego świata przedstawionego.

Drugim sposobem ukazywania folkloru dziecięcego w twórczości Korczaka 
będzie przetworzenie, wykorzystanie jej składników jako materiału fabular
nego, konstruującego wątid lub sceny poszczególnych utw orów. Znaczna część 
utworów literackich Korczaka wyrasta ze świata marzeń i rojeń dziecięcycłi, 
z dziecięcych „snów o potędze” lub też dziecięcego myślenia utopijnego, kon
struującego idealne rozwiązania najważniejszych problemów. Marzenie o posia
daniu władzy królewskiej, siły czarnoksięskiej lub też sławy jest naturalną 
kompensacją słabości i zależności, jaka dziecku w życiu doskwiera. Z podobnych 
źródeł wywodzą się porrtysfy banku dla dzieci, tak jak i pomysł, żeby dorosły 
mógł zamieniać się w dziecko, a dziecko w dorosłego, po to, by łatwiej było się 
nawzajem zrozumieć. Motywy te zresztą pojawiły się w wielu utworach współ
czesnych Korczakowi. Postać dziecka-władcy czy dziecka-wyzwoliciela, dzie
cięce utopie, związki i organizacje l>yfy dosyć uprzywilejowanymi tematami 
w okresie międzywojnia. Podejmowali je na przykład Juliusz German, Halina 
Górska, Helena Bobińska, Kornel Makuszyński, Edward Słoński. Zazwyczaj 
jednak były one realizowane w konsekwentnej formule baśni lub też stanowiły 
oprawę dla pouczeń dydaktycznych kierowanych pod adresem samych dzieci. 
Żaden też z autorów nie poddał tego świata marzeń tak okrutnej i bezwzględnej



weryfikacji, nie pokazał ich trzeźwej i literalnej konfrontacji z życiem ani ich nie
uniknionego bankructwa.

Kompromitacja życzeń utopijnych odbywa się u Korczaka przez ich skru
pulatne spełnienie i ukazanie ich slcutków; zamiana szyldów sklepowych, cho
dzenie tyłem, drzewa rosnące do góiy korzeniami itp. Obrócenie w dosłowność 
„świata na opak”, ukazanie jego konsekwencji w kategoriach realiów ży
ciowych sprawi, że jego śmieszność przestanie śmieszyć i że objawi się on sa
memu pomysłodawcy jako ^upi a nawet niebezpieczny. Naiwność Maciusia 
oraz głupota, próżność i zaclilanność Felka, bezmyślność i kłótliwość innych 
dzieci sprowadzą klęskę na kraj, a naiwne, ludyczne czaiy Kajtusia nie przyniosą 
nikomu radości, lecz spowodują szkody i popłoch.

Elementy podkultury dziecięcej bywają też u Korczaka przenoszone do 
świata dorosłycłi, zazwyczaj w funkcji karykatury. Karykaturalne postacie do
rosłych używać będą dziecięcego języka i infantylnych wykrętów: „Panie 
sędzio, my wcale nie uparte”, „My nienaumyślnie” ^̂ . Opisanie działalności 
rady ministrów w kategoriach zachowań dziecięcych i dziecięcego języka nada 
temu gronu charakter groteskowy, śmieszny i budzący politowanie (pod
kradanie cygar i wina umierającemu królowi). Przy opisywaniu świata władzy 
ucieknie się Korczak do chwytów rodem z dziecięcej makabreski; ponieważ 
niektórzy królowie murzyriscy nie mogą się powstrzymać od ludożerstwa, przy
wożą sobie w tajemnicy beczkę solonych Murzynów i dokarmiają się nimi po ci
chu. Skierowani do szkoły dorośli wraz ze statusem ucznia przejmują repertuar 
sztubackich wygłupów i figlów: podstawiają sobie nogi, dokuczają, psocą łub 
przeciwnie, wchodzą w role kujonów, lizusów i skarżypytów.

Kreśląc świat „wygłupialski”, jak chętnie nazywają go współczesne dzieci, 
Korczak sięga więc do irmej dziedziny podkultury dziecięcej, do mechanizmów 
profanacji, groteski, makabreski, jednakże tylko do mechanizmów, bez p r^ -  

-taczania bezpośrednio jej wytworów. Jednocześnie zaś dystansuje się do tego 
świata, spogląda nań krytycznie, podobnie jak krytycznym spojrzeniem ob
darza postać wesołka, błazna, fantasty i łgarza w zbiorowości dziecięcej (Fil 
w Bankructwie..., Felek w Maciusiu..., Wiszniewski w Kiedy znów będą mafy) 
określając go jako takiego cdonka zbiorowości, któty ma pomysły do zabawy, ale 
sam każdą zabawę popsuje^®.

Składnik, któty we współczesnych opracowaniach o podkulturze dziecięcej 
będzie elcsponowary bodaj najsilniej, składnik lutfyczny, bynajmniej nie znajdzie 
się w punkcie centralnym w Korczakowskiej koncepcji dziecka. Podczas g<fy 
Cieślikowski napisze: „wszystko, co dzieci same stworzyfy, co przejęły od irmych 
i co dorośli wymyślili dla nich najlepszego, służy przede wszystkim zaba- 
wie”2i, to Korczak widzi w zabawach dziecięcych tylko namiastkę życia, konie
czność wywołaną brakiem lepS2ych możliwości. „Dajcie dziecku kuca, a nie

Kajtuś Czarodziej, Warszawa 1960 s. 126-128. 
Kiedy znów bądą mały, ор.стХ.
Wielka zabawa, op.cit. s.l3 .



będzie jeździło na patyku’' — oświadczy, stawiając dosłowność zajęć dziecięcycłi 
przed icli umownością. W swojej koncepcji dziecka i dzieciństwa Korczak 
przeciwstawił zabawie — powagę świata dziecięcego, dążenie dziecka do do
skonałości osobistej i jego marzenie o doskonafym świecie. Koncepcje współ- 
czesnycłi badaczy folkloru dziecięcego wyrastają z wizji dziecięcego homo lu- 
dens. W równym stopniu jak koncepcje kulturoznawcze, badawcze, różnić się 
będą od założeń Korczaka wizje literackie zлwaгte na przykład w twórczości 
Tuwima i Brzecłiwy oraz całej dynastii icti następców. Autorzy ci stworzą świat 
przedstawiony oparty wyłącznie na formule ludycznej, gdzie śmiech i żart, ope
racje na znaczeniach i zwią2kach logicznych eliminują niemal zupełnie wszystoe 
irme elementy; uczucia, dążenia, wartości.

Korczak, nazywający dzieci „książętami uczuć”, głosił przekonanie 
o głębokiej celowości i rozumności wszystkich zachowań dziecka, rozumności 
bezwiednej i przez dorosłych nie pojmowanej, ale ustalonej porządkiem praw naj- 
w yżs^cłi Przed tą właśnie esencją człowieczeństwa zawartą w dzieciństwie Kor
czak nakazywał chylić głowę z szacunkiem.



SKŁADNIKI MELODRAMATYCZNE 
W FOLKLORZE DZIECIĘCYM

Przekonanie, iż podkultura dziecięca mieści się bez reszty w strefie za
bawy, absurdalnego humoru, kamałowej zamiany ról, jest dość mocno utrwalone 
w świadomości publicznej. Złożyły się na to różne czynniki: zarów'no zaintere
sowania badaczy folkloru dziecięcego, jak i twórczość poetów nawiązujących do 
nurtów karnawałowych i eksponujących je  w swoim, znakomitym skądinąd, 
dorobku literackim, ale też rodzaj uproszczonego przekonania, żc dziecko jest is
totą płochą, sprawy smutne zaś nie zaprzątają bynajmniej jego uwagi, co więcej, 
nie jest bynajnmiej słuszne ani potrzebne rzucanie cienia na radosne chwile 
dzieciństwa, które przecież szybko przeminą, a dorosłe życie dostarczy aż nad
to smutków i kłopotów.

Można by sprzeczać się o to, cz>' odwracanie się plecami do spraw smutnych 
przynosi dziecku pożytek czy szkodę, czy osłabia je, czy też wzmacnia, czy 
wreszcie nie przycz>'nia się ono do przekonania, że czyjeś с1еф1егае lub smutek 
nie jest rzeczą godną zastanowienia, refleksji, współczucia. Byłaby to wszelako 
dyskusja sensu stricto pedagogiczna, celem zaś niniejszego artykułu jest raczej 
odpowiedź na pytanie o zainteresowania samych dzieci.

Publikowane rejestty folkloru dziecięcego skupiają się na ogół na takich 
gatunkach, jak wyliczanki, przysłowia, gadki i anegdoty dziecięce, zagadki, 
skecze, przezwiska, a więc telcsty w swoisty sposób funkcjonalne; rzadziej na
tomiast zawierają wypowiedzi refleksyjne i liryczne. Domeną tych ostatnich 
jest wśród dzieci najczęściej tekst śpiewany, nie noszący charakteru uży
tkowego, służący pośrednio ekspresji własnych uczuć lub Avyrażaniu nastroju. 
Pioseidci śpiewane przez dzieci — mówię tu o śpiew'aniu spontanicznym, a nie 
organizowanym w czasie lekcji wychowania muzycznego czy zajęć pozaszkol- 
nych, gdzie repertuar ustalany jest przez dorosłych — podlegają tym samym pra
wom doboru i selekcji, co cały folklor dziecięcy. Krążą na zasadzie anonimowej, 
przekazywane są czasem z pokolenia na pokolenie, czasem na poczekaniu czer
pane z mediów, przerabiane, dostosowywane, nieraz nawet okaleczane, a czasem 
rozbudowywane odpowiednio do gustów dzieci.

Największą b o ^ j giełdą dziecięcego folkloru śpiewanego są kolonie, obo
zy i wszelkiego rodzaju zbiorowe wyjazdy dziecięce. Śpiewaniu sprzyja atmo
sfera wędrówki, wieczoty prz>' ognisku (czy jego imitacji), różnego rodzaju 
konkursy czy „festiwale piosenki” organizowane przez personel. Śpiewane są 
wówczas piosenki harcerskie i żeglarskie, wyuczone w szkole, zaczeфnięte z re-



pertuara popularnych zespołów muzycznych, a także takie, których dzieci 
nauczyły się od rówieśników, znajomycłi, w rodzinie — te, które spodobały się 
im i Ictóre udało im się zapamiętać.

Wśród różnych tematów i styłów piosenkowych w dziecięcym obiegu są 
talcże tak zwane „piosenki smutne”. One to właśnie są przedmiotem niniejszego 
opracowania, stawiającego sobie za ceł analizę ich treści i fomiy, a także reflek
sję nad ich pochodzeniem oraz drogami, jakimi trafiły one do dziecięcego re
pertuaru. Telcsty, o łrtóiych będzie mowa poniżej, zostały zebrane przez studen
tów UW podczas praktyk pedagogicznych.

Współną cechą wszystkich przedstawionych tekstów będzie obecność 
w nich cierpienia ludzkiego, bądź to fizycznego, bądź psychicznego, stanowią
cego gjównąoś treściową utworu. Cieфienia, a więc Icategorii dość zaskakującej 
na tle potocznych wyobrażeń o potrzebach dzieciństwa, dziecięcych upodoba- 
niacłi, treściach folkioru dziecięcego^.

Piosenki byty przepisywane lub nagrywane na magnetofon wśród uczest
ników kolonii letnich na przełomie łat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. 
2bieranie materi^u zakończono jesienią 1981 roku. Informatorami byh prze
ważnie chłopcy ośmio- dziesięcioletni, z różnych miejscowości i środowisk 
społecznych, a materiały zbierano bezpośrednio po powrocie z kolonii. Korzy
stano także z zeszytów z piosenkami, prowadzonych przez niektóre dzieci. 
Spośród piosenek zebranych tą drogą wybrano telcsty możliwie kompletne pod 
względem kompozycyjnym i fabularnym, a spośród nich wzięto pod uwagę 
osiem utworów, które powtarzały się najczęściej, co wskazywało na fakt, że 
znane są one powszechnie.

Na pytanie, skąd te piosenki znają, dzieci odpowiadafy bez wyjątku, że 
nauczyty się ich od irmych dzieci lub na innych koloniach. Te wyznania również 
wskazywałyby na stopień zakorzenienia interesujących nas utworów w podkul
turze dzieci. Jednakże treść i forma tekstów wskazywałyby raczej na to, że nie są 
one autonomicznym produktem twórczości dziecięcej; wyglądają raczej na 
zapożyczone czy przyswojone przez folklor dziecięcy.

Można jedriak domniernywać, że drogi przenikania tych tekstów do podkul
tury dziecięcej są typowe — takie, jakie wymienia w swoich opracowaniach 
Dorota Simonides — to jest że poprzez dorosłycłi, rodziców, dziadków, rodzeń
stwo, techniczne środki przekazu docierają one do dzieci bądź z kultury masowej, 
bądź to z iiutych podkultur. Występowanie w repertuarze dziecięcym piosenki 
rzewnej również jest zjawiskiem dość powszechnym, chociaż Dorota Simo
nides nie przytacza takich tekstów w swoich zbiorach repertuarowyclL Pamiętamy 
z własnego dzieciństwa teksty takie, jak Śliczna Krakowianka (wspomina tę 
piosenkę Melchior Wańkowicz w Zielu na Kraterze^) lub Cyganka siada, karty 
rozkłada. We wspomnieniach Wła(fysława Żelazko — jednego z wychowawców,

 ̂ C. T. Kingston, The Tragic M ode in Children's Literature. „Teachers College Press”, New 
York and London 1974.

2 M. Wańkowicz, Ziele na kraterze. Warszawa 1964.



pracownika domu dziecka w okresie międzywojennym — znajduje się zapis, że 
„chłopcy mieli swą ukochaną Pieśń o Czabaku^, którą śpiewali na baczność, 
z przejęciem, ze łzami w oczach i traktowali jak swój hymn^.

Informatorzy^ nasi, określając swoje piosenki, także posługiwali się nie
kiedy słowem „hymn”. Oznaczało to „ulubioną piosenkę grupy, bardzo często 
śpiewaną, rodzaj szlagieru, przebój sezonu”. Spostrzeżenie zaś wychowawcy 
w dość istotny sposób akcentuje nastrój powagi i przejęcia, dużego napięcia 
uczuciowego, jaki towar^szył wykonywaniu piosenek przez dzieci. Podkre
ślam ten fakt również i ja, dlatego, że sam zapis tekstowy utworów wywołuje 
u dorosłego, profesjonalnego słuchacza wrażenie najczęściej komiczne przez 
swą nieporadność językową, błędy stylistyczne i nieodparte skojarzenia z kiczem 
Wydaje mi się jednakże, że właściwe zrozumienie funkcji psychologicznej ty cli 
utworów możliwe jest tylko pod warunkiem uchylenia postawy śmiechu i po
traktowania ich równie poważnie, jak traktują je  ^ ie c i same.

Przystępuję teraz do prezentacji kolejnych tekstów.

I Nad strumieniem, nad potokiem
Szia sierota wolnym krokiem 
Na swej matki grób.
Na swej matki grób.
Kiedy przyszła do cmentarza.
Zapytała się grabarza.
Gdzie jej matki grób.
Gdzie jej matki grób.
Pójdziesz w prawo, pod brzozami.
Obsadzony jest różami.
Twojej matki grób.
Twojej matki grób.
Matko, matko, wstań.
Ojciec nie jest sam,
A macocha bije, łaje.
Rano budzi, jeść nie daje.
Matko, matko, wstań!
Są na świecie takie dzieci.
Wyrzucane jak na śmieci,
Niekocłiane są.
Niekochane są.

Tekst ten najmocniej jest osadzory w dziecięcej tradycji literackiej i naj
bardziej dziecinny w swojej atmosferze. Podnosi on topos sieroctwa, odwie-

 ̂Piosenka ta znajduje się w nagraniach S. Grzesiuka.
 ̂ Wł. Żelazko, [w;] Samorząd uczniowski w systemie wychowawczym Korczaka. Red. 

A. Kamiński, Warszawa 1962.



czny zarówno w literaturze dziecięcej, jak i w baśni. Motyw matki, która zza 
grobu troszcz)' się o los dziecka, lub wątek przywoł>^vania tejże przez sierotę po
jawi się u Teofila Lenartowicza {Złoty kubek), u Marii Konopnickiej w O Kras
noludkach i o sierotce Marysi („Jeszcze nie pora, jeszcze nie czas. Kto nas roz
łączył, ten złączy nas”). Ale motyw ten odnajdujemy także w pełnej suspensu 
pieśni dziadowsldej Straszna kara hoża spadła na macochą:

Na grób swej matki dziecina przybiegła, 
płacze, wystraszona, na kolanka klękła, 
płacze i prosi; mamo, scłiowaj mnie, 
bo mnie ta dmga mama zabije!^

Ta sama scena pojawia się również w Legendzie o sierotach narzekających, 
gdzie matka wstaje z grobu i z pomocą Matki Boskiej sldania macocłię, by tro
skliwie opiekowała się sierotami. W dziecięcej piosence siły nadprzyrodzone nie 
przycłiodzą na pomoc sierocie, a cała piosenka nie wykracza treściowo poza rani '̂ 
realist) czne, kończy się zaś trzeźwą refleksją ogólną, sformułowaną w języku 
popularnej publicystyki pedagogicznej: „są na świecie takie dzieci, wyrzucane jak 
na śmieci, niekocłiane są, niekochane są”.

II MURKA

W Świętokrzyskicłi lasacli banda grasowała 
Nieuchwytna od szeregu lat.
Nocą karawany śmiało napadała,
Z łupem uclioiiiła w ciemny las.
W bandzie żyła Murka, dziewczę czarnookie.
Nie wiadomo skąd ją  prz> wiał wiatr.
Lecz banda czuwała nad jej każdym krokiem,
W bandzie żyła od najmłodszy ch lat.
Pv3z po pracy dzieimej na kieliszek wina 
Do kawiarni Aveszłiśmy we trzech.
Tam siedziała Murka przy dźwiękach pianina,
A dokoła rozlegał się śmiech.

Wariant I Wariant II
Przy niej siedział agent Przy niej na krzesełku
Z tajnego wywiadu. Siadł agent z bezpieki,

Murlca w ucho coś szeptała mu.
Wszystko było jasne. Murka nas zdradzała.
Tego w bandzie nie przebaczał nikt.
W Świętokrzyskich lasach jest mała mogiła.
Zapomniana od szeregu lat.

 ̂S. Nyrowski, Karnawał Dziadowski, Warszawa 1973.



Tam swą małą Murkę banda pochowała 
I zaginął o niej wszelld ślad.

Pieśń W Świętokrzyskich lasach jestjalcby domorosłą traweslacją czy adap
tacją ros>jslciej ballady o Murce, litóra zdradziła swoją bandę i musiała ponieść 
śmierć; ballada ta, przeniesiona w warunki polskie, jest bardziej sfabulaiy- 
zowana, pozbawiona jednakże tego napięcia uczuciowego, Ictóre w oiyginale jest 
przejmujące przez fakt, że zdradzeni członkowie bandy darzą Murkę miłością 
i opłakują ją  na cmentarzu. Jednakże i w wariancie dziecięcym zacłiowany jest 
cieph' stosunek do zdrajci^ni. Nie polaywa się to z imiymi polskimi w ersjami 
balladowymi podnoszącymi temat niewiernej cz> też zdradzonej kocłiaiiki^, 
która wydaje grupę przestępczą (lub rewolucyjną) w ręce policji, gdyż w polskim 
etosie piosenki airada jest najwyższą zbrodnią — przykładem Ballada o Felku 
Zdankiewiczu, dezerterze z wojska;

Jedzie kibitka wąską ulicą,
A koledzy jemu szczęścia, zdrowia życzą.
Koledzy, koledzy, czy wy nie żyjecie.
Czy wy mojej Mańce życie damjecie?
Nie bój się, Feluś, my jeszcze żyjemy.
Już my twoją Mańkę smykiem posuniemy.
Piękna Felusiowa już w grobie spoczy\va.
A my na to konto gruchniem sobie piwa^.

Zarówno teltót 11, jak i następujące po nim 111 i IV zbliżone są najbardziej pod 
względem fabularnym do klasycznej ballady ludowej, a zwłaszcza pieśni dzia
dowskiej o cłiarakterze reporterskim, i w nicli znajdują swoje pierwowzory. 
Toteż na tycłi właśnie przykladacłi najłatwiej jest prześledzić kierunki prze- 
^csztalceń, jakim ulegają te utwoiy w obrębie folkloru dziecięcego. Szczególnie 
wyraźnie jest to widoczne na przyldadzie tekstu III, noszącego wymiennie 
tytuły Cztery mile za Warszawą lub Щ/dali ją  za Hendryka:

III Czteiy mile za Warszawą
Wydali mi siostrę za mąż.
Wydali ją  za Hendiyka,
Największego rozbójnika.
We dnie idzie, w nocy wróci,
A mnie biedną tylko smuci.
Raz jej przyniósł chustę białą.
Całą we krwi umaczaną.
ОгаЭ prała i płakała.
Chustę brata rozpoznała.

 ̂Tamże.
^ Fragment z nagrań płytowych S. Grzesiuka.



Mężu, mężu, coś ty zrobił.
Czemuś brata mego zabił.
To cliusteczka brata mego.
Przed wieczorem zabitego.
Żono, żono, ja  się wstydzę.
Jestem zbójcą, Icrótko widzę.
Wyprowadził ją  na łączki.
Powykręcał białe rączld.
Za Warszawą cztery miłe 
Jest mogiła przy mogiłę.

Pieśń ta zbieżna jest w treści z łudową bałładą Żona zbójnika, zapisaną 
w XIX wieku przez S. Goszczyńsłdego i O. Kołberga*, bliska zwłaszcza wersji 
Goszczyńsldego. Tekst jednak został znacznie uproszczony i słsrócony, zacłio- 
wując tyłko najogółniejszy zarys wydarzenia. Obecna jego forma wskazuje, że 
przeszedł on prawdopodobnie przez fazę miejskiej pieśni podwórkowej, a dopiero 
potem trafił między dzieci, jednakże na ten pośredni wariant miejsld nie na
trafiłam. W stosunłću do wersji łudowycłi w zapisie dziecięcym mamy (podobnie 
jak w tekście I) bardzo niedbałą i niekonsełcwentną perspełctyw'ę narracyjną, 
gdyż brat-nanator przekształca się w dałszym ciągu bałłady w ofiarę zbrodni. Za
pis dziecięcy jest tałcże znacznie złagodzony: żona zbójniłca bowiem dowiaduje 
się o śmierci brata, gdy otrzymuje do prania jego chustę, w wersji Croszczyńskiego 
zaś w chuście znajduje się odrąbana ręka brata:

Przyniósł ci jej chusty prać,
A nie dał ich odwijać.
Ona prała, rozwijała.
Prawu ruclfli na(fybała^.

Motyw odrąbanej ręki, łctóry spotykamy również w pieśni patriotycznej 
XIX wiełcu, gdzie Imik przynosi z poła bitv^y rękę ukocłianego z narzeczeńsłdm 
pierścieniem, nie pojawia się w wariancie dziecięcym. Także scena łcaźni bo- 
łiaterki, bardzo drobiazgowa w obu wersjach łudowycłi, jest tam bardziej ogól
nikowa i uproszczona, pozbawiona drastycznych szczegółów. Ponadto w wersji 
dorosłej występuje dodatkowo postać syna-mścicieła.

Interesującą bardzo wstawlcą, obecną tyłko w zapisie dziecięcym, ewident
nie współczesną i tałcże łagodzącą jakby ołoucieństwo wydarzeń przez nadanie 
im cecłi nieporozumienia, jest dwuwiersz, w Irtóiym Hendtyk, zidentyfikowany 
jako zabójca szwagra, kaja się:

Żono, żono, ja  się wstydzę,
Jestem zbójcą, krótko widzę.

 ̂S. Czernik, Polska epika ludowa. V/rocław - Kraków 1958. 
 ̂Tamże s. 251 i 254.



w  tekście tym zwraca także uwagę występowanie incipitu „Czteiy mile za 
Warszawą”, któiy przecież charakterystyczny jest dla wielu gadek dziecięcych 
i bajek adaptowanych dla dzieci przez pisarzy profesjonalnych, a także obecność 
dwuwiersza pojawiającego się niekie(fy jako element wyliczanki; „Mężu, mężu...” 
itd. W wyliczance podobny dwuwiersz może brzmieć na przykład:

Piotrek, Piotrek, coś ty zrobił,
Mihcjanta śledziem pobił.

Proces „zaokrąglania kantów” ballady klasycznej jeszcze wyraźniej jest 
widoczny w tekście IV:

IV Chciałabym wam swój los opowiedzieć.
Co w mym sercu i mej pamięci tkwi.
Pokoch^am pięknego Białorusa,
Bez którego nie potrafię żyć.
Całusami mnie wciąż obsypywał.
Ach, jak dobrze nam z sobą było żyć!
I na migi mi ciągle pokazywał,
Że ja  jego, ach jego muszę być.
Raz braciszek list do mnie napisał.
Ach, siostrzyczko, ty opamiętaj się.
Nasza mama tak ciężko leży chora.
Opłakuje złe postępki twe.
Acłi, za późno, braciszku, za późno,
Ach, za późno już opamiętać się.
Będę żoną pięknego Białorusa,
Bez którego nie potrafię żyć!

Piosenka nosząca tytuł Pokochałam pięknego Białorusa jest mglistym 
odbiciem konfliktu etnicznego. Dziewczyna, jak się domyślamy „polska i ka
tolicka”, zakocłiała się w Białorusinie i wychodzi za niego za mąż wbrew woli 
rodziny. Można by tę piosenkę traktować jako szczątkową, reliktową formę 
ballady o mezaliansie, typu Bracia zabijają szwagra czy Brat zabija uwie
dzioną siostrą^^. Występują tu wszystkie postacie dramatu: uwodziciel, uwie
dziona, matka — która w wersjach pierwotnych żąda od braci ukarania wino
wajców („Bracia, bracia, gońcie siostrę, weźcie z sobą miecze ostre”) — a tak
że brat lub bracia, stojący na straży normy obyczajowej. Jednakże przebieg kon
fliktu jest już zupełnie inny, znajduje on bowiem obicie nie w cenach, lecz w na
pięciach psychicznych: matka przypłaca mezalians chorobą, brat pr^wołuje 
siostrę do opamiętania, a siostra przeżywa dość dramatycznie przedstawione po
czucie wiity. Nastrój ballady zmienia się także w rezultacie zmiany perspektywy
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narracyjnej. Narracja prowadzona jest w pierwszej osobie przez samą winowaj
czynię, co zmienia гаф ка1ше wymiar samej winy

Dwa kolejne teksty, V i VI, są jak się wydaje, znacznie bliższe swoim wa
riantom wyjściowym i mniej na nich widać ślady długotrwałego funkcjonowania 
w obrębie folkloru dziecięcego. Oba zawierają większość elementów kompozy
cyjnych charalcteiystyczitycłi dla proletariackiej piosenki w ięziennejłączącej 
w sobie składniki realistycznego opisu i subiektywnego wyrazu uczuć.

V W więzieimym szpitalu na zgniłym posłaniu 
Nieznany młodzieniec umiera,
Pierś mu się porusza w powolnym konaniu,
Dokoła on błądzi oczyma.
Swe ręce i nogi mial skute w kajdany.
Jak długo miał znosić te pęta?
Wyrołdem sądowym na śmierć był skazary,
A wyrok sądowy rzecz święta.
Gorączka się wzmaga, wciąż rośnie, opada,
Wtem łdawisz drzwi celi otwiera.
Chce powstać, nie może, łzy z oczu się leją.
Ach, matko, ja. syn twój, umieram.
Nazajutrz z rana wynieśli trupa z celi 
1 skiyli go w ciemnej mogile,
Więźniowie jak stali, tak wszyscy płakali.
Nasz młody kolega nie żyje!
W więziennej Icaplicy dwie świece się palą,
Tam matka za syna się modli.
Ach, synu jedyny, acłi, synu kochany.
Tyś umarł zakuty w kajdaiw.

Tekst ten, noszący stosunkowo małe piętno „dziecięcości”, może być ilus
tracją spostrzeżeń zawartych w pracy Rocha SuUmy, a dotycząc>'ch obustronnych 
procesów dyfuzyjnych zachodzących pomiędzy tekstem folklorystycznym a li- 
terackim^i. Widzimy bowiem w tej pieśni bardzo wyraźne powiązania treś
ciowe z Elegią o śmierci Ludwika Waryńskiego Władysława Broniewskiego. 
Tekst Elegii... również zresztą funkcjonuje w folklorze dziecięcym, w innej jed
nakże roli, zdecydowanie parody stycznej.

VI W celi ciemnej i ponurej.
Gdzie nie wpada słońca blask.
Tam siedziałem, tam myślałem.
Serce rwało się do gwiazd.
Czarny chleb i czarna kawa

R. Sulima, Folklor i literatura. Warszawa 1976.



Opętani samotnością 
Myślą wciąż szukają szczęścia.
Co naz\'wa się wolnością.
Zapytuje córka matki;
Gdzie braciszek miły mój?
On w więzieniu się znajduje.
Odsiaduje wyrok swój.
Czarny clileb i czarna kawa.

Wariant I Wariant II
Jedzie pociąg z wagonanrd, Jedzie pociąg z wagonami,
Do więzienia wiozą mnie. Do psychiatiy wiozą mnie.
Tam mnie zamkną za kratami , Chcą przerobić mnie na głupka
Tam przeminie życie me. I w zakładzie zamknąć nmie.

Piosenka Czarny chleb i czarna kawa wyróżnia się spośród pozostalycłi 
przede wsz> stkim melodią. Dotycłiczasowe teksty łączyły się zawsze z klasy
cznymi konstrukcjami melodyczię ini wykorzystywanymi w balladzie ludowej. 
Melodia tej ostatniej piosenki wTwodzi się wyraźnie z kręgu współczesnej 
mui^ki rozrywkowej, raczej domorosłej niż ambitnej, takiej, jaka grywana jest na 
weselach сту zabawach przez prowincjonalne zespoły. Już sama melodia wyda
je się wskazywać na współczesne pochodzenie piosenki. W tekście możemy za
uważyć wsz) stkie tradycyjne sldadniki charakterystyczne dla piosenki więzien
nej: tęsknotę za szerokim światem, szczegóły wyżywienia i wyglądu celi, 
niepokój najbliższych o uwięzionego. Nowsz>' akcent stanowi natomiast wariant 
drugi trzeciej zwrotki, nawiązujący wyraźniej do współczesnej proceduty peni
tencjarnej. Również i w tym przypadku można sądzić, że tekst przechodząc do 
obiegu dziecięcego nie uległ większym zmianom.

Kolejna piosenka (VII), nosząca t>tul Dom Wschodzącego Słońca, ma 
dwie całkowicie odrębne wersje treściowe, pokrywające się jedynie pod wzglę
dem tematu i nastroju, toteż przytaczam obydwie;

Wariant I
Już słońce zgasło w dali 
I mgła się ściele do stóp.
Idziemy dalej i dalej — tam.
Gdzie tylko cieimiość i chłód.
Zalane potem twarze.
Zmęczony, pusty wzrok.
Szczeniacki świat naszych marzeń prysł.
Zdeptany setką stóp.
Niewielu nas zostało 
I resztę zabierze czas.
By wrócić, sił za mało już,
A zresztą — świat przekł^ nas.



Nie mówcie nic nikomu.
Wędrówki tej mam już dość.
Ja wrócić chcę do domu, bo 
Tam na mnie czeka ktoś.

Wariant II
Przez czarne szyby zagląda mrok,
W małym łóżeczku cłiłopiec śpi.
Sen jakiś straszny wykr^wił mu twarz,
Pod powiekami łza lśni.
Wczoraj wieczorem usłyszał, że 
Jest w Orleanie taki dom.
Wschodzące Słońce nazywają go.
Żyją w nim cłiłopcy jak on.
W oknach są kraty, u drzw'i stoi stróż
I patrzy wzrokiem poimiym
Na małych chłopców, więzienny ich strój.
Na ogolone ich głowy.
Ale nadzieja nie gaśnie w nim.
Mimo więziennych murów, ścian.
Wschodzące słońce zabłyśnie znów.
Dla małych cłiłopców w domu tym.

Obie wersje treściowe, jedna bardziej poetycka, a druga bardziej fabularna, 
są dość dowolnym przekładem amerykańskiego songu śpiewanego przez zespół 
„The Animals”. Obie wersje dotyczą młodocianych przestępców, lecz pierwsza 
podnosi motyw tułaczki i odrzucenia, eksponując przede wszystkim stronę 
uczuciową, druga zaś wpisuje w trybie balladowym życie chłopców w mało lo
giczną konwencję snu, który śni cłiłopiec wolny o swych uwięzionych rówie
śnikach. Jest to wersja bardziej „dziecinna” i stosownie do tego odkształcona jest 
również prozodia i melodia, która upraszcza się, uwalnia od trudniejszych mo
mentów i przybiera formę kołysanki.

Ostatnia piosenka, Janek Wiśniewski padł, została wclilonięta przez folklor 
dziecięcy prawie na naszych oczach, współcześnie, a przebieg tego procesu 
można dość dokładnie określić. Jest ona reminiscencją wypadków grudnio
wych 1970 roku, o wyraźnej konstrukcji rewolucyjnej pieśni robotniczej. Spopu
laryzowana została przez film Andrzeja Wajdy Człowiek z  żelaza, przez środki 
masowego przekazu (Festiwal Piosenki Niezależnej), ale także przez niepow
tarzalny klimat roku 1980, w którym stała się bardzo znana. Z dosyć długiej 
piosenki dzieci przyswoiły sobie tylko dwie zwrotki, ale za to najbardziej 
zwarte i dynamiczne:

VIII Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chylonii,
Dzisiaj milicja użyła broni.
Świat się dowiedział, nic nie powiedział,
Janek Wiśniewski padł.



Lecą petardy, ścielą się gazy.
Na robotników sypią się razy.
Świat się dowiedział, nic nie powiedział,
Janek Wiśniewski padł.

Do obu zwrotek został włączony fragment wersji pierwotnej towarzyszący in
nej zwrotce, a tutaj awansowany do rangi refrenu. Jest to znowu wers jakby ro
dem z wyłiczanki czy przezywanki, w której zwrot „wiedział, nie powiedział” jest 
dość często spotykany.

♦ ♦ *
Nietmdno zauważyć, że mimo różnorodności pocłiodzenia i tematyłd, teksty 

mają wiełe cecłi współnycłi. Możemy talcże, rozpatrując je  na tłe całolcształtu łmł- 
tuiy popułamej czy też płebejsłdej, mówić o cechacłi, Ictótycłi teksty te nie po
siadają, a zatem poszukiwać zasad selekcji, jałdmi kieruje się audytorium dzie
cięce, przyswajając te właśnie, a nie inne teksty.

I tak na przykład, mimo licznych i wyraźnycłi powiązań tematycznycłi 
przedstawionycli telcstów z podłoiłturą przestępczą, nie mamy tu do czynienia ze 
szczególnym eksponowaniem motywów gwałtu i seksu. Możemy je  odnotować 
w niektórych tekstach, talach jak Cztery mile za Warszawą lub Pokochałam 
pięknego Białorusa, lecz nigdy nie są one same dla siebie, zawsze powiązane 
z jakąś inną sprawą. W pozostałych natomiast utworach nie wysuwają się na plan 
pierwszy ani miłość, ani krew, lecz właśnie cieфienie.

