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Od redaktorek

W listopadzie 1996 roku w Instytucie Bibliotekozawstwa i Informacji
Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach obradow ała ogólnopolska
konferencja poświęcona przeszłości, teraźniejszości i przyszłości książki
dla dziecka. Wzięli w niej udział przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego,
Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu W arszaw
skiego, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Krakowie i Kielcach.
Niniejsza książka, będąca pokłosiem owej konferencji, stanowi próbę
ogarnięcia najważniejszych zjawisk w najszerzej rozumianym obszarze pisar
stwa dla młodego czytelnika, występujących w ostatnim stuleciu, a także
określenia kierunku ewolucji zarówno tej literatury, jak i postaw badawczych.
Prace prezentowane w tomie m ają charakter interdyscyplinarny i prezentują
rozmaite metodologie badawcze, głównie literaturoznawcze oraz socjologiczno-bibliologiczne.
Najliczniejsze są prace literaturoznawcze i one wchodzą w skład części
pierwszej książki.
Irena Socha zaprezentowała specyfikę regionalnej książki dziecięcej oraz
sposoby istnienia literatury dla młodego odbiorcy na przykładzie Śląska
w XIX wieku. O przełomowym roku 1956, także w polityce wydawniczej wobec
arcydzieł literatury dla dzieci, mowa jest w rozprawie Zw ycięstw o K oziołka
M atołka nad stalinizmem (Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz), natom iast now o
czesną fantastyką w powieściach dla dzieci i młodzieży zajęła się G ertruda
Skotnicka. Kolejny tekst, autorstw a Henryki Andrzejczak, poświęcony jest
opracowaniu, z myślą o dzieciach, Pisma Świętego przez Annę Kamieńską.
Ryszard W aksm und w artykule Od literatury „ucha” do literatury „oka"
i z powrotem omówił zagadnienia sztuki obrazu i sztuki słowa; zbliżoną
problematykę podjęła K atarzyna Krasoń, ukazująca specyfikę odbioru dziecię
cego w kontekście ruchowo-przestrzennej analizy utworu literackiego.
Charakter przekrojowy ma szkic o książkach na zamówienie (Zofii Adamczykowej), ukazujący interesujący fakt pisania książek na „zamówienie”, a raczej

różnego typu zamówienia, które owocowało zarówno m iernotą, jak i arcy
dziełami.
Teksty zaprezentowane w części drugiej otwiera rozpraw a Bożeny Łapety,
zawierająca charakterystykę rozwoju książki popularnonaukowej dla dzieci
i młodzieży do roku 1918. Obecności książki dziecięcej i młodzieżowej w in
stytucjach wydawniczych PPS poświęciła swe rozważania D anuta Adamczyk,
a o edycjach książki dla dziecka w jawnych wydawnictwach Generalnej Guberni
pisze Krzysztof Woźniakowski.
Kolejne prace przynoszą rozważania na tem at odbioru tekstów literackich
przez młodych czytelników. Rozprawa Bogumiły Staniów poświęcona została
przemianom obrazu Ameryki w literaturze dla młodego odbiorcy, tłumaczonej
w Polsce (w latach 1944 1990); natom iast rozpraw a poświęcona już latom
dziewięćdziesiątym dotyczy szkolnej lektury arcydzieł literackich (Bogdan Zeler).
Bogactwo problem atyki określa szeroki adres czytelniczy naszej książki,
adresowanej zarówno do badaczy literatury dla dzieci i młodzieży, studentów,
jak i nauczycieli oraz bibliotekarzy praktyków, dla których może być cenną
pomocą w codziennej pracy.

K rystyn a Heska-Kwaśniewicz, Irena Socha
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Część pierwsza
IRENA SOCHA

Piśmiennictwo dla dzieci na Śląsku w XIX wieku
W kręgu obiegu wysokiego,
literatury popularnej i folkloru

Ogólną, ze względu na ramy referatu, charakterystykę piśmiennictwa dla
dzieci w XIX wieku na Śląsku, należy poprzedzić zasadniczym pytaniem natury
metodologicznej — czy jest potrzebne i uzasadnione jego badanie w perspek
tywie regionalnej? Samo uhierarchizowanie tej literatury jako „czwartej”, a więc
stojącej obok literatury wysokiej, popularnej i ludowej, zakłada istnienie
odrębnego uniwersum tekstów, których wyznacznikiem jest czasoprzestrzeń
dzieciństwa oraz swoiste funkcje estetyczne i dydaktyczne. Niewiele także
dotychczas powstało prac uwzględniających tematy i uwarunkowania regional
ne piśmiennictwa i książki dla dzieci i młodzieży. Tymczasem literatura dla
młodych, podobnie jak literatura dla dorosłych, ma swoje obiegi i realizuje
różnorodne funkcje społeczne. Funkcjonując w określonym środowisku, włączo
na jest w swoisty system kom unikacji literackiej oraz charakterystyczne dla niego
instytucje, tworząc lub przystosowując właściwe sobie, najbardziej przydatne na
swoje potrzeby formy komunikowania.
Ujęcie regionalne każe uwzględnić splot wielu warunkujących rozwój
zjawiska aspektów, które dotychczas w badaniach nad literaturą dziecię
co-młodzieżową nieczęsto były brane pod uwagę lub też były postrzegane
„osobno”, a mianowicie aspektów literaturoznawczych, księgoznawczych, his
torycznych i socjologicznych. Istotne jest zwłaszcza równorzędne traktow anie
elementów piśmienniczych (gatunkowych) tekstu dla dzieci oraz wydawniczo-formalnych. Specyfiką funkcjonowania i odbioru piśmiennictwa dla dzieci
jest integralność treści utworu i formy edytorskiej; literatura jest tu zawsze także
książką.

Obserwacja społecznego funkcjonowania literatury dla dzieci i młodzieży
w granicach regionu pozwala z jednej strony dostrzec zjawiska nowe i specy
ficzne, z perspektywy generalnej ledwie się rysujące, a z drugiej strony pogłębić
refleksję nad rozwojem dobrze już rozpoznanych gatunkowych i funkcjonalnych
cech „literatury osobnej”.
Śląsk w XIX wieku był obszarem społeczno-kulturowym, gdzie ze względu na
splot uwikłań historycznych oraz niezwykle istotne narodowotwórcze, a nawet
polityczne funkcje piśmiennictwa dla dzieci i młodzieży, wiele zjawisk prze
biegało w sposób swoisty, a tym samym szczególnie interesujący.
W pierwszej połowie XIX wieku europejska literatura dla dzieci rozwijała się
nadal pod wpływem poglądów wychowawczych J. J. Rousseau oraz doktryny
filozoficznej fizjokratów i pragm atyzm u Franklina, które stały się inspiracją
dla nowych prądów pedagogicznych, głoszonych zwłaszcza przez Szwajcara
Jana H enryka Pestalozziego oraz grupę niemieckich filantropistów na czele
z Janem Bernardem Basedowem, twórcą doktryny pedagogicznej, która pod
stawą ówczesnego ideału wychowawczego i wzoru osobowego uczyniła ideały,
cnoty i program społeczny mieszczaństwa. W literaturze dla młodzieży zasady
te wyrażał najpełniej autor licznych książek podróżniczych w typie robinsonady
Joachim Campe, doceniający w wychowaniu znaczenie języka ojczystego i treści
narodowych. O bok filantropistów duży wpływ na ówczesną pedagogikę nie
miecką, na reformę szkolnictwa ludowego oraz organizację ruchu zawodowego
nauczycieli mieli Adolf Diesterweg i Jan Ignacy Felbiger, których pisma znane
były na Śląsku, m.in. Józefowi Lom pie1.
Korzystne warunki dla rozwoju piśmiennictwa dla dzieci stworzyło
upowszechnienie szkolnictwa elementarnego, szkół niedzielnych i rzemieślni
czych oraz wprowadzenie w państwie pruskim obowiązku szkolnego. W pier
wszej połowie wieku w szkolnictwie śląskim z różnym nasileniem dochodziły do
głosu tendencje germanizacyjne. N a ogół jednak zwyciężał pogląd, że kształcenie
powinno być dwujęzyczne, a tam gdzie Polacy stanowili większość, edukacja
elementarna mogła odbywać się
zwłaszcza po roku 1840
w języku polskim.
Sprzyjało to rozwojowi piśmiennictwa dla dzieci i przekładom. Zupełnie inne
warunki istniały w drugiej połowie XIX wieku, począwszy zwłaszcza od lat
siedemdziesiątych. Usuwanie języka polskiego ze szkół elementarnych, z pod
ręczników i nauki religii doprowadziło z jednej strony do zerwania więzi
z wysokoartystycznym, ogólnopolskim i europejskim obiegiem literatury dzie
cięcej, z drugiej zaś postawiło przed miejscowymi twórcam i zadanie stworzenia
1 M. T r e s z e 1: Zw iązki Józefa Lompy z nauką i kulturą polską oraz jego podręczniki szkolne
i książki rolnicze. Opole 1979, s. 38, 45; I. M i e r z w a : Działalność wydawnicza Karola Miarki
młodszego. Opole 1976, s. 38—39; S. G a w l i k : Dzieje myśli pedagogicznej na Śląsku. W ar
szawa— Wrocław 1990.

własnej literatury dla dzieci, przekazującej treści narodowe, wychowawcze
i oświatowe, swoiste na potrzeby miejscowej społeczności polskiej.
L iteratura dla dzieci i młodzieży funkcjonowała na Śląsku w kilku obie
gach: wysokoartystycznym, popularnym (zwłaszcza jarmarcznym), w obiegu
piśmiennictwa ludowego i folkloru, obecna była w systemie książki i w systemie
prasy. Często występowała jako fragment w obrębie elementarza, podręcznika
szkolnego, śpiewnika dla dzieci i modlitewnika. M ożna dokonać podziału
tworzonych i rozpowszechnianych tutaj tekstów dla dzieci ze względu na cztery
główne źródła, z których się wywodziły: 1) były to czołowe dzieła europejskich
klasyków piśmiennictwa dla dzieci, przyswajane w oryginalnych przekładach;
2) teksty wybitnych polskich autorów dla dzieci (tworzących poza Śląskiem);
3) dziełka tworzone siłami miejscowych pisarzy, zwłaszcza nauczycieli, zwykle
adaptacje lub przeróbki; 4) teksty czerpane — głównie na użytek młodzieży
z literatury dla dorosłych, zwłaszcza z bogatego zbioru literatury ludowej
i folkloru oraz literatury dla ludu, jarmarcznej.
W pierwszej połowie XIX wieku Śląsk był ważnym ośrodkiem wydawniczym
książki dla dzieci i młodzieży głównie za sprawą oficyn wrocławskich K ornów
i Z. Schlettera, których edycje przeznaczone były w znacznym stopniu dla innych
dzielnic Polski i tam się rozchodziły2. Podręczniki szkolne i książki dla dzieci
stanowiły podstawową gałąź repertuaru wydawniczego tej oficyny, zwłaszcza
w pierwszym trzydziestoleciu XIX wieku, za czasów Jana Bogumiła K orna.
Były to głównie przekłady z kręgu niemieckiej literatury dla dzieci i m ło
dzieży. Najpopularniejszym autorem stał się Joachim Henryk Campe, zwłaszcza
jako twórca licznych opowieści o tematyce podróżniczej. D użą popularność
zyskał N ow y Robinson, dla zabawy i nauki dziecka... (1806), napisany pod
wpływem Emila wykład oświeceniowych, mieszczańskich ideałów wychowaw
czych3. Większość tekstów Campe adresował do młodzieży : Odkrycie Ameryki,
dzieło poświęcone dla oświecenia i zabawy młodzieży... (1809, 1818), Zbiór
podróży po wszystkich częściach świata, przedsięwziętych dla oświecenia i zabaw y
młodzieży (1805, 1808), K ook dla młodzieży, czyli wybór z podróży najświeższych
i najciekawszych do krajów oddalonych (1807, 1810). Największym dziełem

Campego, przełożonym z języka niemieckiego na język polski i przyswojonym
2 J. W ą d o ł k o w s k a : Bibliografia poloniców wydawanych przez firm ę Kornów we Wrocławiu.
„Kwartalnik Opolski” 1958, nr 2, s. 14— 157; n r 3, s. 160— 166; A. M e n d y k ó w a: Kornowie.
Wrocław 1980, s. 25 i n., 56; E a d e m : Polski podręcznik i książka dla młodzieży w repertuarze
wrocławskich oficyn wydawniczych w X I X wieku. „Roczniki Biblioteczne” 1987, z. 2, s. 31— 65;
E. G o n d e k: Polska książka literacka na Śląsku pod panowaniem pruskim 1795-1863. Katowice 1995,
s. 134 i n.; E a d e m : Edycje książek literackich dla dzieci z pierwszej połowy X I X wieku, wydane
w oficynach śląskich w granicach Prus. W: M łody czytelnik w świecie książki, biblioteki i informacji.
Red. K. H e s k a-K w a ś n i e w i c z i I. S o c h a . Katowice 1996, s. 42—50.
3 Bibliografia literatury dla dzieci i młodzieży n a Śląsku w latach 1801— 1921, zob. Bibliografia
literatury polskiej mi Śląsku. Śląski Korbut. T. 2. Wiek X I X . Red. J. M a l i c k i [w druku].