Mimo różnorodności sytuacyjnej, źródła tego cierpienia można zobaczyć 
w pewnych wspólnych kategoriach psychologicznych. Będzie nią przede wszy- 
stldm izolacja bohatera w sensie społecznym (odrzucenie, niekocłianie, samot
ność) lub fizycznym (uwięzienie). Cierpienie może być przyniesione przez los, 
przyjść bez winy, częściej jednak przyczyną izolacji są wykroczenia przeciw 
normie gmpowej {Murka), obyczajowej (Piękny Białoruś) łub też prawnej 
(piosenki więzienne). Pojawia się więc boliater nieszczęśliwy, cierpiący, samot
ny, lecz „skażony winą”, stracoity, przeklęty, co wyraża między innymi nastę
pujący fragment:

By wrócić, sił za mało już,
A zresztą świat przekł^ nas.

Funkcje uczuciowe spełniają w tekstach liczne nawiązania do tematyki ro
dzinnej, do tematyki domu: sierota poszuloije opieki zmarłej matld, brat nawo
łuje zb ijan ą  siostrę do opamiętania, powołując się na rozpacz matki, siostra 
niepokoi się o los uwięzionego brata, matka pr2ybywa do więzienia w chwili 
śmierci syna, mali więźniowie domu poprawczego tęsknią za domem i chcą do 
niego wrócić.

Funkcjonując w obiegu dziecięcym, teksty uzyskują pewien „dziecięcy” 
szlif. Nielctóre zwrotłd zanikają, pojawiają się inne. Treść ulega syntetyzacji, 
uproszczeniu, rozmyciu, pojawiają się przeskoki fabularne (pominięcie scendra-



stycznych). Możemy również powiedzieć, że podkultura dziecięca jest chyba je
dynym miejscem, gdzie w sposób naturalny, nic podsycany z zewnątrz prze
chowują się relikty ballady klasycznej, klasycznej pieśni ludowej.

Snując domysły nad motywami, przyczynami psychologicznymi przyswaja
nia przez folklor dziecięcy tego typu tekstów, stajemy przed pytanieni czy 
działają tu mechanizmy identyfikacyjne lub kompensacyjne, to jest cẑ - dzieci kol
portując, wykonując, przeżywając takie piosenki, wyrażają stany uczuciowe, 
które same przeżywają, czy też raczej poszukują takich doznań, które są dla 
nich egzotyczne, niedostępne, odległe.

Myślę, że na oba te pytania można w pew nym seasie odpowiedzieć twier
dząco. że następuje tu specyficzne połączenie przeżywania tego, co nie
samowite, z tym, co osobiste. Oprawa sytuacyjna pieśni, faktografią fabuła, za
spokajają niewątpliwie dążenie do niezwykłości, niecodzienności, zetknięcia 
się z tym, co zaprzecza osobistemu doświadczeniu i wykracza poza nie. 
Z drugiej jednak strony możemy dopatrywać się pewnych zbieżności między 
stanami uczuciowymi wyrażanymi w piosenkach a światem przeżyć psychi
cznych dziecka, jego lęków i с1еф1еп. Oczywiście w piosence cieфienia te są wy
olbrzymione, powiększone do granic wymiaru tragicznego, bo większość pio
senek to „kieszonkowe tragedie”, tragedie w stanie embrionalnym.

Jeśli pod tym kątem spojrzymy na przedstawione powyżej teksty', zoba
czymy w nich podnoszone przez psychologów niepokoje dzieciństwa: lęk 
przed odrzuceniem, osamotnieniem, sieroctwem, dezaprobatą. Zwróćmy uwagę 
na postać „straconego”, „przeklętego”, skażonego winą bohatera i zestawmy ją 
z nieodłącznym towarzyszem dzieciństwa: poczuciem własnej niedoskonałości 
i poczuciem winy — gdyż dziecko, rozumiejąc świat w kategoriach systemu kar 
i nagród, cieфieme swe odbiera często jako karę zasłużoną (wtedy szuka winy 
w sobie, w myśleniu, że jest „gorsze”) lub niesprawiedliwą (wtedy buntuje się, 
protestuje, oskarża). Dodajmy jeszcze, że analizowaliśmy piosenki kolonijne, 
obozowe, a więc wykonywane w sytuacji, gdzie takie doświadczenia psychiczjie 
mogą być dziecku szczególnie bliskie. Dzieciom, zwłaszcza młodszym, to
warzyszy często na koloniach podwójne poczucie odrzucenia: przez rodziców, 
którzy „pozbyli się ich” (te akcenty znajdziemy w listach kolonijnych), oraz 
także uwięzienia, gdyż kolonia jest przecież miejscem, którego nie można opu
ścić wlasnowolnie. Trzeba dodać, że piosenki te zamierają, nie funkcjonują w cy
klu rocznym, spadają na dno pamięci, gdy sytuacja dziecka jest odmienna. To mo
że być jedna hipoteza.

Możemy również szukać znaku czasu w takim a nie innym repertuarze 
piosenki smutnej w latach 1979-1981. Zastanawiać może bowiem tak wielkie na
gromadzenie tematyki uwięzienia i niewoli w przedstawionych tekstach. Może 
dziecko jest sejsmografem czasu? Chcąc rozwinąć to rozumowanie, należałoby 
zwrócić uwagę na fakt, że repertuar piosenki tutystycznej czy studenckiej 
w drugiej połowie lat siedemdziesiątych również wykazywał wielkie nasycenie 
taką treścią choć przejawiająca się w innej zupełnie formie i tekstach. Ale to już 
temat na inne opowiadanie.



WARTOŚCI A PRZEMOC W LITERATURZE 
DZIECIĘCEJ I W RECEPCJI CZYTELNICZEJ

w  ostatnich latach zagadnienie wartości literatuty dziecięcej stało się przed
miotem rozważań z zakresu pedagogiki czy filozofii*. W niniejszym tekście 
przyjęto rozumienie socjologiczne problematyki wartości w literaturze. Zgodnie 
z takim pojmowaniem jest ona nośnikiem m o d e l i  z a c h o w a ń ^ ,  a więc 
pewnych konstrukcji fabularnych, mogąc5'ch stanowić punkt odniesienia dla 
лvartościowania zachowań realnych oraz wyznaczać ich kienmek. Jednocześnie 
rozumienie socjologiczne zakłada, że wartość jest zawsze wytworem jakiegoś 
konkretnego hic et mmc, konkretnej sytuacji i gnipy ludzkiej bądź osoby.

Dawniejszii literatura dziecięca prezentowała zazwyczaj czvtelnikow'i etos 
nie uniwersalny, lecz specjalny, dostosowany do sjtuacji życiowej dziecka. 
Głosił on przede wszystkim podległość wobec świata dorosłych, obwieszczał 
także jasną, widoczną jak na dłoni dychotomię dobra i zła. Książka dla dzieci 
traktowała też najczęściej sprawy etyczne w' sposób Icomercyjny: zło musiało być 
ukarane, trwanie zaś przy dobru przynosiło zawsze korz}^ści. Czasem trzeba 
było w imię dobra ponieść nieco wyrzeczeń, nieproporcjonalnie jednak małycłi, 
na przykład zrezygnować z mniejszego dobra (smakołyk) dla лviększego 
(zdrowie). W mniej lub bardziej prawdopodobnycli układach fabularnych reali
zowała się zasada etycznej homeosta^': im więcej cierpień musiał ponieść bo
hater w obronie dobra, tym bardziej triumfalny był jego sukces.

Istotne przeobrażenia w powyższych mecłianizmach modelowania lite
rackiego przyniosły utw'or>' literackie dla dzieci powstałe na przełomie XIX i XX 
wieloi, w olaesie intensywnego rozwoju p^chołogii i zarazem przekształcania się 
kanonów estetycznych tekstów dla dzieci. Z tej epoki właśnie zostały zaczeфmęte 
tekst>̂  literackie, stanowiące egzemplifikacje w niniejszy ch rozważaniach. Od
rzucają one motywację pragmatyczną, koncentrując się na budowaniu rów
noważności „dobre — pięlaie”, czyli takiego prezentowania wartości, aby zos
tały one zarekomendowane poprzez w^zruszenie estetyczne.

Jako przykład tekstów prezentujących modele zachowań w konflikcie 
norm moralnych wybrano dwa fragmenty klasyki dziecięcej; scenę na wyspie 
Czerwonoskói\'ch z powieści Ferenca Mołnara Chłopcy z Placu Broni oraz fra
gment z W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza, przedstawiający roz

* B. Żurakowski, Literatura — dziecko— wartość. Kraków 1993. Wydaw. Uniw. Jagieł.
 ̂A. Kłoskowska, Modele społeczne i kultura masowa. „PrzeglądSocjologiczny” 1959 nr 2.



mowę Stasia z Mahdim. Oba utwoiy wyrosły z tej samej tendencji literackiej 
i z tej samej ideologii. Zrodziły się w etosie narodów ziiiewolonycłi, poddanych 
obcej przemocy i cłicialy przeciwdziałać degradacji psycłiicznej młodego poko
lenia.

Oba wybrane fragmenty cecłiuje duże podobieństwo. Przedstawiają jakby 
laboratoryjnie czyste przykłady zacliowań wobec wartości w sytuacji zagrożenia 
bezpieczeństwa, w sytuacji przemocy. Obaj bohaterowie pozostają w całko
witej zależności od przeciwników, obydwaj otrzymują propozycje przejścia do 
obozu wroga, i obydwaj propozycje te odrzucają.

Mimo pewnych różnic w kompozycji obu tych fragmentów, o czym będzie 
mowa niżej, oba posiadają analogiczną konfigurację personalną, składającą się 
z czterech jakby cdonów: bohater główny, przeciwnik, zdrajca, siepacz. (Staś 
i Nemeczek— Feri Acz i Małidi — Gereb i Grek— bracia Pasztorowie i Al)dul- 
lahi.)

W postawach i zachowaniu bołiaterów komponują się dwie wartości, które 
są siłą motoryczną ich postępowania. Pierwszą z nich jest wierność rozumiana 
jako cnota społeczna, czyli solidarność ze zbiorowością i wartościami, które je 
wiążą. W przypadku Stasia będzie to wierność religii oraz tradycji narodowej 
i rodzinnej, a w pr^padku Nemeczka wierność gmpie chłopców z Placu Broni 
i idei obroity Placu. Sama jednak wierność grapie nie musiałaby prowadzić 
w sposób nieuclironny do takich zachowań, jakie prezentują bohaterowie. Mo- 
^aby pociągnąć za sobą zachowania inne, bardziej pragmatyczne, które leżą 
w sferze możliwości bohaterów, jednakże nie zostają przez nicłi wybrane. W tym 
momencie decydująca dla postępowania bohaterów staje się bowiem cecha 
godności.

Godność określa się jako cechę osobistą, posługując się zróżnicowaniem 
wartości na osobiste i społeczne proponowanym przez Thomasa Hobbesa. 
Maria Ossowska definiuje tę cechę jako gotowość do obrony uznaitych przez 
siebie wartości, gotowość poświęcenia czegoś dla ich zachowania^, dodając, że 
wiąże się ona z posiadaniem w sposób wartościujący rozumianej osobowości, 
czyli ukształtowania swojego ja  wokół pewnego poziomu, wokół pewnych 
zhierarhizowanych wartości. G o d n o ś ć  byłaby więc w takim rozumieniu 
swego rodzaju zdolnością do bycia sobą, cłironienia tego, wokół czego zorgani
zowaliśmy swoją świadomość. Tak właśnie skonstraowana wartość pojawia się 
w obu fragmentach. Dla podkreślenia najbardziej osobistych walorów godności 
autorzy wyeliminowali całkowicie z kontekstu sytuacyjnego tak ważny i pod
kreślany przez socjologów moralności czynnik opinii społecznej. Obaj bołia- 
terowie dokonują bowiem swych wyborów w całkowitej samotności, nie mając 
przy sobie żadnego sojusznika, któiy by afirmował i podtrzymywał ich zacho
wania.

Nie akceptowanie i nie rozumienie pojęcia „godność” jako wartości musia
łoby doprowadzić do dyskwalifikacji postępowania bołiaterów jako nieskutecz

 ̂M. Ossowska, Normy moralne. Warszawa 1994.



nego, a nawet szkodliwego, w myśl zasady wyłożonej przez Mickiewicza 
w Konradzie Wallenrodzie: „Wolnym lycerzom wolno wybierać oręże, tyś nie
wolnik — jedyna broń niewolników jest zdrada”.

Trzecią wartością, która w obu tekstach występuje, jednakże zostaje pod
porządkowana pozostałym jako drugorzędna, jest wartość egzystencji własnej, 
wartość biologicznego istnienia. W obu przypadkacli stanowi ona cenę, którą bo- 
łiaterowie gotowi są zapłacić w' obronie godności i wierności. Ten konflikt racji 
zarysowany jest w utworacłi bardzo mocno, zarówno przez argumentację 
(w przypadku Stasia wzmocnioną jeszcze racjami spolegliwości —  ma on pod 
opieką Nel), jak i przez rozwój fabuły: pozornie mniej zagrożony w momencie 
wyboru Nemeczek płaci jednak za swój wybór cenę życia.

W swoicłi rozważaniacłi nad przeobrażeniami norm moralnycłi w dzisiej
szych społeczeństwach Maria Ossowska odnotowuje spadek znaczenia cnót 
osobistych na rzecz wzrostu znaczenia cnót społecznych. Wysoki stopień zsoc- 
jalizowania nie sprzyja krzewieniu wartości człowieka jako osoby — zwła
szcza w etykach świeckich — stwierdza Ossowska — konstatując nadto, iż re
fleksja nad godnością osoby występuje głównie we współczesnej filozofii ka- 
tolicldej (Marcel, Mounier, Maritain), aczkolwiek w innym nieco rozumieniu; 
takim, że przysługuje ona każdemu człowiekowi jako najdoskonalszemu 
tworowi Boga, na mocy boskiej decyzji (posiadanie duszy, wolnej woli itd.).

Nieco dłuższe zatrzymanie się nad znaczeniem wartości, jaką jest godność, 
jest szczególnie w naszym przypadku potrzebne. Nie tylko z racji sfor
mułowanego przez Marię Ossowską spostrzeżenia, że w społeczeństw'ach 
masowych nie znajduje ona stosownego uznania, ustępując miejsca wartości 
obecnej w kategoriach etosow współczesnych, jaką jest z d o l n o ś ć  a d a p t a 
cy j na ,  z d o l n o ś ć  p r z y s t o s o w a n i a  s i ę .  Nie tylko dlatego, że wiek 
ЮС stworzył całe systemy społeczne, w których odzieranie człowieka z godności 
staje się świadomym instrumentem walki politycznej (tezę tę wysuwa ame
rykański psycholog Bruno Bettełheim w pracy The Informed Heart, 1960). Dla 
nas najważniejsze jest to, że cecha godności wydaje się szczególnie upośledzona 
w świecie dziecka, w świecie o kondycji z naturalnego porządku rzeczy za
leżnej i podporządkowanej, poddawanej szeregowi zabiegów socjałizacyjnycłi, 
które nie spr^jają  ani poszanowaniu, ani rozwijaniu godności. Nie jest to 
zresztą zjawisko postrzegane dopiero od dziś. Janusz Korczak poświęcił mu 
całą wypowiedź o „prawie dzieclca do szacunku” {Jak kochać dziecko), w której 
podkreśUł szczególae niebezpieczeństwo, jakie dla godności i osobowości 
dziecka stanowią zmasowane instytucje wychowawcze.

Nim przejdziemy do pytania o recepcję cechy godności przez dzieci 
współczesne, zatrzymajmy się jeszcze nad strukturą argumentacyjną opo
wiadań, a szczególnie nad tym, jak au to r^  rekomendują czytelnikowi postacie 
bołiaterów, a także samą godność. Powiedzieliśmy już, że argumentacja ta 
wyraża się w skonstruowaniu równania „dobre jest piękne”, i rzeczywiście — 
cśia. uwaga autorów skupia się na przedstawieniu pięlaia bohaterów: zarówno 
w sensie fizycznym, psycliicznym, jak i behawioralitym. Przypisują oni także



godności jeszcze jedną bardzo wyrazistą właściwość. Ma ona możność jakby po
rażania przeciwnAą, nawet w Avaninkach całkowitej jego przewagi fiz>'cznej, zbi
jania go z tropu, narzucania mu postawy uległości i szacunku. Ten właśnie 
raectianizjn (funkcjonujący oczywiście tylko wówczas, gdy mamy do czynienia 
z przeciwnikiem, któremu pojęcie godności również jest nieobce) powodujący, 
że groźny i bezwzględny Feri Acz proponuje Nemeczkowi prz}'stąpienie do 
swej drużyny, a następnie każe mu oddać honoiy wojskowe; że honorowa po
stawa Stasia Tarkowskiego przy prawia Malidiego, człowieka innej zgoła men
talności i kultury, o wahanie i pomieszanie, a także powstrzymuje go przed 
wydaniem bezpośredniego wyroku śmierci na Stasia — przesądza w głównej 
mierze o sile perswazyjnej obu argumentów.

W Chłopcach z Placu Broni mamy do czynienia z akrobatyczną wręcz, 
z punktu widzenia doświadczeń literatury dziecięcej, figurą etyczną. Bohater, 
broniąc sprawy rówieśniczej, musi naruszyć normę podległości dorosłym; 
broniąc godności i honoru musi wystawić na szwank pragmatyczny cel swego 
zadania zwiadowczego, naraża życie w imię tych wartości i wreszcie umiera 
odnosząc zwycięstwo moralne nad swymi gnębicielami, jednakże „sprawa” jest 
przegrana, bo Plac Broni idzie pod budowę. Ojczyzna Nemeczka będzie teraz 
„nosić na grzbiecie wielką czynszową kamienicę”. Dobro nie tylko więc nie 
przyniosło zysków, przeciwnie, stało się bardzo kosztownym towarem nie- 
л\у пйеша1пут na inne wartości. Z kolei przesłanie W pustyni i w puszczy 
dopiero W' kontekście całego utworu może być inteфretowane w kategoriach 
pragmatycznycłi, gdyż bołiater zwycięża, w> brawsz>' taką właśnie drogę postę
powania.

Staś, porwany wraz z podpopieczną Nel, znajduje się av sytuacji ekstremal
nej, w której jest bezpośrednio zagrożone jego bezpieczeństw o. Nemeczek po
zostaje na pozór w sytuacji zabawowej, umownej, takiej, z której można się 
wycofać. KoFiStmując sytuację literacką, odwołuje się jednak Molnar do psy- 
cłiołogicznycłi mecłianizmów zabawy dziecięcej: zabawy-haszyszu, zabawy'- 
-amoku, iluzji, która odgradza od realnego świata i zawiesza w'szystkie reguły co
dzienności, w imię której trzeba się wzajenmie krzywdzić i poniżać, ale także 
przekraczać własne możliwości aż do granic samounicestwienia. A więc za
bawa jest tu także rodzajem sytuacji ekstremalnej, która wydobywa z boha
terów to, co w nich najmarniejsze i to, co najwspanialsze.

Badania recepcji miały przebieg bardzo prosty i składał}’ się z dwu klasy
cznych etapów. Etap pierwszy obejmował głośne czytanie tekstu i rejestrację naty- 
chrńiastow)'ch reakcji odbiorców. Bezpośrednio po przeczytaniu tekstu dzieci for
mułowały swobodne wypowiedzi pisemne: „Co myślę o bohaterach tego opo
wiadania?”

Etap drugi stanowiły \ '̂yw'iady z w^'branymi autorami wypowiedzi pisemnej. 
Wywiady te miały ujawnić warstwę refleksyjną i przeprowadzane były po kilku 
dniach. Stwarzały możliwość postawienia przed dziećmi pewnych problemów' 
niedostatecznie jasno ujętych w wypracowaniach i skłonienie ich do лууро- 
wiedzi o wszystkich węzłowych momentach tekstu, jeśli dzieci miały trudności



z ^vyгażaniem swych poglądów na piśmie. Wywiady były nagiy wane na taśmę 
magnetofonową.

Badania prowadzone byl>- w 1982 roku. pod moim kierunkiem, przez bi
bliotekarzy studiujących zaocznie w Instytucie Bibhotekoznaw'stw'a i Informacji 
Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach zajęć dydaktycznych (bada
nia o charakterze szkoleniowym). Drogą tą zgromadzono trz)'sta pięćdziesiąt prac 
pisemnych i siedemdziesiąt wywiadów z dziećmi z klas V i VI z różnych 
środowisk społecznych Warszawy, Białegostoku, Hajnówki i wsi gminnej Bart- 
niki W' województAvie siedleckim.

Ponieważ badania prowadzono prz> użyciu konwencjonalnych tecłmik 
badawczy ch (były one składnikiem zajęć dyd^tyczn^xli), pozwalam sobie po
minąć dyskusję metodologiczną, stwierdzając jedynie, że wszy stkie miał>- ogól
nie znane w'ady i zalety wynilające z zastoso\vania określonych narzędzi. Reje
strowały jedynie zachowania werbalne, które nie są tożsame z czynami ani na
wet stałymi przekonaniami respondentów.

Nadto zaś, jak każde badania recepcji treści lektuty, layły лу sobie potencjalną 
gotowość łącznego rejestrowania Id ł^  zjawdsk, których nie sposób potem 
w materiale badawczy m wyodrębnić. Czytelnik z jednej strony ocenia bovviem 
przedstawione sytuacje przez pryzmat własnego sy stemu wartości, z dnigiej zaś 
poddaje się tendencji, którą zawiera utwór— jego sugesty'wnemu oddziaływa
niu.

Nie sposób taicie pominąć zastrzeżenia, ze badania prowadzone były 
w okresie dość szczególnych napięć w życiu społeczeństwa połsldego. Roz
poczęto je bowiem ŵ pierwszycłi miesiącach stanu wojennego, kiedy w świa
domości setek ty^sięcy Polaków zarysował się właśnie bardzo ostry konllikt 
między potrzebami bezpieczeństwa a potrzebami godności i wierności, a więc 
konflikt, łctóiy zarazem był przedmiotem niniejszych badań. Sytuacja ta miała 
jiiewątpliwie swój refleks w świadomości dzieci, co znalazło wyraz ŵ ich wŷ - 
powiedziach.

Przechodząc do ogólnej charalcteiystyki prac stwierdzić należy', iż w szystkie 
wy'powiedzi wskazują na bardzo silne przeżyjcie telcstu i silny stosunek emo
cjonalny do zagadnienia. Przejawia się to w języłcu prac, odbiegającym nieraz od 
jezy'lca szkolnego, zawierającym bardzo ostre epitety, a także niejednokrotnie 
chropowatą formę, wskazującą, że były one pisane w' sianie silnego pobudzenia 
emocjonalnego (zdania eliptyczne, skróty myślowe, konfabulacje, deformacje 
fabuły, nierówne pismo). Takie cechy częściej wy stępowały w pracach uczniów 
słabszycłi, mającycłi trudności w precyzyjnym posłiigiw aniu się słowem

Wypowiedzi pisenme, aczkolwiek różnorodne w formie, składały się na 
ogół z następujących członów:

1) ocena postępku i decyzji bohatera (z uzasadnieniem lub bez);
2) cłiarakterysty łca wartościująca głównych postaci;
3) konfrontacja zachowań bohatera z własną postawą.
Traktując łącznie cały materiał badawczy, stwierdzamy, że 91% responden

tów akceptuje decyzje bohaterów, 5% przejawia postawę ambiwalentną lub wa



hającą, 4% potępia te decyzje jako niepraktyczne i opowiada się za rozwią
zaniem konformisty cznym.

Wśród dominującej większości głosów idących za sugestią autora prze
wagę mają jednak argumentacje odwołujące się wyłącznie do racji wiemości i nie 
postrzegające niemal zupełnie racji godności.

W przypadku fragmentu z W pustyni i w puszczy na plan pier^\'szy wysuwają 
dzieci głównie racje religijne, podkreślając najwyższą konieczność obstawania 
przy swojej religii i niemożność publicznego wyparcia się jej i nie dopu
szczając pod tym względem żadnycłi kompromisów. Tę postawę reprezentują naj
częściej ^ iec i pocłiodzenia wiejskiego. W drugiej dopiero kolejności pojawia się 
argumentacja przynależności narodowej, której nie można się л\7 ггека0 i która 
zobowiązuje do trwania przy niej przez całe życie. Odpowiednio w stosunku do 
Chłopców z Placu Broni na pierwszym miejscu stoi motyw solidarności z grupą, 
a następnie z samą ideą obrony Placu.

Kolejną grapę stanowią argumenty typu „wierność dla wiemości” — roz- 
patrające sprawę z punktu widzenia trwałości postaw („Jak się raz coś powie
działo łub obiecało, to trzeba tego dotrzymać”) .

Część respondentów (około 6% wypowiedzi) pocłiwala postępowanie boha
terów, posługując się przy tym argumentacją całkowicie pragmatyczną, prze
ważnie utworzoną samodzielnie. Jest ona stosunkowo prosta w przypadku po
wieści Sienkiewicza, bohater bowiem w ostateczitym rozrachunku wygrywa 
i książlca końc:^ się happy endem. Toteż dzieci, wykraczając poza obszar czy
tanego w czasie badań fragmentu, używają argumentów tego rodzaju;

„Postąpił słusznie, bo dzięki temu wrócił do domu” (chi. kl. VI, Hajnówka); 
„bo zyskał na czasie” (clił. kl.VI, Białystok); „Dobrze zrobił, bo tak się wywin^ 
Mahdiemu” (dz. kl.VI, Warszawa); „Gdyby połączył się z Mahdim, zgin^by po 
jego śmierci” (chi. kl.V, Warszawa).

Tradniejsza jest konstrukcja takiej argumentacji wobec tekstu Mołnara. 
Lecz i tu powstają konfabulacje dość racjonalne, na przykład:

„Gdyby Nemeczek przystąpił do Czeruonoskótycłi, dostałby się w ręce 
braci Pastorów, a ci dokuczyliby mu jeszcze gorzej niż clilopcy z Placu Broni” 
(dz. kl. VI, Mińsk Maz.).

Ostatnia grapa argumentów dotyczy cech godnościowycli, przy czym żadne 
dziecko nie użyło słowa godność, mówiąc o dumie, honorze lub używając okre
śleń sytuacyjnych:

„Nemeczek nie mógł ścierpieć, jak poniżają chłopców z Placu Broni” (clił. 
Id. V, Hajnówka); „Staś nie mógł się poniżać przed Małidim” (dz. kl.V, Warsza
wa); „Mahdi chciał Stasia całkiem pognębić, a on nie mógł się z tym pogodzić” 
(dz. kl. V, Hajnówka); „Gdy usfyszał szyderstwa o cłdopcach z Placu Broni, stan^ 
twarzą w twarz z Czerwonoskóiymi” (chł. Id. VI, Bartniki).

Niekiedy dzieci posługują się dla olcreślenia sytuacji ogólnikami typu; „to już 
było dla niego za wiele” łub „nie zniósł tego”. Odczuwalne jest w tych wypo
wiedziach rozumienie sytuacji uchybienia godności jako nieznośnego nacisku na



osobowość, które jest „nie do wytrzymania”. Taki pogląd charakteryzuje na
stępujący fragment:

„Z jednej strony Staś postąpił nieroztropnie, ale Mahdi zażądał od niego za 
wiele, żeby on się upokorzył, upadł na kolana i błagał o łaskę, a Staś nie mógji się 
aż tak ugiąć” (dz. kl.VI, Warszawa).

Przejemy teraz do uzasadnień respondentów, którzy odmówili słuszności 
wyborom Stasia i Nemeczka. Tutaj typy argumentacji rozdzielają się stosownie 
do omówionycłi wyżej różnic w budowie fabuł. Jeżeli bowiem Staś znajdował się 
w sytuacji całkowicie przymusowej, to Nemeczek mógł uniknąć konfrontacji 
z przeciwnikiem, gdyby powściągnął swoją godność i nie ujawnił się podczas 
pobytu na wyspie. Na to zwracają uwagę „pragmatycy”, podkreślając, że z punktu 
widzenia wygranej:

„Lepiej by się przysłużył do zwycięstwa, gdyby siedział do końca na drzewie, 
a potem o wszystkim zawiadomił Bokę, że Gereb icłi zdradza i jakie są plany Czer- 
wonoskórych” (сЫ. kl. VI, Mińsk Maz.).

Nemeczek damał bowiem reguły giy wojeimej i tutaj niektórzy c^e ln icy  
starają się podważyć jego racje, szukając w nich winy, a zarazem przyczyity 
śmierci chłopca, jakby milcząco wychodząc z założenia, że nieszczęście musi być 
karą.

Drugi typ argumentacji wiąże się z tym, że utwór zbudowany jest jakby na 
dwóch piętrach iluzji, to znaczy jest fikcją literacką opisującą zabawę. Czytelnicy 
„trzeźwi” (głównie dziewczęta) kwestionują traktowanie zabawy tak poważne, że 
prowadzące do narażania własnego życia:

„Powinien był siedzieć w domu, bo był przeziębiony, co innego g^^by to była 
sprawa na serio” (dz. kl.VI, Hajnówka).

Inaczej rzecz się ma z tekstem Sienkiewicza. Tutaj zwolennicy kompromi
su wysuwają następujące argumenty:

1) źle zrobił, bo nie miał prawa narażać Nel, co innego, gdyby był sam;
2) zrobił źle, bo jeśli siły nierówne, to wroga wolno okłamać, można użyć 

podstępu, to jest usprawiedliwione;
3) zrobił źle, bo mógł poprawić swój los, a nie wykorzystał okazji.
Analogiczne argumenty występują w grupie niezdecydowanych. Na ogól

przytaczają oni rozumowanie dwustronne, używając motywacji z obu grup 
(z jednej strony... z drugiej strony...), kończąc konkluzją „na miejscu Stasia nie 
wiem, co bym zrobiła”; lub „postąpił dobrze, ale niespiytnie” czy na przykład:

„Nemeczek postąpił dobrze, a leja  bym się tak nie odważyła, chyba żebym 
była chłopcem” (dz. kl. V, Warszawa).

Drugim członem wypowiedzi były oceny wszystkich głównych postaci 
przedstawionych w tekstach. Charakterystyki Stasia i Nemeczka były bardzo 
pocłilebne; wśród użytych określeń przeważają: bohaterstwo, wierność, odwaga, 
spiyt, roztropność, poświęcenie, wytrwałość. Część odbiorców przytacza tylko 
sceny lub zdania z tekstu, nie formułując oceny w języku własnym. Wskazuje to 
na wysoki stopień identyfikacji z tekstem. Postacie przeciwników u^skały 
ocenę zróżnicowaną, zgodnie z ich zróżnicowaniem w utworach; na przykład Feri



Acz zyskał dość znaczny procent ocen ambiwalentnych, przy przewadze ne
gatywnych. W ocenie Mahdiego, zdecydowanie negatywnej, najwięcej przenie
sień i określeń wydaje się zaczerpniętych z języka współczesnego, a ^ówne za
rzuty dzieci skupiają się wokół fanatyzmu tej postaci:

„Mahdi robił terror, bo chciał, żeby wszyscy myśleli tak, jak on chce” (clił. 
kl. VI, Białystok); „Chciał zmusić siłą do swojego myślenia” (cłił. kl. VI. 
Białystok); „Wtrącał się do wiary innych ludzi, chciał wszystkich dla siebie 
przeciągnąć, był okrutny” (dz. kl. VI, Białystok); „Dążył, żeby wszystkich prze
ciągnąć do swej wiary, żeby potem nimi rządzić” (dz. kl.VI, Bartniki).

Znacznie bardziej zróżJiicowane są opinie o postaciach zdrajców. Najczęściej 
spotyka się tu charakterystyczną postawę zdystansowania się do sytuacji zabawy, 
w której obowiązuje jakby „ulgowa taryfa” moralną ze względu na jej umow
ność. Ta postaлva zaważyła na ocenie Gereba: negatywnej, ale — w istocie 
rzeczy — dość pobłażliwej. Dzieci określają go jako słabego, chwiejnego, tchó
rzliwego, krętacza, zdradliwego — sugerując, że w stosunku do takiego partnera 
należy stosować ostracyzm społeczny, odrzucenie. Tak więc zdrada Gereba, 
dość w istocie rzeczy  ̂prymitywna i dokonana dla korzyści, wywołała u odbior
ców przede wszystkim uczucie pogardy i lekceważenia.

Punktem, który najbardziej przyciągnął uwagę dzieci, była postać Greka. Ta‘ 
zdrada, dokonana w zasadzie w obronie życia, wcale przez autora nie komen
towana negatywnie, a przeciwnie, wsparta całym szeregiem argumentów „filozo
fii przetrwania”, wzbudziła bardzo dużo emocji, a nawet agresji. Część respon
dentów (6%), ta sama, która potępiła decyzję Stasia, ocenia tę postać ambiwa
lentnie, odwołując się do wyższej konieczności, w której zachowania konfor- 
mistyczne są przymusowe i dozwolone:

1) w obronie życia;
2) w walce z przeważającym wrogiem, którego wolno oszukać.
Jednakże wszyscy pozostali respondenci oceniają postać negatywnie, choć

w różnym nasileniu. Widzimy tu więc następujące argumentacje:
1) oskarżenia o chwiejność, niestałość, konformizm: „był jak wiatr zawieje” 

(clił. kl. V. Hajnówka); „wierz>1 tak, jak mu kazali” (dz. kl. VI, Białystok): 
„miał różne wiaiy, jak mu było wygodnie, to jedną, a jak nie, to drugą” (dz. kl. 
VI, Mińsk Maz.);

2) oskarżenia o wywieranie nacisku na innych: „nie dość, że sam zdradził, to 
jeszcze namawiał Stasia” (dz. Id. VI, Bartniki): „zły był, bo namawiał do złego” 
(cłil. Id. V Warszawa);

3) oskarżenia demaskatorskie, obnażające „podszewkę” filozofii przetrwa
nia: „Lubił dużo zagadać, ale był zwyldym łobuzem”; „Udawał szlachetnego, ale 
chciał tylko zysku” (chł. kl. V, Mińsk Maz.); ,,Był donosicielem Mahdiego” 
(chł. kl. V, Bartniki); „Niby miał litość nad dziećmi, ale jak Staś nie przyjął wiaiy, 
to im przestał pomagać” (dz. kl. VI, Hajnówka); „Gdyby Staś przeszedł do Mah
diego, to Grek miałby dobrze” (clił. kl. V  Bartniki).

Jak widzimy, dzieci posuwają tu SAvoje zarzuty do granic konfabulacji, two
rzą sceny i sytuacje, które w tekście nie istniały.



Następny element wypowiedzi stanów iły identyfikacje. Konfrontacja włas
nej sytuacji z sytuacją bołiaterów' nie pojawia się wszędzie, występuje w 22% wy- 
pracowań. Identyfikacje był>' przeważnie sformułowane w' trojakiej formie 
supozycji:zrobiłbym tak, jak”; życzenia; „cłiciałbym być taki J a k ”; zdystanso
wania: „ja bym się tak nie odważyła”; „nie wiem, czy bym tak postąpił, czy tak”; 
„takicli bołiaterów to w życiu nie ma, ale pełno jest t^ c ł i ,  jak Gereb i Grek” (chi. 
kl. VI, Warszawa); „W książce jest życie ulepszone”.

Materiał uzyskany w prowadzonych po kilku dniach rozmowach z dziećmi 
niewiele wniósł nowego pod względem jakościowy^m. Był on raczej uboższy, 
dzieci traciły śmiałość i impet w obliczu pytań stawianych im przez dorosłych. 
Ponieważ pytania uwydatniały siłę i rangę konfliktu racji przetrwania i racji 
oporu, zwiększyła się nieznacznie liczba wypowiedzi ambiwalentnych i w'a- 
hających, dzieci skłonne były częściej wycofać się z solidarności z bołiaterami, 
jakby uważały, że postawa taka lepiej będzie przyjęta przez ankieterów.

Częściej natomiast pojawia się w wypowiedziach motyw przeciwstawiania 
literatury i rzeczywistości; „To jest tylko w książce”; „W każdym ^ c iu  tak się 
prawie nie zdarza”. W miejsce zwężającej się postawy identyfikacji pojawia się 
postawa dystansująca: „nie wiem, jak bym postąpił” lub dystansująco-życze- 
niowa: „nie wiem, jak bym postąpił, ale bym chciał tak postąpić” (chi. kl. V, 
Warszawa).

Możemy stąd wysnuć wniosek, że po kilku dniach magia utworu pryska, za- 
cz>nają się rozszerzać postawy analityczne, choć w dalsz>m ciągu wybory 
dzieci są zgodne z tendencją autora. Elementy refleksyjne przejawiają się także 
w interesujących sformułowaniach dzieci o funkcjach tekstu literackiego: 
„W książkach jest ^ c ie  ulepszone, ale kied} je przeczytamy, to chcenty, żeby na
sze też było lepsze” (dz. kl. VI, Hajnówka); „Sam bym tak nie zrobił, ^ e  gdybym 
spotkał takich ludzi w ^ c iu , to bym ich podziwia” (chł. kl. VI, Miiisk Maz.).

, Z wypowiedzi tych wynika, że czytelnik dziecięcy jest świadom przechw> tywa- 
nia z literatury pewnych struktur wartościujących, poznawczych, co wskazuje, ż£ 
analogiczne zachowania w życiu będzie on kwalifikował jako piękne i dobre, 
zgodne z sugestią literatury, niezależnie od tego, jak będzie umiał sam się za
chować.



TEATR DŹWIĘKÓW 
MUZYCZNOŚĆ POEZJI DLA DZIECI

Za moich szkolnych czasów na różne sposoby zabawiałyśmy się poezją. 
Działo się to, pamiętam, na szltołnych schodach wewnątrz budynlcu, podczas ja- 
kictiś godzin wyczekiwania.

Pierwsza z tych zabaw nazywała się „poeta-niemowa” i była rodzajem 
zgadywanki. Jedna z nas wspinała się na szczyt schodów i bezdźwięcznie recy
towała jakiś znany wiersz, wyrażając go tyłko ruchami warg, mimiką i gestyku
lacją, a pozostałe miały zgadywać, o jałd utwór chodzi. Należało oczywiście „ska- 
łcać po wieszczach”, sięganie do tekstów mało znanych było psuciem zaba^\’y. 
Była to rozrywka podwójnie śmieszna: recytatorka musiała wysilać caląponw- 
słowość pantomimiczną, aby mimo wszystko uczytelnić jakoś swój występ, co 
owocow^o groteskowymi efektami. Po drugie, na porządku dziennym były 
drastyczne pomyłki w zgadywaniu, a wzięcie na przykład Lisa i kozła Mic
kiewicza za Piwniczną izbą Konopnickiej napełniało nas łiisteiyczną radością.

Druga zabawa narw ala  się „Maleńka roślinka”. Polegała ona na recy
towaniu krótkiego wierszyka proweniencji Jachowiczowskiej w najróżniej
szych, jakie przychodziły nam do głowy, interpretacjacli Wierszyk był na
stępujący:

Maleńka roślinka leżała na ziemi 
i przyszła dziewczynka z oczkami smutnemi: 
palcem w ziemi dziurkę wygrzebała, 
posadziła i podlała.

Wykonawczynie wcielały się kolejno w różne postacie: „artystkę”, która 
wygłaszała wiersz modulowanym profesjonalnie głosem, sepleniącą dziew
czynkę, niegrzecznego chłopca, który okraszał tekst nieprzyzwoitymi gestami, 
ją^ łę , bełkocącego pijaka, partyjnego mówcę i o ile pamiętam, „wieśniaka” 
czy też „kmiecia”. Z czasem przyszła nam ochota skrzyżować obie te zabawy. 
Bełkotałyśmy i sepleniłyśmy Piwniczną izbę czy Odę do młodości, a Maleńką 
roślinkę recytowafyśmy bezdźwięcznie, każąc zgadywać pozostałym, „kto teraz 
mówi”. Wprowadziłyśmy też kolejną innowację: aby uniknąć czytania z warg, 
wypowiadałyśmy wiersze metodą tak zwanego „hmyhania”, czyli czegoś w ro
dzaju mruczando.

Nie wiadomo kto nas nauczył tych zabaw, g(tyż nie spotyka się ich w rudy
mentarnym repertuarze dziecięcego folldom. Faktem jest jednak, że porzu



ciłyśmy je za czas jakiś, by wrócić do nich po dwu czy trzech latach — już jako 
licealistki zacnego warszawskiego liceum imienia Klementyny z Tańskich. 
Jakimś asumptem do tego powrotu (zresztą w formie nie tak już rygorysty
cznej) stały się niezliczone wówczas apele i akademie, na których recyto
wałyśmy niczym małpięta niezbyt dla nas zrozumiale wiersze po rosyjsku i pol
sku. Brałyśmy potem ludyczny odwet na tych utworach, parodiując je w sposób 
prześmiewczy lub wyśpiewując, na modlę boogie-woogie czy skocznych 
melodii „Mazowsza”, na przykład;

Stalin pokój niesie światu,
Stalin wódzpro letariatu.

Przywołuję te wspomnienia dla kilku powodów. Po pierwsze, aby przy- 
ponmieć o multimedialnej istocie dziecięcej poezji i zabawy, po wtóre, aby dać 
wyraz przekonaniu, iż „model spełnienia” tekstu w odbiorze dziecięcym może 
wykraczać poza warstwę słowną, nakładać się na nią w różny sposób, a nawet ją  
ignorować, biorąc pod uwagę jedynie schemat prozodyczny i interpretację 
mimiczną utworu. Po trzecie zaś, aby odwołując się do propozycji genologicznej 
uczynionej przed laty przez Jolantę Ługowską w tekście Metodologiczne prob
lemy badania i klasyfikacji gatunków poezji dziecięcej^, uczynić je niejako kan
wą dla rozważań nad brzmieniowymi cechami poezji dla dzieci i jej powią
zaniami z mu:^ką, ruchem, śpiewem.

Dla przypomnienia przytoczę tu główne tezy wymienionego wyżej ar
tykułu Ługowskiej. Autorka, kontynuując rozważania Edwarda Balcerzana, 
przyjmuje, iż wyznaczniki konstrukcyjne wypowiedzi poetyckiej nie mogą być 
rozpatrywane w oderwaniu od modelu komunikacyjnego, jaki jest przezeń za
projektowany. Postępując tym torem, biorąc pod uwagę czasoprzestrzerme za
programowanie określonych form poezji dziecięcej, wyodrębnia autorka trzy 
gjówne modele komunikacyjne: edukacyjny, ludyczny i autoteliczny. Żywiołem 
pierwszego miałoby być przekazywanie dziecku wiedzy i normy społecznej, 
drugiego organizowanie mchu i zabawy w przestrzeni, trzeciego zaś swego ro
dzaju refleksyjność, kreowanie dziecięcego podmiotu lirycznego i dostarczanie 
estetycznych wzruszeń. Ta trójdzielna klasyfikacja jest, jak widzimy, bogatsza niż 
budząca szereg wątpliwości (fychotomia przeprowadzona z punktu widzenia 
podmiotu mówiącego i wyodrębniająca z interesujących nas tekstów poezję 
„dziecięcą” i poezję „dla dzieci”. Wszelako ona także jest wielce ogólna i moż
na by podjąć pewnie nawet i efektowną próbę jej obalenia przez umieszczenie 
poszczególnych tekstów w jej działach i dowożenie, że mieszczą się one w każ
dym albo żadnym z nich.

Nie o to wszakże chodzi. Przyjmując raczej za dobrodziejstлvo niźli manka
ment wszystkie owe kłopoty typologiczne (brak ich świadczyłby przecież 
o żałosnym skostnieniu i ubóstwie tego działu poetyckiej twórczości), podążmy

 ̂Poezja dla dzieci. M ity i wartości. Warszawa 1986.



śladem autorki, próbując szukać wyznaczników dla powiązań między słowem 
a dźwiękiem właśnie w modelu komunikacyjiwm: zarówno w  tym intencjonal
nym, wpisanym w tekst, jak też i tym, któiy powstaje na gruncie konkretnego 
odbioru.

Pierwsza przymiarka do tego podziału wydaje się przynosić bajecznie pro
ste rozwiązanie. Jego sugestie kryją się zresztą w samej wypowiedzi autorki, lo
kującej teksty śpiewane (między innymi kołysanki) lub zabaw>' z towarzy szeniem 
śpiewu w kategorii dmgiej, ludycznej i przypisując im strukturę „piosenkową” 
osiągniętą dzięki odpowiedniej wersyfikacji i „strofice”. Można by zatem przy
jąć, że do strefy ludycznej zaliczają się głównie teksty najsilniej nasycone walo
rami brzmieniowymi: melodycznymi, rytmicznymi bądź wreszcie dźwiękona- 
śladowczymi. Gmpa tekstów edukacyjnycłi (zakładającycli sytuację wypowiedzi 
mentora i słucliającycłi go dzieci-odbiorców) rządzi się przede wszystkim re
gułami retoryki i nmemotecłmiki, mniejszą jakby wagę przywiązując do samej 
urody słowna. (Taką jakby dolctrynę wiersza edukacyjnego stworzy ł sam Jaclio- 
wicz, który jeśli za dobrą monetę weźmiemy jego autorskie credo i nie dopatrzy
my się w nim tylko kokieterii, świadomie odrzeka się artyzmu i odmawia swym 
tekstom walorów sztuki literacłdej.)

Wreszcie teksty trzecie, o modelu autotelicznym, stanowiłyby domenę 
„dziecięcego monologowania”, wyciszonej refleksji dziecięcego lub pseudo- 
dziecięcego podmiotu mówiącego.

Bezkolizyjne zaszeregowanie śpiewanycłi tekstów poetyckicli dla dzieci 
wyłącznie do drugiej kategorii napotyka jednak na przeszkody związane z fun- 
kcjonalrtym zróżnicowaniem również sytuacji komunikacyjr^cłi, w jakicłi może 
istnieć pieśń czy piosenka. Także bowiem i one pełnić mogą różne funkcje, 
zmienne w przestrzeni i czasie, na co należałoby w'ziąć poprawkę, rozszerzając 
wymienione przez Jolantę Ługowską kategorie o inne jeszcze, nieco bardziej 
szczegółowe.

Zacząć należałoby tu może od przypomnienia zrodzonej u progu XIX stulecia 
idei „pieśniołcsięgu”, nakładającej na mowę śpiewaną analogicznie powinności 
społeczne i edukacyjne, jakie pełnić miało piśmiennictwo dla dzieci i dla ludu. 
Jan Paweł Woronicz, autor rozprawy O pieniach narodowych'^ i zarazem twór
ca tej idei, sformułował postidat stworzenia pieśnioksięgu, czy li narodowego 
zbioru pieśni obejmującego dzieje, wiarę i obyczaje Polaków, Ictóry stałby się 
nośnikiem narodowego etosu. Nie cłiodziło tu bynajnmiej o zbieractwo pieśni 
gminnej — tę Woronicz uważał za trywialną i nieldedy moralnie wątpliwą— lecz 
o dzieło warstw oświeconych, łttóre miało pouczać, kształtować świadomość 
„prostego człowieka”, niosąc mu zarazem pewną wiedzę. Warstwie muzycznej 
przypisywano tu jakby rolę nośnika, na którym treści edukacyjne zapisywano, 
nośriika ułatwiającego obieg, przełamującego barierę niepiśmiermości i wcho
dzącego w łatwy sposób w naturalne drogi obiegu oralnego.

 ̂J. P. Woronicz. O pieniach narodowych. 1803.



Realizacją pierwszego działu pieśnioksięgu, zawierającego dzieje naro
dowe, stały się Śpiewy historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza, który we 
wstępie do swego zbioru wyjawia, że „chciało Towarzystwo [Przyjaciół Nauk — 
J.R], by zwięzłością lymów, a nade wszystko wdziękiem pienia, wiadomość 
dziejów ojczystycłi stała się młodzieży powabną, wszystkim powszecłmą” .̂

Idea pieśnioksięgu, aczkolwiek nie zrealizow'ana w swycłi pozostałycłi 
dwu członacłi (to jest wiary i obyczaju) w podobnie jednolitym kształcie żyła 
w pewien sposób w myśli społecznej i artystycznej całego XIX stulecia. Nawro
tami do niej były zarówno próby Stefana Witwickiego stworzenia zestawu 
Pieśni sielskich, jak i późniejszy Śpiewnik domowy Stanisława Moniuszki czy 
twórczość Wincentego Pola'^. A nie można \vylduczyć, że i sama Konopnicką 
tworząc wspólnie z Witoldem Noskowskim Śpiewnik dla dzieci, czy wyznając, 
że nie cłice uczyć ani bawić, lecz ś p i e w a ć  w r a z  z d z i e ć m i ,  nie na- 
wiąz}'wała do idei pieśnioksięgu, jako że wiele jej utworów dla najmłodszych 
mieści się tematycznie w zaprojektowanych przez Woronicza ramach.

Można by więc powiedzieć, że dziewiętnastowieczne rozumienie sytuacji ko
munikacyjnej śpiewu lub pieśni w idziało w niej nie formę łudycznej ekspresji, 
lecz głównie medium, dzięki któremu realizować można było edukacyjne zada
nia. Zapisy takiej sytuacji komunikacyjnej odnajduje się również w tradycji li
terackiej; mentor-dziadziunio czy babcia przy kominku nie ty lko „baje” czy 
„prawi, że aż strach”, lecz także śpiewa i uczy dziecko piosenek. Nie daje się za
tem wykluczyć mowy śpiewanej z działu komunikacji edukacyjnej — podobnie 
jak z samej treści piosenki, jako śpiewanego gatunku poezji, me da się wykluczyć 
ani intencji, ani treści edukacyjnych bądź dydaktycznych pouczeń. Sam f ^ t  
podłożenia melodii do tekstu nie przesądza bowiem ani o formie literackiej, ani 
o funkcji śpiewanego utworu — co najwyżej o jego organizacji prozodyczjiej.

Kwestia komplikuje się dodatkowo z tego pow'odu, że trochę bhższy ogląd 
jnuzycznej i wokalnej twórczości z kręgu dziecinnego wskazuje, że istnieją w nim 
podobne zróżnicowania sytuacji nadawczo-odbiorczej, co w kręgu dziecinnej 
poezji.

I tu również zarysowuje się rozpad na kategorie „muzyki dziecięcej” czy 
„muzyki dla dzieci”; podobnie dzieje się z piosenką, aczkolwiek podziały te nie 
zawsze są ostre, a terminologia, nieco inaczej używana, może w' sobie kiyć 
pew ne pułapki znaczeniowe. Istnieją więc utwory i piosenki „dla dzieci” w tym 
sensie, że są one przystosowane do dziecięcych możliwości wykonawczych, 
inne zaś są „dziecięce”  ̂w tym sensie, że w jakiś sposób nawiązują do dziecię- 
cości, mogą dzieci zainteresować i być przez nie słuchane, lecz wykonanie ich 
należy do profesjonalnych śpiewaków lub muzyków.

 ̂J. u . Niemcewicz, Śpiewy historyczne. Od autora. Cyt. za I. Kaniowska-Lewańska, Literatura 
dla dzieci i młodzieży od początków do roku 1864. Waiszawa 1963, PZWS.

^ W. J. Podgórski, S. Witwicki. Zarys monograficzny. Warszawa 1988, t. 1-2.
 ̂ Pisząc o Kąciku dziecięcym  C. Debussy'ego, że „nie jest to muzyka o dzieciach ani dla 

dzieci, lecz muzyka dziecięca”, zaznaczał te różnice V. Jankelevitch {Debussy et le mystere de l'in- 
stant. Paris 1976).



Bariera ta, szczególnie w odniesieniu do piosenek, może być samowolnie 
przez dzieci przekraczana, ale w kompetentnym procesie dydal^cznym prze
strzega się jej na ogół dość rygorystycznie — strefę odbioru dziecięcego od 
strefy ekspresji muzycznej dziecka oddzielają pewne granice techniczne, których 
jako profan nie ośmielę się dyskutować. Zawiódłby się wszakże ten, kto by 
oczekiwał, że we współczesnym repertuarze przedszkolaków albo pierwsza
ków spotka piosenki ze Śpiewnika dla dzieci Konopnickiej i Noskowskiego. 
Mają one opinię zbyt trudnych i nie przystosowanych do możliwości wo
kalnych dziecka. Odnajdujemy je  jedynie w repertuarze chórów dziecięcych, 
skupiających jednostki szczególnie uzdolnione muzycznie. Podobnie jest z pio
senkami dopisanymi do tekstów Juliana Tuwima {Rzeczka, Ptasie plotki). 1 od
wrotnie, gdy przeglądamy śpiewniki dla szkól, zwraca naszą uwagę fakt, iż au
torami tekstów są zazwyczaj poeci pośledniejsi, a lepsze nazwiska reprezento
wane są na ogół nie najwybitniejszymi, lecz słabszymi, a przynajmniej mniej wy
razistymi tekstami, które za to spełniają zapewne warunki niekłopotliwej ar
tykulacji.

Wywód ten prowadzić nas może do hipotezy, iż coś się zmieniło rm gorsze 
w relacjach między muzyką a poegą i że światy te w jakiś sposób oddalają się 
dziś od siebie. Istotnie, można znaleźć potwierdzenie tego faktu w literaturze' 
dotyczącej już nie dziecięcych, ale ogóli^ch wymiarów zjawiska. Mówi się 
tam o XIX stuleciu jako o wielce owocnym dla aliansu słowa i muzyki (poprzez 
popularność takich gatunków, jak pieśń, operetka czy opera), o stuleciu XX zaś 
jako o tym, w którym alians ten doznał degradacji i ześlizgnął się na poziom po
pularny (piosenkarstwo). Rejestruje się zjawiska takie, jak unicestwienie i de
formację słowa przez rozwój sztuki wokalnej^, zakłócenie jego normalnego 
brzmienia przez techniczne „sztuczki” podporządkowane uwydatnianiu efek
tów wokalnycłi; z drugiej zaś strony padają opinie o „ogłuchnięciu” poezji, jej 
odejściu od eufonii, zaburzeniu struktur rytmicznych czy wręcz przestawieniu się 
jej na przekaz wzrokowy z zaniedbaniem warstwy brzmieniowej bądź apelowanie 
bezpośrednio do podświadomości odbiorcy, nie pozostawiające czasu na arty
kulację czy zgoła komunikację oralną. Rozważania te wszakże odnoszą się do 
pewnych tendencji generalnych i wydają się jedynie w niepełnym wymiarze 
dotyczyć poezji dla dzieci, dla której wszak regułą istnienia jest słowo mó
wione, bardziej niż pisane.

Wróćmy zatem do koncepcji modeli sytuacji komunikacyjttycli, w jakich 
poezja dla dzieci ma szansę występować, próbując uwzględnić zmiany i nowe 
zjawiska, które się tu mogą pojawić.

Od owej scenki, kiedy ojciec, matka czy dziadziunio otoczeni wieńcem 
dzieci czytają im pouczające powiastki, od obrazu dziecka mozolnie dukają
cego czy przepisującego do zeszytu treść wierszyka, jak to projektował Jacho
wicz, od bujającej kolebką matki, która śpiewa kołysankę, czy wreszcie od fre- 
blanki, która z klaskaniem i śpiewem oprowadza dzieci po sali, przejdźmy do

 ̂B. Schaeffer, W kręgu nowej muzyki. Kraków 1967.



sytuacji nowszych, bardziej przystających do raszego stulecia i częściowo za
powiedzianych przez kreacje poetyclde Konopnickiej. Zacznę od nietypowego 
może wiersza tej poetki, choć byl on już kilkakrotnie interpretowany. Ktoś 
nazwał go piosenką ktoś inny opisowym obrazkiem, zgodnie zaś z typologią 
Ługowskiej można by zaliczyć go do działu poezji autotelicznej. Ma on bardzo 
subtelnie i perfekcyjnie zarysowaną sytuację podmiotu lirycznego, także jego te
matyka dotyczy sfeiy akustycznej — zbudowana jest wokół jedynego tylko 
dźwięku, zamkniętego jakby w klamry ciszy.

CICHY WIECZÓR

Cichy wieczór już zapada, 
gaśnie zorza wnet, 
a pod lasem, pod olszowym 
s ł y c h a ć  r ż e n i e  — het.
Siwy konik t a m się pasie, 
siwy konik mój.
Jest t a m  łączka z drobną trawłcą, 
jest krynicztty zdrój.
Siwy konik r ż y  na łące, 
r o z l e g a  s i ę  g ł o s .
Leci e c h o  wśródols:^ity 
polem pełnym ros, 
a miesiączek c i c h o  świeci, 
lipa s y p i e  kwiat.
Cudnaż, cudna noc ta letnia,
cudny jest ten świat! [podkr. moje — J.P.]

Mamy tu już do czynienia z dziecięcym ja  liiyczr^m. Cały zaś tekst zbu
dowany jest niemal w norwidowski sposób na zjawisku ewokacji, kiecfy to 
bodziec słuchowy — rżenie konia w ciszy — jego echowe odbicie i wreszcie za
milknięcie, podkreślone odnotowaniem niesłyszalnego w normalnych warunkach 
dźwięku — szmeru opadających kwiatów lipy — wywołuje serię przypomnień 
wzrokowych (łąka z drobną trawką, olszyna, kryniczny zdrój), zakończonych 
westchnieniem dziecka nad pięknem świata. Cichy wieczór zapoczątkowuje 
całą dynastię wierszy refleksyjnych, wyciszonych, zawierających subtelną 
analizę doznań zmysłowycli, które znajdujemy u Ludmiły Magańskiej, Józefa 
Ratajczaka, Joarmy Kulmowej a wcześniej u Bronisławy Ostrowskiej, Kazi
miery Iłłakowiczówny, Józefa Czechowicza.

Okresem niewątpliwie najbardziej żywotnym, jeśli chodzi o rozbudowę 
walorów dźwiękowych wiersza, stały się lata Drugiej Rzeczypospolitej. Wiersz 
przestaje być w tym czasie librettem do piosenki, staje się autonomiczną kreacją 
dźwiękową, poszukującą swoistych form wyrazu akustycznego. Bardzo dobitnym 
tego przykładem jest jeden z pierwszych zbiorków Janiny Porazińskiej, W Woj-



tusiowej izbie. Badacze, między innymi Tadeusz Zawadzki, podkreślają jego 
walory melodyczne i eufoniczność, a przecież tom ten osiąga cechy muzy
czności jedynie dzięki swoistej stopie rytmicznej, zaczerpniętej z folkloni. Poza 
tym jest on kuriozalnym wręcz zbiorem dźwięków „nieśpiewalnych”, owych 
chrobotów, szurgotów, szelestów, pogwizdów, trzasków, zerkań, które u2y skują 
walor estetyczny jedynie w mowie, a nie w śpiewie.

Tę autonomię dźwiękową wiersza mówionego także skłonna byłabym 
przypisać tworzeniu się nowych sytuacji komunikacyjnych. Chociaż większość 
analiz mówi o wpływach folkloru dziecięcego czy ludowego, można tu dodać 
inne domniemania — jak na przykład pojawienie się radia i sztuki radiowej, gdzie 
interpretację poezji dla dzieci powierza się profesjonalnym wykonawcom, 
wypreparowanie zaś „czystego głosu” sprz>ja refleksji nad walorami akusty
cznymi tekstu dla dzieci. Dla dźwiękowych walorów wiersza nie bez znaczenia 
pozostały wpływy szkoły pedagogicznej Marii Montessori, głoszącej znaczenie 
ruchu i ekspresji w życiu małego dziecka, pewne nurty szkoły twórczej, wpro
wadzające nowe rodzaje czynności i ekspresji do programów szkolnycłi, wresz
cie publiczna ekspansja mówionej polszczyzny do szkolnictwa i ż}cia zbio
rowego. Rzec by możną że w ślad za innymi formami życia dziecięcego wiersz 
wychodzi na forum publiczne, opuszczając domowe wieczoiy, tajne komplety czy 
towarzyskie zebrania. Tym nowym fiinkcjom wiersza służyło tworzenie przy 
udziale wybitnych poetów tekstów wypisów szkolnych, zmiana formuł>' cza
sopiśmiennictwa d^ecięcego (tego Równego nośnika poezji drukowanej dla 
dzieci) i jego sprzężenia z rzeczywistością szkolną, co w zasadniczy sposób 
wi^ynęło na tematykę i formę wierszy. Podobnie jak od wypisów szkolnych, tak 
i od czasopism oczełdw^ano materiałów do zbiorowych czy indywidualnych re
cytacji, widowisk, teatrów amatorskich, którym zresztą również patronowało 
radio, poprzez osobę Heniyka Ładosza, działacza i organizatora teatrów szkol
nych, a zarazem znakomitego w)^konawcę tekstów poetyckich dla dzieci i twór
cę działu porad recytatorskich w programie radiowym.

Kategoria stworzonego przez Porazińską wiersza tanecznego, zbudo
wanego na wzorach rytmicznych tańców ludowych: oberka, kujawiaka, wal
czyka, mazurka, ale przecież przeznaczonego do samodzielnej interpretacji gło
sowej, a nie wokalnej, znalazła wielu naśladowców w osobach Hanny Janu
szewskiej, Jadwigi Korczakowsldej, Lucyny Krzemienieckiej czy wreszcie Ju
liana Tuwima.

I Jak się w pasie oba wzieni,
obertasa poszli w sieni, 
ode proga aż do progą
wszędzie im do tańca droga. (J. Poraziiiska)

II • Co dzień rankiem Wojtuś zerka,
czy skończyli już oberka, 
ale oni jako wczora
i dziś tańczą do wieczora. (J. Porazińska)



III Kuba-Jurek skoczył —  tupnął,
że aż stół o ziemię łiukną).
To tańcuje Kuba-Jurek
i świderek, i mazurek. (H. Januszewsl^a)

IV A miseczka w pstrej sukience 
pocłiwyciła dzban za ręce,
ze szczękaniem i łiałasem
wszystko tańcz>’ obertasem. (J. Korczakowska)

V Skoczył stołek do wiaderka,
zaprosił je do oberka. (J. Tuwim)

Taki oberek „mówiony” musi mieć znacznie silniej wybity rytm niż tekst 
śpiewany, w którym muzyka wspomaga akcentowanie „niedowartościo- 
wanycłi” sylab. Wystarczy porównać przytoczone wiersze z dowolnymi zapisa
mi oiyginalnych ludowy^ch tekstów. Tańczenie „mówionego” wykraczało zresztą 
poza sferę ludowości, sięgając tematyki egzotycznej; tu szczególnie kuszący 
okazywał się temat afiy^kański, obecny zarówno w sferze piosenki rozrywkowej, 
jak i repertuarze skautingu („Kraina skwarna, parną, Afryka na wpół dzika, 
łiej”, „Na wzgórzu pod palmami tańczy^ły pawiany dziki tan”), czy w Kornela 
Makuszyńskiego Przygodach małpki Fiki Miki. Toteż afrykańskie wiersze 
pisali i Tuwim, i Czechowicz, i iimi. Z nicli najsilniej zarysowaną organizację 
brzmieniową ma Sambo Edwarda Szymańskiego. Zagęszczony do granic mo
żliwości wystrój akcentowy, ujednolicenie dźwiękowe tekstu przez skumulo
wanie głosek nosowycli, manewrowanie znaczeniem zaimka „tam” i wreszcie 
radośnie zabsurdalizowana treść tworzą wersję ludyczną wiersza-pląsu (podaję 

-fragmenty tylko, bo to wiersz bardzo długi):

Tam, tam, gdzie Tanganika,
Tam, tam gra muzyka,
Tam, tam. Murzynów tłum,
Grają, piją kokosowy rum.
Tańcz>  ̂Sambo czarny jak smoła,
Czarnym okiem łypie dokoła.
Tam - tam zobaczył lwa.
Tup - tup, uciekł raz - dwa. (...)
Tam - krzaki, tam - co tam.
Taki - taki hipopotam.
Łap - cap dzidę i nóż.
Chlup - chlap — nie ma go już!
W las wbiega czaniy młokos.
Trzask w niego twardy kokos 
O, gwałt! Murzynek - trup.



о , wstał! Uciekł tup - tup. (...)
Wraca Sambo czarny jalc smoła 
Z takim, tałdm guzem u czoła.
O, o, opowiedz sam.
Co, co stało się tam.
O, powiem, tiłi - bom - bom.
Słoń w głowę dał mi trąbą.
Ja sam - maczugą łup.
Tam - tam spoczywa trup!

Ime warunki dźwiękowe spełnia poezja deklamacyjna, przystosowana do 
zbiorowycłi wykonań, o powolnym anapestycznym rytmie, z podziałem na nie
regularne często strofy, złożone z równoważnycłi pod względem składniowym 
elementów (zdania łub ich współrzędne człony) i zakończona silnym akcentem 
logicznym w ostatnim wersie, wypowiadanym unisono przez wszystkicłi recy- 
tantów. Najbardziej znane są tu wiersze Ewy Szelburg-Zarembiny z tomu Dom 
wielki jak  świat czy Dzieci miasta lub Edwarda Szymańskiego, bo one przeszły 
potem do repertuaru PRL-owskiego.

Nie kołyszą nas kołyski lipowe.
Domem naszym są fabryki żelazne i stalowe.
Domem naszym są ulice kamienne. (E. Szelburg-Zarembina)

Ale są i inne teksty, o odmieimej tematyce:

I Ten, co po bojach i trudach
II Ojczyźnie wolność dał całej,
III Śpi tam w wawelskiej kaplicy:
R.: Józef Piłsudski, Marszałek. (Cz. Janczarski)

Czy w wersji dla młodszych wykonawców:

I Idzie piechota,
II Jedzie konnica,
III Naszego wojska pełna ulica.
IV Motory warczą,
V Dźwięk wpada w tłum:
R.: Bum, bum.

Bum, bum, bum. (E. Lipina)

I Za murami rodzinnego miasta,
II Za oknami naszych wiejskich chat,
III Za morzami, za górami wyrasta
R.: Nieskończony, szeroki świat... (E. Szymański)



Hej witajcie, dobr^  ludzie,
Otwierajcie szerzej drzwi.
Przynosimy wieść o cudzie.
Co po całym świecie grzmi. (B. Ostrowska)

— podobnie jak inne wiersze z tomu Gwiazdka polskiego dziecka, które choć 
o tematyce kolędniczej, mają zastosowanie niejako „śpiewane”, lecz mówione, 
recytacyjne.

W rezultacie pojawienia się tych nowych sytuacji komunikacyjnych, w któ
rych znaczenia nabiera warstwa brzmieniowa wiersza, środki wyrazu poetyckiego 
dążą do podkreślenia jego walorów fonicznych, starając się nadać im największą 
możliwie oryginalność i wyrazistość. Nie chodzi tu może o tradycyjnie rozumia
ną eufoniczność (zespół harmonijnych i miłych dla ucha dźwięków), lecz 
o swoiste cechy niepowtarzalności tekstu, uzyskane różnymi możliwymi środ
kami, jakie zna poezja: zagęszczenie zestrojów rytmicznych lub przeciwnie, 
rozbicie ich; wyzyskanie efektów dźwiękonaśladowczych w doborze brzmienia 
słów oraz w sposobie ich komponowania; wprowadzenia świata dźwięków mu
zycznych czy pozamuzycznych jako tematu poetyckiego utworu; sięganie do 
metafory muzycznej bądź w ogóle brzmieniowej, ^więków przyrody, teclmiki, 
pracy.

Ta wirtuozeria gty na ludzkim głosie czy mowie osiąga, jak łatwo zau
ważyć, swoje apogeum w twórczości Juliana Tuwima, który zbiera jakby do
świadczenia wszystkich swych poprzedników (a raczej poprzedniczek), dając 
w tekstach takich jak Lokomotywa, Ptasie radio. Pan Trąbalski, Taniec czy 
Figielek popis żonglerki głosowej, że właściwie niewiele tu można jeszcze 

-nowego odktyć lub udoskonalić. Jeśli chodzi o Jana Brzechwę — nie zapomi
nając o walorach rymotwórczych i melodycznych jego twórczości — skupia się 
on na intelektualnych raczej efektach poetyckich; nie sposób też nie dostrzec 
pewnej monotonii w jego regulan^m ̂ stem ie wierszowania. Późniejsze zaś pró
by grania na brzmieniach słów, nawet te najambitniejsze, jak Juliana Przybosia, 
Jerzego Ficowskiego czy Danuty Wawiło\v, są w istocie podążaniem przetarty
mi już przez poprzedników ścieżkami.

Sytuacje komunikacyjne, o których mowa była wyżej, istniały wprawdzie 
również w latach powojermych (przykładem może być choćby poezja „aka
demio wa”) i istnieją do dnia dzisiejszego. Lecz wydają się one tracić swoją siłę 
inspirującą, nie znajdują się już dziś w głównym prądzie kształtującym oblicze 
poegi dla dziecka. Nie oznacza to, w moim mniemaniu, jakiegoś zaniecłiania czy 
niedbalstwa akustycznego poezji, lecz raczej sięganie ku środkom bardziej de
likatnym, stonowanym, nie tak wyrazistym. Odpowiadają one sytuacji komu
nikacyjnej poezji czytanej po cichu, a jeśli nawet „na głos” — to w bardziej in
tymnym, inteфersonalnym układzie. Byłoby to równoznaczne ze swoistym 
przejściem od poezji d la  d z i e c i  w stronę poezji d la  p o j e d y n c z e g o



d z i e c k a ,  zainicjowanej wprawdzie wcześniej, lecz dziś znajdującej się w naj
silniejszym nurcie.

Zauważmy także, że książka — najpopularniejszy dziś nośnik poezji — 
również stała się inna niż przed wiekiem czy przed pół wiekiem. Jest ona medium
0 bardzo rozbudowanej sferze obrazu pozostającego w ścisłym aliansie z tekstem 
lub nawet dominującego nad nim. Także i w samej poezji strefa doznań wizual
nych, kololystyczлych i przestrzennycłi wydaje się być obecnie na bardzo waż
nym planie. Zarazem jednak poezja dla dzieci staje się w większym niż kied\ - 
kolwiek stopniu poezją znaczeń: poprzez poszerzenie kręgu metafor, refleksji, 
medytacji.

Od poezji hieratycznej, uroczystej, marszowej lub tańczonej i przytupywa
nej wydaje się prowadzić droga do poezji o znacznie subtelniejszej melodii, mi
niaturki muzycznej wygtywanej jakby od niechcenia, kameralnie, ulotnie. 
Może ona — jak to bywa najczęściej u Joanny Kulmowej — zastanawiać
1 urzekać melodyczną frazą sięgającą do brzmienia dziecięcej składni, uroków 
mow>' potocznej, wyszlifowanej jednak do olśniewającego blasku:

A czym drzewa kwitną w' st>'czniu?
— Wróblami.

Czy też:

Ja jestem staiy, panie magistrze, 
mnie boli tamto i to.
Więc chcę mieć szkiełko najprzezroczystsze, 
żebym mógł patrzeć, panie magistrze, 
żebym mógł patrzeć przez szkło.
Świat się stanie różowy, 
różowy,
a ja będę już zawsze zdrowy.