przez firmę Kornów, okazała się 13-tomowa Biblioteka geograficzna i innych
wiadomości dla młodzieży, czyli zbiór podróży najciekawszych w różnych częściach
świata. Regularność ukazywania się tomów powodowała, że traktow ano ją

później jako pierwsze na Śląsku czasopismo dla dzieci, jednak zarówno
forma edytorska, jak i zamiar wydawcy nie upoważniają do takiego przy
porządkowania.
Z innych dzieł literatury światowej kilkakrotnie wydawanych na Śląsku
wymienić należy Bajki Ezopa (5 wydań do roku 1831). Dziełko ozdobione
licznymi rycinami, opracowane przez Antoniego Kotschulę, miało spełniać
podwójną funkcję
wychowywać poprzez „sens m oralny w czterech wierszych
po każdej bajce zaw arty” oraz służyć „dla wprawy w języku” francuskim
(w wydaniu z roku 1809, gdzie tekst francuski występował obok polskiego)
i łacińskim (w edycji z roku 1822).
Na Śląsku znana była jedna z najgłośniejszych wówczas w całej Europie
książka Podróże i przypadki Telemaka, syna Ulissesowego, z dziel Fenelona
na nowo przełożone przez l[g n a ceg o ] Stawiarskiego, ozdobione ośmią kopersztychami i portretem autora, wydana bardzo starannie w 2 tomach

w latach 1810 i 1819. Także dla młodzieży w celu „oświecenia umysłu
i kształcenia serc” przeznaczony był „wybór myśli i zdań” z dzieł W oltera
(Wrocław 1809, 1819).
W latach 1803 1811 znane były polskim dzieciom i młodzieży na Śląsku
oraz poza jego granicami popularne wówczas w całej Europie dziełka moralne
pani Stefanii Felicyty de Genlis, jednej z czołowych pisarek dla dzieci, które
polecał Kornowi i często sam przekładał Jerzy Samuel Bandtkie. Zawierały one
powiastki, anegdoty, maksymy, dialogi, obrazy sytuacji życiowych, w jakich
młody człowiek mógł się znaleźć i z których winien wynieść naukę życia, wreszcie
zasady dobrego zachowania się, np. Godziny nowe dla użytku dzieci od piątego do
dwunastego roku (1811). Tekst francuski dołączony często do polskiego nadawał
tym zbiorkom również charakter czytanki dla doskonalenia języka.
Dziełka moralne, tak typowe dla Oświecenia, były oprócz tekstów o tematyce
geograficzno-podróżniczej najbardziej popularnym gatunkiem piśmiennictwa
adresowanego do młodych czytelników. N a Śląsku liczne zbiorki tego typu
ukazywały się głównie do początku lat trzydziestych, zarówno przełożone
z języka niemieckiego (np. J. H. Campego K siążka moralna dla dzieci
1800,
1805, 1809; Powieści nianiek ku zabawie i nauce małych dzieci
1833), jak
i z języka francuskiego (Z asady obyczajności dla dzieci, zawierające powieści
i nauki krótkie [...] prawidła najistotniejsze moralności [...] i wiadomości z historii
naturalnej [...]
1806, 1809, 1831). K siążeczka moralna dla dzieci Campego

zawiera cztery opowiadania wieczorne, przekazane młodzieży przez mądrego
starca Czcigodnickiego: O powinnościach względem siebie samego, O powinności
względem drugich, O powinności w społeczeństwie, O sumieniu i o religii. Przynosi
więc zarys wychowania indywidualnego, społecznego i duchowego.

Książeczki m oralne różnicowały swą zawartość i język ze względu na wiek
i płeć adresata: dla dzieci, dla młodzieży, dla dziewcząt, np. M agazyn powieści
i wyjątków z nauki moralnej dla małych dzieci, czyli zbiór rozrywek stosownych do
ich wieku, w celu nauczania ich i zabawienia, ułożony przez pannę Karolinę M arię
Losrios (1816); Szkoła cnoty, czyli powieści moralne dla ukształtowania obyczajów
służące, dla użytku młodzieży (1820); Godzina powiastki, powieści obyczajowe dla
młodzieży { 1833,1840,1856); Wzór dla dziew cząt jako się przyzwoicie ukształtować
powinny, niemieckiego autora D. K. Rennera (1822); dziełka pisarzy francuskich:
Antoniego H uberta W andelaincourta Mentor, czyli książka dla panien i dam
młodych (1809, 1819) oraz Gillet Sto myśli młodej Angielki [...] z przydatkiem
różnego zbioru apologów moralnych i opisu alegorycznego podróży młodego
człowieka w krajach szczęścia (pięć wydań w latach 1803 1821). Przykładem

celowo i harm onijnie skomponowanych książek zbiorowych, różniących się
zawartością ze względu na wiek adresata są dziełka J. H. Campego: Biblioteczka
dziecinna [...] i Biblioteczka młodziańska [...] (1809, 1816). Zawierały one
rozmowy, powiastki
zwane wówczas często powieściami— małe dramy, opisy
podróży, opowiadania z historii naturalnej, astronomii, geografii i o wynalaz
kach, anegdoty o sławnych ludziach oraz gry towarzyskie. Bawiły i uczyły, przede
wszystkim jednak miały kształtować człowieka rozumnego i szlachetnego.
Z repertuaru klasyki obcej mogła młodzież polska poznać także opowieści
starożytnej mitologii, czy to z opracowania niemieckiego K. F. M oritza
w przekładzie A. Kuszańskiego (1820), czy francuskiego autora A. H. W an
delaincourta w przekładzie J. Wybickiego (1803, 1805, 1806, 1810, 1816).
Tłumaczenia kanonu europejskiej klasyki dla dzieci i młodzieży zawdzięcza
Śląsk polskim pisarzom współpracującym z firmą K ornów i wrocławskim
wydawnictwem Zygm unta Schlettera. Dzieła Campego (z wersji francuskiej)
i pani de Genlis zalecał wydawcy i przekładał Jerzy S. Bandtkie, doradca działu
polskiego J. B. K om a. Bliską współpracę z firmą Kornów podjął w czasie
swojego pobytu we Wrocławiu Józef Wybicki, który tłumaczył m.in. Początki
mitologii [...] dla młodzieży, z francuskiego wydania W andelaincourta. N aj
częściej tłumaczami byli jednak nauczyciele szkół średnich na Śląsku i w Wielkopolsce: Antoni Kotschula (Bajki Ezopa), Igriacy Stawiarski (Podróże i przypadki
Telemaka), Stanisław Stawski (z języka niemieckiego, zwłaszcza Campego),
August Lipiński, Paweł Czajkowski, Ignacy Zaborowski, A. Kuszański,
T. Szumski. Tłumaczami na język polski byli też Niemcy, jak Andrzej Polsfus,
nauczyciel ze Wschowy, autor siedmiokrotnie wydawanej Polskiej czy tanki dla
początkujących.

Upadek dużych profesjonalnych firm wydawniczych — K ornów i Z. Schlet
tera
w połowie XIX wieku, zmniejszenie się grupy polskiej inteligencji oraz
przejęcie działalności wydawniczej przez małe lokalne warsztaty drukarskie
w drugiej połowie wieku powodują, że piśmiennictwo dla dzieci i młodzieży
rozwija się wówczas głównie na gruncie regionalnej literatury ludowej i po
pularnej. Dopiero pod koniec XIX wieku większe oficyny miejscowe zaczynają

wydawać klasykę dla młodej publiczności, choć nie jest to już zjawisko tak
powszechne jak wcześniej. Kilka tytułów wydał K arol M iarka młodszy: Chatę
wuja Tomasza H. E. Beecher Stowe, „zaopatrzoną w 100 rycin” (1901, 1905),
oraz 3-tomową powieść J. Verne’a M iędzy niebem a ziemią. Podróż fantastycznonaukowa z licznymi ilustracjami według opowiadania Dzieci kapitana Granta

(1910). Klasyka obca, będąca obiektem przeróbek i adaptacji w obiegu popular
nym, funkcjonowała na ogół nie jako dzieło oryginalne, ale pod nazwiskiem
adaptatora lub anonimowo, np. Dziwne podróże na lądzie i morzu, wyprawy
i wesołe przygody łgacza nad łgacze pana Klamkiewicza (1892), przeróbka
przygód barona M iinchhausena w czwartym tom iku Biblioteki Ludowej K arola
M iarki, lub P rzygody Robinsona K ruzoe na morzu i lądzie [...] dla m łodzieży
i dorosłych, opracow ane przez Aleksandra Boruckiego z M ałopolski, współ
pracującego z firmą Edw arda Feitzingera w Cieszynie (1884— 1885).
Oprócz głośnych utworów obcych ukazywały się na Śląsku czołowe
d z i e ł a p o l s k i c h p i s a r z y d l a d z i e c i . Twórczość Klementyny z T ań
skich Hoffmanowej znana tu była dzięki wrocławskiej firmie Zygm unta Schlettera, z którą autorka nawiązała długotrwałą współpracę. Ukazała się tam
starannie wydana, pięciotomowa, ilustrowana N ow a biblioteczka poświęcona
dzieciom i młodym panienkom (cztery wydania od roku 1838), zawierająca
powiastki i komedyjki moralne, powieści, oraz Próbki dobrej literatury wieku X VI
utwory Reja i Kochanowskiego, a także M ałe powieści i rozmowy dla dzieci
zaczynających czytać po francusku, z równoległym tekstem polskim i francuskim
(1823, 1842, 1847). D la młodzieży przeznaczone były: Życie świętej Elżbiety,
królewny węgierskiej [...] (1838, 1842) oraz Wieczory jesienne, zbiór powiastek
moralnych (1847, 1849).
Przebywając we Wrocławiu z wizytą rodzinną, Hoffmanowa nawiązała
współpracę również z wydawnictwem Kornów, gdzie ukazało się nowe, 10-tomowe autoryzowane wydanie wyboru jej pism (1833). Było ono przeznaczone dla
szerokiego kręgu czytelników, ale zawierało najważniejsze utwory dla dzieci
i młodzieży. W tym samym roku ukazały się u K orna także M ałe powieści z Pisma
świętego z czterema obrazkami kolorowanymi.

W repertuarze czytelniczym dzieci i młodzieży na Śląsku obecny był Józef
Wybicki, który wraz z synami osiedlił się w latach 1802— 1804 we Wrocławiu
jako emigrant polityczny i rychło nawiązał współpracę z firmą Kornów
jako tłumacz i adaptator, ale przede wszystkim jako autor. Tutaj wydał
Pierwiastki wieku dziecinnego do uczenia m łodzieży sposobem zabawnym języka
francuskiego i polskiego (1804, 1806, 1814, 1819) oraz R ozm owy i podróże ojca
z dwoma synami (1804).

J. S. Bandtkie, mający duże zasługi jako doradca w sprawach program u
wydawniczego i tłumacz (w latach 1824— 1830 czuwał nad zbiorowym wydaniem
polskich klasyków), wydawał u K orna także własne dzieła: Dzieje K rólestw a
Polskiego (1820) i Dzieje narodu polskiego (1835). Specjalnie dla młodzieży jako

podręcznik historii przeznaczone było 2-tomowe K rótkie wyobrażenie dziejów
Królestwa Polskiego wydane bardzo starannie, z licznymi ilustracjami ręcznie
kolorowanymi, w roku 1810. W swoim popularnym , trzykrotnie wydawanym,
nowocześnie opracowanym elementarzu do nauki języka polskiego zamieścił
utwory wybitnych polskich pisarzy. Bandtkie podjął też zamysł opracow ania
i wydania Przysłów A. M. Fredry (1802, 1809) polecanych jako lektura dla
młodzieży uczącej się języka polskiego.
Spośród polskich pisarzy obiegu wysokoartystycznego, tworzących dla
młodego pokolenia, na Śląsku mogła być znana twórczość Zofii Węgierskiej,
piszącej pod pseudonimem Bronisława Kamińska. Twórczość tę przekazało
czytelnikom wydawnictwo Z. Schlettera. Były to Obrazy wieku dziecinnego
oraz Staś i Jadwisia, przynoszące zbiór powiastek przeznaczonych dla dzieci
od 6 do 9 roku życia (1850), a także nawiązujące do wzoru K. Hoffmanowej
Nowe wiązanie Helenki (1852, 1853). A utorka ta podjęła również tak wówczas
popularny typ opowieści podróżniczej i popularnonaukowej dla młodzieży
Podróż malownicza po najciekawszych okolicach ziemi naszej, podług Hum
boldta i innych znakomitych podróżnych i badaczy natury, dla m łodzieży
płci obojej (1853).
Podobny charakter miały wydane w tej samej oficynie Obrazy z podróży
lądem i morzem odbytych, skreślone dla młodzieży przez Jana Grabowskiego
(1850). D la młodzieży przeznaczone były także Ostatnie rady ojca dla syna