Może też tworzyć struktuiy dźwiękowe osiągane, jak to jest u Doroty Gel- 
Iner, przez bardzo dokładne i gęste W7pełnienie literackiej przestrzeni lymem 
często prostym i niewyszukanym, lecz bardzo silnie organizującym tekst i za
chęcającym do głosowego wykonania lub choćby dopowiadania końcówek kró
ciutkich wersów.

Teatr dźwięków kurczy jakby swe wymiary, zmniejsza swe wymagania sy
tuacyjne, staje się poezją chwili, która może zabrzmieć bez specjalnej okazji, 
w dowolnym momencie — na przystanku, przed sklepem, gdziekolwiek — 
niosąc drobny okruch poetyckiego nastroju, chwilkę refleksji, odrobinkę smutku 
czj  ̂radości. W' podobny sposób warto ją  przekazywać dzieciom również i w kon
taktach bibliotecznych, czyniąc z niej towarzysza naszego codziermego życia, 
niekłopotliwego i wiernego budziciela wrażliwości.



ŚCIEŻKA MOKRA OD ŁEZ

w  referacie przedstawionym na X Kongresie Literatuiy Dziecięcej w Paryżu 
w roku 1991 dwie holenderskie badaczki, Saskia Tellegen i Lilian van der Bolt, 
zajęły się sprawą emocjonalnych dozлań czytelnika dziecięcego podczas lektu
ry Wykład swój rozpoczęły one od stwierdzenia, że ścieżka, która prowadzi 
młodego odbiorcę do wielkich dziel literackich, jest zazwyczaj mokra od łez, cz>1i 
ułożona z książek, które odwołują się głównie do sentymentalnych doznań; 
współczucia, litości, ż^lu nad losem bohatera przedstawianego w sytuacjach, 
Idedy niesprzyjający układ pozbawia go wszystkiego, co jest potrzebne do zacho
wania psychicznej równowagi ciepła, życzliwości, zrozumienia, opiełd, tole
rancji.

Istotnie, powieści sentymentalne, choć tyle razy gromione i ganione przez 
łaytyków, w>'dają się mieć jakąś tajemniczą siłę przyciągania i oczaro\vywania 
młodych czytelników, a zw łaszcza czytelniczek. Popularność swą budują często 
na tanich wydawałoby się efelctach, powtarzają po wiełolaoć te same schematy, 
ocierają się o grafomanię, a przecież publiczność dochowuje im wierności na 
przestrzeni tylu pokoleń.

Niezwykle ciekawe fakty z tej dziedziny można odnotować na polskim 
r>nku wydawniczym łat dziewięćdziesiątych. Kontrolowana i reglamentowana 
podczas dziesięcioleci planowej produkcji wydawniczej, powieść sentymental
na wybucha z siłą potężnej bomby z chwilą uwolnienia tynku. Wzgardzone i wy
dawałoby się zapomniane powieści pensjonarslde wypełniają półki Icsięgarń i uli
czne stragany. Kto żyw wydaje Montgomety, Webster, Alcott, Burnett, Szcze
pańską, Zarzycką, Czarską. Dzieje się to wszystko przy akompaniamencie peł
nych zgorszenia i oburzenia narzekań na zalew szmity, komercyjną tandetę i inne 
obrzydliwości kapitalistycznego barbarzyństwa, lecz mimo to wielu wydaw
ców buduje fundamenty swych firm na tej właśnie lekturze, opierając się na 
przekonaniu, że długo tłumione i represjonowane potraby muszą znaleźć swe za
spokojenie. Wielka hossa na powieść pensjonarską ma oczywiście swój punkt 
szczytowy, a potem opada do niższego poziomu, lecz żelazny repertuar już sta
le jest w księgarniach obecny, podobnie jak na całym świecie, gdzie wymienio
ne wyżej autorki do dziś dnia są czytane. Co więcej, ich utwory są przedmiotem 
wnikliwych dociekań badaczy, starających się zgłębić przyczynę ich czytel-

* S. Tellegen, L. van der Bolt, Aspects o f  Involvement while Reading. 10® Congres IRSCL. Paris 
1991 s. 159.



niczego sukcesu, a także zasięg wpływów na świadomość społeczną, mentalność 
narodową, stosunek do wartości.

Istnienie ścieżki, a może nawet i szeroldego gościńca tej mokrej od łez lite
ratury psychologowie tłumaczą potężną i wiecznie niezaspokojoną potrzebą 
miłości, jaka tkwi w ludzkiej ps>xhice, a szczególnie w psycliice młodzieńczej. 
Przelewając łzy nad losami skrzywdzonych, niekocharych, odtrąconych i upoko
rzonych, płaczemy w istocie rzec:^ nad sobą, nad własną samotnością i brakiem 
przyjaznego miejsca w zimnym, szorstkim, zantagonizowanym świecie. 
W sentymentalnych i melodramatycznych powieściach dla młodzieży dostrzega 
się zazwyczaj wątek romansowy czy erotyczny i bywa on, szczególnie we 
współczesnej polskiej krytyce literackiej, uznawany za najważniejszy. Lecz 
ośmielam się twierdzić, że utwory te przypisują miłości dużo bardziej uniwersalne 
znaczenie, obejmując nią całokszt^t stosunków międzyludzkich dotyczących 
człowieka, który wydostając się z zamkniętego i bezpiecznego kręgu dziecięctwa 
musi szukać sobie miejsca w burzliwym i niebezpiecznym świecie.

Znakomita większość utworów sentymentalnych adresowanych do mło
dzieży, przede wszystkim tych należących do klasyki, czytanych przez wiele 
pokoleń, buduje dramatyzm sytuacyjny wokół syndromu u t r a t y  mi ł o ś c i .  
Może on przyjmować najrozmaitsze kształty fabularne, lecz jest składnikiem - 
stałym i niezmiennym i bez niego powieść tego rodzaju traci tożsamość. Bez
pieczny krąg życia dziecięcego może być przerwany na różne sposoby: przez 
osierocenie, porwanie, utratę rodzirmego dostatku, umieszczenie bołiatera 
w szkole z internatem (co stało się przyczyną nazwania całego subgatunkii powie
ścią pensjonarską), ale też przez rozpad rodziny, skłócenie i konflikty z rodzica
mi, niepowodzenia w szkole, miłości ciy  przyjaźni. Destrukcja bezpiecznego 
świata stanowi niemal zawsze punkt wyjścia dla fabuły. Dodajmy także, że 
choć osią konstrukcyjną wielu powieści jest nagła degradacja boliatera ze stanu 
dostatku w stan przykrego ubóstwa, samo ubóstwo nie jest stanem dotkliwym. 
Staje się ono raczej — jak w Małej Księżniczce F.H. Burnett — kryterium 
socjometrycznym, które pozwala silniej odczuć zawodność ludzkich uczuć, ich 
zwodniczość i niepewność. Świat przyjazrty zmienia swe oblicze, staje się 
niechętny i wrogi, a pozbawiony oparcia bołiater zdany jest na własne siły — 
musi przejść próbę cierpienia.

Najbardziej skondensowanym i intensywnym, rzec można archetypicznym 
przykładem takiego stanu jest sieroctwo. Toteż topos sierocy w różnych wa
riantach i ujęciach jest przewodnim motywem wielu powieści sentymentu. On też 
wskazuje na powiązania i podobieństwa z szerszymi nurtami treści kulturo
wych, pozwala prześledzić genezę fabuł i kompozycji oraz ich zakorzenienie 
w świadomości i podświadomości czytelnika. Sięgnijmy wprzódy do dziejów te
go motywu.

Biografia sieroca jest przykładem ścierania się dobrych i złych sił wokół 
losów cdowieka. Skazanie na zagładę noworodka to symbol siły nienawiści, lecz 
przecież maleriki człowiek budzi tyle współczucia, że zostaje umieszczony w ko
szyku i powierzony nurtom wartkiej rzeki. Los Mojżesza od chwiU пагосЫп jest



naznaczony cudownością. Nie tylko zyskuje on opiekunkę, lecz jest nią sama 
żona tego nieprzejednanego faraona, któiy rozkazał zabijać cMopców izraelskich. 
Zło nieświadomie służy dobru i ten cudowny motyw będzie często towarzyszył 
sierocym losom, powtarzając się w legendacłi, baśniacłi, balladach ludowych, 
a później też i w literaturze beletiystycznej adresowanej do młodych czytelników. 
Cudowność i sieroctwo splatają się w jedną całość aksjologiczną, a kondycja sie
roca wskazuje, że bohater ma do spełnienia jakieś niezwykłe zadanie. Jego 
losami nie rządzi normalna logika zdarzeń, lecz tkwi w nich pierwiastek ir
racjonalny, regulowany jednak prawami boskiej wszechmocy. To właśnie jest tak 
intrygujące, przyciągające i wyciskające łzy w sierocych dolach. Kryją one w so
bie nieokiełznany żywioł fabularny i wydają się kpić z wszystkiego, co uregu
lowane, planowe czy uzasadnione, pozwalając jakby uchylić czytelnikowi rąbek 
boskiej tajemnicy.

Wyjątkowe splątanie ludzkich losów, nawiązujące zresztą do motywów lu
dowej ballady, ilustruje Panienka z okienka Deotymy. Występuje tam misterne 
krzyżowanie się par i rodzeństwa, które może być rozpoznane dzięki zacho
wanym znakom z dzieciństwa. Popularny motyw uprowadzonego w jasyr dzie
cka czy brata w balladzie prowadzi często do rozwiązań tragicznych; synobój- 
stwa, ojcobójstwa, kazirodztwa itp., w powieści zaś dla młodzieży szczęśliwie 
zostaje wyjaśniony. Nagromadzenie nieprawdopodobieństwa staje się źródłem 
•wimsztAy/ Awanturze o Basią Komela Makuszyńskiego. Bohaterkę poznajemy 
w chwili śmierci matki, jako pozbawioną obojga rodziców sierotę. Potem pojawia 
się nadzieja, że zaginiony ojciec bohaterki żyje, wreszcie powraca on jako ogar
nięty całkowitą amnezją starzec, w końcu zaś przemienia się w zdrowego i peł
nego werwy mężczyznę. Oprócz cudownego odnalezienia bhskich czy cudo
wnego ocalenia od śmierci pojawia się też sięgający samych źródeł piśmienni
ctwa, a więc baśni czy Biblii, motyw cudownego ozdrowienia: możemy go spo
tkać w takich utworacli, jak Tajemniczy ogród F.H. Burnett, Pollyanna E.H. 
Porter i wielu innych — choćby we wspomnianej wyżej Awanturze o Basią.

Kto więc stara się przykładać do tych utworów miarę realizmu czy ży
ciowego prawdopodobieństwa, gani je za nonsensowne bądź nieprawdopodob
ne rozwiązania, popełnia taki sam błąd, jakby ganił utwór dramatyczny za brak 
narratora czy prozę za to, że się nie rymuje. Nieprawdopodobieństwo wpisane jest 
w reguły tego gatunku i jest ono mistrzowskim instrumentem grania na uczuciach 
czytelnika, budzenia zdumienia, zaskoczenia, ciekawości.

Tego rodzaju powieści porównuje się często do baśni, lecz to porównanie nie 
w całości jest trafne. Baśń bowiem już od pierwszych sekwencji ujawnia, że rzą
dzić w niej będą prawa magii, ogłasza swoją odrębną, lecz zazwyczaj żelazną 
logikę. Zła czarownica ani zawistna siostra nie może w baśni zmienić się w po
stać przyjazną. Udzielając pomocy ludziom lub zwierzętom możenty lic^ ć  na ich 
wzajemność, nasza zaś nieżyczliwa i samolubna postawa także zostanie odwza
jemniona. Samą zaś magią — warstwą czarodziejską utworu — również rządzą 
prawa symetrii i ładu. Jeśli bierzemy pod uwagę oiyginalną baśń ludową, a nie



jej literackie adaptacje, przypomina ona partię szachów i rządzi się regułami wal
ki, w której formy są z góry ustalone.

Bohaterka sentymentalnego romansu natomiast wkracza w świat zupełnie 
nieprzewidywalny. Spotykamy się tu często z ambiwalencją lub zaskakującą 
zmianą psycłiiki postaci, z jej celową dwoistością, ukazującą rozdźwięk między 
zewnętrznym, bełiawioralnym obrazem zachowań a prawdziwym charakterem 
postaci. Te nagłe zmiany odniesień międzyludzkich są bodaj najważniejsz>'m 
czynnikiem budującym napięcie fabularne. Szczególnie częstymi typami po
staci będą więc f a ł s z y w y  p r z y j a c i e l ,  osoba, która pod pozorami życzli
wości skrywa zachowania nieprzyjazne, oraz jego antyteza: z a m a s k o w a n y  
s o j u s z n i k ,  z pozoru oschły i niechętny, a w gruncie rzeczy życzliwy. Linię fa
bularną utworu znaczą również gwahowne przełomy uczuciowe: sojusznicy 
zmieniają się w nieprzejednanych wrogów, antagoniści stają się kochankami, 
dramatyczny konflikt dzieli nierozłącznych przyjaciół (Buyno-Arctową 
Koleiiz}'', Meade, Wświecie dziewcząt). Stopniowe rozszyfrowanie kodów inter- 
akcyjnycłi, odkrywanie prawdziwych intencji osłonięt>ch warstwą pozorów to 
droga, w której czytelnik towarzyszy bohaterowi, często wyprzedzając go 
w domysłach i podejrzeniach, podchwytując przesłanki, które umiejętnie posuwa 
mu autor Podobnie też czytelnik wcześniej od boliatera odkrywa, że pod warstwą' 
surowości czy pozornego egoizmu ukrywa się dobroć i czułe serce (Maryla z Ani 
z Zielonego Wzgórza L.M. Montgomery, oschła i rygory styczna ciotka z Rebeki 
ze Słonecznego Potoku K. Douglas Wiggin czy stary lord Fauntleroy z Małego 
lorda F.H. Burnett). Tragedie pomyłek i nieporozumień, fałszywe pozory, nie
słuszne podejrzenia są również żj wiołem takiej powieści, spokrewniając ją  raczej 
z Dumasowskim romansem czy melodramatem scenicznym niźli baśnią sensu 
stricto.

Powieści te, a przynajmniej niektóre z nicłi, sięgają do najprostszych mecłia- 
nizmów ps>^cłiiki ludzkiej, ujawniając przyczyny i skutki jej dwoistości czy nie
konsekwencji, pozw alając je nie t> lko rozszyfrować, lecz i przezwyciężyć.

Jeśli więc baśń nazwiemy abecadłem uczuć, powieść sentymentalna jest 
swoistym, może uproszczonym prezentowaniem szyfru uczuć; pokazuje, że nie 
zawsze ich wyraz zewnętrzny odpowiada treści wewnętrznej, a tałcże że emocje 
nie są w sposób trwały przypisane do postaci, że uczucia można posiadać 
i utracić, a taltże odzyskać czy znaleźć.

Przesłanie powieści sent> mentalnej jest w pewnym sensie komplementarne 
do przesłania baśni, a przynajmniej większości z nicłi. Jeżeli baśń jest zazwyczaj 
pochwałą dzielności, przedsiębiorczości, odwagi, bezkompromisowego dąże
nia do celu, a jej bołiater często nie przebiera w środkach doń prowadzących, to 
bohaterka powieści reprezentuje zupełnie irmy zestaw cech. Przeciwstawia ona 
światu swą dobroć, czułość, łagodność i bezbronność, słodycz charakteru 
i zdolność do miłości, skłonność do marzeń i bujną imaginację, a zatem „cnoty 
miękkie”, stanowiąc jakby żeński odpowiednik bołiatera baśni. Spotykamy 
wprawdzie baśnie o pierwiastku kobiecym, jak Żelazne trzewiczki czy Dzikie 
łabędzie, ale jest ich zdecydowana mniejszość. Jeśli zaś chodzi o różne szalone



i dzikie „chłopczyce”, nie sposób nie zauważyć, że to również tylko jedna z form 
kamuflażu, by tym efektowniej wypadło przejście do roli kobiecej, z chwilą 
gdy bohaterkę ogrzeje płomień miłości.

Również bowiem i wątłd romansow e budowane są często według sz>'fru fał- 
szy'wej roli, złego zrozumienia intencji czy w ogóle mylnego odczytywania sy
gnałów partnera. Wspomniana wyżej Panienka z okienka stosuje zaczerpnięte 
z ludowej ballady rozwiązanie, w którym brat okazuje się kochankiem, a ko
chanek bratem, gdzie indziej zaś dokuczliwy adwersarz i utrapiony przeciwnik 
przedzierzga się w amanta (Ania i Gilbert, Helenka Orecka i Andrzej Radlicz), 
szacowny zaś opiekun-wujaszek okazuje się atrakcyjnym kandydatem do ręki. 
{Tajemniczy opiekun Jean Webster).

Tragiczne losy bohaterek, wyolbrzymiony obraz ich cieфień i niezasłużonych 
upokorzeń odpowiada, nie tyle może w dosłownym, co w metaforycznym sensie, 
własnym, podświadomym wyobrażeniom czytelniczek o sobie samych, a nad
wrażliwość, przesadne przeżywanie emocji — zwłaszcza negaty^wnycłi, odrzu
cenia, niesprawiedliwości, nieznośnego słcrępowania zalcazami — szczególnie do
brze predystynują czytelniczki do wczuwania się w rolę strąconych z piedestału 
księżniczek.

Ich ^ębi uczuć i „otchłani rozpaczy” oczywiście ndc są w stanie zrozumieć 
oscłile i zimne opiekunki, stojące na straży' sił interesu i przyziemności dnia 
powszedniego, jak owa pani Mincłiin z Małej księżniczki, łrtóra była „wysoka, 
posępna i brzydka. Miała wielkie, zimne, rybie oczy i szeroki, zimny, rybi 
uśmiech” .̂

Tajemną bronią uciśnionej bołiaterki jest jej bogata umysłowość, zdolność do 
upiększania rzeczywistości wytworami własnej fantazji. Sara Crewe, Ania 
z Zielonego Wzgórza, Pollyarma, podobnie jak Geniusia z Opium w rosole 
Musierowicz, są urodzonymi mitomankiuni, co jest charakterystyczne dla ps)'- 
cliild wielu dziewcząt.

Jednym z aspektów dziewczęcej mitomanii jest zjawisko zwane w ps> - 
choanalizie „romansem rodzinnym” dorastającego dziecłca:

„Są to fantazje czy marzenia na jawie, z który^ch wyobrażeniowego charak- 
tera dziecko po części zdaje sobie sprawę; zarazem jednak częściowo w nie 
wierzj. Krążą one wokół wyobrażenia, że rodzice nie są prawdziwymi rodzica
mi, że jest się dzieckiem jakiejś znacznej osobistości i że z powodu zbiegu 
niepomyślnych wypadków musi się żyć z osobami, które udają prawdziwych 
rodziców (...). Dziecko marzy z utęsknieniem, że pewnego dnia pojawi się 
prawdziwy ojciec czy prawdziwa matka, przypadkiem łub dzięki un^ślnym 
staraniom, i że wówczas odzyska ono swe uprzywilejowane miejsce i żyć będzie 
odtąd szczęśliwie” .̂

 ̂F. H. Burnett, Mała księżniczka. Warszawa 1994 s. 10.
 ̂S. Freud, The Family Romance o f  the Neurotic. Cyt. za В. Bettelheim, Cudowne i pożyteczne, 

op. cit. s. 141.



Bruno Bettelheim twierdzi, że fantazje takie stanowią dużą pomoc dla 
dziecka, pozwalają mu bowiem przeżywać rzeczywisty gniew skierowany ku 
„fałszywemu rodzicowi” w ten sposób, że dziecko nie czuje się z tego powodu 
winne.

Opisane wyżej fantazje tożsamościowe dziecka znajdują żywy oddźwięk 
w powieści sentymentalnej, która jakby wychodzi im naprzeciw, przyoblekając 
te mgliste i nievyyraźne rojenia w wyrazisty kształt sensacyjnej fabuły o porzu- 
conycłi na progu sierocińca noworodkacli, o niemowlętacli upuszczonych z sań 
podczas śnieżnej zamieci, dzieciach, porwanych przez Cyganów czy hno- 
skoczków i przyłączonych do wędrującej trupy, adoptowanych — jak Wawrzuś 
z Żółtej ciżemki Antoniny Domańskiej czy bohater powieści Henri Malota Bez 
rodziny — przez bandycką szajkę i prz>'uczanych do złodziejskiego zawodu. 
Wątki kidnaperskie wspomagane są łiistoriami o nagłych zgonach, prześla
dowaniach przez wrogie siły {Krysia Bezimiennna A. Domańskiej), zamianie ról 
i peiypetiach sobowtórowych (Książę i żebrak M. Twaina), wzbogacone o mo
tyw amnezji, a także utratę rodziców w wyniku zawieruchy wojennej, rewolucji 
czy nagłej żywiołowej klęski {Zdzich szuka matki J. Poker, Lenka szuka ojca 
J. Ryss i inne).

Częścią słdadową tych fantazji jest z jednej strony lęk przed opuszczeniem- 
i porzuceniem, dezaprobatą rodziców, a z drugiej stopniowe usamodzielnianie się 
psycłiiczne dzieclca, wyzwalanie (niełatwe) z przekonania o wszeclimocy, 
wszechwiedzy, nieontylności dorosłych. Wygnaniu z Arkadii, utracie rodzinne
go gniazda towarzyszy niepewność co do własnej tożsamości, jej zaburzenia czy 
utrata, prowadzące po drodze pełnej nieuniłoiionych cierpień do wyłonienia się 
własnej osobowości, która przestaje być częścią rodziny, lecz zdolna jest do 
samodzielnych wyborów i działań.

W tym przypadku możemy mówić o wyraźnych analogiach między po
wieścią sentymentu a baśnią. Jeżeli w tej ostatniej moment zagubienia się w ^c iu  
symbolizuje zabł^canie w gęstym lesie lub dotarcie do rozstajnych dróg, to w po- 
Avieściach omawianego rodzaju poszukując własnego ja trzeba przejść próbę 
samotności i с1еф 1еги1а, a przede wszystkim na le^  samodzielnie oprzeć się po
kusom i dokonać słusznych wyborów moralitych. Owo pozyskanie własnego ja, 
przełamanie fabularnego, ale i moralnego impasu wiąże się zazwyczaj w po
wieściach ujawnieniem prawdziwej tożsamości i powrotem do rodziny. Czasem 
szczęśliwe zakończenie wiąże się ze zdobyciem prawdziwej miłości lub od
nalezieniem powołania życiowego. Zawsze jednak symbolizuje ono odzyskanie 
równowagi wewnętrznej i ponowne zharmonizowanie zdezintegrowanej oso
bowości na wyższym, świadomym już poziomie, pozwalającym łączyć to, co za
korzenione w tradycji rodzinnej czy wychowaniu, z tym, co własne i samo
dzielne.

lnteфretacja powyższa pozwala na przywrócenie do łask popularnego nur
tu sentymentalnej powieści dla dziewcząt, wskazuje bowiem na wyraźny zwią
zek ich treści z podświadomymi czy świadomymi procesami emocjonalnymi 
zachodzącymi w osobowości czytelniczek. Niemniej jednak we współczesnej



powieści dla dziewcząt — zapewne także pod wpływem kiytyki nurtów egzaltacji 
i sentymentu — rozwinął się bardzo silnie kierunek realistyczny, który można by 
nazwać socjologiczno-psycłiologizującym. Charakteryzuje go dbałość o rea
lizm sytuacji, a nawet swego rodzaju aktualistyczny weiyzm, wyrażający się 
w nawiązywaniu do modnycli w danej cłiwili publicystycznych dyskusji nad 
młodzieżą. W sferze psychologii prezentują one podejście racjonalne, próbując 
wjjaśnić emocje okresu dojrzewania za pomocą argumentacji logicznej. Ale 
również i ten nurt realistyczity szuka inspiracji tematycznej w sferze ludzkiego 
nieszczęścia. Śledząc główne wątki powieści dla dziewcząt w Polsce od 
początku lat sześćdziesiątych, otrzymujemy rodzaj katalogu „trudnych pro
blemów młodzieży”, zgodnie z chronologią pojawiania się w publicystyce czy 
pedagogicznych ̂ ^skusjach. Poszukiwania tematyczne szły w tatóm kiemnku, jak 
konflikt pokoleń, nadmierny lygoryzm rodziców i brak zrozumienia dla innego 
stylu życia młodycłi, rozbita rodzina czy też jej wychowawcza niewydolność, za
pracowanie rodziców, ich nadmierne skoncentrowanie się na gonitwie za karierą 
zawodową i podnoszeniem statusu materialnego, a w konsekwencji brak zain
teresowania dziećmi i obojętność wobec ich problemów; bezduszność szkoły 
i nauczycieh, rozluźnienie norm obyczajowych. Wreszcie przestępczość, nar
komania, niepożądane ciąże, prostytucja, aids — wydają się tematami dnia 
dzisiejszego, na co wskazują t ^ e  powieści, jak Chwileczką, Walerio Krystyny 
Siesickiej, Wesele mojej mamy Janiny Zającówny czy Dotyk motyla Ewy Przy
bylskiej. Mamy więc przed sobą niemal kompletny rejestr wszystkiego, co mo
że się stać przyczyną rzeczywistych lub urojonych с1еф1еп dojrzewającej psy- 
cłiiki.

Przejście od „literackości” do „dosłowności” przyczyniło się także do 
zmiary języlca i konwencji oszczędniejszego, bardziej wyważonego opisu 
uczuć, niemniej jednak krąg zagadnieniowy pozostał niezmieniony.

Stałym obszarem tematycznym powieści sentymentu jest także choroba, 
niepełnosprawność, łcałectwo. W miarę przechodzenia od cudowności do rea
lizmu wydaje się zanikać „syndrom cudownych uzdrowień” wprowadzaity 
przez takie powieści, jak Tajemniczy ogród Burnett czy Pollyanna Porter, poja
wiają się rozwiązania bardziej racjonalne: psycłiiczne przezwyciężenie urazu 
chorobowego, umiejętność znalezienia kompensacji własnego kalectwa czy 
wytrwała, uporczywa wałlca z nim. Lecz rosnące zainteresowanie problematylcą 
łudzi niepełnosprawnych wprowadziło w latach ostatnich również rodzaj mody 
na eksploatowanie emocjonalnych obszarów tego zagadnienia, jako jeszcze 
jednej sfeiy wzruszeń, w którą można zaangażować czytelnika.

Powieść wzruszeń czy powieści wzruszające doby współczesnej niekonie
cznie muszą rozgrywać się w „świecie dziewcząt” — chociaż ten rodzaj śro
dowiska jest dla nich niejako naturalny. Podobny schemat możemy znaleźć w li
cznych utworach beletrystycznych o niedolach zwierząt, łctórych losy przedsta
wione są w sposób znacznie bardziej tragiczny, co wywołuje dotkliwsze uczucia 
smutku i żalu. Lassie, wróć! Erica Knighta, Biały Bim czarne ucho Gawriiła Tro- 
jepolskiego czy niedawno wydany tom opowiadań Marii Kraszewskiej Wędrowcy



to najbardziej typowe przykłady takich utworów, które czytelnik, współczując 
oczywiście zwierzęciu, odbiera jednak często jako alegorię własnych losów. 
Zainteresowanie ekologią czy wegetarianizmem wydaje się wskazywać na ros
nące zapotrzebowanie na tego rodzaju utwoiy.

Choć więc klasyczne powieści sentymentu i współczucia wciąż odnoszą 
sukcesy czytelnicze, obserwując dzisiejsze drogi rozwoju tej literatury, zauważyć 
możemy najwyraźniej utratę jego odrębności gatunkowej, zawłaszczanie no
wych obszarów piśmienniczych i różnicowanie się zarówno świata przedsta
wionego, jak i czytelniczego adresu.

Bardzo wyraźnie wyodrębnia się grupa powieści pisanych raczej „dla 
dziewczjnek” niż „dla dziewcząt”, zachowujących opisany wyżej schemat, 
lecz w znacznie bardziej infantylnej wersji, z młodszą bołtaterką — choć wiek 
metrykalny nie ma tu zasadniczego znaczenia, liczy się raczej skala problemów 
i rozpiętość fabularna utworu. Modelowym przykładem powieści „dla dziew
czynek” może być tu Bułeczka Jadwigi Korczakowskiej czy Oto jest Kasia 
Mir>' Jaworczakowej. Obie ukazują sytuacje proste, proste konflikty i rozwią
zania, kiedy to bezpieczeństwo uczuciow'e bohaterki zostaje zagrożone i musi ona 
przez^\yciężyć swój egoizm, aby ową pierwotną utratę miłości przekształcić 
w stan, w którym dotychczasowy lywal emocjonalny (w pierwszym wypadku jest' 
to przyjęta na wychowanie sierota, a w' drugim nowo urodzony członek rodziny) 
poszerza, a nie zwęża jej uczuciowe możliwości.

Nurtem bardzo ciekawym i zachowującym wiele prymamych cech gatunku, 
przy pozornym wejściu w zupełnie nową czasoprzestrzeń, jest „dziewczęca” 
sentymentalna odmiana powieści fantasy. Tekstem bodaj najwybitniejs^m i o naj- 
większy m rozmachu literackim jest utwór Ursuli K. Le Guin Miejsce początku, 
ukazująca cierpienie, zwątpienie i samotność okresu dojrzewania poprzez poe
tykę jungowskich s}TOboli, takich jak motyw „walki z cieniem” i dorastanie do 
miłości.

Powieść Stephena Kinga Carrie, wykorzystująca wątki parapsychologii 
i czarnej magii, również jest baśniową transpo2ycją okresu dojrzewania, w któ
rej samotność, poczucie odrzucenia i poniżenia przekształca się u bohaterki w ba
śniową „moc”, potężną i złowrogą siłę destrukcyjną, niszczącą wszystko wokół 
siebie.

W ślad za tymi autorami podążały również pisarki polskie, jak Marta Toma
szewska, autorka powieści Królowa Niewidzialnych Jeźdźców. Ut\vór ten, 
który Lech Isakiewicz określa jako „pisany jakby pod dyktando psychoanality- 
ka”'̂ , dopasowuje symbolikę baśniową do takich zjawisk jak miłość edypalna, 
utrata i odz> skanie tożsamości, wprowadza także typowe wątki powieści senty
mentu; tajemnicę pocliodzenia, cudowne odnalezienie rodzeństwa itp.

Wydaną w kilka lat później powieść Doroty Terakowskiej Córka czarownic, 
a częściowo też następny utwór tej autorki. Lustro pana Grymsa, również można 
zaliczyć do tego nurtu. Obie baśnie łączą wątki społeczne, takie jak motyw

 ̂L. Isakiewicz, Znacząca w dorobku. „Nowe Książki” 1989 nr 4 s. 27.



zniewolonego królestwa i walki o jego oswobodzenie, z wątkami samotnej wę
drówki przez cieфienie i trwogę, uzyskiwaniem dojrzałości rozumianej jako 
zdolność do współczucia i pomocy innym.

Sięganie do wątków ponadnaturalnych, łączenie typowo dziewczęcycłi 
rozterek uczuciowycłi z takimi motywami, jak przesłanie z zaświatów, pomoc 
zmarłym, możemy spotkać również w utworach autorów klasyki, czego przy
kładem tom opowiadań Montgomery Biało magia. Penetrują to terytorium rów
nież autorki powojenne: Anna Maria Gripe w powieści Żuki latają o zmierzchu, 
Pliilippa Pearce w tomie opowiadań Shadow Cage (Klatka cienia). Współczesna 
pisarka polska Ewa Nowacka w ostatnim swym utworze Emilia z kwiatem lilii 
leśnej dała świadectwo równoczesnego ulegania tej pokusie i opierania się jej. 
Broniąc się przed naruszeniem racjonalistycznej wigi świata umieściła w jednym 
utworze dwa teksty paralelne: współczesne, realist>^czne opowiadanie o peiy- 
petiacłi sercowych młodej bohaterki, ojej pierwszym serdecznym rozczarowaniu 
i nawiązaniu nowego zw'iązku uczuciowego oraz stylizowaną na ludową legendę 
opowieść o tragicznej — opętańczej miłości wiejskiej dziewczyny. Oba wątki, 
baśniowy i realist>'czny, biegną w rozgraniczeniu, połączone tylko wspólnym 
miejscem akcji, a smutna stara legenda stanowi jedynie dla współczesnej boha
terki rodzaj mementa, ostrzeżenia, by nie poddawała się bez reszty niszczącym 
porywom odtrąconej miłości.

Gatunek fantasy, baśń literacka cz>̂  tak zwane ghost story (opowieść o du
chach) z pozoru tylko stanowią łatwe zaproszenie do oświeżenia klasycznych 
konwencji powieści inicjalnej dla dziewcząt. Otwierają wprawdzie wielkie mo
żliwości komplikowania fabuły, zaskoczenia czytelniczek nowymi rozwiązania
mi, wprowadzania szerokiej skali emocji, lecz wymagają zarówno dogłębnej 
wied2y psychologicznej i antropologicznej, jak wizjonerskiego talentu połączo
nego z wielką dyscyphną pisarską, które uchronią autora przed pułapką pogubie

n ia  się w nadmiarze wykreowaitych symboli, nie znajdujących oddźwięku 
w świadomości odbiorcy, czego przykładem może być Królowa Niewidzialnych 
Jeźdźców.

Ku powszecłmemu zaskoczeniu, kopemilcańskim odkryciem powieści sen
tymentalnej okazał się w Polsce powrót do „literatury dobroci”, która przeżyła 
apogeum w latach dwudziestych i trzydziestych naszego stulecia, a po wojnie zos- 
t^ a  potępiona i skazana na banicję jako nosicielka „burżuazyjnej filantropii”, 
skautowskiej filozofii dobrych uczynków” i innych jeszcze, nieodpowiednich dla 
socjalistycznego wychowania herezji^.

Autorką, która odważyła się — wbrew panującemu w latach jej debiutu 
przekonaniu, że młode pokolenie zdecydowanie odrzuca wszelkie manifestacje 
czułości, serdeczności i wspaniałomyślności, skrywając ^ęboko swe dobre od
ruchy pod powłoką zgorzknienia i cynizmu — podjąć ostentacyjnie wątek dobroci 
w swym pisarstwie, jest oczywiście Małgorzata Musierowicz. Nie\viarygodny

 ̂Na temat nurtu dobroci szerzej pisałam w Zatopionym królestwie. Warszawa 1989, Nasza 
Księgarnia.



sukces czytelniczy, jaki odniosło jej pisarstwo wśród dorosłych i młodych, 
wylcazał, że autorlća czujnie wsłuchiwała się w potrzeby psycłiiczne czytelników 
i dała im to, czego akurat potrzebowali: wiarę w fundamentalne ludnie cnoty, 
w zwycięską i triumfującą silę dobroci i miłości, która pokonuje wszystkie 
przeszkody.