Karoliny W ojnarowskiej (1842), bardzo popularne i wielokrotnie wydawane
Dzieje Polski, które stryj synowcom swoim opowiedział Joachim a Lelewela (1843,
1845,1849,1852), Beldonek Adolfa Dygasińskiego, wydany u M iarki w M ikoło

wie (1899).
Dzięki wydawnictwom zbiorowym, a potem czasopismom, młodzież na
Śląsku mogła poznać wiersze najlepszych polskich pisarzy, adresowane do niej
przez autorów, bądź przez wydawcę, pragnącego przekazać jej łatwiejsze utwory,
tworzące skarbiec polskiej tradycji literackiej. Bajki dla moich dzieci P iotra
Siemiątkowskiego (1818) służyć miały nie tylko zabawie i pouczeniu, ale i nauce
języków, tekst bowiem umieszczono po łacinie, francusku i po polsku. Firm a
Kornów wydała w roku 1817 I. Krasickiego Bajki i przypowieści, tudzież Bajki
nowe [...] z przydaniem bajek różnych autorów dla użytku dzieci. Znanych
autorów polskich XVIII wieku pozwalały poznać przygotowane przez tego
samego wydawcę Wypisy polskie zebrane prozą i wierszem (1821) Tom asza
Szumskiego, przynoszące w części pierwszej utwory łatwiejsze dla młodszych
czytelników, w drugiej zaś „trudniejsze wyimki”. Wiersze dla dzieci zawarte były
również w przygotowanym przez wydawnictwo K arola M iarki Skarbczyku
strzech polskich (1900) Franciszka M arca, zawierającym poezje dla dorosłych
i dla młodych. Bajki Adam a Mickiewicza mogła poznać młodzież dzięki temu
samemu wydawcy, który w roku 1898 na setną rocznicę urodzin poety

przygotował 4-tomowe Poezje oraz Wybór poezji w serii Nowa Biblioteka
Pisarzy Polskich.
Przegląd repertuaru wydawniczego dowodzi, że Śląsk był jednym z naj
większych ośrodków produkcji polskiej książki dla dzieci i młodzieży, której
znaczna część rozchodziła się poza regionem. L iteratura dziecięca jest świa
dectwem związków Śląska z wysokoartystyczną, europejską i ogólnopolską
kulturą literacką.
W drugiej połowie XIX wieku literatura dla dzieci i młodzieży tw orzona jest
głównie siłami miejscowych pisarzy, zwłaszcza nauczycieli i księży. Traci
bezpośrednią więź z najlepszą twórczością dla młodego odbiorcy, choć czerpie
z niej inspirację. Obcowanie z przekazami literackimi dokonuje się w ram ach
kultury ludowej i folkloru, a także zostają one włączone w rynek masowej
literatury popularnej, stają się częścią obiegu druków jarm arcznych. Nie
umniejsza to ważnych nadal funkcji społecznych twórczości dla dzieci
wy
chowawczych, edukacyjnych i patriotycznych.
Największe zasługi jako twórca regionalnej, śląskiej literatury dla młodego
odbiorcy położył Józef Lompa. Były to głównie powiastki, przeróbki z literatury
niemieckiej, przystosowane do polskich i lokalnych realiów, nasycone treściami
dydaktyczno-moralnymi i patriotycznymi. Najbardziej popularne to: M ały
górnik, czyli poczciwość trwa najdłużej (1845), Gałązka kwiatu chmielowego, czyli
cudowne i niepojęte rządy Opatrzności Boskiej (1863), Chłopiec niewidomy, powieść
dla dzieci i ich przyjaciół (1847), powieści dla młodzieży pt. Ptasie gniazdko (1859)
i Czerwonogarliczka (1859).
Oryginalnym, czerpiącym z rodzimej gleby dziełem J. Lompy, przeznaczo
nym dla ludu i młodzieży, był Pielgrzym w Lubopolu (1844), wzorowany na
Pielgrzymie w Dobromilu Izabeli Czartoryskiej i Wieczorach pod lipą Lucjana
Siemieńskiego. Zawarł tu Lom pa przystępny zarys historii Śląska, jego władców
i świętych (Wojciecha, Czesława i Jadwigi) od początków państw a polskiego,
przekazywany przez pielgrzyma-nauczyciela w 16 naukach, z dodaniem rad
i pouczeń moralnych. W ykorzystując jako źródło głównie prace J. S. Bandtkiego,
podkreślał, że Śląsk był integralną częścią państwowości i kultury polskiej oraz że
tradycja i kultura narodow a nadal są tu żywe. Podobny jak Pielgrzym...,
pouczający i dydaktyczny charakter miały Zabaw y wieczorne, czyli powieści
o Ziemi Świętej [...] (1862), „na potrzebę młodzieży szkolnej i ludu pospolitego”
kreślące historię religii chrześcijańskiej i Kościoła katolickiego, przeplatane
dygresjami dotyczącymi dziejów Polski.
J. Lom pa przygotował również polskie wypisy na potrzeby miejscowej
młodzieży szkolnej. Adaptował w tym celu, nadając im polski charakter, dwa
znakomite podręczniki autorstw a Franciszka Rendschmidta: K siążkę do czyta
nia dla klasy średniej szkół katolickich [...] (sześć wydań do roku 1859) i K siążkę
do czytania dla klasy w yższej [...] (1845), przeznaczone dla szkół elem entar
nych. Oprócz wiadomości z różnych dziedzin zawierają one opowiadania,

historyjki, powiastki, bajki, przypowieści i przysłowia prozą i wierszem oraz
poezje autorów polskich, służące do „pomnożenia cnoty i pobożności”. Lom pa
poszerzył wiadomości z historii powszechnej o wykład historii Polski i Śląska,
a wiersze niemieckie zastąpił polskimi, m.in. Krasickiego, Mickiewicza (Pow rót
ojca), Kochanowskiego, Lenartowicza4.
Wśród pisarzy śląskich, podejmujących twórczość dla dzieci i młodzieży,
wymienić trzeba księdza Ignacego Świeżego. Prezes Dziedzictwa Błogosła
wionego Jana Sarkandra pisał utwory o tematyce religijnej, popularnonaukowej
(Nauka o cieple) oraz powiastki obyczajowo-moralne dla ludu i młodzieży.
Niektóre z nich były szczególnie adresowane do młodych, zwłaszcza te, gdzie
bohateram i były dzieci, np. Spuścizna po matce (1893), Braciszek Renat (1893)
pokazujący następstwa złego i dobrego wychowania dwóch chłopców:
ubogiego Macieja i rozpieszczonego Stasia, motyw często podejmowany także
przez innych autorów. Autobiograficzny charakter miała Czerwona strzecha
między lasami, zawierająca wspomnienia z lat szkolnych (1893)5.
Młodzieży śląskiej zalecane były niektóre powieści K arola M iarki o tematyce
historycznej i o wyraźnej wymowie patriotycznej, np. ludowi i młodzieży
polecał wydawca powiastkę Husyci na Górnym Śląsku (wydaną w Poznaniu
w 1865 roku), rysującą dzieje książąt piastowskich i ich zmagania z naporem
niemieckim, na tle śląskiego krajobrazu. Młodzież mogła czytać też powiastki
m oralne tego autora o charakterze pouczająco-wychowawczym, jak np. Żłóbek
czy Uczciwość nagrodzona (1898)6.
Oryginalnym utworem dla dzieci, o wysokich walorach estetycznych,
jedynym, który wytrzymał próbę czasu i nadal stanowi lekturę młodych od
biorców, jest Imko zwany Wisełką Bogumiła Hoffa, wydany w Cieszynie w 1894
roku. Choć autor nie był Ślązakiem, stworzył dzieło ukazujące piękno śląskiego
krajobrazu, historii, tradycji i zwyczaju.
Twórcą poezji adresowanej do śląskiej młodzieży był Jan Kubisz, nauczyciel
z Gnojnika. Zamieszczał wiersze na łamach czasopism, ale wydał także
pod
pseudonimem Ślązak
zbiorek Niezapominajka, kilka wierszy dla śląskiej
młodzieży (1882), opiewający urodę lokalnego krajobrazu oraz oddający uczucia
patriotyczne. Czasopisma dla dzieci, zwłaszcza „Dzwonek”, zamieszczały często
wiersze Franciszka M arca z tom u Skarbczyk strzech polskich (ok. 1900).
N a Śląsku były znane i poczytne również utwory dla dzieci Józefa Chociszew
skiego. Niektóre z nich tutaj wydano, np. K om edyjki dla dzieci i m łodzieży
4 M. T r e s z e l : Związki..., s. 32, 85, 167— 174, 185— 196, 205— 212.
5 W. P a w ł o w i c z ó w n a : Działalność wydawnicza Dziedzictwa Błogosławionego Jana Sarkan
dra w Cieszynie w X I X wieku. W: Książka polska na Śląsku w drugiej połowie X I X wieku. Red.
M. P a w l o w i c z o w a . Katowice 1992, s. 168— 178.
6 S. S m a k : Ludowość utworów literackich Karola Miarki. Cieszyn 1963; I d e m : Pisarstwo
Karola Miarki. Opole 1966; E. M a l i n o w s k a : Karol Miarka - zapomniany „powieściopisarz".
W: Zapomniani. Z dziejów literatury polskiej na Śląsku. Katowice 1992, s. 119— 132; I. M i e r z w a :
Działalność wydawnicza..., s. 72, 84, 119— 120.
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u Prochaski w Cieszynie (ok. 1901), nakładem Feitzingera, inne — opublikowane
w Lesznie czy Toruniu
także były łatwo dostępne, gdyż oficyna Feitzingera
prowadziła skład główny wydawnictw Chociszewskiego. D o najpopularniejszych
należały np. Skarbczyk poezji polskiej dla ludu i młodzieży, w którym znalazły się
fragmenty utworów Mickiewicza, Słowackiego, Lenartowicza (Poznań 1882), oraz
Dzieje narodu polskiego dla ludu polskiego i młodzieży (Poznań 1878)7.
Piśmiennictwo dla dzieci i młodzieży w wieku XIX reprezentuje dużą
różnorodność gatunków i tematów. D o najczęściej występujących należała
p o w i a s t k a . Jej celem było przekazanie czytelnikom wzorów postaw i za
chowań życiowych, charakterystycznych dla ówczesnego, mieszczańskiego idea
łu wychowawczego oraz światopoglądu chrześcijańskiego. Element estetyczny
wyrażał się głównie przez wyraziście akcentowane wzruszenie, czułość, rzewność.
Podobnie jak w baśniach konstrukcja powiastki opierała się na zasadzie
kontrastu między dobrem a złem, pięknem i brzydotą, zawierała element
cudowności, ale była to niezwykłość wtopiona w świat realny, cudowność
„szczęśliwego przypadku, wysłuchanych modlitw, nadzwyczajnych przygód”8.
M łody bohater miał takie cechy, jak pracowitość, zaradność i dzielność,
uczciwość i oszczędność, skromność, a przy tym wierność Bożym przykazaniom,
wiara w sprawiedliwy ostatecznie, bo przez Boga sprawowany porządek świata.
Bohaterowie o takich cechach wychodzą zwycięsko z trudności i za swą
wytrwałość w dobru otrzym ują nagrodę losu na ogół w postaci szczęśliwego
małżeństwa i m ajątku. W ysoko stawiano w powiastkach także wartość wspólno
ty rodzinnej i sąsiedzkiej oraz uniwersalne wartości ludzkie, jak miłość, przyjaźń,
solidarność, prawdomówność, wrażliwość na krzywdę innych.
Większość powiastek podawanych dzieciom na Śląsku tłum aczono i przera
biano z języka niemieckiego. Autorem najczęściej adaptow anym
nie tylko na
Śląsku, ale i w Wielkopolsce
był ksiądz Krzysztof Schmid (1768 1854),
nauczyciel wiejski i kanonik przy kapitule w Augsburgu, autor znanych w całej
Europie licznych książek dla dzieci i dla ludu, a między nimi najpoczytniejszej
jak sądzi J. D unin
aż do czasu Trylogii, powieści Genowefa9. Opowieść
o niezwykłym i pełnym prześladowań życiu świętej hrabiny, J e d n a z najpiękniej
szych i najczulszych historii dla m atek i dziatek”, po raz pierwszy prze
tłumaczona na język polski przez księdza J. K. Dąbrowskiego i wydana
w Toruniu w roku 1835, miała do końca stulecia 56 wydań w całej Polsce,
a najwięcej w zaborze pruskim.
7 J. Chociszewski pisał w jednym ze swoich listów, że na Śląsku pruskim rozeszło się
około 100 egz. jego książeczki zbiorowej Przyjaciel polskich dzieci (Gdańsk 1866, nakład 1000 egz.),
co uznawał za sukces. Podaję za J. D u n i n : Papierowy bandyta. Książka kramarska i brukowa
w Polsce. Łódź 1974, s. 76.
8 I. M i e r z w a : Literatura dla ludu. W: Folklor Górnego Śląska. Red. D. S i m o n i d e s .
Katowice 1989, s. 307.
9 J. D u n i n : Papierowy..., s. 105.

N a Śląsku adaptow ano także inne powiastki księdza Schmida, obfitujące
w zdarzenia niezwykłe i tajemnicze oraz odznaczające się „najczystszą m oral
nością”, pełne „zacnych i świętych nauk, a szczególnie dla młodzieży”, jak zalecał
je Józef Chociszewski klientom swej poznańskiej księgarni w roku 187510. Do
najpopularniejszych należały: Dobry Franus i zly Kostuś; K rz y ż drewniany,
powiastka dla dorosłych i młodzieży; R óża z Tanenburga, czyli zwycięstwo
dziecięcej miłości
„powieść bardzo zajmująca i rzewna dla młodzieży i ludu”;
Jaskinia Beatusa, zajmująca powiastka dla starszych dzieci, opatrzona pod
tytułem „lepiej niewinnie cierpieć, aniżeli źle czynić”; Gałązka kwiatu chmielo
wego, czyli cudowne i niepojęte rządy Opatrzności Boskiej. Pomysły powiastek

i dłuższych opowieści czerpano również z innych autorów niemieckich, np.
Gustawa Nieritza (Chłopiec niewidomy, powieść dla dzieci, wydana nakładem
czasopisma „Tygodnik Polski [...]” w Pszczynie, 1845, 1847, czy M ały górnik,
1845).
Autorem popularnych powiastek dla młodzieży był ksiądz Maciej Smoleński,
tworzący dla firmy Teodora Heneczka w Piekarach — Sieroty (1870), Siostra
Wiktoria (1870), oraz ksiądz J. A. Łukaszewicz, współpracujący z oficyną
Edwarda Feitzingera w Cieszynie
Kochaj swój obowiązek (1887).
B a ś n i e i o p o w i e ś c i f a n t a s t y c z n e znane były najlepiej dzieciom
na Śląsku, gdyż obcowały z nimi od najwcześniejszych lat życia. Były to zarówno
baśnie ludowe, stanowiące istotną część rodzimego, lokalnego folkloru, obecne
głównie w przekazie ustnym, jak i znacznie liczniejsze opowieści baśniowe
i fantastyczne, przyswojone ze skarbca kultury powszechnej, spopularyzowane
w licznych wydawnictwach straganowych, zwykle anonimowych. Baśni literac
kich w opracowaniach autorskich i starannych edycjach jest bardzo niewiele.
Folklor śląski żywił się wątkam i folkloru europejskiego, jak świadczą baśnie
Kopciuszek, Królewna i smok, Królewna strzyga. Obecne są tu wątki znane
w innych regionach Polski, np. O mądrej dziewczynie, co została panią, M adejowe
łoże. Cechą odróżniającą śląskie baśnie ludowe jest niezwykła zwięzłość i rzeczo
wość narracji, lapidarność języka i stylu, pozbawionego wszelkich ozdobników,
wstępów, uogólnień, a także fakt istnienia licznych odm ian — modyfikacja
realiów i krajobrazu zależnie od bliskiej okolicy, w której powstawały11.
Znacznie bogatszy repertuar baśni i opowieści fantastycznych przynosiły
liczne druki jarm arczne, np. wątki zaczerpnięte ze zbioru Tysiąca i jednej nocy
historia O Alibabie i 40 rozbójnikach, o cudownej lampie Aladyna. Baśniową
strukturę miały zarów no „opowieści stare i powszechne”, wywodzące się
z czasów wczesnego renesansu, jak i opowiadania nowsze, tworzone na glebie
10 K. C h r u ś c i ń s k i : Formy literatury popularnej w Wielkopolsce i na Pomorzu w okresie
pozytywizmu. G dańsk 1983.
11 D. S i m o n i d e s: Baśń i podanie górnośląskie. Katowice 1961; E a d e m: Rozwój i znaczenie
folkloru na Górnym Śląsku. W: Folklor Górnego Śląska..., s. 49— 94.

tzw. literatury dla ludu, a potem masowej literatury popularnej. D o najczęściej
wznawianych należały m.in. Historia o szlachetnej i pięknej Magieionie, Historia
o Meluzynie, Historia o siedmiu mędrcach, przeznaczone zarówno dla dorosłych,
jak i dla młodzieży. Równorzędne traktowanie obu adresatów było znamienne dla
literatury dla ludu i rynku wydawnictw jarmarcznych. E. Feitzinger w Cieszynie
powołał w tym celu Biblioteczkę Tanich Książeczek dla Ludu i Młodzieży. Te same
tytuły publikował Karol M iarka w cyklu wydawnictw seryjnych Biblioteka
Ludowa, Biblioteka Tanich Książeczek oraz w mniejszych zbiorkach, np. Zbiór
ciekawych opowiadań dla ludu (1892), Powiastki ludowe, zbiór ciekawych i wesołych
opowiadań (1895), a także inni wydawcy literatury popularnej
Tomasz Nowacki
z synami w Mikołowie, Kabaczka i Lange w Białej, K uhnert w Oleśnie. Niektóre
z tych utworów były adresowane bezpośrednio do młodzieży i dzieci, o czym
oznajmiał zwykle podtytuł. Inne, o podobnym zupełnie charakterze, młodzież na
pewno także czytała, tym bardziej że występowały w tym samym zbiorku lub serii
np. Reinhold cudowne dziecię, Pierścień nieprzeplacony [...] powiastka dziwna
0 ubogim szewczyku i Zulimie, córce tureckiego sułtana.

Na gruncie literatury ludowej teksty literackie i edycje tworzone specjalnie
dla dzieci pojawiają się późno, dopiero na przełomie XIX i XX wieku. Wcześniej
obcowanie dzieci z literaturą dokonywało się w ram ach folkloru, było częścią
kultury ludowej, lokalnej
rodzimej i sąsiedzkiej, przede wszystkim ustnej.
Zbiorki baśni przygotowane dla dzieci wydawały oficyny K. M iarki w M ikoło
wie i E. Feitzingera w Cieszynie. W zorowana na niemieckim opracowaniu
Bechsteina dwutom owa edycja E. Feitzingera przynosiła najbardziej znane
baśnie ze zbioru braci Grim m i innych, m.in. Jaś i M algorzatka, Czerwony
kapturek, Z lo ty jeleń, O siedmiu krukach, K okoszka i kogucik, Zając i lis, Stoliczku
nakryj się (1901). K arol M iarka wydawał mniejsze, odrębne zeszyciki z myślą
m.in. o publiczności dziecięcej: Rybak, duch i król czarnych wysp (1889), Duch gór
1jego siostry (1889), Trzy ciekawe opowiadania czarodziejskie: Zaklęta księżniczka,
C zterej muzykanci z gór K arkonoszy, K siężniczka czarodziejska (1889). Znana

była na Śląsku również baśń o pięknej i bestii, przystosowana do polskich realiów
Piękna Kazim iera i człowiek potwór (Feitzinger, 1901). Baśnie z tysiąca i jednej
nocy opracował dla tego wydawcy A. Bogucki (1901).
Ludowe baśnie śląskie weszły do obiegu literackiego i stały się znane dzięki
Romanowi Zmorskiemu. Wydając (u K orna w 1852 roku) Podania i baśni ludu
w M azowszu ( z dodatkiem kilku szląskich i wielkopolskich) włączył baśnie śląskie
do skarbnicy polskiej kultury ludowej.
Najpiękniejsze baśnie śląskie, jak Wyrwidąb, Waligóra i Prościdroga, Córka
młynarza, Bartek i diabeł, Jeleń wieloryb i orzeł (ta ostatnia na motywach ze
zbioru braci Grimm) chciał utrwalić i upowszechnić ludowy pisarz Jan Kupiec
z Łąki, opracowując Powieści i bajki śląskie (Poznań 1884, 1893, drukowane też
w katolickim tygodniku „Oświata”). Później, u progu powrotu Śląska do
Macierzy, opracował je na nowo ksiądz Emil Szramek, wydając u M iarki

dwa zeszyty Bajek dla dziatw y polskiej (1920, 1921)12. Bajki śląskie weszły też do
znanego i czytanego tutaj zbiorku Józefa Chociszewskiego Wyrwidąb i Waligóra
[...] na tle podań narodowych (Gniezno 1897, Poznań 1902).
Bardzo popularne były w ludowym piśmiennictwie śląskim p o d a n i a
i l e g e n d y . Pierwsze, na ogół krótsze niż baśnie, osadzone są w realiach
Śląska, związane z konkretnym miejscem i wydarzeniem. Rodzime są imiona
bohaterów, krajobraz, zwyczaje i język. W ystępują tu znamienne dla śląskiego
folkloru postacie demoniczne: utropiec, skarbnik, skrzatek. Szczególnie popu
larny był na Śląsku cykl podań o zaklętych, śpiących rycerzach13.
O drębną grupę stanowiły bardzo łubiane przez młodych czytelników,
zwłaszcza chłopców, opowieści o zbójcach, choć przeznaczone były raczej dla
dorosłych, np. historia o Rinaldo Rinaldinim, czy podobne Abelino, straszny
bandyta, Giacomo, wódz bandytów [...], wydawane w straganowych zeszytach
u Feitzingera w Cieszynie i Nowackiego w Mikołowie. M oda na piśmiennictwo
tego typu stała się zapewne inspiracją opracowania podobnego tem atu przez J.
Chociszewskiego; Powieść o zbójcach, opryszkach i hajdamakach zawiera m.in.
dwa ludowe opowiadania śląskie o M adeju (1906).
L e g e n d y , czyli opowiadania epickie o charakterze m oralizatorskim,
z elementami fantastyki, wiązały się z życiem i dziełami szczególnie czczonych na
Śląsku świętych
Jadwigi, Wojciecha, Anny, Czesława, Piotra, Krzysztofa
i archanioła Michała. Dzieci były wdzięcznymi słuchaczami tych opowieści,
mogły także obcować z nimi w lekturze, gdyż wchodziły one w skład przygotowy
wanych specjalnie dla nich książeczek o przeznaczeniu religijnym oraz pub
likowane w czasopismach dla dzieci przy okazji świąt kościelnych.
Baśnie i powiastki wchodziły w skład licznych popularnych książeczek
zbiorowych dla dzieci. Firm om wydawniczym Feitzingera i M iarki przyznać
trzeba zasługę przyswojenia dzieciom śląskim w drugiej połowie XIX wieku
znanej już w innych krajach k s i ą ż e c z k i o b r a z k o w e j , przeznaczonej dla
najmłodszych, dopiero zaczynających czytanie, pojmowanej jako ważne narzę
dzie ich wychowania i nauczania oraz jako pomoc dla rodziców. „Książeczki te
[...] zaopatrzone w obrazki i liczne powiastki, zdania moralne, zagadki i śpiewki.
Aby dzieci mogły sobie przeczytać treść tych książeczek, dodany jest do każdej
książki mały, bardzo praktyczny elementarzyk polskiego czytania i pisania”
zachęcał wydawca w roku 1891, zapowiadając nową serię siedmiu książeczek
z kolorowymi obrazkami, o objętości 16 48 stron, na którą składały się takie
tytuły, jak: K siążeczka z obrazkami dla grzecznych dzieci, Zabawa w obrazkach dla
grzecznych dzieci, Świat dziecięcy w obrazkach i powiastkach, wiersze, zagadki
12 K. K r a s o ń: Pierwsze polskie książki dla śląskich dzieci, czyli o baśniach w opracowaniu
księdza Emila Szramka. W: Książka polska na Śląsku w latach 1900— 1922. Red. M. P a w ło 
w i c z o w a. Katowice 1994, s. 143— 158.
13 D. S i m o n i d e s : Baśń..., s. 52 i n.

i nauka czytania, Nauka w obrazkach (ilustracje, powiastki połączone z nauką
czytania i pisania), Słuchaj rodziców i starszych (pow iastki i przykłady o nie
grzecznych dzieciach), Skarbiec zabaw i uciech ( powiastki i wiersze dla dzieci),
Poczciwy A ntoś (opowiadanie dla dzieci, które chcą być grzeczn e)14. Te same

tytuły ukazywały się niemal równocześnie u K arola M iarki w Mikołowie.
Feitzinger już wcześniej, w latach 1887 1888, wydał 12 książeczek o objętości
5 stron z obrazkami, które zawierały głównie powiastki dla dzieci. Staranniejszą,
gustowną szatę edytorską i większy format miało 6 książek dla dzieci, wydanych
w Cieszynie jako seria druga. Różniły się one również tem atyką czerpaną z życia
przyrody i najbliższego otoczenia dziecka (Wiosna, W górach i dolinach, D obrzy
przyjaciele, Świat dziatek, N asi domownicy). W ielką popularnością cieszyła się
seria 10 ilustrowanych bajek: M ądry kot, Kopciuszek, Białośnieżka, Głupi Janek,
Śpiąca królewna, Czerwona czapeczka, Tomcio Paluch, C hytry lis, O Janku
i M ałgosi, P rzygody zwierząt. Książka obrazkow a to specyficzny gatunek

piśmiennictwa dla najmłodszych dzieci. Jej cechą jest równorzędność obrazu
i tekstu oraz ich wzajemna zależność, a także swoista poligatunkowość; na ogół
zawierały one kilka typów wypowiedzi językowej — tzw. małe formy: bajki,
powiastki, maksymy, zagadki itp., połączone charakterem ukształtow ania
graficznego. Książki tego typu rozpowszechnione były już w pierwszej połowie
XIX wieku i w czasach Oświecenia, gdy wydawali je głównie Kom owie i Z.
Schletter (np. Jasia i Eulalci najmilszy podarunek. N owa książeczka z 6 litografami
i kolorowymi obrazkami dzieciom lubym ofiarowana, 1853). W drugiej połowie XIX
wieku w wykonaniu popularnym i w skromnej szacie graficznej upowszechniali je
czołowi wydawcy śląscy, choć nie wszystkie tak przez nich określone tytuły do
tego gatunku m ożna rzeczywiście zaliczyć.
Literatura p o p u l a r n o n a u k o w a z różnych dziedzin, a zwłaszcza geo
grafii, nauk przyrodniczych i historii, pojawiała się głównie w obiegu wysokoartystycznym, szczególnie w pierwszej połowie stulecia, gdy stanowiła obfity
dział piśmiennictwa dla dzieci i młodzieży. Liczne tytuły miały zwykle formę
gawędy o świecie rzeczy i zwierząt, o zjawiskach przyrody, choć i tu obecne były
fragmenty fabularne, służące m oralnem u pouczeniu oraz rozrywce, np. Podróż
Stasia, Antosia, Franusia i Z osi po rzeczyw istym świecie (1810), Jana Ch.
Pujoulxa: K siążka dla młodziańskiego wieku, czyli nauki zabawne z historii
naturalnej zw ierząt i roślin (między 1804 a 1811 rokiem cztery wydania), Galerya
( najnowsza) narodów, czyli zabawa z nauką połączona dla użytku m łodzieży

(1820), Gra pytań z geografii powszechnej ze stu kart złożona, czyli sposób
nauczenia się w zabawie pierwszych zasad geografii (1806). Utwory o tej tematyce
pisali również Jan Stachowicz, twórca M alej galeryi obrazowej zw ierząt domo
wych (1852), oraz pochodzący z M ałopolski, a piszący dla firmy Feitzingera,
Aleksander Borucki — Szkice z życia zwierzęcego (1888).
14
J. B r o d a : Wydawnictwa ludowe Edwarda Feitzingera seniora. W: Z dziejów cieszyńskiego
drukarstwa. Red. A. G ł a d y s z . Bielsko-Biała 1982, s. 94— 107.