Budowanie wzruszeń czytelniczych na wartościach pozytywnych, umie
szczenie centrum aksjologicznego w domu rodzinnym — które konwencja lite
racka lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych uczyniła miejscem konfliktów i po
rażek — wskazują, że autorka podjęła w swej twórczości przekorną grę z trady
cją, trzymając się jednocześnie mocno głównych wyznaczników gatunku. Toteż 
zawsze z przyjemnością korzystamy z okazji, by spotkać dawnych znajomych 
z Jeżyc, a przede wszystkim odwiedzić dobry dom Borejków, pełen radosnego ba
łaganu i promieniujący niezwykłym uczuciowym ciepłem. Cłiloniemy obraz 
„żywota poczciwego” i z przyjemnością dostrzegamy wśród bohaterów siebie sa
mych, takicłi, jakimi się akceptujemy: trochę śmiesznych i nieporadnych, trochę 
zagubionych w skotłowanym świecie, lecz z sercem pełnym miłości, kartezjań- 
skim umysłem i duszą przykrojoną na miarę antycznego herosa. Pochlebstwa te 
połykamy z prawdziwym apetytem, czując, że jest w nich coś, co dotyka owej naj
lepszej części naszej istoty, owe husarskie skrzydła uktyte na co dzień w wy- 
szaizalej urzędniczej teczce.

Utwory Małgorzaty Musierowicz analizowałam już wielokrotnie^ i nie 
chciałabym się tutaj zbytnio powtarzać, tym bardziej że wymagałoby to porzu
cenia ustalonego w tym artykule toku dyskursu, gdyż Jeżycjada wykracza poza 
przeciętny zakres tematyczny powieści sentymentu i podobnie jak Mały dotnek 
na prerii Laury Ingalls Wilder lub seria o Ani z Zielonego Wzgórza zawiera 
znacznie szersze odniesienia do świadomości społecznej czy kulturowej tradycji. 
Warto jednak jeszcze przy okazji Jeźycjady wrócić do laboratorium twórczego li- 
teratuty sentymentalnej, tych „instrumentów drażniących gmczoły łzowe”, jakimi 
posługuje się autor.

Otóż wydaje się, że warsztat literatury sentymentalnej, podobnie jak i war
sztat humoru, budowany jest na zasadach kontrastu: zestawieniu fizycznej 
słabości i bezradności z duchową siłą i godnością, oschłości i egoizmu z wrażli
wością i wspaniałomyślnością, świata bujnych marzeń z przyziemnością; dziel
ności i serdeczności z egoizmem i złą wolą. Nie tylko scetty negatywne, lecz i po
zytywne kryją w sobie możliwości budzenia wzruszeń, a uczucia macie
rzyńskie, siostrzane czy irme rodzące się w kręgu domowego ogniska mają tę 
cechę w szczególności. Sądzę, że autorka Noelki, przedstawiająca swe bohater
ki z prawdziwie macierzyńskim ciepłem, a przy tym obdarzona kapitalnym po
czuciem humoru, sztukę budzenia wzruszeń radosnych opanowała do perfekcji.

Mimo iż powieść sentymentalna w dalszym ciągu ściąga na siebie gromy kty- 
tyki, zarzucającej jej „prymitywizm myślowy” czy „atmosferę nie skłaniającą do

 ̂ Odsyłam tu czytelników do recenzji w „Nowych Książkach”, omawiających kolejno po
szczególne tomy cyklu Jeżyckiego.



intelektualnej odwagi”, coraz częściej spotykamy także glosy świadczące 
o zrozumieniu jej funkcji i broniące jej miejsca na pólkach bibliotecznych, jako 
książki „pełnej serdecznego ciepła, pokazującej, jak wiele można zdziałać do
brocią i miłością; potrzebnej wobec zalewającego nas morza horrorów, wojo
wniczych żółwi Ninja, Batmanów i innych'^.

0  tym zaś, jak głęboko tkwią w sercach młodych czy telniczek potrzeby 
sentymentu i melodramatycznych fantazji, świadczą nie tylko sondaże lekturowe 
czy psychoanalityczne teorie, ale też wypowiedzi pisarslde ich samych. W kon
kursach literackich młodzi autorzy i autorki wcielają się z dużą swobodą w rolę 
sierot i wychowanków domu dziecka, przyjmują na siebie choroby i с1еф1егйа, 
opisują swe tragiczne przyjaźnie z młodymi narkomanami, walkę z alkoho- 
Uzmem rodziców, a czynią to z takim autentyzmem i uczuciem, iż z najwyższym 
zdumieniem przyjmujemy informację, że historie te są literacką konfabulacją.

Zakończnty więc niniejsze rozważania fragmentami utworów samej mło
dzieży:

„Pewnego jesiennego dnia, takiego, któiy należał do mokrych i nieprzy
jemnych, Władek wziął narkotyki. Jego ręka trzęsła się od choroby, w jaką po
padł. Wieczorem, gdy przyszli rodzice Władka, zastali całkowitą ciszę w poko
ju. Nawet radio nie grało. Weszli do pokoju Władka, a tam leżał martwy cliłopiec, 
ich syn. Był nadzwyczaj biały, oczy miał prawie przezroczyste, usta lekko 
uchylone, jakby chciały coś powiedzieć. Może chciaty powiedzieć: Moja głupota 
zaczęła się od prywatki”.

1 następny fragment:
„Btygida stanęła przed ojcem, który jej nie zauważył. Jego brwi były zsunię

te, a gęste, krucze włosy, dawno nie strzyżone, opadały na czoło kosmykami.
Uważał córkę za bardzo podobną do zmarłej matki, co czasami sprawiało mu 

ból. Te same życdiwe, szafirowe oczy, piękne, czerwone usta. Włosy czarne jak 
.heban opadały na drobne ramiona. Miała podobny sposób wymawiania słów jak 
matka. Brygida nigcfy nie kłamała. Cechowała ją  bezinteresowność.

Dziewczyna miała już szesnaście lat i była prawie tak piękna, jak jej matka 
w dniu ślubu”.

^ G. Lewandowicz, Heidi i Kornelia. „Guliwer” 1994 nr 4 s. 31.



ATELIER STRACHU

Niniejszy tekst ma na celu przedstawienie psychologicznych, pedagogi
cznych i estetycznych fimkcji strachu w twórczości dla dzieci i młodzieży różnych 
epok i kręgów kulturowych.

Zmuszona byłam jednak, przygotowując go, dokonać pewnego wyboru i 
selekcji materiału, niektóre zagadnienia traktując skrótowo, inne zaś całko
wicie pomijając. I tak poza obrębem tego tekstu znalazły się między initymi za
gadnienia strachu w baśni ludowej czy też powieści przygód, gdzie pełni on 
wyznaczoną przez ramy gatunkowe rolę i również jest obecny w szerszym lub 
węższym wymiarze. Pominąć musiałam także problem różnic kulturowych w lite
raturze strachu, który to temat, jako bardzo obszerny, wymaga odrębnego opra
cowania. Skupiłam się w zasadzie na dwóch zagadnieniach: zmieniającym się sto-' 
sunku do strachu w różnych okresach rozwoju literatury dziecięcej oraz na opi
sie tych współczesnych tekstów dla dzieci, które są najbliższym odpowied
nikiem fear literature w takim szerokim rozumieniu, w jakim pojmują ją  autorzy 
prac dotyczących piśmiennictwa dla dorosfych, definiując ją  jako „wzbudzającą 
i opisującą strach” i w tym upatrując jej racji bytu.

Ponieważ moje badania ograniczone były do tekstów publikowanych w ję
zyku francuskim i angielskim, starałam się poszerzyć je o dostępne w kraju ut
wory polskojęzyczne, w których występują analogiczne zjawiska literackie.

Rzut oka na współczesne książki dla młodych czytelników — czy to 
w księgami paryskiej, czy w japońskim Instytucie Literatury Dziecięcej, czy też 
w polskiej bibliotece — przynosi nieodparte wrażenie, że ten dział piśmiermic- 
twa uległ ostatnimi laty jakiejś inwazji potworów. Z kart książek obrazkowych dla 
najndodszych spoglądają na nas duchy, wiedźmy, potwory i smoki i w y^ ją  się 
spychać na plan dalszy tradycyjnych towarzyszy dzieciństwa: poczciwe króliki, 
zajączki, niedźwiadki i sarenki. Do podobnych wniosków prowadzi także lektu
ra katalogów. Tato, przestrasz mnie! — wołają tytuły. Witaj, smoku! — zapraszają. 
Nawiedzenie-, Duchy w przedszkolu; Bardzo straszna historia; Chlopiec-smok; 
Nawiedzony dom; Przerażające historie do opowiadania o zmroku; Nie pływaj 
w ciemnym stawie i inne dreszczowe opowieści; Nowe przerażające wiersze, 
które zakłócą twój sen — zapowiadają. Jak oswoić czarownicę — radzą.

Kolejne zbliżenie — lektura opowiadań, powieści, baśni, utworów wierszo
wanych, książek nagradzanych i wyróżnianych przez międzynarodowe gremia, 
a także tych, które cieszą się wielką poczytnością wśród młodych czytelników, 
chociaż żadnych laurów nie zdobyły — utwierdzić może w przekonaniu, że nie 
mamy tu do czynienia ze zjawiskiem powierzclmiowym, ale z dużo głębszą



przemianą stosunku do strachu. Obejmuje ona nie tylko utwoiy baśniowe czy żar
tobliwe, posługujące się konwencją „zabawy w strach'’ lub ,,giy ze strachem”, 
lecz dotyka wszystkich gatunków literackich, obecna jest w tekstach adre
sowanych do dzieci różnego wieku. Wiele wskazuje na to, że „straszne tematy”, 
jak i utwoiy, których tematem jest strach, zyskują sobie prawo obywatelstwa 
w twórczości adresowanej do dzieci. Jeśli uwzględnimy również niezwykłą 
popularność wśród światowej publiczności dziecięcej widowisk telewi2yjnych 
opart>'ch na paradzie monstrów — jak Ulica Sezamkowa, Muppet Show, Frag- 
glesi — musimy uznać konkluzję, że sztuka adresowana do dzieci przeżywa 
w ciągu ostatnich dziesięcioleci może łagodną, ale jednak konsekwentną rewo
lucję tak estety czną, jak i treściową. Kanony estetyczne, które kreowały „ładną”, 
„słodką”, idylliczną treść i grafikę, wydają się odpfywać w przeszłość, a przy
najmniej tracić monopol na ,jedynie odpowiednią” dla dzieci konwencję.

Czemu zawdzięczać należy tę modę na strachy? Czy zmieniły się dzieci i ich 
upodobania? Czy też coś zmieniło się w myśleniu dorosłych o dzieciach? Czyż
by literatura dziecięca traciła swoją tożsamość, swoją odrębność, polegającą 
międz)' innymi na kreowaniu radosnego i bezpiecznego świata wielkiej zabawy, 
wolnego od lęku i zagrożeń?

Oczywiście jedną z niewątpliwych przyczyn tego zjawiska jest pro
mieniowanie na twórczość dla dzieci wzorów kułtuiy popularnej ogólnego zasię
gu, gatunków takich, jak horror Uteracki cz>' filmowy, Ш гу cieszy się wielkim 
zainteresowaniem publiczności dorosłej. Wszelako popularność ta utrzymuje 
się na niezmiennie wysokim poziomie od wielu dziesięcioleci. Strach i groza są 
wypróbowanym sposobem przyciągania uwagi audytorium, począwszy od 
przedpiśmiennych, mówionych form przekazu. Ghost story miodzilsi się i prze
żyła swe apogeum w XIX wieku, jej spadkobiercy zaś — film grozy czy mroczne 
gatunki literackie, jak dystopia albo thriller — rozwijają się nieprzerwanie od po
czątków naszego stulecia.

Tymczasem w dziejach literatury dziecięcej stosunek do strachu zmieniał się 
kilkakrotnie, odpowiednio do zmieniających się dolctiynpedagogicznycłi, prze
konań i wyobrażeń o psychologii dziecka, do obrazu dzieciństwa czy też swego 
rodzaju filozofii dzieciństwa, jaką tworzyły sobie poszczególne epold.

W początkach swego istnienia literatura dziecięca straszyła młodych czy
telników rozmyślnie i z upodobaniem. Strach pełnił w niej rolę jednego z naj
istotniejszych instrumentów dydaktycznych i przyczynił się nawet do wytwo
rzenia szczególnego subgatunku literackiego, tak zwanej powiastki ostrzegawczej, 
opartej na mecłianizmie; przestroga — nieposłuszeństwo — kara. Ten nurt 
pedagogiki autorytarnej czerpał oczywiście ze źródeł starszych, talach jak baśń 
czy teksty homiletyczne, nawiązując do mitu o karze za złamanie tabu i biorąc 
z etyki normatywnej zasadę homeostazy kar i nagród. Szczególne natężenie at- 
mosfety grozy, które odnajdujemy w takich tekstacłi, jak Opowieść o szóstym 
przykazaniu (Story on the Sixth Commandment) Mrs Słierwood czy też słynnym 
Struwelpeterze (Piotrusiu-rozchochrańcu) HofTmana, gdzie łiipeibołizacja katy 
i szczególnie drastyczny jej opis (jak to obcinanie dzieciom palców, samospale-



nie czy śmierć głodowa) wskazują na to, że porażenie dziecka grozą i strachem 
stanowiło w nicłi ściśle zamierzony efekt lekturowy i dydaktyczny.

Zasada nieoszczędzania czytelnika była dość powszechna w literaturze 
dziecięcej jeszcze na przestrzeni całego XIX stulecia, a pod względem wy
nalazczości w przedstawianiu rzeczy strasznych niewiele ustępowała ona po
wieści brukowej, a także romansowi gotyckiemu, z którego zresztą zapożyczyła 
rozliczne pomysły, ukazując postacie demoniczne, opisując przypadki osieroceń, 
porwań, maltretowania dziecięcych bołiaterów, zam^'kania w ciemnych piwnicach 
wśród szczurów i węży, na^ego pozostawiania bez środków do życia, degradacji, 
poniżenia, kalectwa, oszpeceń czy śmierci, nie mówiąc już o oszustwach czy kra
dzieżach.

Jednakże nie tyle same perypetie bohaterów przerażać miały czytelnika, co 
budowana w szczególny sposób atmosfera utworu. Budowanie grozy w literaturze 
dziecięcej to przede wszystkim sukcesja epoki romantycznej, ona to bowiem 
rozwinęła cały kunszt gry na emocjach czytelniczych. Romantyzm, ta epoka 
rozkołysanych i rozkiełznanych uczuć, ze swym kultem ludowości, z wiarą w in
tuicję, przeczucia, fatum, „znaki z tamtego świata”, dala chyba najwięcej litera
turze olcresu późnego dzieciństwa, okresu, kiedy czyta się najwięcej i przeżywa 
najmocniej. Powieść dla tego wieku — nawet ta, Ictóra wyrasta z całkowicie 
racjonalistycznego światopoglądu — po dziś dzień przechowuje romantyczne to
posy: ruiny zamków, cmentarze, podziemia i skalne groty, opuszczone domostwa 
na bezludziu. Weszły one do elementarza strachu literatuiy dziecięcej podobnie 
jak złowrogie zjawiska atmosferyczne; burze, pioruny i błyskawice, śnieżne za
miecie czy cłimume bezksiężycowe noce.

Wśród motywów budzących trwogę i litość ważne też miejsce zajmie w li
teraturze XIX wieku obraz niedoli dziecięcych. Dziecko jako ofiara przemocy, 
wyzysku i oszustwa, terroryzowane i gnębione, zepcłinięte na dno nędzy, staje się 
częstym motywem łiteracłdm zarówno w twórczości dla dorosłych, jak i młocfych 
czytelników — szczególnie w drugiej połowie stulecia. Krzywda dziecka skupiała 
w sobie, jak w soczewce, wszystkie nieprawości i niegodziwości świata, była do
godnym punktem wyjścia dla krytyki stosunków społecznycłi, egoizmu, bez
względności ludzkiej. Lecz działo się to za sprawą owego szczególnego dreszczu 
grozy, jaki budzi krzywda i samotność dziecka, a który powoduje — jak pisze 
Sabine Bustling — że dziecko i jego kon<fycja stały się z czasem t ^  częstym mo
tywem literatury strachu.

Zarówno lęk, jak i identyfikację z bohaterem wzmacniała dodatkowo po
wszechnie niemal stosowana w „powieściach współczucia” intryga tajemnicy po
chodzenia. Ani bołiater Bez rodziny Henri Malota, ani Mała Księżniczka F.H. 
Burnett, ani Krysia Bezimienna z powieści Antoniny Domańskiej nie byli nędza
rzami z urodzenia. Wywodzili się, podobnie jak ówcześni czytelnicy, z warstw 
średnich lub wyższych, lecz stawali się nędzarzami w wyniku nieprzewidywal
nego zrządzenia losu: zagubienia, porwania, osierocenia, czyjejś zbrodniczej 
intrygi. Powieści te — być może bez świadomego rozeznania autorów —



nawiązywały więc do jednego z elementarnych syndromów lękowych dzieciń
stwa: obawy przed porzuceniem, utratą rodziny i tożsamości.

Depiywacja dziecka również została wpisana w schematy dydaktyczne, 
lecz już inne niż poprzednio. Z jednej strony lęk, jaki budziły cierpienia małych 
nędzarz>' miał przekształcić się w odruch współczucia i miłosierdzia. Z drugiej 
zaś strony książki te pouczały, że с1еф1ете niekoniecznie musi być Icarą — 
może być ono także zasługą, która nagrodzona zostanie gwałtownym odwróce
niem się losu i powrotem bohatera do bezpiecznego, idyllicznego świata.

Victor Hugo, Charles Dickens, Iwan Turgieniew cz\' Bolesław Prus, a także 
inni, nie wymienieni tutaj pisarze XIX wieku, którzy podejmowali temat niedoli 
dziecięcych, budząc u czytelników ów dreszcz grozy i poczucie winy, znajdowah 
chętnych naśladowców wśród autorów tworzącycli dla dzieci, w znacznym sto
pniu przygotowali grunt dla „stulecia dziecka”, jakie ogłoszono u progu XX 
wieku.

Przełom pedagogiczny, poprzedzony rewelacjami Zygmunta Freuda doty
czącymi roh i znaczenia dzieciństwa dla osobowowości całego człowieka; ruch 
„nowego wychowania” czyniący wyłom w represyji^ch i autorytarnych syste
mach pedagogicznych wszystlde te przejawy stulecia dziecka znalazły swoje 
odbicie w literaturze dziecięcej i postawiły przed nią nowe w>'magania. Żnalazło 
się pośród nich również wymaganie, aby nie naruszała ona równowagi psychi
cznej dziecka — tak delikatnej i wrażliwej — obrazami mogącymi budzić ura
zy lękowe czy nerwice, traumatycznymi doznaniami. Na cenzurowanym znalazła 
się przede wszystkim baśń ludowa, Ш га już w poprzednim stuleciu ganiona była 
przez pedagogów z wielu powodów, między innymi ze względu na jej dwuzna
czną często wymowę moreną (pochwała sprytu, przebiegłości, interesowności), 
jak też z uwagi na niebezpieczeiistwo kształtowania w umyśle dziecka fałszywych 
pojęć o rzeczywistości. W XX wieku już tylko z rzadka całkowicie kwestio
nowano prawo dziecka do fantazji. Krytycy baśni skupiali się raczej na jej 
okrucieństwie, na momentach ponurych i drastycznych, domagając się usuwania 
z niej tego, co może małego odbiorcę przerazić lub zranić. „Fantaści — pisał pol
ski pedagog Kazimierz Króliński — wyolbrzymiają zjawiska przyrody do roz
miarów cudu, stwarzają dookoła dziecka niesamowity', tajemniczy świat dobrych 
i złych demonów (...). Czy godzi się poddawać dziecko tym torturom lęku 
i grozy, targać jego nerwy, torować drogę bojaźłiwości, tchórzostwu, neurastenii, 
może nawet samobójstwu? Dziecku, posiadającemu bujną fantazję, niewiele 
chyba trzeba dodawać, aby je wprawić w stan anormalny, aljy je porwać w krę
gi cierpienia i tragedii. Najpospolitszymi tego objawami będzie bezsermość, lęk 
przed ciemnością, brak apetytu, brak niefrasobliwej dziecięcej pogody i radości”*.

Karin Michaelis, prezentując w swej pracy Radosna szkoła poglądy nowej 
pedagogiki, pisze między irmymi: „Pierwsze, najsubtelniejsze, wszystko ogarnia
jące uczucia miłości u dziecka obrażają i zabijają niewłaściwe powiastki i bajki. 
Słuch i dusza dziecka są wrażliwsze na każde gwałtowne szarpnięcie aniżeli...

* K. Króliński, O ksicpce dziecka. Stanisławów 1927 s.36.



Stradivarius. W ciągu niewielu lat piękne dzieło natuiy zostaje zniszczone. 
Małe, niewinne dzieci pławią się wprost w lekturze krwawycli liistorii, chłoną 
cłiciwie książki o wojnach, szpiegostwie, więzieniach i wyprawach rozbójniczych 
i o uprawianym na nich handlu pojmanymi jeńcami jako niewolnikami” .̂

Z podobnych pozycji kiyt>kowała obecność baśni w  wychowaniu przed
szkolnym Maria Montessori. Wielu wydawców wprowadziło zwyczaj adap
towania baśni na użytek dzieci w taki sposób, aby nie wzbudzał)' one w nich prze
rażenia.

Ps)xhologia rozwojowa wskazywała na niszczący wpływ kaiy i lęku na 
osobowość dziecka i polecała clironić je przed bodźcami traumatj^cznynii. Pod
kreślano talcże, iż młody czytelnik nie ma jeszcze wyrobionego poczucia fikcji li
terackiej, toteż niepokój \уул\о1апу lekturą może być dlaii równie silm m urazem, 
jak bezpośrednie doświadczenie.

U podstaw ówczesnych teorii pedagogicznych leżało przekonanie, że jeżeli 
usuniemy z okresu dzieciństwa najwięcej, jak tylko to jest możliwe, negaty- 
wrtych doświadczeń i zastąpimy je doświadczeniem radosnym, dającym dziecku 
poczucie, że jest ono akceptowane, bezpieczne i otoczone żj^czliwością, wówczas 
unikniemy urazów i fobii, które przenoszą się aż na dorosłe życie.

Koncepcja radosnego dzieciństwa szczególnie dobrze zadomowiła się w li
teraturze dziecięcej, przyczyniając się do powstania w' niej nurtów arkadyj- 
skicli, ukazujących, że świat jest harmonijny, głoszących, że „ludzie są do
brzy”, a najtrudniejsze problemy można rozwiązać dzielnością, optymizmem 
i wytnvalym dążeniem do celu. Nurty te, chociaż nie stał> się nigdy całkowicie 
obowiązujące i wyłączne, stworzyły pewne wzorce, podług któiych warto
ściowano książki dla dzieci i którymi posługiwano się dla tworzenia swego 
rodzaju poetytó normatywnej literatun' dziecięcej.

W polskim czasopiśmie pedagogicznym z roku 1930 znajdujemy Dziesięć 
prTykazań książki dziecięcej, któiych autorka stwierdza, że „wy obraźnia dziecka 
może być karmiona tylko szlachetną, naświetloną słońcem pożyw ką”^, a jeden 
z najwybitniej s^ c h  polsldch pisarzy dla dzieci. Kornel Makuszy ński, oświadcza 
w tym samym mniej więcej okresie:

„... za złe mi biorą, że w moich książkach roi się od łudzi dobtych, jasnych 
i miłosiernych (...). Książki moje wędrują pomiędzy rzesze, niechże przeto 
świecą, niech grzeją, lecz niech nie straszą i nie burzą naiwnej, prostej wiai}' 
w serce człowieka”"̂.

Nurty arkadyjskie, reprezentowane w pierwszej połowie naszego stulecia 
przede wsz}'stldm przez literaturę anglosaską i teksty talde, jak O czym szumią 
wierzby Kenneth Graliame'a, Kubuś Puchatek A.A.Mihie'a, Nad dalekim, ci
chym fiordem Gjems Sełmer czy Jaskółczyn Artura Ransome'a, Heidi Joanny

 ̂K. Michaelis, Radosna szkoła. Warszawa 1938 s. 73.
 ̂ 10przykazań książki dziecinnej. „Dziecko i matka” 1937 nr 23 s. 13. 

^ K. Makuszyński, Awantura o Basią. Warszawa 1937 s. 55.



Spyri lub Dzieci z Nyhavn Karin Michaelis, miały także swe odpowieki w lite
raturze innych krajów.

Większość teoretyków literatury dziecięcej uznaje selekcjonowanie — w sto
pniu oczywiście uzależnionym od wieku odbiorcy — scen mogących przerazić 
czytelnika za jedno z naturalnych ograniczeń literatury dziecięcej, równie w ażne, 
jak unikanie cynizmn czy też dwuznaczności moralnej tekstów dla dzieci. 
Przj znają oni t ^ e ,  że choć dzieci lubią mierzyć się ze swym strachem i zupełne 
jego wyeliminowanie z literatury dla nich przeznaczonej jest niemożliwe, gdyż 
pozbawiałoby ją  to całkowicie napięcia, obowiązują tu irme reguły gry niż 
w twórczości dla dorosłych i bynajmniej nie wsz> stlde ch\v> ty są dozw ołone. Do
datkowym cenzorem literatury dziecięcej stają się też w tym względzie rodzice, 
domagający się zakazu upowszechniania literatury zawierającej elementy grozy, 
sac^ zmu czy ргт:етос>. jako szkodliwej i nieodpowiedniej.

W okresie powojennym przy bywają nowe argumenty do dyskusji o strachu.
W Polsce, tak jak i w innych krajach Wschodniej Europy, dyskusja tocz\' się 

przede \vszystkim w kontekście doświadczenia wojemiego, które dotknęło rÓAv- 
nież i najmłodsze pokolenie, pozostawiając po sobie glębołcą traumę lęku. demo
ralizacji, przedwczesnej dojrzałości. Z jednej strony domagano się. aby literatu
ra łagodziła te urazy i pomagała o nich zapomnieć, zalecając „witaminę śmiechu’' 
i ufając jej leczniczym właściwościom. Z drugiej argumentowano, że cz> telni- 
ka obciążonego takim balastem przeżyć nie może zadowolić hteratura sielan
kowa, absolutnie nieproporcjonalna do jego życiowy ch doświadczeń, że trzeba 
mu dostarczyć znacznie silniejszych i poważniejszych \vrażeń. Ze swej strony 
bibliotekarze dodawali, iż żadne z ty ch roz\viązań nie może sobie rościć prawa 
do wyłączności, czytelnicy tego okresu wybierają bowiem różne rozwiązania: jed
ni sięgają po literaturę dla zupełnie małych dzieci, nadrabiając jakby utracone lata 
— inni przeciwnie, nigdy już nie wracają do bezpiecznego świata dzieciństwa.

W następnych łatach, gdy literatura dziecięca została zdominowana przez 
loy teria ideologiczne, dyskusja ta została przerwana.

Tymczasem w loajach zachodnich debaty' koncentrowały się przede wszyst
kim wokół niebezpieczeństwa z jakim wiązało się upowszecłmianie straszą
cych komilcsów, a później niekontrolowanego oglądania telewizji przez dzieci. 
Wskazywano, że sadyzm, okrucieństwa, przemoc promieniujące z mass me
diów zagrażają psychice dziecka, powodując między irmymi nenvice, utratę 
poczucia bezpieczeiistwa albo też stępienie wrażliwości, i domagano się ograni
czenia takich publikacji^.

Wszystkie te dyskusje nie dawały jednak odpowiedzi na pytanie, dlaczego 
publiczność dziecięca z takim zainteresowaniem gamie się do treści, które budzą 
w niej emocje negatywne.

Pojawiają się w tym czasie nowe teorie psychologiczne, pedagogiczne, 
antropologiczne, próbujące dokonać inteфretacji tego zjawiska. Z jednej strony

 ̂N. Tucker, Suitable for Children? Cambridge 1967; tenże: The Child and the Book. Cambridge
1981.



bronią one praw dziecka do przeżywania strachu, uzasadniając, że jest on tak 
samo immanentną potrzebą rozwoju, jak i doznawanie innego rodzaju uczuć. 
Z drugiej zaś strony podważają teorie „naiwnej percepcji” dziecięcej, wykazując, 
że dziecko jest zdolne do podjęcia finezyjnej gry literackiej i odbierania umo
wności tekstu, mimo że nie zawsze potrafi zwerbalizować swoje odczucia i pra
gnienia.

Badania nad folklorem dziecięcym, prowadzone przez takich badaczy, jak 
łona i Peter Opie, wykazały, że teksty, które dzieci same tworzą lub też prze
chwytują z kultury dorosfych, które kolportują drogą ustną, bez użycia pisma 
i druku, bez pośrednictwa dorosłych, obfitują często w elementy grozy i ma
kabry, a więc doznawanie strachu stanowi pewną potrzebę dziecka, jest dla 
niego niezbędne. Do podobnych wniosków dochodzą polscy badacze folkloru, 
tacy jak Jerzy Cieślikowski czy Dorota Simonides, przytaczający szereg moty
wów makabrycznych obecnych czy to w wyliczankacłi, czy też w „kolonijnych 
opowieściach” dziecięcych. Czarny humor — jak dowodzi Dorota Simonides — 
obecny jest nie tylko w tekstach tracfycyjnycłi, nawiązujących do folkloru lu
dowego lub baśni, lecz wchłania talcże elementy współczesne, między irmymi po
jawiają się w nim motywy holocaustu, obozów koncentracyjnych czy postać. 
Hitlera^. Dziecięce opowieści grozy są także zastanawiające pod względem 
konstrukcji — odnajdujemy w nich schematy groteski czy ironii, a więc kon
wencji literackich, tóóre tradycyjnie uważane były za niedostępne dla umysłu 
dziecka.

Odmienną, lecz wielce interesującą teorię na temat stosunku dzieci do stra
chu odnaleźć możemy u przedstawicieli szkoły psychoanalitycznej. Bruno Bet- 
tełheim, psychiatra amerykański, autor znanej pracy Cudowne i pożyteczne, 
twierdzi, że eliminowanie lęku z tekstów literackich przeznaczonych dla dzieci, 
usuwanie scen drastycznych z baśni albo w ogóle próby stwarzania mu takich 
warunków życia, aby wcale nie stykało się ono ze strachem, jest zarówno 
bezprzedmiotowe, jak i wobec dziecka nieuczciwe i okrutne. Bezprzedmiotowe 
— gdyż lęk jest nieodłączny od ludzkiej świadomości i dziecko również go 
doświadcza. Nieuczciwe zaś i okrutne, gdyż dziecko czuje się dużo bardziej 
osamotnione i wystawione na działanie łęku, kiedy odczuwa go jako coś, czego 
doznaje tylko ono, jako coś, co oddziela go od irmych ludzi. Ci więc dorośli, 
k tó r^  udają, że nic takiego jak lęk nie istnieje, i pozostawiają dziecko sam na sam 
z jego egzystencjalnymi trwogami, dopuszczają się okrucieństwa.

Ivan Southall, wybitny pisarz australijski, którego powieści z jednej strorw 
są krytykowane za nadmierną drastyczność i traktowane raczej jako literatura dla 
dorosłych niż dla dzieci, a z drugiej strorty są niezwykle popularne wśród dzie
cięcej publiczności, przedstawia własną koncepcję strachu w zbiorze esejów 
The Journey o f  Discovery (Odkrywcza podróż), poświęconym całkowicie twór
czości dla dzieci.

6 D. Simonides, Współczesny folklor słowny dzieci i nastolatków. Wrocław 1974.



Teoria Ivana Southalla przedstawia strachjako jedną z wartości życia, war
tości, bez której nie może ono osiągnąć pełni i staje się ułomne;

„Gdy piszę o blaskacłi i cieniacłi stracłiu, piszę o czymś, co należy do owej 
niewidzialnej intensywności życia (...). Przeciążenie strachem może przytępić 
nasze zmysły, lecz dla mnie morze nigdy nie było piękniejsze, niebo wspanialsze 
ani godziny bardziej wypełnione ducłiową i zmysłową ekstazą, jak wówczas, gdy 
jako młody człowiek dzień po dniu ryzykowałem własne życie. Stracłi nie 
zniecłięcał mnie. Żyłem wówczas na wysokim „c” i nadal staram się tak żyć”'̂ .

W ciągu ostatnich lat wielu autorów wypowiadało się w obronie czynnika 
strachu we własnej twórczości czy też szerzej, w obronie prawa dziecka do od
czuwania strachu, chociaż spotkać też można głosy mówiące o konieczności 
chronienia dzieci przed strachem.

Analizując te głosy współczesnych twórców opowieści z dreszczykiem, 
możemy wyodrębnić w nich trzy typy argumentacji. Są one stosowane czasem 
łącznie, czasem osobno i różnie bywają formułowane, w zasadzie jednak spro
wadzają się do trzech podanych niżej uzasadnień:

1. „Dzieci to lubią” — tak brzmi pierwsza grupa argumentów, a ich autorzy 
powołują się często na wielką popularność swych książek, cytując także opinie 
bibliotekarzy czy księgarzy. Podkreślają oni na ogół, że zmierzenie się z własnym 
strachem pełni dla dzieci funkcję ludyczną, jest formą zabawy, że rzeczy ma
kabrycznych nie biorą one na serio, ale raczej traktują jako żart, element symbo
licznego „świata na opak” i że na przykład „człowiek, któremu odpadła głowa 
i który jej szuka, wydaje im się bardzo śmieszny” .̂ Dzieci właśnie dlatego 
uwielbiają grę ze strachem, że nie mają poczucia zagrożenia, a rzeczj' prze
rażające wydają im się absurdalne i bawią je  tak jak każdy rozpoznawany dla 
nich absurd

2. „Dzieciom to pomaga” — w tej grupie argumentów przeważają poglą(fy 
-bliskie poglądom Bettelheima, że mianowicie strach przedstawiony w litera
turze pełni funkcje terapeutyczne, że pomaga on dzieciom „wyartykułować 
własity strach”, „zgłębić własne ciemności”, nazwanie zaś własnych lęków to — 
zgodnie z teorią psychoanalityczną — wielki krok naprzód w pokonywaniu ich.

3. „Dzieciom trzeba mówić prawdę” — ta ostatnia grupa argumentów od
wołuje się do swoistego obowiązku pisarza, aby mówić dzieciom prawdę 
o świecie, nie upiększać go, nie ukrywać jego ciemr^cłi, mrocznych stron. 
„Wierzę, że dzieci powinny znać, tak samo jak i dorośli tego potrzebują, zarówno 
mroczną, jak jasną stronę życia. Jest to wiedza, która da im siłę” .̂

„Nie chciałbym ustanawiać żadnych reguł, lecz jestem przekonana, że n ^  
wszyscy nadmiernie chronimy dzieci. Wciąż powtarzamy: nie mów tego dzie
ciom. Nie jest to dobre, gdyż takie dzieci nie mają odporności. Żyjemy w świe-

^ I. Southall, The Journey o f  Discovery. London 1975 s. 34.
 ̂L.S. Marcus, Conversations with Alvin Schwartz. „The Lion and the Unicom” 1988 nr 1 s.47. 
 ̂E. Howard, Facing the Dark Side in Children's Books. „The Lion and the Unicom” 1988 
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cie, w któiym zdarzają się straszliwe rzeczy, i jeśli dzieci nie będą miały żadnych 
doświadczeń w przezwyciężaniu trudności, mogą pomyśleć, że nie są zdolne do 
ich pokonywania. A przecież trudności w taki czy iimy sposób dotykają w życiu 
każdego. Pozwólmy dzieciom doświadczać ich od samego początku (...). Sądzę, 
że jest wielkim błędem traktowanie dzieci tak, jakby był}̂  one bardzo kru- 
che” io.

Ta wypowiedź Aranki Siegal, która pisze dla dzieci o holocauście Je s t bar
dzo char^terystyczna dla trzeciej grupy argumentów. Tmdno — stwierdzają au- 
torz>’ — świat jest nie tylko dobry, ale i zł\  ̂ Nie możemy tej prawdy ptzed 
dziećmi ukrywać — nawet jeśli to będzie dla nich nieprzyjemne.