W dziedzinie nauki historii i wychowania patriotycznego ważną rolę
odegrały — oprócz wspomnianych już dzieł J. S. Bandtkiego i J. Lelewela
Pielgrzym w Lubopolu J. Lompy, adresowany do ludu i młodzieży (1844),
oraz obszerne dzieło historyczne wydane przez M iarkę — Dzieje narodu
polskiego opowiedziane dla ludu i m łodzieży (1897), zawierające m apę Polski
przedrozbiorowej i liczne ilustracje; było ono również publikowane w odcinkach
w „Przyjacielu Rodzinnym ”. Beletrystykę historyczną uprawiał M iarka oraz
A. Borucki, który na zamówienie Feitzingera opracował opowieści o mistrzu
Twardowskim (1888) i Ondraszku (1889). Obie akcentowały treści społeczne
i narodowe
pierwsza nawiązując do historii Polski, druga do dziejów Śląska.
Historię powszechną pozwalały poznać dziełka: Rollin dla młodzieży, czyli wybór
najznakomitszych czynów starożytnych i rzymskich (1810) oraz Dziejopis dla
młodzieży, czyli wybór czynów pamiętnych czerpanych z historii dawnej i teraźniej
szej, zdolnych ozdobić rozum młodzieży, ukształcić serce, wpoić dobre prawidła,
szlachetne uczucie i miłość cnoty. Z przydatkiem not biograficznych (1809).

W ydawnictwa r e l i g i j n e dla dzieci i młodzieży to przede wszystkim
katechizmy, wykładające zasady wiary, adaptacje opowieści biblijnych, żywoty
świętych, a także powiastki moralne, przynoszące wzór życia człowieka wierzące
go. Opowieści te pełniły funkcję pouczającą, pobudzały uczucia religijne,
zawierały także rozrywkę: np. Biblijna historia dla dzieci [...], przełożone
z niemieckiego dziełko K. Schmida (1820, 1838), także przyswojona z nie
mieckiego A. P. Jaisa Pięćdziesiąt i dwie opowieści [...]. K siążeczka do zabaw y
i nauki młodzieży, dla wzbudzenia i ożywienia chrześcijańsko-religijnego ducha

(1821), Z biór krótki życia świętych pańskich w młodym wieku z tego świata
zeszłych. Podarunek dla młodzieży chrześcijańskiej (1821). W drugiej połowie XIX
wieku M ałą legendę. Ż yw o ty świętych dla m łodzieży i ludu opracował i wydał
w Strzelcach Wielkich ksiądz Jan Chrząszcz15. Liczne modlitewniki dla młodzie
ży wydawała firma K arola Miarki.
Starano się także o dostarczenie dzieciom i rodzinom wzorów dobrej i godnej
zabawy. Oficyna M iarki wydała 10 ilustrowanych broszur propagujących
z a b a w y towarzyskie i umysłowe oraz gry sportowe. Autorem większości
zbiorków tego typu był Stary Maciej, czyli Antoni Stefański: K rótka nauka
pływania dla młodych przyjaciół, Z abaw y zimą, M iłe zatrudnienie w wolnych
chwilach, Zgadnij, Wesołe chwile, Gry towarzyskie, Gry umysłowe, Gry i zabaw y
w kółku rodzinnym. Dziełka te inspirowane podobnym i książeczkami nie

mieckimi, związanymi z żywym w ówczesnej pedagogice niemieckiej ruchem gier
i zabaw sportowych (lata dziewięćdziesiąte XIX wieku), który służył jednak akcji
germanizacyjnej16, przynosiły także treści patriotyczne.
15 Szerzej na ten tem at zob. I. S o c h a: Małe legendy, czyli opowieści o świętych dla użytku dzieci
na Śląsku w X I X i na początku X X wieku. W: Z dziejów książki i prasy na Śląsku. Red.
K. H e s k a - K w a ś n i e w i c z [w druku],
16 I. M i e r z w a: Działalność wydawnicza..., s. 95.

Zabawie, towarzyskiej i w gronie rodzinnym, obchodom różnych uroczysto
ści służyły także wiersze okolicznościowe: Niezapominajki. Wybór najlepszych
wierszy do imionnika (1885), Zbiór dobranych powinszowań wierszem i prozą dla
dzieci i dorosłych (1885).
D okonany przegląd uświadamia, że jest to zbiór bogaty i różnorodny oraz
ujawnia konieczność badań nad funkcjami i obiegami książek dla dzieci na
Śląsku.
Większość utworów dla dzieci i młodzieży, tworzonych i wydawanych siłami
miejscowych pisarzy i edytorów, pojawiła się na Śląsku w końcu lat osiem
dziesiątych i w latach dziewięćdziesiątych, gdy paląca stała się potrzeba
przeciwdziałania niemieckiej akcji kulturalnej, prowadzonej w szkolnictwie
i w instytucjach pozaszkolnych w wyraźnym celu germanizacyjnym, zwłaszcza
gdy odrzucona została w sejmie pruskim petycja partii Centrum w sprawie
nauczania dzieci polskich w ojczystym języku, przede wszystkim na lekcjach
religii.
Podobne zadania podjęła w tym samym czasie prasa adresowana do młodych
czytelników. C z a s o p i s m a d l a d z i e c i zaczęły ukazywać się w końcu lat
osiemdziesiątych. Były to głównie dodatki przy czasopismach i gazetach
regionalnych, zwłaszcza „Dzwonek”, ukazujący się od roku 1893 z przerwami do
roku 1931 jako dodatek do „K atolika”, a także do innych poczytnych śląskich
gazet. Redagował go początkowo redaktor „K atolika” Adam Napieralski, a od
roku 1903 wybitna działaczka narodowego ruchu kobiecego, popularna pub
licystka Janina Om ańkowska. Czasopisma dla dzieci ze względu na swą
regularność i popularność stanowiły ważny obieg literatury dziecięcej, zawierały
opowiadania, gawędy, powiastki, baśnie i bajki, wiersze, gry i zabawy, modlitwy,
znane także z wydawnictw książkowych. Pełniły istotną funkcję dla popularyza
cji książki dziecięcej, zamieszczając reklamy wydawnictw przeznaczonych dla
młodej publiczności. N a przykład w „Gazecie Opolskiej” 9% reklamowanych
edycji to tytuły dla dzieci17. W „K atoliku” sięgają one 20%. Czasopisma
przynosiły znacznie mniej utworów baśniowych i fantastycznych, choć były one
oczywiście obecne. Dom inują początkowo teksty wychowawczo-moralizatorskie, religijne, popularnonaukow e ze świata zwierząt, a na przełomie wieków
obfitszy staje się nurt opowiadań z historii ojczystej. W latach dziewięć
dziesiątych coraz częściej pojawiają się artykuliki zachęcające do doskonalenia
czytania i pisania w języku polskim, poezje autorów polskich, opowiadania
z polskiej historii i kultury, sylwetki sławnych Polaków. Pragnąc zachęcić dzieci
do polskiej lektury, ogłaszano konkursy z nagrodami, np. na napisanie po polsku
17
M . K a l c z y ń s k a : Wydawnictwo prasowe „Gazety Opolskiej" w roli edytora i popularyzatora
książki polskiej w Opolu (1890— 1923). O pole 1994, s. 167.

listu do redakcji „Dzwonka” (1893) czy „Przyjaciela Rodzinnego” (1896).
W odpowiedzi na ten drugi konkurs napłynęło do wydawnictwa M iarki 785
listów z blisko 300 miejscowości, w tym 94 położonych na Śląsku. N agrodą była
książka zbiorowa Dziatkom polskim ku nauce i rozryw ce18.
O
rozpowszechnieniu poszczególnych tytułów i preferencjach czytelniczych
wnioskować m ożna pośrednio na podstawie katalogów, bibliografii zalecających
i ankiet czytelniczych19. „Dziennik G órnośląski” w latach 1848— 1849 pub
likował spisy książek napływających do Czytelni Bytomskiej od różnych
ofiarodawców. Niewiele tam pozycji dla dzieci i młodzieży, jednak pojawiające
się tytuły najogólniej odzwierciedlają przedstawione tutaj działy piśmienni
ctwa. Najliczniej występują adaptacje popularnych dziełek księdza Schmida:
Hrabina Genowefa, Eustachiusz, Dobry Franus i zły K ostuś, Bogumił, młody
pustelnik, opracow ania J. Lompy na m otywach innych autorów niemieckich:
M ały górnik oraz Chłopiec niewidomy, a także oryginalny Pielgrzym w Lubopolu, Powieści bajeczne szląskie (prawdopodobnie ks. Jana Kupca?), Wieczory
pod lipą L. Siemieńskiego oraz Pielgrzym w Dobromilu I. Czartoryskiej,
z klasyki europejskiej P rzypadki Robinsona, Bajki Ezopa, Bajki La Fontaine’a, a także tomiki zbiorowe K siążeczka moralna dla dzieci, Zabawki dla
dzieci itp.20

D użą wagę przykładano do rozwijania czytelnictwa i właściwego do
boru lektury dla dzieci na Śląsku Cieszyńskim. Feliks Kozubowski zale
cał przede wszystkim utwory o tendencjach patriotycznych, także autorstw a
pisarzy śląskich, np. K. M iarki Szwedzi w Lędzinach, J. Lompy Przysłow ia
i mowy potoczne ludu na Szlązku, poezje K onstantego D am rota Wianek z Gór
nego Śląska. Dzieciom młodszym polecał opowiadania zapoznające z historią
Polski
W. L. Anczyca, W. Bełzy, J. Chociszewskiego, a w dziale gier
i łamigłówek Wielką grę z historii polskiej, która dawała sposobność sprawdzenia
18 I. M i e r z w a: Działalność wydawnicza..., s. 49, 76, 129.
19 K ryteria zakwalifikowania edycji do zbioru książki dla dzieci sprawiają wiele kłopotów, gdyż
w obiegu popularnym łączono często adresata ludowego i dziecięcego. N ieostra była zwłaszcza
kategoria „młodzież”. Przede wszystkim zaliczono tu publikacje, w których adresat dziecięcy jest
jednoznacznie określony tytułem, podtytułem lub przez formę edytorską. Trudniej przy
porządkować tytuły wydane w seriach Biblioteczka [...] dla Ludu i Młodzieży, w których adresata
poszczególnych tekstów nie określono żadną z najczęściej stosowanych formuł („dla ludu”, „dla
młodych i starych”, „dla młodzieży” itp.). W tym w ypadku kwalifikowano te teksty, które w innych
edycjach lub w poradnikach lektury określano jak o przeznaczone dla młodych bądź których au to r
znany był jako tworzący głównie dla dzieci (np. Krzysztof Schmid). Brano także pod uwagę formę
edytorską i gatunkow ą (baśń, bajka). N a pewno wiele tytułów z tych serii stanowiło lekturę
młodzieży, choć adresowane były do czytelnika dorosłego („dla ludu”).
20 Zob. M. T r e s z e l : Związki..., s. 70, 109 oraz Aneks II, s. 288.