Te trzy autorskie stanowiska mogą być pomocne przy określaniu zasad
niczych funkcji, jakie pełnią utwory czy tematy budzące strach w literaturze 
adresowanej do dzieci. Pozwalają one także na dokonanie pewnej typologii ut
worów, w których strach jest obecny. Nie pokrywa się ona z podziałem ga- 
tuTjkowym literatury — możemy odnaleźć poszczególne typy strachu w fan
tastyce, jak i w utworach realistycznycłi, w powieściacłi, opowiadaniach, poezji 
czy nawet w beztekstowycli albumach ilustrowanych. Nie pokrywa się ona 
także z podziałem literatury stosownie do wieku odbiorcy, natomiast dość pre
cyzyjnie wyznacza zalcres tematyczny utworów, a także pewne cechy warsztatu 
pisarskiego, sposoby komunikowania się z czytelnikiem. Typologii tej, rzecz 
jasna, nie możemy traktować z matematyczną rozłącznością. Wielu pisarzy 
łączy w jednym utworze elementy więcej niż jednej funkcji naraz — możenw 
więc raczej mówić o przewadze czy dominancie danej funkcji w utworze.

1. Utwór}' pierwszej grupy zmierzają niemal z reguł>’ do unicestwienia 
strachu, ośmieszenia go i skompromitowania lub też usytuowania go w pła
szczyźnie iluzji, w której autor i czj tełnik biorą udział dobrowohiie i świa
domie. Repertuar stosowanych tu środków łiteracldch zaczeфnięty jest prze
ważnie nie z opowieści grozy, lecz z ich pastiszu czy parodii, znanych nam z ta
kich utworów jak Duch zamku Canterville Oskara Wilde’a czy też Nursemaid to 
Night Mares (Koszmarna niania) Roberta Blocłia. Cłiaralctery styczna dla budowy 
takich utworów jest ostentacyjność, przerysowanie elementów grozy do granic ab
surdu, w taki sposób, aby utrzymać czytelnika w przekonaniu o fikcyjności 
sytuacji. Kolejnym ważnym elementem strategii autorskiej będzie przekazy
wanie czytelnikowi sygnałów fikcji, iluzji, kreacyjności tekstu, przez naprzemien
ne uruchamianie mechanizmów identyfikacji, a następnie niszczenie ich tak, 
aby znajdował się w świecie fikcji, a w chwilę potem czynił krok na zewnątrz 
i dystansował się doń.

Często samo już brzmienie tytułów ujawnia istotę konwencji, gdy autor za
powiada, że opowieść jego będzie „straszna”, „zakłóci twój sen”, sugerując jak
by, że ci, którzy nie są dosyć odważni, nie powinni wcale jej czytać. Niektóre ty
tuły w>'korzystują ten sam mechanizm, sięgając do klasycznej rekwizytorni

R. Naton G. de Luca, Interview withAranka Siegal. „The Lion and the Unicom” nr 1 1988
s. 82.



strachu poprzez słowa takie, jak nawiedzony, potwór, bezgłowy jeździec i^ . 
Często tytuły budowane są na zasadzie paradoksu czy oksymoronu: maleńka — 
czarownica, mały, dobry — smok, małeńka — olbrzymką, ducłiy — w przed
szkolu, babcia — czarownica. Innego rodzaju zabezpieczeniem jest zawarty już 
w tytule sygnał, że strach będzie tu pokonany i sugestia, że utwór zawiera receptę, 
jak odnieść nad nim zwycięstwo, na przykład Trucizna na smoki czy Jak oswoić 
czarownicą.

Strategie pisarskie są ocz>^vviście zróżnicowane w zależności od czytelni
czego adresu i stopnia trudności utworu. I tak budowanie dystansu czytelni
czego w utworach dla najmłodszych może być osiągane przez rozbudowanie 
wstępnej i finalnej sytuacji narracyjnej, podkreślenie, że „v/szystko to ktoś sobie 
wymyślił”, że historia ta powstała w czyjejś bujnej wyobraźni.

W utworach bardziej trudnych i finezyjnych strategia ta przekształcić się 
może w swoistą grę literacką o walorach autotematj^czię ch, gdzie w momencie 
największej kulminacji grozy pisarz przerywa akcję komentarzem w rodzaju 
„ale też się zagalopowałem w tym straszeniu” czy zgoła wkłada podobny komen
tarz w usta bohatera lub dzieh się z czytelnikami swoimi twórcz> mi kłopotami, 
obnażając maszynerię strachu i pokazując, że te „straszne” rekwizyty to tylko po
malowane po jednej stronie atrapy. Taką metodę wciągama czytelnika do gry ze 
strachem stosuje w swej powieści Kupukupu the Sailor (Кирикири żeglarz) 
japoński pisarz Morio Kita, a także polski autor Jei^y Broszkiewicz w powieści 
Kluska, Kefir i Tutejszy. Koncepcja czarodziejskiej kredki, za której pomocą 
bohater kreuje awanturnicze s>4uacje i sam bierze w nich udział, lecz w sytuacji 
kiytycznej może skreślić lub zetrzeć potwora i tym samym unicestwić zagrożenie, 
z czym spotykamy się w utworach takich, jak Czarodziejska kreda Zinken Kopf 
czy Wielki pościg spółki autorskiej Juha Hartwig i Artur Międzyrzecki, wydaje 
się należeć do tego samego repertuaru chwytów. Podobne zastosowanie mogą 
mieć także tradycyjne chwyty oniiyczne, pozwalające unieważnić strach i wy ka
zać, że jest on tylko urojeniem.

Ale również i konwencja realisty czna pozw ala na zastosowanie takich kon
strukcji, gdzie źródło przerażenia zostaje zdemaskowane, unicestwione w świetle 
racjonalnego oglądu. Złowroga czarownica okazuje się sympatyczną babcią 
dzieci z sąsiedztwa, smok, zaglądający przez okno sypialni w księżycowe noce 
— cieniem czapeczki zawieszonej na brzegu łóżka, majacząca zaś za szklanymi 
drzwiami sylwetka ducha — postacią mamy w deszczowej pelerynie.

Stworzona w początkowych partiach utworu sytuacja grozy może być po
konana poprzez takie operacje hterackie, które doprowadzą ją  do absurdu. Zna
na z baśni ludowej metoda wykorzystania „pięty achillesowej” potwora prze
kształcona zostaje w taki sposób, że okazuje się, iż to właśnie dziecko rozpo
rządza bronią niezawodną, która zapewnia mu zwycięstwo. Jeżeli dosyć tiy- 
wiałnym rozwiązaniem jest pokonywanie czarnej magii za pomocą nowoczesnej 
techniki — jak to czynią W. Łagin czy G. Masterton — to ciekawym wydaje się 
zderzenie sił czarnej magii ze swoistą magią dzieciństwa. I tak w bajce francuskiej 
spółki autorskiej Heruiette Bichoimier i Pef Pincemi, Pincemoi et la sorciere



(Uszczyp, Uszczypka i czarownica) dzieci pokonują czarownicę za pomocą wy
liczanek, zagadek i dziecięcych pułapek słownych, których nie jest ona w stanie 
pojąć. Smok z opowiadania Małgorzaty Musierowicz Czerwony helikopter 
oddaje się w niewolę małej dziewczynce w zamian za skrupulatnie wydzielane 
cukierki-ciągutki, a w utworze Le poison pour le dragon (Trucizna na smoki) ma
giczną trutką okazuje się mieszanka pajęczyny, soli, pieprzu i proszku do piecze
nia ciasta.

Prosty zabieg odwrócenia znaku tracfycyjnych symboli literakich również cie
szy się popularnością i często stosowany jest w bardzo pomysłowy sposób. Po
twór może okazać się nie wrogi, lecz przyjacielski i pomocny, i zamiast straszyć 
bohatera stanie się jego sojusznildem w pokonywaniu innych nieprzyjaciół — jak 
to na przykład ma miejsce w opowiadaniu The Monster and the Robbers 
(Potwór i zbójcy) Маха Velthuijisa. Maleńka czarownica z baśni Otfrieda 
Preusslera, wiedziona duchem dziecięcej przekory, narusza odwieczne obyczaje 
czarownic i zamiast czynić źle, uprawia czary życzliwe i wesołe. W opowieści 
Pierre Gripariego La sorciere et le commissaire (Czarownica i komisarz) kon
wencjonalne działania czarownicy — zamienianie ludzi w zwierzęta i przedmioty 
— wywołują przeciwne niż zazwyczaj skutki, poszkodowani bowiem, wolni od 
kłopotów i trosk codziennego życia, czują się bardzo szczęśliwi w swej nowej 
postaci. Można także przytoczyć przykłady tekstów, w któiych potwór okazuje 
się fajtłapowaty, słaby i bezradny, kiedy potrzebuje pomocy od dziecięcego bo- 
hatera i otrzymuje ją.

2. Bez wielkiej przesady można by nazwać ten rodzaj utworów najbardziej 
prawdziwą „literaturą strachu”. Najsilniej bowiem kojarzy się ona z gmpą tekstów 
dla dorosłycłi, Ictóra takim terminem jest olaeśłana, a definiowana jako ta, w któ
rej stracił, przeżywany przez bołiatera i czytelnika, jest głównym tematem i naj
silniejszą, centralną emocją utworu. Podobnie było wprawdzie i w grupie poprze
dniej, jeżeU jednak tam celem było w pewnym sensie zniszczenie czy skompro
mitowanie strachu, tutaj chodziłoby raczej o jego rozpoznanie, sięgnięcie do 
jego źródeł tkwiących w ludzkiej psychice. Rozpoznanie nie znaczy jednak os
tateczne wyjaśnienie. W przeciwieństwie do utworów grupy poprzedniej, 
gdzie mamy do czynienia z rozwiązaniami raczej klarownymi, tutaj czynnikiem 
ważnym jest składnik tajemnicy i niedookreślenia. Przedmiotem utworów jest 
głównie ta sfera zjawisk, którą nazwaliśmy łękiem czy niepokojem eg^sten- 
cjalnym, mogącym mieć mniej lub bardziej konkretne przyczyny; lecz nie zawsze 
dziecko jest ich świadome, czasem zaś rozpoznaje je jakby po omacku, nadając 
im wyraz symboliczny, uciełcając się do języlca fantazji lub baśni.

Utwory te czeфią po części z tradycji literackiej opowieści grozy, a raczej 
z pewnych jej nurtów, tych, które — jak pisze Julia Briggs — były zwiastunem 
rozwoju psychoanalizy czy też psychologii głębi i dawały możliwość pod
wójnej, alternatywnej inteфretacji przyczyn zjawisk nadprzyrodzonych* i. One 
również penetrują świat uczuciowy dziecka prezentując cały katalog dziecięcych

J. Briggs, Night Visitors. The Rise and Fall o f  the English Ghost Story. London 1977.



lęków, jak lęk przed odrzuceniem, brakiem miłości, utratą tożsamości. Lęki 
dziecka mogą także być związane z poczuciem winy, z doznanym szokiem czy 
jakimś ukrytym, nieujawnionym przeżyciem, a wreszcie ze stosunkiem dziecka 
do samego siebie, do tej „dzikiej”, „ciertmej”, nieakceptowanej społecznie stro
ny własnej osobowości, która cliociaż przez dziecko niecłiciana, jest tak silna, że 
nie można nad nią zapanować, że trzeba jej ulegać.

Owe ukryte pragnienia czy lęki, zbyt straszne, aby można było je  nazwać po 
imieniu, są zgodnie z poglądami psycłioanalizy zasadniczym tworzywem snów, 
baśni cz>' też fantastycznych wizji człowieka, a także jego działalności twórczej. 
Literatura tego rodzaju często próbuje przerzucić pomost między traumaty
cznym doświadczeniem dziecka a lękotwórczym obrazem literackim.

Przykładem mogą być tu utwoiy Maurice Sendaka, takie jak Outside over 
There (Daleko stąd) czy Where Wild Things Are (Dzikie stwory). Opowieść 
pierwsza, oparta na skan^'nawskim wątku „zamieńca”, dziecka porwanego 
przez trolle, daleka jest jednak od spójności i logiki klasycznej wersji folkloiy- 
stycznej. Zawiera, czy to w tekście, czy też w materiale ilustracyjnym, wiele 
miejsc niedookreślonycłi, niejasnych, budzących dodatkowy niepokój jak nie
obecność duchowa matki, jej brak zainteresowania dziećmi, pogrążenie we 
własnych marzeniacli, dominująca na ilustracjach postać pięknego, lecz oboję
tnego wobec zdarzeń psa-owczarka, który jakby stworzony do roli baśniowego 
pomocnika, nie podejmuje jej jednakże, czy wreszcie niejednoznaczne określe
nie roli samych goblinów, które z baśniowych przeciwników przekształcają się 
w cieфiące, godne współczucia postacie*^.

Drugi utwór. Dzikie stwory, w którym nieznośny i odtrącony cliłopięcy bo- 
łiater tworzy własny świat potworów, gdzie spodziewa się znaleźć akceptację, 
również stanowi fantastyczną wizję potężnych uczuć przeżywanych przez dzie
cko — lęloi, gniewu; obraz żalu, ale także nadziei.

Innym rodzajem połączenia konwencji opowieści niesamowitej z analizą 
dziecięcych emocji są opowiadania Philippy Pearce zamieszczone w zbiorze 
The Shadow Cage (Klatka cienia), a szczególnie takie teksty, jak Fw/Z/er'5 
(Strych ojca) czy Miss Mountain (Panna Góra), w których przestrzeń domu i po
zostające w nim przedmioty mają właściwości przechowywania i emanowania 
cierpień i lęków, jaldch dziecko doznało w związku z nimi przed laty. Stają się 
one miejscami „nawiedzonymi”, w których następne pokolenia dzieci odczuwają 
strach.

W powieści Haunting (Nawiedzenie) Margaret Mahy istnieje tajemnicze 
połączenie między sferą zjawisk nadprzyrodzonycłi, budujących fabułę, a drama
tami rodzinnymi bohaterów: presją autorytarnej babki na pozostałych członków 
rodziny i poczuciem winy małego chłopca, obciążającego się odpowiedzialnością 
za śmierć matki, która zmarła przy jego urodzeniu.

Questions to an Artist who is also an Author. M. Sendak with Virginia Haviland [w:] The 
OpenheartedAudience. Washington 1980.



Sytuacja, w której negatywne uczucia dziecka — nienawiść, agresja, zawiść, 
upokorzenie — stają się siłą sprawczą czarnej magii i uruchamiają ciąg przera
żających wydarzeń, stanowi między innymi schemat takich utworów, jak 
Królowa niewidzialnych jeźdźców Marty Tomaszewskiej czy też Carrie Ste
phena Kinga. I odwrotnie, źródłem „białej magii”, która pomaga pokonać zło 
i stracłi, są pozytywne uczucia bohatera. Miłość dziewczyity wspiera w pojetfynku 
z diabłem bohiatera Krabata Otfrieda Preussłera, miłość zaś i zaufanie do ojca 
pozwalają cliłopcu zmierzyć się z Szaiym Człowiekiem w Haunted Mountain 
(Przeklętej górze) Mollie Hunter.

Dlatego też dodatkowym czynnildem potęgującym strach dziecka w tego typu 
utworach jest wyobcowanie dziecięcego bołiatera, jego samotność wobec strachu 
i falct, że nilct z jego otoczenia nie jest w stanie dostrzec nadciągających zagrożeń. 
Tak jak ma to miejsce w wielu utworach typu fantasy, droga do świata nadprzy
rodzonego jest zamknięta dla zwykłych, trzeźwych śmiertelników, a otwarta 
tylko dla dziecka, dzięki specjalnej jego wrażliwości, zdolności widzenia 
rzeczy niezwykłych. Taka koncepcja dzieciństwa, znana z Króla Olch J.W. 
Goethego, jest jeszcze jedną spuścizną epoki romantycznej, przejętą także 
i często stosowaną przez literaturę horroru dla dorosłych. Chociaż znaczna 
większość utworów z tej gmpy posługuje się konwencją fantasty czną, możliwe 
są tu także rozwiązania stosujące realistyczne tecłmiki narracji. Jednym z przy
kładów może być powieść Roberta Cormiera /  «w the Cheese (Ser zostaje w ko
le), przejmujące studium strachu, niepewności — może choroby psychicznej? 
A może skutków policyjnego szantażu czy osaczenia przez przestępców? Dziw
na podróż na rowerze nie mająca począt^  ani końca; podróż, o której nie wie
my, cz>'jest ucieczką, czy poszukiwaniem, czy też zgoła mistyfikacją, powstałą 
w wyobraźni bołiatera, nagromadzenie stereotypów lękow>xłi różnej rangi i po
chodzenia często wzajemnie sprzecznych (jak na przykład zagubienie w ot
wartej przestrzeni i uwięzienie), naruszony układ temporalny zdarzeń, ich nie
jasne związki logiczne i możliwość wieloznacznej inteфretacji — już to jako 
doświadczeń rzeczywistych, już to jako wyram  zaburzonej świadomości u k ^ ją  
nam lęk w swojej skrajnej postaci, gdyż połączony z zagubieniem, bezradnością 
i dezorientacją, utratą możliwości odróżniania dobra od zła.

Odmienną zupełnie pozycją, lecz spełniającą warunki przynależności do tej 
samej grupy, jest powieść Lisia jama Ivana Southalla. Mamy tu do czynienia 
z niezwykle konkretnym, morfologicznym opisem stanu strachu. Chłopiec, 
któiy przypadkowo osunął się do podziemnej jamy, przebywa w niej kilka godzin 
bez możliwości wydobycia się i bez pomocy, stale zagrożony dalszym osunięciem 
się w głąb. Autor pedantycznie relacjonuje wszystkie doznania zmysłowe bo
hatera: słuchowe, wzrokowe, dotykowe, węchowe. W tę całkowicie niemal sta
tyczną sytuację, wypełniającą prawie cały utwór, autor wpisuje fascynującą fa
bułę — zapis świadomości cldopca. Obejmuje ona wszystkie odniesienia boha
tera ze światem zewnętrznym; rodziną, rówieśnikami, szerszym otoczeniem, 
przefiltrowane przez zmieniające się uczucia; paniki, desperacji, nadziei. Podo
bnie jak zbliżone w klimacie i sytuacji fabularnej powieści Bjoema Rongena Olaf



i jaskinia pełna ech czy Ludviga van der Loefifa Lawina, książka ta ukazuje 
problem strachu zarówno w psychologicznym, jak i filozoficznym aspekcie.

3. Przechodząc do ostatniej grupy tekstów ukazujących strach, musimy 
uczynić tu jedno zastrzeżenie. Przytoczona wyżej argumentacja uzasadniająca ich 
istnienie ogarnia znacznie szerszj- krąg utworów' niźli tylko literatura strachu. 
Dotyczy bowiem wszystkich problemów trudnych, nie wszystko zaś, co jest 
trudne, smutne czy nawet tragiczne musi wiązać się ze strachem. Dowodem na 
to są choćby takie utwory, jak Thomas et 1'infmi (Tomek i nieskończoność) 
Michela Dona, w którym śmierć małego chłopca przedstawiona jest w taki 
właśnie sposób, aby łagodzić lęk przed śmiercią, nie zaś, aby go pobudzać. 
Nawet b r ^  happy endu nie przesądza jeszcze, że mamy do czynienia z literaturą 
o strachu. Dlatego też z bogatych zasobów literatury dziecięcej mówiących o ż>'- 
ciu „na serio” wybieram tylko te, które wiążą się z zagadnieniem strachu.

Racją bytu i uzasadnieniem dla tej grupy tekstów jest przekonanie, że aby 
uodpornić i przygotować młodego czytelnik do walki ze złem, trzeba go z nim 
zapoznać i ukazać jego mechanizmy. Strach jest tu więc związany z doznaniem 
obecności zła, z doświadczeniem łjycia wobec zła. Lecz chodzi tu najczęściej 
o zło konlcretne, którego sprawcą jest sam czJowiek, a którego zalążki tkwią w ży
ciu społecznym. Utwory te przedstawiają takie zagrożenie ludzkości, jak wojna, 
zagłada atomowa, holocaust, totalitaryzm, terroryzm, zniewolenie, ukazując 
strach jako ich sloitek czy też zjawisko im towarzyszące, ale też z drugiej strony 
jako katalizator lub współprzyczynę, pozwalającą rozprzestrzeniać się złu.

Kiedy boicie się własnych słów,
Kiedy drżycie przed waszymi myślami,
Kiedy milkniecie, bo tyran może was usłyszeć.
Pamiętajcie — on już zamieszkał w was 
I może pożreć waszą duszę.
Pamiętajcie — sami go tam wpuściliście 
Razem ze strachem

— tak brzmi przesłanie jednej z polskich powieści fantastycznycłi. Syntezy Ma
cieja Wojtyszki, której tematem jest zagłada ludzJcości i protest przeciw ihx.

„Potęga przywódcy z a c in a  się od tej osoby, która pozwala sobą przy
wodzić” — stwierdza Robert Cormier, autor wstrząsającego opisu terroru we- 
wnątrzgrupowego w społeczności szkolnej Chocolate War (Czekoladowa wojna). 
W książce tej ukazuje on jakby dwa oblicza zła: jednym jest dominacja, mani
pulacja i przemoc, drugim lęk, konformizm i obojętność. Ta łiistoria o wszech- 
obecitym strachu i o jednostce, która jakby wiedziona wewnętrznym przy
musem, przeciwstawia się gangowi szkolnemu, może być także odczytywana jako 
metafora społeczeństwa, w którym lęk jest motorem większości poczynań ludz
iach, a zachowanie własnej indywidualności wymaga t ^  wielldej ceny.

Problem represyjnej szkofy, czy też rówieśniczych grap nacisku terro- 
lyżujących środowiska dziecięce, podnoszony jest w wielu drobnych utworach li



terackich, zawierających apel o przezwyciężenie własnego konformizmu i lęku. 
Można tu wymienić Boją się Małgorzaty W sierowicz czy Czupiradło Danuty 
Wawiłow.

Wiele utworów odwołuje się do doświadczeń łiistoiycznych, pokazując 
działanie mecłianizmów stracłiu i nienawiści w sytuacji władzy. Teksty te częs
to oparte są na materiale autentycznym, wspomnieniowym czy pamiętnikar
skim, jak twórczość wspomnianej już Aranki Sięgał czy wspomnienia Andrzeja 
Ziemianina Papierosiarze z placu Trzech Krzyży. Strach i panikę, ich niszczący 
wpływ na więzi społeczne, na międzyludzłcą solidarność, skłonność do pomocy 
słabszym ukazują takie utwory, j ^  Glass Rabbit (Szklany królik) Miyoko Mat- 
sutani, początkowe partie Sadako chce żyć Karla Brucknera czy polskie po
wieści Ziemia bez słońca Jerzego Szczygła lub Żołnierze i Żołnierzyki Anny 
Kamieńsldej.

Najszerzej jednak reprezentowaną grupą są utwory typu fantasy czy science- 
-fiction, nawiązujące do tradycji literackiej antyutopii czy dystopii, w których 
problerrę^ strachu przedstawione są na tle ^egorycznej wizji Mrocznego 
Królestwa, krairty trwogi i ciemności, gdzie rządzi terror, zniewolenie, przemoc 
i zdrada. Poczynając od krainy Mordom w Opowieściach Śródziemia J.R.R. 
Tolkiena, poprzez Dolinę Dzikich Róż w Braciach Lwie Serce Astrid Lindgren, 
Krainę Harmonii i Muertanię w powieści Wiktora Woroszylskiego Podmuch 
Malowanego Wiatru, utwoty Army Kamieriskiej, C.S. Lewisa, Ch. Nostlinger, po 
teksty Małgorzaty Musierowicz dla czytelników najmłodszycłi, jak Ble-ble czy 
Światełko — tworzą one potężny nurt antyautorytamy, niosący, mimo wielkiej 
różnorodności tekstów, to samo przesłanie o odpowiedzialności jednostki, każ
dego człowieka bez wyjątku, za ksztah życia społecznego, w którym przychodzi 
mu uczestniczyć. Baśniowa konwencja, w jzJciej problem jest przedstawiony, 
pozwala jednak na irme rozwiązania. Bohater nie jest tu bezwolny i bezradny ani 
jego protest nie jest skazany na klęskę. Przeciwnie, jeśli rzuci on wyzwanie 
lękowi i złu, znajdzie pomocników i przyjaciół wśród takich samych słabych jak 
on i nie tylko sam zwycięży, ale uwolni innych. Znajdujemy się tu więc w kręgu 
motywacji baśniowej, lecz niezupełnie. Baśń ludowa mówi bowiem o walce i po
konywaniu strachu w imię własnego szczęścia i osobistego sukcesu. Fantastyka 
literacka zaś staje się w tym wypadku pasem transmisyjr^m między świado
mością nłodego czytelnika a problemami całej ludzkości — jej zmaganiami, 
klęskami, dążeniem do doskonałości. Bliższa byłaby zatem analogia z mitem — 
w rozumieniu autorów takich, jak Susan Langer lub Elaazar Mieletinskij. Do
minuje tu mit typu prometejskiego czy też chrześcijańskiego — oznaczający 
poświęcenie i ofiarę dla initycli, wzięcie na siebie cierpień dla uwolnienia 
współbraci. Często także bywa on wzbogacony współczesnymi elementami: 
mitów reformatorskich, patriotycznycłi, wolnościowych, upominających się o pra
wa jednostki do zachowania własnej autentyczności, do posługiwania się w sto
sunkach międzyludzkich własną wolą i sumieniem, a nie przymusem i lękiem.



GOŚCIE NOCY

Większość pedagogów ostrzega stanowczo przed dotykaniem w literaturze 
dziecięcej sfery ciemności i zła, lęku czy zjawisk nadprzyrodzonych. Ale same 
dzieci mają do tych zagadnień stosunek ambiwalentny: z jednej strony jest on 
nacechowany lękiem, z drugiej zaś fascynacją i pragnieniem poznania. „Dzieci 
— twierdzi Julia Briggs — mają specjalne porachunki ze strachem i sprawia im 
on specjalną przyjemność. Lubią duchy, straszące komiksy i to upodobanie 
często pozostaje do dorosłości”*. Autorka cytowanej wyżej pracy o ghost stories, 
czyli historiach o duchach (jest to oczywiście termin umowny, który obejmuje 
szeroką tematykę demonów, upiorów, wampirów itp.), zauważa rzecz dziwną i za
skakującą. „Choć zapotrzebowanie na baśń sięga dzieciństwa ludzkiego rodza
ju — pisze ona — jest charakterystyczne, że złoty wiek nadnaturalnych historii 
i hterackiego penetrowania nadprzyrodzonego świata przypada właśnie na 
epokę racjonalizmu, sceptycyzmu, materialistycznych koncepcji oraz wiełldego 
rozwoju nauki i tecłmiki” .̂ Utwory te różnią się od wszystkicli czarodziejskich 
baśni używających „białej magii” właśnie tym, że penetrują sferę ludzkich 
ciemności, budują dystans między znanym a nieznanym, bezpieczeristwem 
a ryzykiem, sceptycyzmem a łatwowiernością, znajomym a obcym.

„C2y  — zastanawia się Julia Briggs — materialistyczne teorie Lamarcka 
i Darwina nie loyły w sobie paradoksalnej sugestii, że przodkiem człowieł<a 
była be s t i a ,  co mogło stwarzać nowe koncepcje dobra i zła? Czy odktyte 
przez psychoanalizę nierozpoznawalne siły tkwiące w samym człowieku, owo 
mroczne libido, nie stały się inspiracją do myśli, że bestia b ł ^  się do dzi
siejszego dnia po zakamarkach ludzkiej duszy?”

Trafnie rozpoznając mechanizmy inspiracji i źródła popularności ghost sto
ries, autorka, pisząca swą pracę w łatach siedemdziesiątych, oceniała modę li
teracką na ducłty j ^ o  przebrzmiałą i nie dostrzegła faktu, iż ten rodzaj literatu
ry zbliżał się do swego ponownego apogeum, Ictórego sprawcami byh tacy 
twórcy jak Stephen King czy Grałiam Masterton, a dodatkowym czyrmikiem 
wzmagającym jego popularność było rozszerzenie na nowe media: film, telewizję, 
Icasety wideo czy nawet gry komputerowe.

Jeżeli jednak nie wiemy na pewno, czy owe dziewiętnastowieczne opowie
ści o duchach, pisane dla rozrywki mieszczańskiej publiczności i zamieszczane 
najczęściej w tak zwanych Christmas Annuals, noworocznych antologiacłi.

* J. Briggs, The Night Visitors. The Rise and Fall ofthe English Ghost Story. London 1977 s. 12. 
 ̂Tamże s. 27.



były znane dziecięcej publiczności czy też były traktowane jako literatura dla 
inłodycłi zakazana — to z całą pewnością powiedzieć możemy, że icłi obecność 
w mediacli stała się równoznaczna z udostępnianiem icłi publiczności mło
dzieżowej i dziecięcej. Symptomatyczne jest także, iż ta nowa fala „literatury nie
samowitej”, odnawiając wszystkie stare i znane motywy literackie, jak przekazy 
i żądania zmarłycłi przodków', szaleństwa nauki, dualizm ludzkiej psycliiki, lęk 
przed zagładą i wojną — wprowadza doń nowy motyw (a jeśli nawet nie wpro
wadza go zupełnie od nowa, to znacznie rozszerza jego zasięg), a mianowicie mo
tyw dziecka. Jest doprawdy zdumiewąjącym zjawiskiem, w jak wielu współ
czesny cli przekazacłi masowycłi, wliczając w to nie tylko media audiowi
zualne, ale też i popularne utwoiy literackie {horrory, fantasy, opowieści ze 
świata nadnaturalnego), pojawia się dziecko w bardzo różnych ujęciacłi i rolach. 
Można powiedzieć, że obecność dziecka czy nastolatka staje się w ostatnich cza
sach coraz bardziej wyraźnym, charakterystycznym składnikiem tego gatunku.

Oczywiście możemy przytoczyć przykłady tekstów starej daty, romanty
cznych czy też postromantycznycłi, w których dziecko, jak w owej słynnej bal
ladzie J.W. Goethego Król Olch, przedstawione jest jako istota posiadająca 
szczególną właściwość odbierania sygnałów ze świata nadprzyrodzonego. 
Dzieci niesamowite, nawiedzone, obdarzone niezwyldymi cechami osobowości, 
demoniczne сту amoralne nie są wynalazkiem współczesności. Lecz stopień 
upowszecłmienia tego motywu, podobnie jak pełniona przezeń funkcja fabular
na, jest charakterystyczny właśnie dla czasów współczesnych.

To umieszczenie dziecka niemal w centrum współczesnej łiteratuty grozy oz- 
пасгл nie tylko poszukiwanie nowych, niekonwencjonalnych środków prze
rażania odbiorcy czy wzbudzania w nim poczucia winy. Oprócz licznych prze
kazów, w których dziecko jest ofiarą, niemym świadkiem zbrodni ст:у też bientym 
przedmiotem manipulacji dorosłych, w utworach tych coraz częściej są prezen
towane takie cechy dziecka, które budzą w dorosłych lęk i niepokój, a także 
poczucie obcości. Obrazy dzieci jako zimnycli genius^' intelektu, obojętnych 
technokratów, ale też istot przepełnionych agresją, morderczymi instynktami, 
dzieci-mutantów, które przeżyły atomową zagładę i przebiegają zdewastowany 
świat zorganizowane w pierwotne hordy — świadczą o przemianie zachodzącej 
w poglądach na istotę dzieciństwa.

Poczynając od wieku Oświecenia, który odloył epokę dzieciństwa, poglądy 
na ten okres życia zmieniały się wielokrotnie. Każda z filozofii człowieka przy 
nosiła inne odpowiedzi na pytanie, czym jest dzieciństwo, i w inny sposób je 
definiowała: uważano dziecko za istotę skażoną grzechem i niedoskonałością, 
szukano dróg wyprowadzenia go z tego stanu w surowym wychowaniu i karach 
lub przeciwnie, traktowano dzieciństwo jako stan bliski świętości, doskona
łości moralnej i nieomylnej intuicji etycznej, zakoriczony przejściem do ułomnej, 
zdeprawowanej dorosłości. Przedstawiano dziecifistwo jako okres szczęśliwości 
lub dotkliwych cierpień. Mówiono o dziecku jako o istocie niepełnej lub przeci
wnie, wyposażonej w szczególne dary otwartego na wszystko umysłu, któty 
kostnieje wraz z dorastaniem. Traktowano je jako nie zapisaną, białą kartę,



którą w>'pełnia się przez wychowanie, ale też jako osobę w pełni ukształtowaną 
od narodzin. Pisano o błogosławionej zdolności do zapominania, ale też o głęboko 
wyiytych śladach, jakie przeżycia dzieciństwa pozostawiają na osobowości 
cdowieka. Wiek XX, ogłoszony w zaraniu jako stulecie dziecka, w pewnym sen
sie dotrzymał słowa. Żadne przed nim stulecie nie przyniosło tylu dzieł pene
trujących tajemnice dzieciństwa. Ale rzecz ciekawa, nastąpiło coś w rodzaju 
paradoksu: im bardziej rozwijała się wiedza o dzieciństwie, tym mniej jedno
znaczne stawały się sądy o nim, tym więcej obnażało ono nowych tajemnic i tym 
mniej zdecydowane stawały się pedagogiczne doktryny. Wielkie systemy peda
gogiczne, z takim rozmachem tworzone w początkach stulecia, upadają i nikt już 
dzis nie głosi, że posiada kamień filozoficzny wychowania.

Pokolenie dorosłych straciło pewność siebie, spogląda bezradne i zde
zorientowane na młodą generację. Ta totalna utrata kompetencji pedagogi
cznych ma swoje uzasadnienie w różnych doświadczeniach stulecia. Reżinty 
totalitarne przyniosły przerażającą wiedzę o sprawnych i skutecznych syste
mach manipulowama świadomością młodych; rebelie młodzieżowe ujawniły 
rozpaczliwą lukę kulturową i niemożność porozumienia pokoleń; liberalne 
i przyzwalające systemy „wychowania bez stresów i kar” zaow'ocowaly bezradno
ścią, słabością, niezdolnością do aktywnego udziału w’ życiu lub przeciwnie — 
bezwzględnością egoizmem, drapieżnością.

Toteż w drugiej połowie stulecia, obok coraz bardziej donośnych głosów ob
winiających dorosłych o niezliczone niegodziwości wobec dzieci, doma- 
gąjących się dla nich praw oraz prawnych form kontroli i zapobiegania nad
użyciom, pojawiają się też wypowiedzi — zwłaszcza liierackie — nacecho
wane obawą, poczuciem obcości i oddalenia wobec dziecka.