i utrwalenia tej wiedzy. Uwzględnił także klasyczny repertuar dziecięcy literatury
powszechnej — baśnie Andersena, bajki Fenelona i Kryłowa21.
Cieszyński nauczyciel zboru ewangelickiego Jan Śliwka preferował dla
młodzieży utwory o wartościach kształcących i moralnych, zwłaszcza „obrazy
z życia ludzi i przyrody”. Cenił powiastki K. Schmida, głównie Genowefę,
przestrzegał zaś młodych przed literaturą sensacyjno-przygodową z obiegu
jarmarcznego, jak opowieści o Sowiźrzale, o Rinaldo Rinaldinim, o Meluzynie
i M agieionie22.
Polska książka dla dzieci i młodzieży stanowi na Śląsku zbiór bogaty,
różnorodny gatunkowo i tematycznie, w większości skromny pod względem
form opracow ania edytorskiego. Piśmiennictwo dla dzieci funkcjonowało
tutaj w różnych obiegach i sytuacjach komunikacyjnych, pełniło różnorodne
funkcje. M a ono cechy zarówno oryginalne, jak i wtórne, uniwersalne
po
krewne z literaturą powszechną i ogólnopolską, oraz lokalne, swoiste. K o
nieczne są interdyscyplinarne badania tego zjawiska. W pierwszej połowie
XIX wieku polska produkcja śląskich oficyn wydawniczych stanowi integralną
część polskiego, a nawet europejskiego, wysokoartystycznego obiegu książki
dziecięcej. W drugiej połowie stulecia przeciwnie — piśmiennictwo dla dzieci
tworzone jest głównie siłami autorów miejscowych, ściśle związane z regionem,
wyraźniej formułuje specyficzne zadania wychowawcze i patriotyczne. Jednak
ukształtowane w obrębie ludowej literatury popularnej, wykazuje rów no
cześnie silne związki z ogólnopolskim rynkiem druków jarm arcznych oraz
z wzorami europejskiego, a zwłaszcza niemieckiego piśmiennictwa dla ludu.
Obieg jarm arczny przynosił teksty służące rozrywce i pouczeniu. P ropono
wany tu wzór osobowy i wychowawczy pozbawiony był na ogół cech na
rodowych i rodzimych. K ultura i historia jako treści wychowania były
w nim niemal nieobecne, głównymi cechami, jakie propagowano, była bogobojność i pracowitość. Tym większa zasługa rodzimych pisarzy śląskich,
którzy tworzyli literaturę przekazującą wartości patriotyczne, wiedzę o hi
storii regionu, jego związkach z polską kulturą, a równocześnie - dzięki
nawiązaniom do folkloru
literaturę osadzoną w swojskiej czasoprzestrzeni
Śląska, jego krajobrazu, tradycji i obyczaju, które stanowić mogły płasz
czyznę zakorzenienia. Wydaje się, że tutaj można poszukiwać jednej
21 F. K o z u b o w s k i O wyborze książek dla dorastającej młodzi. Przewodnik o wyborze książek
dla młodzieży szkolnej. Cieszyn 1879. Por. B. K u I k a: Książka polska w nauczaniu języka narodowego
na Śląsku w drugiej połowie X I X wieku. W: Książka polska na Śląsku w drugiej połowie X I X wieku...,
s. 117— 118.
22 M. P a w ło w ic z o w a: Tematyka historyczna w publikacjach śląskich z lat 1900-1922.
W: Książka polska na Śląsku w latach 1900-1922..., s. 117.

z głównych przyczyn faktu, że mimo kilkusetletniego pozostawania poza
obszarem polskiego organizmu państwowego znaczna część ludności ślą
skiej na początku XX wieku czuła się Polakam i i w granicach Polski chciała
pozostać.

IRENA SOCHA
Children’s Literature in Upper Silesia in the 19th Century
In the Sphere of High Circulation, Popular Literature and Folklore
Summary
The treatise presents a general outline of Polish literature for children and youth in U pper Silesia
in the 19th century. The au th o r arranges the literary texts according to the circles in which they
functioned (high-artistic, popular, folk), the authors (foreign, Polish and local) and subject m atter,
purpose and function (stories, fairy-tales, legends, picture books for the youngest, scientific, historical,
religious, those including games).
The review connecting the bibliological (history of book), historical- and sociological-literary
aspects shows th at Silesia was an im portant centre of production of Polish children’s book. The book
was at the same time an evidence of connections of this region with high-artistic, E uropean and
all-Polish literary culture — especially in the first half of the 19th century — and the evidence of
existence of vital local environm ent of writers and publishers creating in order to fulfill the children’s
audience’s needs, mainly its patriotic and religious education.

IRENA SOCHA
Schrifftum für Kinder im 19. Jahrhundert in Schlesien
Im Kreis der hohen und der populären Literatur wie auch der Folklore
Zusammenfassung
Im vorligenden Aufsatz wird allgemein das polnische Schrifftum für K inder und Jugendliche im
19. Jahrhundert in Schlesien dargestellt. Die literarischen Texte werden nach Kreisen geordnet, in
denen sie funktionierten (hohe und populäre wie auch Volksliteratur), nach den Autoren (fremde,
polnische, lokale) und nach der Theamtik, der Bestimmung der Funktion (Erzählungen, Märchen,
Sagen und Legenden, Bilderbücher für die Jüngsten, populär-wissenschaftliche Bücher, historische,
religiöse, Bücher mit Spielen und Rätseln).

Die Aufstellung, die bibliologischen Aspekte (die Geschichte des Buches) und die historisch-sozioliterarischen Aspekte verbindet, zeigt, daß Schlesien ein wichtiges Zentrum der H erstel
lung des Buches für K inder war. Dieses Buch war zugleich Zeugnis der Beziehungen dieser Region zu
der hohen europäischen und gesamtpolnischen literarischen K ultur — vor allem in der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts — und Beweis für das Vorhandensein eines aktiven lokalen Kreises der
Schriftsteller und Verleger, die für die K inder schufen, und vor allem zur patriotischen und frommen
Erziehung beigatragen hatten.
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KRYSTYNA HESKA-KWAŚNIEWICZ

Zwycięstwo Koziołka Matołka nad stalinizmem

„Trzeba powiedzieć, że również tacy pisarze, jak M akuszyński czy M orcinek,
kształtowali swoje utwory na podstawie negacji walki klasowej”1
napisał
Grzegorz Lasota w referacie wygłoszonym w 1951 roku na rozszerzonym
Plenum Zarządu Głównego ZLP, poświęconym literaturze dla dzieci i młodzie
ży. Takie stwierdzenie rów nało się wyrokowi na pisarza tak bardzo popularnego
wśród młodych i najmłodszych czytelników, a nie wznawianego w okresie
stalinizmu w Polsce. „Zasłużył” sobie na to nie tylko ową „negacją walki
klasowej”, ale także ideą dobroci, ukazywaniem świata szlachecko-inteligenckiego i humorem. Totalitaryzm bowiem bał się śmiechu, do czego zresztą
przyjdzie jeszcze powrócić. M iał też M akuszyński na swoim koncie książkę
szczególnie „groźną”
Uśmiech Lwowa, uroczą, bezpretensjonalną opowieść
o Orlętach Lwowskich, pełną miłości do polskich Kresów. Zakaz publikowania
objął nie tylko powieści dla młodzieży, ale także książeczki dla dzieci, w tym
K oziołka M atołka, co może się wydawać najbardziej zdumiewające2. A jednak:
Koziołek Matołek był z Polski wygnany. Nie mógł brykać po polskich
drogach, migać białą brodą i czerwonymi porciętami, przeżywać swoich
niesłychanych przygód, rozmawiać z kaczką po francusku, z cesarzem chińskim
po chińsku, a z Hindusami po indyjsku, gdyż przez to odciągał nam dzieci od
procesów produkcji i był heroldem eskapizmu.3

Gdy po wieloletniej przerwie, w lutym roku 1957, K oziołek M atołek pojawił
się znów, w stutysięcznym nakładzie, na półkach księgarskich, było to wydarze
1 G. L a s o t a : O sytuacji w literaturze dla dzieci i młodzieży. „Twórczość” 1951, n r 1.
2 Por. B. B i a ł k o w s k a : K siążki nie chciane - książki groźne dla dzieci w Polsce Ludowej.
„Nowe Książki” 1991, nr 7.
3 G o y a : Zwycięstwo Koziołka Matołka nad stalinizmem. „Tygodnik Powszechny” 1957, nr 1.

nie symboliczne, oznaczało, że w literaturze dla dzieci powróciło prawo „do
uśmiechu, baśni i zabawy”; jako pierwszy zauważył to publicysta „Tygodnika
Powszechnego”, podpisujący się kryptonimem Goya. W ażność tego wydarzenia
potwierdzili polscy czytelnicy; książka pojawiła się w księgarniach w piątek
rano, a po południu już nie było ani jednego egzemplarza. N akładcą było
Wydawnictwo Literackie w Krakowie, którego rangi charakteryzować nie
trzeba.
Żadnej innej książki dla dzieci, oprócz jeszcze Kubusia Puchatka, nie spotkało
takie wyróżnienie, i to jeden z istotnych powodów, dla których warto Koziołkowi
temu polskiemu don Kichotowi
poświęcić nieco uwagi.
Koziołek „narodził” się w roku 1933, gdy chory na cukrzycę Kornel
M akuszyński przebywał w sanatorium w Otwocku. M arian Walentynowicz
ilustrator książki
tak opisuje owo wydarzenie:
Przy butelce wina szukaliśmy bohatera książeczki obrazkowej dla dzieci.
Przejrzeliśmy wszystkie zwierzęta, począwszy od kota i psa, a kończąc na
zwierzętach egzotycznych. Doszliśmy do wniosku, że wszystko już było.
Chcieliśmy coś nowego. Przyszedł mi na myśl kozioł. „Kozioł, koziołek, koziołek
Matołek. Już piszę” — powiedział Makuszyński i wzięliśmy się do pracy.4

W okresie międzywojennym książka miała 8 wydań w łącznym nakładzie
około 300 tysięcy egzemplarzy, co było cyfrą imponującą w sytuacji, gdy dobre
powieści ukazywały się w nakładzie 3 —5 tysięcy.
Zwierzęta dawno stały się ulubionymi bohateram i literatury dla dzieci5,
należały do nich także kozy i koziołki. N aturalny komizm wyglądu i zachowania
tego zwierzęcia był dla pisarzy wystarczającym argumentem, ale takiej kreacji jak
Koziołek M atołek w literaturze dla dzieci jeszcze się nie spotkało. Stał się on więc
szybko symbolem śmiechu i przygody. Rysownik stworzył śmieszną m łodą kozę
z maleńką „piękną” bródką, hardą pańską miną, ubraną w krótkie czerwone
spodnie. Pisarz mówił o nim „syn kozy”, „m ądra głowa”, „miłe zwierzę” „słynny
kozioł, pan M atołek”, „szlachetna polska koza” itp. N a wszystkich ilustracjach
Koziołek m a bardzo wyrazistą mimikę, zawsze widać na rysunku, czy jest wesoły
czy smutny, zdziwiony czy oburzony. M a typową fizjognomię komiczną, by użyć
określenia Bergsona6, ale na ogół cechuje się dobrym samopoczuciem i od
powiada mu każda życiowa rola i w każdej siebie akceptuje. Becząc kozim
głosem, jest przekonany, iż śpiewa piękniej niż słowiki, powołany do wojska,
z dum ą zauważa, że „tak zaczynał Bonaparte”, ujawniając przy okazji wiedzę
historyczną
a przez nieoczekiwanie zestawienie osiągając znakomity efekt
4
5
dzieci
6

Wywiad z M. Walentynowiczem. „Słowo Powszechne” 1957, n r 31.
Por. J. C i e ś l i k o w s k i : Sposoby istnienia bajki dziecięcej. Bohater bajki. W: Literatura dla
i młodzieży. Teoria i krytyka. Wybór tekstów. K raków 1973, s. 192.
H. B e r g s o n : Śmiech. Esej o komizmie. K raków 1977, s. 64.