Jednym z najbardziej ważkich utworów podważających stereotyp dzie- 
ciństw'ajako wieku niewinności jest Władca much Williama Goldinga, powieść
0 dzieciach napisana bezsprzecznie dla dorosłych, lecz z wielkim zaintere
sowaniem czytana przez kil^nastoletnią młodzież, szczególnie tę, której nieobca 
jest refleksja nad kształtem życia społecznego. Rozbicie literacldego mitu nie
winności jest we Władcy much wyrażone tym dobitniej, że autor nawiązuje tu do 
klasyka literatury młodzieżowej H. Balantine'a i jego powieści Korałowa wyspa, 
umieszczając akcję w tym samym miejscu. Jeżeli je d n ^  młodzi rozbitkowie Bal
antine'a tworzą na Koralowej Wyspie doskonałą utopię społeczną, to boiia- 
terowie Goldinga sami niszczą stworzone na początku mechanizmy demokracji
1 ładu, przekształcając swą społeczność w totalitarny, okrutny organizm, pod
porządkowany despotycznej w ład^ jednostki i skierowany na zwalczanie wy
myślonego wroga, zła uosobionego pod postacią Władcy Mucłi

Powieść Goldinga możemy oczywiście odczytywać jako szerszą metaforę 
społeczną, lecz fakt, że autor obrał sobie za boliaterów właśnie społeczność 
dzieci, świadczy o tym, że podejmuje on świadomą polemikę z „sielską i aniel
ską” wizją dzieciiistwa;

„Niewinne dzieciństwo, z którego perspektywy' niby to ufnie spogląda się na 
dorosłych, by w konsekwencji przejąć od nich wszystkie wady i ułomności — tej



koncepcji społecznego uczenia się Golding przeciwstawia przekonanie o agresji, 
zJu wrodzonym. Dzieci, wyrwane z wieku niewinności, wiernie odtwarzają zło 
świata dorosłycłi, Ictóre nie jest przekazywane w procesie socjalizacji, ale tkwi 
w icli naturze” — pisze o utworze Goldinga Krzysztof Rzączyński^.

Powieść Orkan na Jamajce Hughesa również odwraca pewien literacki 
scliemat — dzieci porwanych przez piratów. Dzieci akceptują porwanie, a na
stępnie zdradzają piratów i obarczają ich odpowiedzialnością za morderstwo. 
Role prześladowcy i ofiaiy zostają tu zamienione.

W powieści Susan Hill Jestem królem zamku odnajdujemy dzieje dramaty
cznej nienawiści dwóch cldopców, niedostrzeganej przez zajętych swoimi spra
wami dorosłych i narastającej do tego stopnia, że kończy ona się śmiertelną 
walką rówieśników i zabójstwem. Oc2̂ wiście sama postać demonicznego 
dziecka nie jest wynalazkiem czasów dzisiejsz>'cłi. jednak nigdy obecność jej nie 
była tak dobitna. Literatura i film wypełniły się postaciami Kajów-Kainów 
o zmarziuętych sercach, w łctóiych tkwi olcrach czartowskiego zwierciadła. Ich 
wizja świata wypełniona jest obrzydzeniem i rozpaczą, od Ictórych uciec można 
tylko w świat agresji lub lodowatego autyzmu. W utworach adresowanych do 
młodzieży, takich jak Krabat Otfrieda Preusslera czy Iselin i wilkołak Torilł 
Thorstad Hauger, na pomoc bołiaterom owładniętym siłami zła w końcu przy-' 
bywa na pomoc miłość. Podobnie jak w Królowej Śniegu J.Ch. Andersena, 
zjawia się dziewczyna o gorącym sercu i uwalnia ich od złego czaru.

Lecz literatura czy film popularny — loyminały, horrory, science-fiction — 
przynoszą obrazy znacznie bardziej złowieszcze. Tu pojawiają się dzieci-mści- 
cieie, zimne geniusze intełełctu, nie znajdujące wahań ani skrupułów w drodze do 
celu. Dość wspomnieć ołcmtną Grą Endera Orsona Scotta Carda czy powieść sen
sacyjną Loup Duranda Daddy, ukazujące sylwetki dzieci siejących wokół 
śmierć i zniszczenie i perfekcyjnie manipulujących dorosłym otoczeniem. No
welka Stephena Kinga Kukuryćtiane dzieci przedstawia fanatyczną dziecięcą sek
tę „czcicieli kukurydzy”, Ictóra składa swemu bożkowi krwawe ofiaty z przy
padkowo schwytanycłi podróżnych. Powieść ametykańskiego pisarza Roberta 
Cormiera The Chocolate War (Czekoladowa wojna) ukazuje społeczność szkol
ną opanowaną przez mafijne struktury i nieformalne układy, oparte między in
nymi na szantażu wobec nauczycieli.

Nawet piewczyni dobroci Małgorzata Musierowicz wprowadziła na karty os
tatnich tomów Jeżycjady demoniczną postać dziewczęcą: wyrachowaną, despo
tyczną, amoralną Laurę-Tygryslca, budzącą lęk wśród dorosłych członków ro
dziny. Znamieime wariacje na temat motywu Dziewczynki z zapałkami Ander
sena, tego ucieleśnienia dziecięcych cierpień, znajdujemy w zbelettyzowanym po- 
dręcznilcu filozofii Norwega Josteina Gaardera Świat Zofii. Andersenowslca bo- 
łiaterka, nie mogąc sprzedać zapałek, użyje ich do podpalenia świata.

Dzieci nie chcą już cierpieć, nie chcą demaskować zła ani poprawiać świa
ta po dorosłych. Osądziły go, skazały na zniszczenie i stały się jego katami.
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Jeśli więc zło jest immanentną częścią również i dziecięcej natury i nie 
zostaje dzieciom wszczepione przez kontakty z „zepsutym” światem dorosłych, 
cala koncepcja wycliowania przez niedopuszczenie do świadomości dzieclca 
faktu istnienia zła wydaje się być naiwna i cłiybiona. To samo możemy więc 
powiedzieć o literaturze, Ictóra prezentuje arkadyjski świat dobroci przemil
czając istnienie zła lub usuwając je poza obręb tego, z czym czytelnik może się 
utożsamiać, przypisując je  jakimś „obcym” lub „innym”.

Podział świata na dobrych „swoich” i złych „innych”, jaki często jest 
prezentowany czy to w kulturze popularnej, czy też w literaturze dla najmło
dszych, wydaje się nie tylko uproszczeniem, lecz i zjawiskiem niosącym ze 
sobą groźne konsekwencje, może prowadzić do nietolerancji, nienawiści, kse
nofobii, płynących z przekonania, że zło nie może dotyczyć nas sanę^cłi, lecz ist
nieć tylko poza nami.

Może więc literatura kreująca arkadyjskie dzieciństwo, dzieciństwo jako 
aksjologiczne centrum ludzkiego życia ulega podobnym infantylnym złudze
niom jak małe dziecko, które bez skrępowania dokonuje projekcji zła poza 
własną osobowość, przypisując winę za nie jakimś zewnętrznym czyimikom 
lub nawet urojonym postaciom, które obarcza odpowiedzialnością za swoje 
winy? Może byłołiy raczej wskazane powrócić do wzorów dydaktyki wiktoriań
skiej, która piętnowała tkwiące w dziecku zło, grożąc za nie karami?

Aczkolwiek poglącfy na dydaktyzm czy moralizatorstwo są do dzisiejszego 
dnia raczej negatywne, dyskusja nad aksjologicznymi aspektami literatury dzie
cięcej \vydaje się współcześnie przybierać na sile. Większość autorów — jak już 
o tym wspomniałam w rozdziale o strachu —  wydaje się przychylać do opinii, iż 
zmagania jasnej i mrocznej strony osobowości dziecka rozpoczynają się bardzo 
wcześnie i że literatura powitma wychodzić naprzeciw tym problemom.

Jednym z ważniejszych studiów poświęconych tej problematyce jest esej 
-znakomitej amerykańskiej pisarki, Ursuli K. Le Guin, pod tytułem Dziecko i cień. 
Punktem wyjścia tej pracy jest inteфretacja baśni H.Ch. Andersena Cień. Autorka 
podąża tu tropem rozważań Jungowskicłi, sięgając do pojęć archetypu czy sym
bolu — znaków stanowiących wspólną własność całej ludzkości i przekazywa
nych W' takich utworach jak baśń czy mit. Le Guin pisze, że „c i eń  jest inną stro
ną naszej własnej psychiki, mrocznym bratem świadomego umysłu. To Kain, 
Kaliban, Frankenstein, Mr Hyde (...), Gollum, wróg Froda. Szary Brat, bliźniak 
Mowgliego, wilkołak, wilk, niedźwiedź, tygrys z tysiąca baśni. Cień stoi na 
granicy między świadomym a nieświadomym, spotykamy go w naszych snach 
jako siostrę, brata, bestię, wroga lub przewodnika”  ̂.

Lata dojrzewania i poprzedzający je okres przedpubertalny to moment w ży
ciu młodego crfowieka kiedy, jak mówi Le Guin, „staje się jasne, że nie można 
już zwalić wszystkiego na złych facetów w czarnych kapeluszach”. Pojawia się 
odpowiedzialność za własne czyny i uczucia. A wraz z nią często ciężkie brze-

 ̂u . K. Le Guin, The Child and the Shadow [w;] The Openhearted Audience. Ten Authors talk 
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mię winy. „Jedynym sposobem dla młodego człowieka, aby przejść przez ten pa
raliżujący i odrażający okres, jest stanąć twarzą w twarz ze swym cieniem i za
akceptować fakt, że wraz ze swymi kłami, pazurami i wszystkim jest on częścią 
nas samycłL Częścią obrzydliwą, lecz wcale nie najsłabszą (...). Jest naszym 
przewodnikiem. Przewodnikiem w wędrówce do wnętrza i na zewnątrz, na dno 
i znów' wzwyż, tam — jak mówi łiobbit Biibo — i z powrotem. Jest naszym pize- 
wodnikiem w podróży do samookreślenia, do dojrzałości, do światła” .̂

Autorka twierdzi, że w tej drodze do własnego dojrzewania, w opisie jej za
grożeń i wartości, najbaidziej pomocne i odpowiednie dla młodego człowieka są 
wielkie dzieła fantasy, gdyż potrafią przemawiać do najgłębszych warstw psy- 
cłiiki dziecka nie ti>'wializując zagadnień dobra i zła, co byłoby nieuniknione, 
gcfŷ by cłiciało się przedstawiać walkę światła i ciemności w języku utwom reali
stycznego. Ci, którzy nazywają tę literaturę eskapistyczną, są w błędzie, gdyż to 
właśnie ona dotyka najważniejszycłi problemów i pokazuje, że klarowne od
dzielenie dobra od zła jest nierozwiązalnym problemem. Przeciwnie, to reali
styczna literatura dla młodzieży najczęściej upraszcza i banalizuje problem zła 
i dobra, sprowadzając go do trywialnego stwierdzenia, że w „każdym złym jest 
trocłię dobra, a w кагф^т dobr>m trocłię zła”; gdyby bowiem autor cłiciał 
przedstawić czytelnikowi całe realne zło świata w jego monstrualnym wymiarze* 
— byłoby to dla młodego odbiorcy zbyt przytłaczające. Tylko poprzez język sym
boli тогла przekazać dziecku wiedzę o tym. iż w życiu będzie ono spotyłćać cier
pienie i ból, i niesprawiedliwość, że musi stawić mu czoło, że podążając przez ten 
labiry nt będzie nieraz musiało kierować się ślepym instynktem, zawierzać swe
mu cieniowi, popełniać błęcfy i uwalniać się od nicłi.

W dyskusji nad problemem zia tkwiącego w osobowości dziecka i możli
wości jego przedstawiania w literaturze dziecięcej niezmiernie ważne miejsce zaj
muje także twórczość angielskiego pisarza Roalda Dałila. len niezw>'kle kon
trowersyjny, a 7-arazem uwielbiany przez dzieci autor którego twórczość utrzy
muje się na pierwszycłi miejscacłi rankingów popularności w Wielkiej Brytanii 
i wielu innych Icrajacłi, wydaje się dla polstóego czytelnika zbyt szokujący, 
choć pierwsze przekła(fy jego książek uzyskały sporo entuzjastycznych recenzji. 
Najogólniejsze przesłanie twórczości Dahla zawiera się chyba w przekonaniu, że 
dzieci — ta uciskana i prześladowana klasa, skazana na znoszenie głupoty, 
olmicieństwa, beznę^śłności i nietolerancji dorosłych — mają prawo do agresji, 
wrogości i mściwych fantazji kierowanych pod adresem sw\xh prześladowców.

Z wielką brawurą, zamiłowaniem do groteski i absurdu. Roald Dałil towa
rzyszy dzieciom w rozładowaniu nagromadzonej agresji, podsuwając im obrazy 
monstrualnych, odrażających dorosłych i słabycti, ale inteligentnych i spryt- 
itych bohaterów dziecięcycłi, któiym w dramatycznej walce z dorosłym przeciw
nikiem pr2ychodzą na pomoc nadprzyrodzone siły, magiczne moce, baśniowe 
postacie. Mały George za sprawą przypadku wynajduje cziu odziej skie lekajstwo, 
które uiiicestwia uciążliwą i despotyczną babcię; Mat>ida \\Tpracowuje w sobie
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„moc” psychokinetyczną, dzięki której udaje jej się ukarać sadystyczną dyrek
torkę szkoły, prześladowany zaś przez okrutnych farmerów Pan Lis potrafi 
przechytrzyć i skompromitować swych potężnych przeciwników'.

Poglądy Dahla wskazują pewne analogie z twórczością Korczaka czy innych 
autorów przedstawiających dziecko poniżane i poddane przemocy dorosłych, 
przemocy dokonywanej w majestacie przyrodzonego prawa i naturalnej przewagi 
w każdej dziedzinie. Lecz Dahl ukazuje także dzieci triumfujące, biorące dra
styczny, często okrutny odwet na dorosłych. Sam autor, mąjący za sobą do
świadczenie represyjnej i rygoiystycznej szkoły brytyjskiej, wspominając „strach 
przed wiszącym nad nimi kijem, który był jak strach przed śmiercią”, uzasadnia 
główne cechy swego pisarstwa jego dopasowaniem do potrzeb psycłiicznych 
czytelników: dzieci kochają przemoc, one są naturalnie agresywne. Dziwi 
mnie, że tak wielu dorosłych nie zdaje sobie z tego sprawy (...). Dzieci lubią być 
zaskakiwane, lubią stan podejrzenia, uwielbiają akcję i duchy. Uwielbiają patrzeć, 
jak czarny charakter spotyka przerażająca śmierć” .̂

Twórczość Roalda Dahla to swoista obrona i uprawomocnienie zła, negaty
wnych uczuć kłębiących się w umyśle i podświadomości dziecka (stąd częste 
u tego autora korzystanie z konwencji snu i magii, gdzie agresja może się wyła
dować bez skrępow ania). Legaliziijąc negatywne uczucia d z ie c^  nadając im sta
tus „obrony koniecznej” przed inwazją pełnego brzydoty, zachłanności i tępoty 
świata dorosłych oczyszcza dziecko z poczucia winy i powoduje, że czuje się ono 
niejako usprawiedliwione ze swych obrazoburczych myśli skierowanych przeciw 
tym, którzy mocą tradycji powinni być otoczeni uznaniem i szacunkiem. Poka
zując również postacie pozytywnych dorosłych — choć przyznać trzeba, że 
dosyć rzadko — Dalii wydaje się w skazywać, że sam przywilej dorosłości nie oz
nacza wcale posiadania patentu na doskonałość, przeciwnie — daje często po
czucie bezkarności i skłonność nieskrępowanego manifestowania swj'ch naj
gorszych cech wobec dzieci.

Burzliwe dyskusje, jakie toczyły się nad twórczością Dahla w Stanach 
Zjednoczonych — jednym z surowych jego krytyków była między irmymi U.K. 
Le Guin — wskazują, że wielu dorosłym trudno jest pogodzić się z koncepcją 
jego twórczości; z jej drastycznością, obscenicznością, brutalnością, szyder
czym humorem. Obrońcy Dahla twierdzą jednak, że należy mieć zaufanie do in
teligencji małych czytelników i przekonują, że dzieci doskonale chwytają kon
wencję groteski, którą posługuje się Dahl, szyderczy śmiech z autorytetów zaś 
przynosi im oczyszczenie.

Fakt, że wśród młodych odbiorców obserwujemy tak wielkie zaintere
sowanie dla filmów grozy czy ociekających krwią powieści horroru — choć ich 
literacki poziom często pozostawia wiele do życzenia — wydaje się wskazywać 
na to, że młodzież na swój sposób zafascynowana jest problemem zła i że (fyskurs 
nad tym zagadnieniem odczuwa jako bardziej odpowiedni wówczas, gdy jest on 
ubrany w formę fantastycznej fabuły, niż wtedy, gdy przybiera kształt racjonal-
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nego v^Twodu. Wspomniana wyżej powieść Iselin i wilkołak jest przykładem, że 
metafizyczny, mistyczny charakter zła, jego niewyjaśnione i głęboko ukiyte, 
niepojęte źródła wydają się łepiej tłumaczyć młodym czytelnikom icłi własne 
przeżycia niż socjologiczna czy psycłiologiczna argumentacja. Powieści hor
roru bardzo często odwołują się do dylematów moralnycłi i lęków okresu doj
rzewania, prezentując świat koszmarów nocnych w sposób piymitywny i sche
matyczny wprawdzie, ale dający się odnieść do takich przeżyć, jak niepokój 
o własną tożsamość płciową, lęk przed impotencją, wstręt do własnego ciała (mo
tyw przemiaity w potwora), lęk przed gwałtownością własnych uczuć i nastrojów, 
poczucie winy wobec najbliższych, ale i chęć zemsty (demonizm, obłęd, moc nad
przyrodzona, kara z zaświatów). Upiory i monstra, które rozszarpują na krwawe 
strzępy wiimych i niewinnych mieszkańców wioski bądź nie przeczuwających 
niczego wycieczkowiczów, zrodzone są zawsze z nienawiści, pragnienia zemsty 
czy nawet nieostrożnie wyrządzonej kr^wdy, a pokonać je mogą — a właściwie 
nie pokonać, lecz odegnać, gdyż w horrorze zło nigdy nie może być unicestwione 
ostatecznie — więc odegnać je mogą tylko ci, którzy mają w sobie nadzieję, 
miłość i wiarę, a obok siebie wiernych i oddanych partnerów, dodających im sił 
swoim uczuciem. Przesłanie moralne ty ch krwistych powieści jest na ogól pro- 
ściutkie i naiwne, podobne przesłaniu Królowej Śniegu Andersena, w której 
gorąca miłość Gerdy zdolna jest uleczyć Kaja z lodowatego autyzmu, w jakim 
pogrążyło go dotknięcie ręki zimnej i obojętnej władczyni. Współczesne powieści 
horroru stanowią więc istity konglomerat naiwności i brutalności, co zapewne jest 
powodem, dla którego mało wyrobiony a spragniony silnych wrażeń czytelnik 
znajduje w ich lekturze tak wielką satysfakcję.

Wśród utworów, które penetmją strefy mroku, możemy znaleźć nie tylko tek
sty dla młodzieży, ale też utwory z mniej lub bardziej sprecyzowanym dziecię
cym adresem — niektóre z nich budzą niepewność czy kontrowersje swym nie
konwencjonalnym podejściem do sprawy zła, inne przyjmowane są z obojętno
ścią. Nie rozstrzygając, czy — podobnie jak twórczość Dałila — są one odpo
wiednie dla wszystkich dzieci, czy tylko dla niektórych, czy zgoła dla żadnych, 
gdyż tę decyzję każdy pośrednik między dzieckiem a książką musi podjąć oso
biście, chciałabym jednak je przypomnieć, gdyż wydaje mi się, że każcfy, kto po
ważnie traktuje sprawy literatury dziecięcej, powinien je  poznać i przemyśleć.

Opublikowana w Polsce w roku 1993 Mała świnka Akumala Ramachandera 
z ilustracjami Stasysa Eidrigieviciusa to niewielka książeczka, która zanim za
witała do Polski, pozyskała sobie popularność i zainteresowanie w jedenastu kra
jach, między innymi Anglii, Ameryce, Holandii, Francji. Recenzującyją Krzy
sztof Teodor Toeplitz zwierza się, że poznawszy zagraniczne recenzje, uznał, iż 
wszyscy krytycy „piszą o niej z zastanowieniem, a niekiedy także zmieszaniem, 
jako o nowej, dziwnej bajce dla dzieci”'̂ .

^ K.T. Toeplitz, Porozmawiajmy o książkach. Marynia i świnka. ,Życie Nasze Codzienne” 1993 
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Mata świnka jest to opowiadanie o Maiysi, która hoduje i oswaja śli
cznego, małego prosiaczka, a kiedy świnka dorasta, bez skrupułów wysyła 
swoją ulubienicę na śmierć, wykorzystując jej przywiązanie i zaufanie, aby tym 
łatwiej wepchnąć ją  do złowieszczego rzeźnickiego furgonu. Tekstowi towa
rzyszą niezwykłe elcspresyjne i mroczne ilustracje Eidrigieviciusa; wykonane 
z zastosowaniem efelctu maski, nadają powiastce znacznie głębszy, metaforyczny 
sens, ukazując jakby różne oblicza głównej bołiaterki, która z poczciwej opie
kunki staje się stopniowo kimś zupełnie innym. Powiastkę Ramachandera mo
żemy odczytać nie tylko jako propagandę wegetarianizmu, odrzucającego zada
wanie śmierci i cierpień żywym istotom, lecz także jako oskarżenie rzucone 
człowiekcwi, przewrotnej istocie, która potrafi zdradzić i wydać na śmierć 
swych najlepszych przyjaciół. Niedobrą Marynię spotyka kara. Zamieniona we 
śnie w świnkę, sama zostaje następnego ranka wepchnięta do straszliwego fur
gonu.

Niecodzienność tej bajki polega nie tylko na pesymizmie i okrucieństwie, 
lecz na postawieniu przed niłodym czytelnikiem dylematu moralnego w miejscu, 
gdzie dotychczas nie był on spostrzegany, ukazaniu grozy i okrucieństwa zacho
wań uznanych niemal powszechnie za akceptowane i oczywiste.

,3ajki rzadko lub wręcz nig(fy dotąd nie podsuwały przed oczy dzieciom tego 
tragicznego rozdarcia, z którym mają do czynienia codziennie. W konflikcie 
między śliczną kurką i jej pisklętami, które grzebią na podwórku, a rosołkiem, 
który trzeba koniecznie zjeść, aby być zdrowym i silnym, pomiędzy ślicznym 
i miłym prosiaczkiem — choćby tym z wesofych trzech świnek — a pyszną 
szyneczką na bułeczce” .̂

Obnażenie tego dylematu to pokazanie, że zło jest do tego stopnia wpisane 
w nasze życie codzienne, że wcale go nie dostrzegamy ani też nie nazywamy 
dem  A g(fybyśmy je nawet odkryli i potępiU, wiedza taka nic nam nie daje, gdyż 
jesteśmy tak wpleceni w łańcucłi śmierci i cierpień, że aby go przerwać — mu
sielibyśmy unicestwić siebie samych.

Do rozważań filozoficznych nad problemem zła przyłąc^ła się ostatnio 
również dziennikarka Hanna Krall, wydając dla dzieci książeczkę Co się stało 
z naszą bajką. Autorka sięga tu do tradycji gry literackiej w zbuntowanych bo
haterów, co uprzykrzyli sobie swe ograne role i wyruszają na poszukiwanie ja
kichś nowych rozwiązań, które pozwoliłyby się im uwolnić od nużącego piętna 
„czarnych charakterów”. Lecz pozbawiona negaty\\nych postaci bajka umiera, 
uchodzi z niej napięcie, staje się nudną historyjką „o kozie, co poszła po trawę 
i wróciła”, która nikogo nie bawi ani nie ciekawi. Świat, jak się okazuje, nie może 
istnieć bez zia. Nadaje ono — jak utrzymuje autorka — sens naszym wysiłkom, 
pozwala także zauważać i doceniać dobro, tworzy strukturę literackiej opo
wieści, która w przeciwnym wypadku rozpłynie się, utraci formę.

Po tej konstatacji mogłyby wszystkie postacie z bajek wrócić pokornie do 
swoich ról, a bajka zakończyłaby się przekornym wprawdzie, lecz jednak

 ̂Tamże.



morałem, że wszystko na świecie ma swój sens i cel, a po bliższym przyjrzeniu 
okazuje się, że ani zło nie jest takie złe, ani dobro lak dobre, jak się to z pozoru 
wydaje.

Ale autorka nie kończy tym relatywistycznym wnioskiem, lecz prowadzi 
czytelnika do innej jeszcze bajki. Baba Jaga ujawnia się przed bohaterami jako 
Kuma-Śmierć i wiedzie icłi do owej niezwykłej pieczary, gdzie |doną wyznaczone 
wszystkim świeczki życia i zgonu, każda innej długości, takiej, jak długie życie 
jest poszczególnym postaciom pisane. Zostawiamy boliaterów w roztańczonym 
kręgu, kiedy w ostatniej chwili wstr^m ałi oddech i o mały włos nie zdmucłmęh 
wszystkich [tonących świec. Kuma-Śmierć, straszna baba z kosą, upostaciowanie 
wszelkiego zła, okazuje się siłą sprawiedliwą i nieprzekupną, stojącą na straży 
porządku świata.

Powiastka filozoficzna nie jest gatunkiem łatwym, gdyż na ogół nie pro
ponuje ona odbiorcy barwnych fabularnych schematów. Dotykając — jak dwa 
omówione wyżej utwory — stref mroku i nocy, prz>^nosi pobudzenie do reflek
sji i ^^skusji, która niekoniecznie musi być zwerbalizowana, gdyż dziecko mo
że wrócić do niej we własnych myślach w późniejszym, nie określonym bhżej 
czasie. Tym bardziej wdarto polecić ją  nauczycielom i bił)liotekarzom z zachętą, 
aby korzystając z odpowiedniej chwili i nastroju, wzięli pod uwagę jej przesłanie - 
i możliwość przekazania go dzieciom.



,JVIY” I „ONI”, 
CZYLI STEREOTYPY NARODOWE 

W POLSKIEJ LITERATURZE DZIECIĘCEJ

Niekiedy trafia w nasze ręce jakaś zagraniczna książka —  najczęściej nie 
tłumaczona na język polski — w której z niemal>'ni zaskoczeniem i przykrością 
znajdujemy negatywny sąd o własnym narodzie lub postać wysoce niesympaty
cznego bohatera, uosabiającego Polalca jako przedstawiciela narodu, z którym 
hm... krótko mówiąc, wcale się nie utożsamiamy. Pisząca te słowa przeżyła taki 
szok lekturowy niejeden raz, zapoznając się na przykład z dostępną w masowych 
nakładach w ZSRR literaturą dla dzieci, której przesłanie było jak najdalsze od 
idei polsko-radzieckiej przyjaźni.

Nie chciałabym tu rozjątrzać nikogo podawaniem tych zagraniczm ch przy
kładów. Przeciwnie: pragnę przedstawić poniżej swoje refleksje — oczywiście 
pobieżne, gdyż szczegółowa analiza tego zagadnienia wymagałyby odrębnej 
rozprawy — dotyczące zawartego w polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży 
obrazu naszych niektórych sąsiadów oraz narodowości żyjących na terenie 
państwa polskiego. Jakie widzenie innych narodów proponuje ndodym czytel
nikom nasza literatura dziecięca? Zagadnienie to omówię na przykładach wy
branych, bardziej znanych utworów lub typowych, ważniejszych nurtów naszej 
tradycji literackiej.

Nowoczesne pojęcie narodu ukształtowało się w Europie na przestrzeni 
XIX stulecia, to jest akurat w tym czasie, gdy Polska pozbawiona była własnej 
państwowości. Nie oznacza to jednak, że zagadnienia tożsamości narodowej 
były w literaturze dziecięcej obszarem zapoznanym Przeciwnie, stal)' się one te
matem niezwykle żywotnym i bardzo często pojawiafy się w tle utworów kie
rowanych do młodego pokolenia, a choć niejednokrotnie przyjmow'aly postać 
znaków utajonych, zasz5̂ rowanych, przemawiaty do czytelnika z bardzo dużą siłą 
wyrazu.

Literatura dziecięca, podobnie jak piśmiennictwo popularne, pieśń czy 
poezja powszechnego obiegu, powtai^zała na ogół w uproszczonej wersji wzor>̂  
tworzone przez Uteraturę „wysoką” — wielkie dzieła pozytywizmu czy roman
tyzmu, często przedłużając ich żywotność poza granice swojej epold. Kontynu
acja ta dochodziła do skutlcu nie tylko poprzez funkcjonowanie w obiegu tekstów 
klasyki dziecięcej, lecz także przez powtarzanie pewiych modeli zachowań i ocen 
w dziełacli kolejnych epok.



Sytuacja ta ulega znacznej zmianie po drugiej wojnie światowej, może nie 
bezpośrednio, lecz z upływem pewnego czasu, wraz z rozwojem wymiany kul- 
tur^nej, uniwersalizacją książki dziecięcej, a także potężnymi przemianami 
politycznymi, które nie tylko nadają specyficzny kształt oficjalnej racji stanu 
(przypomnijmy, że chodzi o lata 1945-1989, czyli okres niepełnej suwerenności 
politycznej państwa polskiego), ale też ingerują w samą sferę twórczości literac
kiej poprzez restryktywną i nakazową politykę ograniczania wolności słowa. 
Z racji tycłi uwarunkowań literatura dziecięca w Polsce podzielona jest na trzy 
odrębne epoki; zaborów. Drugiej Rzeczypospolitej i PRL-u. Ostatni, pięcioletni 
okres jest jeszcze zbyt krótki, aby można go było włączać do niniejszycłi roz
ważań.

Jeśli bierzemy pod uwagę diacłironiczny aspekt funkcjonowania stereotypu 
w literaturze dziecięcej, to jest jego istnienie w czasie łiistoiycznym, nie możemy 
również zignorować faktu globalnycłi przemian świadomości społecznej, jakie 
nastąpiły w drugiej połowie XX wieku na całym świecie, kiedy to szok psy
chiczny drugiej wojny światowej i inne okoliczności zdyskwalifikowały takie 
doktryny, jak rasizm czy nacjonalizm, czyniąc ich publiczne wypowiadanie 
rzeczą wstydliwą i nieakceptowaną, a już szczególnie niedopuszczalną w lite
raturze dziecięcej. Mówiąc w dużym uproszczeniu; nie jest już możliwe po 
holocauście mówienie o irutych rasach czy narodach w sposób tak pogardliwy czy 
protekcjonalny, jak dawniej. Zwraca na to uwagę zn^omity pisarz angiełsłd 
Peter Dicldnson w swym wielce przenikliwym eseju Zrozumieć wroga (polski 
przekład w „Guliwerze” 1994 nr 4). Jednakże mimo świadomie podejmowanych 
przez literaturę dziecięcą wysiłków rozbicia negatywnych stereotypów etniczrych 
czy podjęcia polemiki z nimi, nielctóre stereotypy lub ich cechy okazują się 
zadziwiająco trwałe i odporne na zmiany, co spróbujemy wyłcazać poniżej.

Stereotyp, jako przejaw myślenia zbiorowego, jest swoistym zaprzecze
niem widzenia człowieka jako jednostki, nosiciela niepowtarzalnej, własnej 
osobowości. Traktuje on jednostkę jako typowego przedstawiciela grupy, do 
której ona należy, i podkreśla cłiarakterystyczne dlań cechy wspólne — do^jnw  
— niekoniecznie prawdziwe lub zgoła fikcyjne, lecz podyłctowane przez prze
konania i emocje tej grapy, która stereotyp wytwarza. Stereotypy prezentowane 
na łamach literatury najczęściej znajdują wyraz albo w sądach ogólnycłi, za
wartych w utworze opiniach mających cliarc^kteryzować całą daną zbiorowość, 
albo też w postaciach epizodycznych, jakby konturowych, n^reśłonych grabą 
schematyczną linią, nie zaś wśród bohaterów literackich pierwszego planu, 
rysowanych przede wszystkim z dbałością o uwypuldenie cech osobnic^ch.

Przy podejmowaniu niniejszego tematu uprawnionym staje się też pytanie; 
czy literatura dziecięca, ze swą specyficzną funkcją społeczną jest w ogóle sto
sownym obszarem do poszukiwania stereotypów? Czy istotnie możemy ją  uznać 
za wyraz świadomości społecznej, czy też raczej jest ona jakimś sztucznie wy- 
koncypowanym przykładem myślenia „życzeniowego”, w Ictórym intencja peda
gogiczna nakazuje przedstawiać raczej to, co „być powinno”, niż to, co na
prawdę jest treścią podzielanych powszecłmie przekonań? Na to pytanie, jak



sądzę, odpowiedzieć możemy twierdząco. Liczne badania socjologiczne nad 
literaturą dziecięcą wykazują, że podobnie jak piśmiennictwo tak zwane popu- 
lame czy też literatura ludowa, często odwołuje się ona do powszechnie uznanych 
sądów i przekonań obecnych w społeczeństwie i odbija dość wiernie świadomość 
zbiorową danego czasu i przestrzeni. Niektórzy badacze skłaniają się nawet do 
poglądu, iż ważniejszą funkcją pisarstwa dla dzieci jest wyrażanie społecznie uz
nanych i pożądanych poglądów, niźli manifestowanie własnej pisarskiej oso
bowości, niepowtarzalnej, nonokonformistycznej czy zgoła zbuntowanej przeciw 
normom społecznym, jak to bywa w twórczości elit literackich.

Jestjednakbezspontym faktem, że sięgając do świadomości potocznej, lite
ratura dziecięca poddaje ją  wszelako pewnej sublimacji, oczyszcza z cynizmu, 
agresywności, prostactwa, opatruje dodatnim znakiem aksjologicznym, ekspo
nując jakby lepszą stronę, fasadę przekonań głoszonych w świecie dorosłych. 
Charakterystyczną też cechą tego działu piśroieimictwa jest „dydaktyzacja” 
stereotypu, to jest nadawanie mu takiego kształtu, by wyrażał on skierowane pod 
adresem odbiorcy jednoznaczne pouczenie czy wskazówkę, jakim być po
winien i do czego zmierzać.

Realizując te, właściwe dla swej funkcji społecznej cele, literatura dziecię
ca wypracowała pewne szczególne cechy warsztatu pisarskiego, którymi po
sługuje się p r ^  przedstawianiu obrazu innych narodów. Należą do nich między 
iimymi rozbijanie negatywnego stereotypu przez dodanie doń cech pozytyw
nych i ukazywanie ich jako przykładu godnego naśladowania. Większość tych za
biegów literackich mieści się jednakże w obrębie myślenia stereotypowego 
i posługuje się składnikami stereotypu obecnego w n^śleniu potocznym 1 tak za
bieg „przybliżania dystansu”, to jest pokazania na tle obcej, negatywnie za
rysowanej zbiorowości po^tywnych jednostek, odpowiada potocznym, pozali- 
terackim sformułowaniom, że „każdy [w domyśle — Polak] ma swojego dobrego 

.Niemca” стоу też „każ(ty ma swojego porządnego Żyda”, które odwołują się do 
tych samych mechanizmów.

Charakteiystyczną cechą stereotypów jest ich niezależność od czasu akcji 
utworu. Powtarzają się one nie tylko w tekstach różnych epok literackich, ale 
także różnie usytuowanych w czasie fabularnym, poczynając od łiistorii za
mierzchłej do współczesności. Lecz w samym formowaniu się stereotypów 
przeszłość odgrywa bardzo ważną rolę. Tu w historii, wydają się one mieć 
swoją genezę i zakorzenienie. Toteż szczególnie wdzięcznym obszarem ich po
szukiwania jest powieść historyczna, a zwłaszcza pisana współcześnie, gdyż 
dawniej problematyka etniczna znacznie częściej pojawiała się w powieściach 
obyczajowych czy przygodowych tematu współczesnego. Powst^a po drugiej 
wojnie światowej beletrystyka współczesna dotyka tego problemu już bardzo 
rzadko.

Zresztą i sam wybór czasu historycznego, epoki, na której tle pokazywany 
jest dany naród, jest już sięgnięciem do pewnego stereotypu. Jeśli bowiem autor 
czyni tematem swego utworu drugą wojnę światową lub bitwę pod Grunwaldem 
(a te dwa wydarzenia historyczne stanowią tło większości tekstów, w których



mówi się o Niemcach), wybór ten przesądza o obrazie narodu niemieckiego. Jak 
się okaże, przemilczenie, selekcja materiału jest także ważnym budulcem dla ste
reotypu.

W odbiorze społecznym stereotyp zderza się z innymi informacjami o naro
dach, między innymi t>'mi, które obecne są w literaturze przekładowej, uka
zującej obraz własnego narodu i stereotypy etniczne widziane oczyma innych na
rodów. Na przykład popularna powieść Mały lord F.H. Burnett to w istocie dy
skurs wokół mentalności Brytyjczyka i Amerykanina, któiych typowymi przy
kładami są stary lord Fauntleroy i sklepikarz amerykański, a szczęśliwym, har
monijnym połączeniem obu mentalności jest mały Cediyk.

Przechodząc do samej analizy zebranego materiału, pragnę uprzednio pod- 
kreśhć, że opracowanie to jest tylko szkicem, a nie jakimś kompletnym studium, 
że opierałam się tutaj na tekstach wybranych — już to z racji ich szczególnej po- 
czytności, już to charakteiystycznego zagęszczenia w nich interesującej nas 
problematyki. Bardziej wyczerpujące badania materiałowe pozwolifyby zapewne 
uzupełnić to opracowanie wieloma cennymi elementami.

M y i oni: Niemcy

Można powiedzieć, że już sama używana w Polsce nazwa narodu nie
mieckiego stanowi uproszczony do maksimum stereotyp obcego. Nie nazywany’ 
bowiem sąsiadów zachodnich tak jak oni sami siebie, lecz nadaliśmy im własną 
nazwę „Niemcy”, która podkreśla barierę językową, w przeciwieństwie do 
Słowian — ty'ch, z którymi można się dogadać. Wprawdzie żródłosłów nazwy 
„Słowianie” nie jest zupełnie pewny, lecz często takie wytłumaczenie prezentu
je się dzieciom i można je spotkać w niektórych utworach literackich. A chociaż 
w historii naszych wzajemnych stosunków bywały lata lepsze i gorsze, okres, 
w którym powstawała i rozwijała się w Polsce literatura dziecięca — to jest wiek 
XIX i XX — to okres raczej zdominowany przez wrogość. Toteż stereotyp na
rodu niemieckiego pomieszczoity w Uteraturze dziecięcej jest stereotypem nega
tywnym — agresora, zaborcy, okupanta — i wyeksponowano w nim przede 
wszystkim miUtamą stronę naszych stosunków. Jednai^e ten stereotyp Niemca- 
-odwiecznego wroga łączy się, przynajmniej w literaturze ukazującej się przed 
rokiem 1945, z podziwem dla jego zdolności, pracowitości, umiejętności, po
rządku, przeciwstawioitych polskim wadom narodowym Taka komponenta (fy- 
daktyczna, silnie wbudowana w stereotyp, pojawia się w wielu utworach.

W powieści pod znamiennym tytułem Gdy Jagiełło szedł na Niemce autor, 
Władysław Trąmpczyński, pisze: „Patrząc na to, co się dzieje po jednej i drugiej 
stronie, widzę u Krzyżaków ład, karność, wielki porządek i nagromadzenie bo
gactw, które zawsze jednają przyjaciół, u nas zaś ciągle swaty, zatargi, wywyż
szanie się jednych ponad drugich i niezgoda, która rozprzęga i zawsze staje na 
opak wszystkim najpiękniejszym zamiarom” ̂ .

 ̂ w . Trąmpczyński, Gdy Jagiełło szedł na Niemce. Warszawa 1946 s. 18.



Eksponowane cechy karności, dokładności, porządku mają charakter ambi
walentny i mogą shiżyć kreowaniu zarówno negatywnych, jak i pozytywnych 
wzorów. Tak zbudowany jest obraz narodu niemieckiego w powieści Bohaters
ki miś Bronisławy Ostrowskiej; „Drogą sunął nieprzerwany ich wąż. Jeszcze je
den. Szare hełmy, szare mundury w loirzu gościńca, sunęły marszem tak mia
rowym, że zdawało rai się, iż widzę szereg nakręconych maszyn, a nie ludzi.

Twardym, mechanicznym krokiem szli, niby jakieś nieznane, straszhwe 
stwory z innej planety przybyłe — na zabór ziemi” .̂ I dalej narrator stwierdza: 
„Jeanie dzięki wyjątkowej skrupulatności niemieckiej nie zostałem rozdzieloity 
z moim przyjacielem — automobilem. Gruby Bawar Hans, który dostał w opie
kę nasz automobil, uważałby bowiem za śmiertelne radużycie dać naruszyć 
w czymkolwiek jego całość. Upakował więc jalc najtroskliwiej, co się dało, na 
mnie zrobił nawet specjalny, nieprzemakalny futerał — i gotowe. W towarzys
twie innych aut zostaliśmy załadowani do pociągu” .̂

W ustępie tym zwróćmy uwagę na jeden jeszcze szczegół. Gruby Hans” nie 
jest po prostu Niemcem — jest Bawarem. Polska literatura dziecięca — również 
zgodnie z pewnym potocznym stereotypem — dzieliła często Niemców na 
„złych” Prusaków i „dobrych” Bawarów. W literaturze PRL-owskiej nastąpi 
zamiana tych ról na „dobrych” Niemców z NRD i „złych” z RFN.

Podział na Niemców dobrych i złych ujawnia się również we wspomnianej 
wyżej powieści historycznej Trąmpczyńskiego, który wkłada w usta niemieckiego 
szlachcica wypowiedź, że Krzyżacy „przynoszą hańbę imieniowi niemiecldemu, 
a równie są uciążliwi Słowianom czy Litwinom, jak niemiecldm rzemieślnikom 
czy kupcom”.

Te same cechy, które charakteryzują przeciwnika wojermego, pojawiają się 
w scenach niemilitamych, a owa skrupulatność niemiecka staje się przykładem 
kultury pracy, umiejętności osiągania celów, tak jak dzieje się to na przykład 
w dziewiętnastowiecznej powieści Księżniczka Zofii Urbanowskiej, gdzie 
próżniactwu, bałaganiarstwu i rozpadowi dworu polskiego przeciwstawiona 
jest równoległa sekwencja zagospodarowywania i dorabiania się majątku przez 
niemieckiego osadnika, który rozpoczynając od zera, staje się majętnym gospo
darzem w tym samym czasie, gdy rodzina polska przemierza drogę od dostatku 
do bankructwa.

Inrty jeszcze przykład dydaktycznej transformacji tego stereotypu znajduje
my w pow ieści Janiny Porazińskiej Wesoła gromada, której akcja toczy się w la
tach dwudziestych. Utwór rozpoczyna się sceną, Idedy to gromadka wiejskich 
dzieci stoi przed swą ubogą szkołą. Drogą przechodzi Niemiec. Pyta on dzieci, 
co to za budynek. Dzieci odpowiadają:

„— To nasza szkoła.
— Szkoła? — dziwi się zlośUwie Niemiec. — A ja  myślał, że to psiabuda”"*.

 ̂B. Ostrowska, Bohaterski miś. Londyn 1988 s. 118.
 ̂Op.cit. s. 120.
J. Porazińska, Wesoła gromada. Warszawa 1946 s. 7.



Та kąśliwa uwaga oburza oczywiście dzieci. Lecz po ramyśle stwierdzają 
one, że istotnie szkoła jest zaniedbana i zapuszczona i przydałby się jej remont. 
Postanawiają same go wykonać i rzeczywiście, realizują ten zamiar. Mamy tu już 
do czynienia z bardzo skrótowym posłużeniem się stereotypem dla celów dy
daktycznych. Właściwie owa skrupulatność i pracowitość niemiecka pozostaje za
ledwie w domyśle. Pogardliwa uwaga przeciwnika staje się dla dzieci bodźcem 
do działania.

Po drugiej wojnie światowej w obrazie Niemca pojawia się nowy składnik: 
jest nim barbarzyństwo. Ponieważ cecha ta zdecydowanie rozbija dawny stereo
typ, niektórzy autorzy wprowadzają jakąś formę dyskursu z ujęciem poprzednim, 
zabarwioną zdziwieniem czy rozgoryczeniem: „Ci, którzy nazywali siebie kul
turalnym narodem — oto, jak się zachowują”. Zuzanna Rabska w powieści 
Przygotfy Grypsa w zburzonej Warszawie jako szczególną cechę barbarzyństwa 
niemieckiego eksponuje niszczenie książek (pamiętamy, że była ona zapaloną bi- 
bliofilką). Fakt, że najceimiejszy, zdaniem autorki, skarb kultury staje się obie
ktem szczególnej agresji okupantów, dowodzi jakiegoś szaleństwa, które za
władnęło niemeckim narodem. Lecz mimo wszystko zasada Ordnung muss 
sein, jaiko konstytutywna cecha narodowa Niemców, pojawia się w wielu powie
ściach o drugiej wojnie światowej, zwłaszcza tycli, które pisane były w okresie 
późniejszym (na przykład w Czarodzieju Wandy Żółkiewskiej, wjdanym 
w roku 1979).

Autorka posłużyła się tu pewną formą operacji na stereotypie „automatu ty- 
goru”, którą eksploatowali również i inni pisarze, jak na przykład Wiktor Zawa
da {Kaktusy z zielonej ulicy), gdzie wojna stanowi podłoże dla wątków przy
godowych. Posłuszny i systematyczny Niemiec staje się w tych utworach bez
radny wobec sprytnych i nieszablonowo działających chłopców polskich, 
którzy mogą go pokonać i ośmieszyć.

Pamięć drugiej wojny światowej zdominowała właściwie tematykę nie
miecką w twórczości dla dzieci i młodzieĄ^ okresu PRL-u. Książek o drugiej woj
nie napisano w Polsce tak wiele, że wyodrębniono dla nich w bibliotekach 
dziecięcych osobny dział (podobnie jak dla baśni, science-fiction czy powieści 
obyczajowych). Jest to, jak mi się zdaje, wydarzenie bez precedensu, może je- 
(fynie jeszcze literatura rosyjska eksploatowia ten temat tak długo i intensywnie. 
Mówi się teraz często, że „zadekretowana” nienawiść do Niemców była równie 
obowiązkowa, jak przyjaźń z ZSRR i że w pewnym sensie miała stanowić dla niej 
psychologiczną przeciwwagę. Wydaje mi się jednak, że przyczyny tak obse
syjnego traktowania tego tematu były nieco szersze i stanowity wyraz poszuki
wania stosownego tła do jakichś dramatycznych problemów i wyborów moral- 
nych, z których literatura dla dzieci i młodzieży była na ogół wyjałowiona.

Próby pokazywania dobrych Niemców z NRD i niedobrych z RFN były 
nieliczne i dość mało przekonujące. Jedynie w powieściach sensacyjno-krymi- 
nalnych przemykały się niekiedy sylwetki zachodnioniemieckich szpiegów 
oraz paserów czy zleceniodawców dla 2iodziei dzieł sztuki (Rudnicka, Niziurs-



ki, Nienacki), lecz były to raczej odpryski wątków modnych w literaturze tak 
zwanej „szpiegowskiej” dla dorosłych, mocno przesłoniętej indoktrynacją^. 
Wiellcą natomiast sympatią — choć postacie te pojawiają się nie tak często — lite
ratura dziecięca darzyła i darzy Niemców osiadfych w Polsce i spolonizowanych 
— szczególnie rzemieślników, artystów, ludzi nauki.

Nie zmienia to jednak faktu, iż na łamach literatury dziecięcej polskiej nie 
dokonało się nigdy to, co możemy nazwać aktem pojednania czy przebaczenia 
między Polakami a Niemcami, tak jak miało to miejsce w stosunki wzajenmym 
na przykład Niemców i Francuzów. Również literatura dla dorosłych w Polsce 
znacznie śmielej dokonywała rewizji stereotypów, choćby przez takie utwory, jak 
Początek Andrzeja Szczypiorskiego. Natomiast literatura dziecięca, nawet ta 
pisana w latach siedemdziesiątych czy jeszcze później (nie mówiąc już o dziełach 
wznawianych) zakonserwowała jakby i utrwaliła syndrom urazu wojermego, 
blokując naturalne procesy odchodzenia w przeszłość i w niepamięć minionych 
zdarzeń. Powtarzające się często zdanie „nigdy nie możemy zapomnieć” sta
nowiło substytut znaczeniowy dla „nie przebaczymy nigdy”, nawet u tak rozum
nych i przepełnionych humanitaryzmem pisarzy, jak na przykład Jerzy Szczygieł 
czy Wanda Żółkiewska.

Żyd —  człowiek bity

W sposób znamiermy i zdecydowanie niekompletny budowany jest w litera
turze dziecięcej stereotyp Żyda. Tu również копфопейа dydaktyczna przesłania 
irme ceclę^ i nakazuje budowanie takiego kontekstu sytuacyjnego, w którym na 
plan pierwszy wysuwa się jedna tylko rola — rola o f  i a r у . U Bukowieckiej czy 
Hertza, Górskiej, Zarębiństiej czy Karm lub Żółkiew'skiej stosunek do Żydów jest 
aksjologicznym papierkiem lakmusowym, dzieli świat na ludzi dobrych i złych. 
Źli ludzie najróżniejszego pokroju — przestępcy i złośUwi ulicznicy, hajdama- 
cy i kozacy z nahajkami, studenci-korporanci czy hitlerowcy — krzywdzą, 
prześladują, zabijają Żyda, zaś dobre polskie dziecko broni go. Ten stereotyp ma 
swoje początki u zarania stulecia czy nawet jeszcze w okresie pozytywizmu i jest 
kontynuowany przez cały wiek XX aż po czasy współczesne, choć oczywiście 
zmieniają się warunki i wymiar prześladowania (bo raz może chodzić o wyp- 
cłmięcie żydowskiego chłopca z kolejki po chleb czy dokuczanie mu w klasie, 
a inrtym razem o zagładę całej żydowskiej społeczności), lecz schemat sytuacyjny 
zawsze jest ten sam. Irme elementy stereotypu, jak przypisywany często w Pol
sce Żydom spryt, zdolności do nauki czy talenty artystyczne, giną w tym wikty- 
mistycznym obrazie eksponującym przede wszystkim bezbrormość, bezradność

 ̂ Szczególną rolę pełniła tu seria wydawnictwa Śląsk „Labirynt”, wydawana w kilkuset- 
tysięcznych nakładach i poświęcona głównie tematyce szpiegostwa, sabotażu, czyli tzw. „dywersyjnej 
działalności” państw zachodnich na terenie PRL-u.



i bierne odbieranie ciosów^. Nieliczne utwoty wnoszące inne elementy do tego 
obrazu — jak na przykład powieść Topsy i Lupus Zofii Kossak, pokazująca syl
wetkę groteskowego, lecz niezwykle skutecznego w swym działaniu żydo
wskiego chlopca-detektywa (utwór z roku 1930) — zostały z czasem wyelimino
wane z obiegu \vydawniczego'^, podobnie zresztą jak wszystkie przejaw> istnienia 
na ziemiach polskicłi kultury żydowskiej i jej współżycia z polską kulturą (pisała 
o tym, jak pamiętamy, Halina Skrobiszewska)^,ustąpily obrazowi liolocaustu 
— jedynemu zjawisku, z którym kojarzy się obecnie problem żydowski.

Chociaż więc oprawca zawsze naznaczony jest cecłiami negatywr^mi, 
a obrońca— pozytywnymi, sama reakcja na postać ofiaiy nie wywołuje żadnych 
innych emocji poza współczuciem. Nie można też oprzeć się wrażeniu, że ja
kakolwiek próba samodzielnej interpretacji tego problemu przez czytelnika 
musi Ęatrafić na nieuchronne pytanie; Dlaczego? które w zetknięciu z mental
nością dziecka może przynosić bardzo różne odpowiedzi. Oprócz naturalnej 
reakcji współczucia mogą pojawić się — i zapewne pojawiają — irme tropy my
ślowe: na przykład, że jeśli jest kara, to musi być jakaś choćby i najgłębiej 
ukryta wina lub być może, że Żyd to taki rodzaj faceta, którego można bić bez
karnie, bo sam się nie obroni.

Wrócę w tym miejscu jeszcze do konstatacji uczynionej na początku mej 
wypowiedzi, iż rodzime stereotypy „irmych” czy „obcych” znajdują uzupełnie
nie lub przeciwwagę w literaturze przekładowej, która kreuje taki obraz własnego 
narodu, jakim sama go widzi i chce, żeby widzieli go irmi. Tu mamy szczególną 
sytuację, gdyż praktycznie żadna literatura ani izraelska, ani żydowska (dla 
dzieci) od ponad pół wieku nie pojawiła się w naszym obiegu c^telniczym. 
Pewnym przełamaniem tego impasu jest wydanie w latach ostatnich opowiadań 
Singera, lecz to zaledwie pierwsza jaskółka, która wiosny nie czyni. Jeśh zaś 
chodzi o twórczość autorów rodzimycłi, próby wyjścia poza schemat holocau- 
stowy są znikome — w przeciwieństwie do bogatego w tym względzie piśmien
nictwa adresowanego do dorosłych.

Mamy tu do czynienia ze szczególr^m przypadkiem, kiedy to pozytywne 
w swej istocie przesłanie aksjologiczne pociąga za sobą zdekonpletowanie tego, 
co można by nazwać warstwą informacyjną stereotypu. Wynika z tego, że naród 
żydowski nie ma swego przedtem ani potem poza holocaustem — przynajmniej 
w świadomości młodej polskiej publiczności czytającej. Istnieją świadectwa, iż

 ̂Podczas dyskusji nad tym tekstem zwrócono mi uwagę na inne ujęcia stosunków polsko-ży
dowskich, np. w powieści S. Kazuro Profesor Zubrewicz i Jego uczniowie (gdzie chłopcy żydowscy 
i polscy solidarnie płatają figle profesorowi) czy w powieści Rysiek z  Belmontu S. Kobylińskiej o wą
tkach wyraziście antysemickich. Włączając podane uzupełnienie do przypisu, pragnę jednakże za
znaczyć, że są to utwory o znaczeniu marginesowym, które nie weszły do literatury kanonu.

' Zaznaczyć trzeba wszakże, że autorka zachowała ten wątek, jak też wątek cygariski, w prze
robionym wydaniu powojennym z r. 1967, z którego usunięto sceny antyradzieckie.

 ̂H. Skrobiszewska, O Hannie Januszewskiej. Warszawa 1987.



w samej literaturze i2xaelskiej uczyniono bardzo wiele, aby przełamać ten wik- 
tymistyczny stereotyp i wprowadzić do wizerunku Żyda również inne lysy^.

Byłoby zatem cenne, gdyby rozwinęła się szersza wymiana kulturalna mię
dzy obydwoma państw ami i narodami, przynosząc przekłady utworów literackich, 
któiycłi na razie jest bardzo mało^^.

Cygan —  patron nieposłusznych

W powyżej przedstawionych cłiarakteiystykach próbowałam powiedzieć 
słów kilka o stereotypach trwałycłi, opierających się jakby biegowi czasu. Poniżej 
spróbuję odwołać się do stereotypu, który uległ bardzo poważnej ewolucji 
i niejako zmienił zupełnie swoją zawartość.

Będzie to stereotyp żyjącej w Polsce nmiejszości cygańskiej. Obecność 
wątku Romów w polskiej, jak też i europejskiej kulturze wiąże się ściśle z nur
tami romantycznymi, powracającymi cyklicznie w różnych epokach literackich 
i tiiosąc>'mi takie treści, jak bunt przeciw mieszczańskim konwenansom i normom 
ustabilizowanego życia, kult wolnej jednostki, lekceważącej i gardzącej niejako 
tymi normami. Ukazanie postaci Cygana jako nosiciela t>ch tęsknot, uzu
pełnione komponentą tajemnicy, a nawet magii (zdolność do widzenia i prze
powiadania przyszłości oraz przeszłości, kierowanie się poiy wami uczuć, dumy 
i osobistej godności) składa się na stereotyp Cygana prezentowany pizez Uteraturę 
popularną, piosenkę czy operetkę.

Jednakże w literaturze dziecięcej — tu potwierdzałaby się teza o jej mie
szczańskim rodowodzie — najczęściej pojawiał się stereotyp negatywny: Cygan 
reprezentował wszystko, co dobre dziecko powinno odrzucić: destabilizację 
i włóczęgostwo, lenistwo i przestępczość, okrucieństwo, brud fizyczny i moral
ny. Cygan był też dla grzecznych d iec i bardzo niebezpieczny — mógł je  porwać, 
uprowadzić i zmuszać do niegodnych czynów, a także znęcać się nad n im .

Demoniczity stereotyp Cygana umieszcza już Maria Konopnicka w baśni 
O krasnoludkach i sierotce Marysi. Cygan, wprowadzony do akcji znamieimą 
przyśpiewką:

Oj, dana, dana, pilnuj Cygana, 
bo Cygan— ziodziej, wozy podchodzi

reprezentuje w tej baśni skondensowane zło, które zostaje pokonane magi
cznym i киИолуут słowem „miłosierdzie”. Ten stereotyp jest kontynuowaię^ 
jeszcze w wieku XX, w utworach słynnego ks. Pasławskiego, Marii Buyno- 
-Arctowej, Zofii Kossak-Szczuckiej i wielu initycli, aż po baśń współczesnego

 ̂Warto tu zwrócić uwagę na wspomnienia H. Birenbaum, t.2. Nadzieja umiera ostatnia 
Cenną pozycją jest mało znana powieść izraelskiej pisarki M. Akavii Galia i Miklosz, Poz

nań 1992, którą na pewno warto polecić młodemu czytelnikowi.



pisarza Wojciecha Żukrowskiego Porwanie w Tiutiurlistanie, gdzie powtarza 
się w kształcie niemal identycznym. Zły Cygan jest niekiedy narzędziem kary: 
nieposłuszne dziecko, które lekkomyślnie oddala się od domu, nie słucha 
dorosfych i grzeszy samowolą, może być schwytane przez Cyganów i przeżyć 
wielkie cierpienia, które wszakże pozwolą mu zmądrzeć, dojrzeć i poprawić 
się. Tak się dzieje u Żukrowskiego, gdzie rozkapryszona królewna, zamieniona 
przez złowrogiego Cygana Nagniotka w brzydulę, odzyska urodę dopiero wtedy, 
gdy zmieni się na lepsze.

Oczywiście zdarzają się próby polemiki z tym stereotypem; i tak na 
przykład Waleiy Pr^borowski w swej powieści Bitwa pod Raszynem podzieli cy
gańską społeczność na dobrą i złą, przyjmując za kryterium stosunek do spraw>' 
polskiej i do głównego bohatera powieści. Ale dobrzy Cyganie są skazani na 
śmierć — prześladuje ich szczególny fatalizm losu i przygniatająca potęga 
dych Cyganów, którzy jak to się mówi, „dla marnego grosza” sprzymierzają się 
z wrogami Polski. Wszystkie prawie wymienione wyżej pozycje są w obiegu 
czytelniczym do dnia dzisiejszego — w każdym razie wiele z nich — ze wzglę
du na istotne wartości literackie i jak sądzę, epizodyczność omówionych wyżej 
wątków.

Jednakże po drugiej wojnie światowej, jak już wspomniałam wcześniej, 
oficjalne demonstrowanie wrogości czy rasistowskich poglądów nie było już 
akceptowane. Co więcej, Polskę uznano za kraj monoetniczny i skrywano 
zarówno istnienie mafych grup etnicznych, jak też fakt wrogości do nich. W la
tach pięćdziesiątych podjęto akcję osiedlania Cyganów, wprowadzono zakaz wę- 
drówel^ usiłując narzucić społeczności cygańskiej wzoiy życia społeczeństwa 
socjalistycznego. Ani jednak eksterminacja Cyganów podczas wojny, ani po
sunięcia władz PRL-u nie usunęły negatywnych emocji skierowanjch Icu 
Cyganom, przechowywanych w potocznej świadomości społecznej.

Powojenna literatura dla dzieci i n^odzieży ma na swym koncie zarówno pró
by ukazywania Cyganów jako „budowniczych socjalistycznego świata” (Ewa 
Szelburg-Zarembina Dom młodości), jak też, znacznie liczniejsze, usiłowania 
rewizji negatywnych stereotypów i dyskusji z nimi. Schemat przyjaźni dziecka 
cygańsldego z niecygańskim pojawi się w utworach takicłi, jak Cesia Natalii Rol- 
leczek. Majka z Siwego Brzegu Miiy Jaworczakowej, Uwaga, zginął chłopiec 
Wandy Zakrzewskiej. Energiczną dyskusję ze stereotypem Cygana podejmują 
w swych utworach Maria i Jan Ziółkowscy {Złoty kolczyk; Powróżyć, karty sta
wiać), wprowadzając między innymi motyw cygańskiego cłiłopca-detektywa, 
który tropi złodziei, aby uwolnić swych współplemieńców od niesłusznego po
dejrzenia^ i.

Ważitym akcentem w tym (fyskursie nad stereotypem Cygana będzie wydana 
w latach sześćdziesiątych antologia Jerzego Ficowskiego Gałązka z drzewa 
słońca, zawierająca zbiór cygańskich legend i baśni w polskiej adaptacji lite-

 ̂̂  B. Dworakowska, Postać Cygana w polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży. Praca magi
sterska, maszynopis w zbiorach Biblioteki IBIN UW.



rackiej. Warto też tu prz>toczyć niezwykle przejmującą scenę ze współczesnej 
powieści Małgorzaty Musierowicz Noelka^^, w której dwie najmłodsze Borej- 
kówny przeciwstawiają się dorosłym wypędzającym z kościoła icłi małe rówie
śnice, rumuiislde Cyganki-żebraczki i zapraszają je do siebie na Wigilię. Z wła
ściwym sobie poczuciem łiumoru autorka rozładowuje patos tej sceny na dalszycłi 
stronacli powieści, nie odbierając wszalcże znaczenia jej etycznemu przesłaniu. 
Jest może niewiele utworów poniszającycłi temat cygański w polskiej litera
turze dziecięcej, ale złowrogi stereotyp C^gana-złodzieja i porywacza dziatek zni
knął z niej zupełnie.

Rosjanie —  oprawcy czy bracia w  cierpieniu?

Byłoby, jak sądzę, nad wyraz interesującym zająć się istniejącym w polskiej 
literaturze dziecięcej stereotypem Rosjanina. Stosunek do rosyjskiego narodu, 
pełen ambiwalencji i gwałtownych zwrotów, podlegający naciskom czynników 
zewnętrznycłi, pozaliterackicłi, ale też głęboko nacecłiowany emocjami, sta
nowi zjawisko w kulturze polskiej bardzo ciekawe i rzec2ywiście o takim stop
niu złożoności, że domaga się odrębnego opracowania. Powiem tu więc na ten 
temat kilka wstępnych zaledwie, łiipotetycznych sądów.

W polskiej literaturze dziecięcej nie ukształtował się właściwie jednolity ste
reotyp Rosjanina. Możemy tu mówić raczej o kilku subtypach, uwarunkowanych 
sytuacyjnie i historycznie. Występujący najczęściej w idasyce dla dzieci i mło
dzieży typ nie ukazuje przeciętnego obywatela Rosji, lecz przedstawiciela 
władz zaborczy ch stacjonujących w Polsce (urzędnika, nauczyciela, policjanta). 
Jest to stereotypowy funkcjonariusz aparatu represji, ze wszystkimi negatywity- 
mi cechami jak podejrzliwość, mściwość, okrucieristwo, łapownictwo. O d -S ^- 
fowych prac Stefaiw Żeromskiego przez Nad poziomy Wołodego Skiby, Feralny 
tydzień Janusza Korczaka, Lalusia-panienkę Zofii ZaicKewskiej po dziesiątki tek
stów pomniejszych okresu międzywojnia dbo też późniejszej literatury emigra
cyjnej, gdzie ten sam typ pojawi się już niejako urzędnik carski, lecz sowiecki 
(czekista, kagiebista, biurokrata, wychowawca dietdoma). Niekiedy Rosjanin 
„kolonialny” często bywa przeciwstawiany dobremu Rosjaninowi „u siebie”.

Przykładem moż£ być powieść Heleny Radliiiskiej Posiew wolności. Listy 
Joasi Strumińskiej z  etapów i zesłania, wydane przez „Naszą Księgarnię” w roku 
1936, w którym bohaterka tak wyjaśnia sprawę swej przyjaciółce: „Więc tak: 
Moch jest wrogiem w Warszawie, bo narzuca swoje panowanie. Tu może być to
warzyszem i przyjacielem, sprzymierzeńcem. Więc tak! Książką rosyjską można 
się zachwycać, ale trzeba ją cisnąć na ziemię, g(fy jest narzucana gwałtem”. 
Opuszczając zesłanie, dziewczynka pisze: „Żegnajcie, kochani, skrzywdzeni 
ludzie! Niech się odrodzą wasze osiedla w zdrowiu i swobodzie (...). Dziękuję ci, 
ziemio, dziękuję wam, ludzie, za wszystko, co tutaj p rz e ż y ła m ” *^.

M. Musierowicz, Noelka. Kraków 1992 s. 131-132.
H. Radlińska, Posiew wolności. Warszawa 1936 s. 35 i 139.



Drugi typ to prostaczek o czułym sercu, często równie prześladowany i po
niżany przez władzę jalc Polak; odznacza się on cnotą miłosierdzia i nieraz 
wbrew zwierzchnictwu ukradkiem pomaga dziecku. Można tu wymienić Po
żegnanie domu Zofii ŻurakowsJdej, Bohaterskiego misia Bronisławy Ostro
wskiej, KonicTyną Wacław>' Potemkowskiej, Głodne stepy Ołszewsldego czy 
całą dość liczną grupę mało znanycłi powieści zesłańczych, aż wreszcie Dzieci 
Lwowa Zofii Zakrzewsldej. W tomie tym zwraca uwagę opowiadanie Lulu, 
w Irtóiym prosty rosyjsld żohiierz wynosi polskiego cłiłopca spod kul i opieku
je się nim jak własnym dzieckiem aż do chwili, gdy sam ginie w bitwie. Stereo-

dobrego prostego człowieka jest kontynuowany również w piśmiennictwie 
epoki PRL-u, kiedy to zadekretowany był pozytywny stosunek do państwa — 
ZSRR i tak zwanej „władzy radzieckiej”, wodzów rewolucji itp.

Jednakże znacznie większą siłę oddziaływania miały utwory powtarzające 
tradycyjity stereotyp na przykład dobrego żołnierza, który opielcuje się zbłą- 
Icaitym dzieckiem (Krystek z Warszawy Filip i jego załoga na kółkach Janiny Bro
niewskiej czy najpopularniejsza z tego nurtu powieść Czterej pancerni i pies 
Janusza Przymanowskiego, przedstawiająca losy polskiego сЫорса, przygar
niętego przez załogę sowieckiego czołgu, i braterstwo broni prostych żołnierzy. 
Być może znajduje tu potwierdzanie potoczny stereotyp pozaliteracki, że Ros
janin prywatny — to c^owiek „do rany przyłóż”, Rosjanin na urzędzie zaś — to 
„niebezpieczr^ drań”. Warto zauw^a2yć, że również w piśmiermictwie nie 
przeznaczonym dla dzieci jest podobnie. Na obraz Rosji składają się jakby trzy 
warstwy: wyalienowany, często okrutny lub barbarzyński władca, zdemorali
zowany urzędnik, dobry prosty cżlowiek. Te trzy piętra odpowiadają poto
cznym wyobrażeniom o Rosji, choć oczywiście zabarw ienia mogą się zmieniać. 
Kto wie zresztą — może i w samej literaturze rosyjskiej czy niektórych jej nur
tach pojawiają się podobne obraz> ?

Oczywiście, takie przedstawienie jest również ilustracją ogólniejszej tezy 
o osłabianiu negatywnego stereotypu zbiorowego przez przeciwstawienie mu po
jedynczej postaci pozytywnej.

Literatura dziecięca i młodzieżowa lat pięćdziesiątych obfitowała w ut
wory propagandowe, ukazujące postacie rewolucjonistów i przywódców so
wieckich, jak między irmymi Płomień gorejący Haliny Rudnickiej, Soso Heleny 
Bobińskiej czy Lenin wśród dzieci Lucyny Krzemienieckiej. Należy jednak 
wątpić, czy utwory te pozostawiły jakiś istotny ślad w społecznej pamięci Po
laków. Mieliśmy natomiast niewątpliwą okazję obcowania z wielką obfitością h- 
teratury ro^jskiej i radzieckiej, dostępnej w przekładach polskich. Podaż jej była 
tak obfita, a oferta treściowa tak zróżnicowana, że niemo^iwym jest analiza tego 
zjawiska w tak krótkim studium, jak niniejsze.

Na zakończenie dodam jeszcze, że oficjalne uznanie po drugiej wojnie 
światowej Polski za kraj monoetniczny, bez mniejszości narodowych, znacznie 
zubożyło refleksję nad współżyciem różnych kultur na jednym terytorium. 
Chyba zupełnie nie pisano żadnych utworów o żyjących na terenie państwa 
polskiego Niemcach. Ukraińcach, Białorusinach, Litwinach ani też, mówiąc



szczerze, о przedstawicielach tych narodów żyjących we własnej państwowości. 
Właściwie najśmiełej sprawy etniczne były traktowane w olcresie dwudzie
stolecia międzywojennego — lecz ujęcia te są dziś często anachroniczne. Toteż 
istnieje wiellta luka w świadomości młodych pokoleń Polaków na temat naj
bliższych sąsiadów i współmieszkańców, a współczesna literatura dziecięca ma 
przed sobą bardzo ciekawy obszar do penetracji.
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WYDAWNICTWO OD DAWNA OCZEKIWANA PRZEZ
BIBLIOTEKARZY 

książka dr Jadwigi Andrzejewskiej

BIBLIOTEKARSTWO SZKOLNE. 
TEORIA I PRAKTYKA

Tom I. Organizacja biblioteki
ukazała się w serii «NAUKA-DYDAKTYKA-PRAKTYKA». 
Podręcznik, który bibliotekarzom wykwalifikowanym pozwoli na 
renowację  wiedzy lub rewiz ję  dotychczasowej pracy zaś 
nauczycielom i studentom zdobywającym kwalifikacje będzie nie
ocenioną pomocą w kształceniu.

Tom I zawiera następujące rozdziały:
1. Ewolucja modelu biblioteki szkolnej
2. Dokumenty propagujące pracę biblioteki szkolnej
3. Funkcje i kierunki pracy biblioteki szkolnej
4. Wszystko o organizacji biblioteki (od pracowników 

i lokalu do komputeryzacji)
Ponadto 9 praktycznych załączników (m.in. statut, inwentarz, 

ubytki, selekcja, wzory protokołów)

Myślą przewodnią podręcznika jest ukazanie ścisłego związku 
zadań biblioteki szkolnej z procesem kształcenia i wycłiowania 
w szkole, co się Autorce znakomicie udało.

Uwaga !
Wkrótce ukaże się tom II „Praca pedagogiczna biblioteki”, który 
omawia pracę bibliotekarza, jej efekty i uwarunkowania.

Można zamawiać jednocześnie oba tomy
Dział Prom ocji i Kolportażu SBP,

02-103 Warszawa-Octiota, 
ul. S.K. Hankiewicza 1, teł. 22-43-45
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