humorystyczny (mieści się on właśnie w konwencji heroikomicznej). M atołek jest
bardzo dobrze wychowany, uprzejmy dla ludzi i zwierząt, doskonale obyty
towarzysko. M a też celne powiedzonka na każdą okazję: „Niech ogony wam
odlecą”
powie zirytowany do małp, a przemieszczając się z księżyca na ziemię
za pom ocą spadającej gwiazdy, woła „raz śmierć kozie!”. Wspomnieć zresztą
trzeba, że M akuszyński wykorzystał wszystkie możliwe i niemożliwe związki
frazeologiczne związane ze słowem koza: „Hulaj koza”, „Raz śmierć kozie” itp.
W jednej postaci nastąpiło skondensowanie komizmu form, gestów i ruchów 7.
Cztery księgi przygód Koziołka M atołka m ają bardzo dynamiczny układ
wydarzeń, które określa struktura wędrówki i przygody, powtarzająca się
w sposób cykliczny, ponieważ tematem jest podróż: poszukiwanie Pacanowa,
słynnego z tego, iż kują w nim kozy (ten pomysł to również zabawa wynikająca
z odmiennej pisowni i brzmienia słowa Kozy
tak nazywa się słynny ród kowali
z Pacanowa). Przygody przeżywane w trakcie wędrówki, na ogół oddalają od
celu bohatera, który wciąż odnajduje nie to, czego poszukiwał. Dzięki jednak
nieporozumieniom i perypetiom podróż prowadzi poprzez m orza i oceany,
egzotyczne kraje, nowe miasta. Koziołek porusza się w pionie (od księżyca
po dno oceanu) i w poziomie
wzdłuż całej kuli ziemskiej. W realistycznej
warstwie fabuły podróżuje pociągiem, samochodem, okrętem czy aeroplanem;
w fantastycznej posługuje się spadającą gwiazdą, wędruje po tęczowym łuku itp.
Poznaje zwierzęta, obyczaje, ludzi, egzotyczne rośliny. I są to poznania właśnie
realistyczne: w Ameryce jako kowboj jeździ na koniu, w Chinach chodzi ubrany
jak m andaryn, w afrykańskiej puszczy zrywa z drzew banany i kokosy. Światy
fantastyczny i realistyczny przenikają się w tych przygodach w sposób cudowny,
ale zawsze logiczny. To wszystko gwarantuje świetną zabawę, w którą wciągnięte
zostaje nie tylko dziecko, ale i czytający mu dorosły.
M atołek spotyka postacie dobrze znane dziecku z baśni i legend: babę Jagę,
pana Twardowskiego, smoka wawelskiego. Ich obecność wpisuje Koziołka
w świat, w którym dziecko jest już zadomowione; bohater baśniowy czasem
Koziołka nobilituje (tak jest właśnie z Twardowskim), czasem uwydatnia jego
dobroć i spryt (baba Jaga).
P rzygody K oziołka M atołka mają wszelkie cechy poem atu heroikomicznego,
ale jest to oczywiście heroizacja żartobliwa; uwznioślone zostają postać i czyny
Koziołka, a także jego mowa, co zawsze daje efekty humorystyczne. Nawet
określenie „księga” w odniesieniu do poszczególnych części cyklu służy uwzniośleniu. Pisane są bardzo rytmicznym ośmiozgłoskowcem, melodyjnym i wpadają
cym w ucho. Pod obrazkiem zawsze znajduje się czterowiersz, w którym rymuje
się drugi i czwarty wers, a także pojawiają się rymy wewnętrzne. Słowa „Koziołek
M atołek” m ają nie tylko wyraziste nacechowanie semantyczne, ale również
znamienne skojarzenia rymowe: wesołek, tobołek, fikołek, które same zapra
7 Ibidem, s. 70 i n.

szają do zabawy. D odajm y też, że zwrot „Koziołek M atołek” stał się najtrw al
szym związkiem frazeologicznym i wszystkim, którzy w dzieciństwie przeżyli tę
książkę, na zawsze widok kozy będzie się z nią kojarzył.
Zaproszeniem do zabawy są zresztą także imiona innych bohaterów,
zawierające w sobie ich charakterystykę: „Baran W yłupiasteoko”, „Babcia,
z dom u Fik-Fikalska, / Z męża pani Capkozina” (s. 31)8, „Stary bocian, W ojtek
Kulas” itp.
Słowo „M atołek” m a w języku polskim pogardliwe nacechowanie seman
tyczne, związane z niedorozwojem umysłowym i fizycznym. Jedno z symbolicz
nych znaczeń kozy przypisywało jej właśnie głupotę, upór, żarłoczność9; często
występują również legendy o diable, chętnie przybierającym postać kozy. Wiele
przysłów, głównie ludowych, wydobywało wymienione cechy kozy. Inne znacze
nie, wywodzące się z Biblii
kozioł ofiarny
to ktoś niesłusznie potępiony
i oskarżony. Wszystko to M akuszyński wyzyskuje. Nie korzysta natom iast
z symboliki mitologicznej, zdecydowanie negatywnej. Nasz M atołek bywa brany
za diabła, bywa żarłoczny i uparty, ale to wszystko mieści się w granicach zabawy.
Z zagadnieniem tym wiąże się też kwestia Pacanowa, miejscowości będącej
tradycyjnie przedmiotem kpin (takie miejsce m ożna odszukać w każdym kraju),
które znalazły swoje odbicie także w przysłowiach dotyczących Pacanow a10. Jest
wśród nich i to, które wykorzystał Makuszyński: „W Pacanowie kują kozy”.
Wszystko to w rezultacie tworzy określone skojarzenia i stereotypiczne wyob
rażenia o koźle. M akuszyński przeciwstawia się owej konwencji: M atołek nie jest
wcale głupi, w Pacanowie mieszkają po prostu ludzie o nazwisku Koza, Koziołka
zaś trudno skojarzyć z grzechem, demonicznym, śmierdzącym capem. Już
deminutywna forma jego imienia ma te skojarzenia rozbić i wzbudzić doń
sympatię. M akuszyński burzy nawet niektóre przysłowia, jak „kozia sierść
rzecz mało w arta”, bo futerko Koziołka jest cenne i budzi pożądanie. Inną
formą zabawy słowem stają się alogiczne powiedzonka, zbudowane na zasadzie
podobieństwa dźwiękowego, o wyraźnych walorach onomatopeicznych, tak
częste w folklorze dziecięcym jako tzw. wykrzykanki czy przedrzeźnianki11;
Koziołek rozumie je znakomicie i chętnie tłumaczy na język polski. Gdy M urzyni
na widok M atołka wołają: „Uwa, uwa! figos migos!” — on natychm iast
komentuje: „kozi ze mnie zrobią bigos”; z równą łatwością tłumaczy na polski
„Aja koza hindu teli!”: „Tak pięknej kozy / Jeszcze w Indiach nie widzieli!” (s. 21).
Podobne walory m ają takie wyrażenia, jak „ducnąć”, „haładrała”, „wykopyrtnąć”, „tere-fere”
obecne w mowie każdego dziecka.
s
9
10
11

Wszystkie cytaty pochodzą z wydania książki w roku 1972.
Por. W. K o p a l i ń s k i : Słownik symboli i znaków kultury. W arszawa 1991.
Ibidem, s. 168.
Zob. D. S i m o n i d e s : Współczesny folklor słowny dzieci i nastolatków. W arszawa 1976.

O
świecie i pisarz, i m alarz informują w sposób rzetelny, co sprawia, że
książka staje się encyklopedią wiedzy dla najmłodszych. Przekazana jest ona nie
tylko za pom ocą słowa, ale także przez system znaków i symboli graficznych.
A więc Chiny
symbolizuje pałac w kształcie czajnika do parzenia herbaty,
Indie
turban jako nakrycie głowy i meczet z półksiężycem, architektura
Nowego Jorku — to statua W olności i cygaro w ustach Amerykanina, Włochy
m akaron, tarantella i salami. W podobny sposób prezentuje się kraj ojczysty.
Symbolem W arszawy jest kolum na Zygm unta III Wazy, Zakopanego — ostre
szczyty Tatr, a Wisła to nadrzędny symbol Polski. Jej granice w biało-czerwonej
barwie słupa granicznego, emblemat białego orła na tle czerwieni wyraziście
zostały wyeksponowane w rysunkach Walentynowicza. Po tym świecie roz
brykany, spontaniczny M atołek porusza się radośnie, wciąż ciekaw nowości,
w ciągłym ruchu. Nigdy nie moralizuje, jest niezwykle uprzejmy; do zająców
mówi „proszę panów ”, do kaczki i do wiewiórki „proszę pani”, strach na wróble
jest także „panem ”. Samodzielnie dochodzi do pewnych prawd, ale ta droga
dojścia staje się interesującą przygodą, z której wnioski nasuwają się same.
Książeczki są pochwałą odwagi poznawania świata, pochwałą żądzy przygód
i wytrwałości w poszukiwaniu celu. Obcowanie z Koziołkiem przedłuża
dzieciństwo.
Świat opisany i namalowany w książce jest zantropomorfizowany: zwierzęta
i rośliny obdarzone są cechami ludzkimi, co im jednak nie odbiera rea
lizmu. Zwłaszcza zwierzęta m ają swój wygląd naturalny, ale też cechy, które
przypisuje im bajkowa alegoria: lis to więc synonim chytrości, papuga — złoś
liwości etc.
„Ambicją humorysty jest przeobrażenie szarej i ciężkiej rzeczywistości w jasno
mieniący się dowcip, rozświetlanie nim powszednich dni [...]. Z vis comica — vis
Vitalis"12 napisał Stefan Garczyński i tak też można określić książkę M akuszyń
skiego i Walentynowicza. Stworzyli ją ambitni humoryści, którzy potrafili się
śmiać ze wszystkiego — nawet z siebie. Żart Makuszyńskiego jest pełen sympatii
i tolerancji, łagodności i przyjaźni wobec całego świata. Czasem na kartach
książeczki spotykamy postacie jej autorów, namalowane tą samą kreską co główny
bohater. Pisarz jest komicznym, łysym grubaskiem, malarz, chudy jak tyka,
z długim nosem, też nie wygląda poważnie — poważnie natom iast obaj traktują
Koziołka, co ustawia ich wobec niego w pozycji partnerskiej, a nawet nadrzędnej,
niejako wymuszając dalsze pisanie i malowanie.
Ach, skaranie z tym Koziołkiem!
Wciąż z nim awantura nowa,
A ja muszę to spisywać
Chociaż mi już pęka głowa.
(s. 71)
12 S. G a r c z y ń s k i : Anatomia komizmu. Poznań 1989, s. 6.
3 — Książka...

Autorzy patrzą na świat oczyma Koziołka, a on ogląda sumiennie każdą
rzecz z dwóch stron: koziej i ludzkiej, wielkiej i małej, dobrej i złej. Ujawnia także
absurdalność świata urządzonego przez człowieka; ponieważ śmieszność jest
przeciwstawieniem wzniosłości, wszystko, co człowiek zhierarchizował: urzędy,
stanowiska, godności, zawody
malarz, „przymierzając” je do koziej postaci,
ośmiesza, pisarz zaś wzmacnia to wrażenie dowcipnym komentarzem. Ileż
absurdalnych praw pojawia się w tej książce, np.:
Przyszedł do jednego miasta,
gdzie wydano prawo nowe:
„Kto by z brodą wszedł na rynek,
temu zaraz utną głowę!”
(s. 13)

Te prawa są respektowane w sposób bardzo surowy, krzywda przy tym dzieje
się prostaczkom, bezradnym wobec nich.
Ośmieszone zostają także zawody otaczane, często niesłusznie, w społeczeńst
wie jakim ś specjalnym szacunkiem. Tak też jest kilkakrotnie z om nipotencją
lekarską, której „uwieńczeniem” jest refleksja:
„Gdy nie umrze, to żyć będzie!”
Tak doktorzy powiedzieli.

Koziołek lubi popisywać się swoją mądrością, „możnym tego świata” chętnie
zadaje absurdalne zagadki (np. królowi murzyńskiemu), chytrym fortelem
wyprowadza w pole chińskiego cesarza, sprytną ucieczką salwuje się z ogrodu
zoologicznego. Cieszy to go ogromnie, tak jak dziecko, którem u udało się zakpić
z dorosłych. Sam zresztą zdobywa wszystkie zaszczyty, ale m a do nich stosunek
pobłażliwy, lekko rezygnuje z „posady” małpiego króla. Raz otrzym ana nauczka
przekonała go na całe życie o szkodliwości pychy. Przykładem jego zaskakującej
logiki jest przygoda w wojsku:
„W tył zwrot”! — głośna brzmi komenda.
Wszyscy odwrócili pięty,
Tylko nasz Matołek nie drgnął
I wciąż stoi uśmiechnięty.
„Czemu stoisz” — zakrzyknęli,
A Koziołek orzekł mile:
„Ja nie jestem wcale ciekaw,
Co się za mną dzieje w tyle”.

„Padnij!” — nowa brzmi komenda.
Wszyscy czynią to z ochotą,
A Koziołek w śmiech i rzecze:
„Przecie tu jest mokre błoto!”
(s. 60)

Tak w porę postawione słówko „dlaczego” — odsłania absurdalność sytuacji,
wydawałoby się bezwzględnych.
Pisarz żartuje także, z wielką zresztą delikatnością, z naszej megalomanii
narodowej; P an Twardowski, stając w obronie Koziołka, woła do drapieżnego
ptaka:
„Jakim prawem, krwawy zbójco,
Chcesz tę polską pożreć kozę?”
(s. 16)

Zwierzęta z afrykańskiej dżungli piszą:
Dobry panie! Cny Matołku! [...]
Sławny koźle sponad Wisły
(s. 73)

W łaśnie określenie „polska koza”, czy też „szlachetna polska k o za”
lub „Kozioł z Lechistanu” pojaw i się jako nadzwyczajna cecha M atołka.
Z sytuacji tragicznych Koziołek wyprowadza zabawne rozwiązania. W groź
nych, beznadziejnych wydawałoby się, zbiegach okoliczności otw iera nagle
furtkę do krainy uśmiechu. Jest ja k mędrzec. Elementy grozy, napięcia,
celowo w prow adzane przez autora, rozładow ują niezwyczajne wydarzenia:
jakieś niezwykłe porzekadło czy zaskakująca ucieczka, kom iczny rysunek
do groźnego opisu. Zdegradow ana przez pisarza tęcza staje się pom o
stem, którym Koziołek ucieka przed żarłocznym wilkiem. To klasyczny
przykład odejścia od konwencji (takich skojarzeń z tęczą dotąd nie było);
podobnie jest w sferze językowej, zwyczajowej i norm am i logicznymi — na
tym polega też świetna zabawa, wzbogacająca uczucia, pobudzająca do
myślenia.
Do myślenia pobudzają również pełne głębi, ale i lekkości sentencje, jak np.
ta, którą kończy się księga pierwsza, gdy Koziołek idzie:
Po szerokim szukać świecie
Tego, co jest bardzo blisko.
(s. 24)

lub też
Opowiedział im dokładnie
Mądrze, jak to miał w zwyczaju,
I tak skończył: „Wszędzie dobrze,
Lecz najlepiej w własnym kraju”.
(s. 64)

Po dojściu do Pacanowa, gdy już zostaje wyjaśniona pomyłka, usłyszy
Koziołek może najważniejszą naukę, nigdy nie tracącą swej aktualności,
w dodatku wygłoszoną z wielką dobrocią i popartą autorytetem starego
człowieka:
Wtedy jeden stary człowiek
Dłoń na głowie mu położył
I rzekł: — „Po co ci odmiany?
Tak żyj, jak cię Pan Bóg stworzył”
(s. 67)

Równie chętnie posługuje się M akuszyński anegdotą, przysłowiem czy
przykładem. Po „odbeczeniu” pieśni Koziołek słyszy od królewny Zosi „ach ty
trąbo jerychońska”, na zawołanie „niech ratuje się, kto zając”, Koziołek,
uciekający przed psem
wskakuje na drzewo. Efekt komiczny uzyskał pisarz
dzięki zaskoczeniu wywołanym kontrastem między początkowym nastawieniem
czytelnika a rozwiązaniem kwestii.
Książka ta pozwala wyrwać się ze świata, w którym wszystko dzieje się
schematycznie, według określonego porządku, wychodzi naprzeciw dziecięcej
przekorze, kpi ze zdrowego rozsądku.
Koziołek M atołek jest „prekursorem ” ulubionej formy czytelniczej współ
czesnych dzieci
komiksu. K onstrukcja książki M akuszyńskiego i W alenty
nowicza przypom ina kadry z filmu. Ilustracje tworzą wielobarwne ciągi,
którym towarzyszy narracja literacka. Jak w typowych kom iksach13 między
poszczególnymi obrazkam i istnieje wyraźne następstwo czasowe, obrazki za
mknięte są w ram ki-kadry, a każdy kadr stanowi kolejny element opowiadania
jest to zgodne z techniką komiksów, choć na rysunkach nie m a charakterys
tycznych dymków. Narrację, której podstaw ą jest wyrazisty ośmiozgłoskowiec,
obficie przeplatają dialogi, zawsze wyróżnione cudzysłowem, które rekom pen
sują brak owych dymków. W typowym natom iast komiksie o słowie decyduje
obraz, tu słowo rozstrzyga o wyglądzie obrazka. Bardzo istotna jest analiza
ruchu, dokonana przez pisarza i malarza
Koziołek spada z księżyca, wpada do
13 K. T. T o e p l i t z : Rehabilitacja komiksu. „Nowe Książki” 1969, nr 23.

wody, ucieka, wbiega na tęczę i... znajduje się w Chinach; ruch zostaje zatrzym any
jak w kadrze filmowym.
Wspólne dzieło pisarza i rysownika okazuje się idealnym spełnieniem
jedności ikonolingwistycznej14. Choć ilustracje Walentynowicza mogłyby istnieć
oddzielnie, to przecież dopiero w połączeniu z tekstem M akuszyńskiego tworzą
doskonałą całość. Ilustracje — bardzo dynamiczne — zawierają w sobie
bogactwo treści poznawczych, prowadzą od niespodzianki do niespodzianki. D o
odbiorcy przemawiają także czytelnością i wyrazistością, którą osiąga rysownik
dzięki prowadzeniu indywidualnej linii ciągłej. K ontur jest zawsze obwiedziony
czarną kreską, kolorystyka czysta, jasna, pojawiają się przede wszystkim barwy
zasadnicze (trzeba tu stwierdzić, że wydania przedwojenne były o wiele
staranniejsze niż powojenne, co zauważył sam Walentynowicz). Choć w rysun
kach dość często pojawia się czerń, ilustracje nigdy nie m ają przygnębiającego
charakteru. Rysownik potrafił w sposób zsyntetyzowany przedstawić specyfikę
państwa, m iasta czy krajobrazu. „Jeśli rysował Bagdad czy biegun północny, czy
Gdynię, potrafił w szalenie oszczędnej formie przedstawić plastyczny skrót tych
okolic, wytwarzając w wyobraźni widza coś w rodzaju odruchu warunkowego,
plastycznej kliszy, k tóra pojawia się do dziś, gdy staram y się wyobrazić sobie to
miejsce.”15
Znakomicie też wykorzystywał symbolikę barw: czarownica wpada do
czarnej rzeki, złote jest słońce i włosy małych dziewczynek, a Wisła — błękitna.
Makuszyński za pom ocą żartu rozładowywał dramatyczne momenty, a W alen
tynowicz lęk rozpraszał ciepłymi, czystymi barwami, wyrazistą ekspresją mimicz
ną. Dlatego połączenie słowa i rysunku dało taki znakomity efekt.
M akuszyński uczy też kultury hum oru, jego żart jest zawsze w dobrym guście,
nigdy wulgarny, nigdy nie przekracza cienkiej linii dobrego smaku. Uczy takiego
spoglądania na świat, by dostrzegać śmieszność i szukać okazji do uśmiechania
się. Sztukę śmieszenia, gdyby posłużyć się określeniem teoretyka komizmu
Stefana Garczyńskiego — opanował Koziołek do perfekcji.
M akuszyński z łatwością rozbija stereotypy, odwraca punkt widzenia, często
wskazuje nieoczywiste podobieństwa lub nieoczekiwane różnice. Wszystkie
głupstwa Koziołek popełnia z ogromnym wdziękiem, ma niepospolitą wyobraź
nię, młodzieńczą ciekawość świata i dziecięcą wrażliwość, z jego bogactwem
skojarzeń i oryginalnością obserwacji.
P ora wrócić do początkowego wątku rozważań: co mogło się w „Koziołku”
nie podobać, dlaczego budził lęk systemu totalitarnego. Gdy Irena Tuwim
zgłosiła w „Naszej Księgarni” propozycję wznowienia Kubusia Puchatka M ilne’a
usłyszała: „Czy pani chce, żeby z naszych dzieci powyrastali faszyści?”16 Jeśli
14 S. S z u m a n : Ilustracje w książkach dla dzieci i młodzieży. K raków 1951.
15 K. T. T e o p 1i t z: Rehabilitacja komiksu...
16 G o y a : Zwycięstwo Koziołka...

tę najbardziej przyjazną całemu światu książkę obciążało się takim zarzutem,
to takie samo oskarżenie m ożna było wnieść przeciw M atołkowi. Ale chyba
jednak najbardziej „groźne” w tej książce było to, że ośmieszała wszelkie
doktrynerstwo, a także system, w którym człowiek nie miał praw a do własnej
osobowości.
Stefan Garczyński pisze: „Gdy władza jest niepopularna, nie legitymuje się
osiągnięciami, gdy razi rozdźwięk między jej deklaracjami a postępowaniem ”17,
coraz bardziej narasta w niej podejrzliwość i lęk przed śmiechem. To stara
prawda, że „Ośmieszona groza staje się mniej groźna; przeciwnik obnażony do
nagiej śmieszności zdaje się mniej straszny [...]”18 — a przecież Koziołek
na swym kozim siedzeniu nosił spodnie w kolorze czerwonym, natom iast
gwiazdki na niebie, które przyświecały jego przygodom — choć pięcioramienne
wcale czerwone nie były, lecz złote. Nie odwiedził w trakcie swych podróży
Związku Radzieckiego, a był w Ameryce. Uczył też Koziołek pewnej prze
wrotności, rozbijał stereotypy, kpił ze schematów myślowych i w ogóle ze
wszystkich schematów. W ystępują też w książce modlące się dzieci, wieże
kościołów wtopione w krajobraz; jest polski szlachcic i wielkie umiłowanie
polskości (o internacjonalizmie nie m a w niej mowy). Pojawiające się określenie
„Lechistan” — też mogło budzić niepokój; to wszystko czyniło z przygód
Koziołka M atołka książkę „groźną” dla osób bez poczucia hum oru, wbitych
w schemat totalitarnego myślenia. Z owego lęku przed książką wyniknęły — jak
wolno sądzić
niektóre absurdalne poprawki, które rysownik musiał wprow a
dzić do wydania z 1956 roku: np. w księdze pierwszej Koziołek, lecący nad Wisłą,
nie ogląda, jak w wydaniu przedwojennym, kolumny Zygmunta, lecz Pałac
Kultury i Nauki; żołnierze nie noszą rogatywek, ale okrągłe czapki z czerwonym
otokiem, a przedwojenny polski samolot z biało-czerwoną szachownicą zamie
niono na radzieckiego Miga, czyli starannie wymieniono realia międzywojenne
na PRL-owskie.
M imo tego jednak pow rót Koziołka M atołka na półki księgarskie w roku
1957, miał ważne symboliczne znaczenie. Nie przesadzał felietonista „Tygodnika
Powszechnego”, pisząc: „To wielka sprawa dla Polski, że Koziołek M atołek
wygrał bój ze stalinizmem. Jest to najzabawniejsza i najbardziej radosna z jego
przygód.”19
17 S. G a r c z y ń s k i : Anatomia komizmu..., s. 168.
18 Ibidem, s. 65.
19 G o y a : Zwycięstwo Koziołka...

KRYSTYNA HESKA-KWAŚNIEWICZ
Koziołek Matołek’« Victory over Stalinism
Summary
In the period of stalinism Koziołek M atoiek’s adventures by K ornel Makuszyński belonged to
„dangerous” books, since totalitarianism was afraid of joke. Furtherm ore, M akuszyński was an
author of Lvov’s Smile — charming, unpretending story about Lvov Eaglets. The prohibition of
publishing comprised no t only his novels for young people but also books for children including
Koziołek M atołek’s adventures.
When after many year’s break in February 1957 Koziołek M atoiek’s adventures appeared again
in bookshops in one hundret-thousand edition, it was a symbolic event. It m eant th at the right to
„smile, fairy-tale and am usem ent” came back in the children’s literature. There is no other book for
children, except Kubuś Puchatek, favoured in such a way and this is one of m any reasons for which it is
worth to devote attention to Koziołek M atoiek’s adventures. F o u r books of Koziołek M atoiek’s
adventures are characterised by a dynamic arrangem ent of events qualified by the structure of
wanderings and adventure repeating in a cyclic way because the subject in the journey: looking for
Pacanów. Adventures experienced during the journey generally take the hero away from the goal, he
still finds something he was n o t looking for. Koziołek moves in the perpendicular (from m oon to
ocean bottom) and in the horizontal — along the whole globe. He travels by train, car on aeroplane in
the realistic layer of the plot; in the fantastic one he uses a falling star, walks along a rainbow arc and so
on. The fantastic and realistic worlds intermingle one another in those adventures in a wonderful but
always logical way. They were created by ambitious humorists: the writer and illustrator who
managed to laugh a t everything — even at themselves. M akuszyhski’s joke is full of sympathy,
tolerance and friendship tow ards the whole world. Koziołek introduces funny solutions on the basis
of tragic situations. He suddenly opens the gateway to the lant of smile in dangerous coincidences. The
elements of threat and tension introduced by the author on purpose are relieved thanks to
extraordinary events: an unusual saying o r suprising escape, comical illustration to sinister
description. However, the m ost „dangerous” in the book was the fact th at it ridiculed any
doctrinarianism and the system which deprived man of his right to his own personality.

KRYSTYNA HESKA-KWAŚNIEWICZ
Der Sieg des Böckleins Dümmling über den Stalinismus
Zusammenfassung
In der stalinistischen Periode gehörten die Abenteuer des Böcklein Dümmling von K om el
Makuszyński zu den „gefährlichen” Büchern, da der Totalitarism us vor dem Witz Angst hatte.
M akuszyński war außerdem Verfasser einer bezaubernden, einfachen Erzählung über die Lemberger
Adler unter dem Titel Lämbergs Lächeln. D er Veröffentlichungsverbot umfaßte nicht n ur seine
Romane für die Jugendlichen, sondern auch Kinderbücher, darunter die A benteur des Böcklein
Dümmling.
Als nach langer Pause in Februar 1957 das Büchlein Abenteuer des Böcklein Dümmling in einer
100.000 Auflage in den Buchhandlungen erschienen, wurde es zu einem symbolischen Ereignis und
bedeutete, daß in der K inderliteratur das Recht „zum Lächeln, zum M ärchenlesen und zur

U nterhaltung” zurückkehrte. Keinem anderen Kinderbuch, außer Winnie de Puh ist so eine Ehre
widerfahren, und das ist einer der Gründe, warum den Abenteuern des Böcklein Dümmling
Aufmerksamkeit geschenkt werden soll. Die H andlung in den vier Bändern der A benteuer von
Böcklein Dümmling ist sehr dynamisch und wird durch die Struktur der W anderung und des
Abenteuers bestimmt und periodisch wiederholt, weil das Them a eine Reise ist — die Suche nach
Pacanów. Die Abenteuer verursachen, daß sich der Protagonist während der Reise im Prinzip vom
Ziel entfernt und niemals das findet, was er sucht. D as Böcklein bewegt sich in der Senkrechten (vom
Mond bis zum Meeresgrund) und in der W aagerechten (um den ganzen Erdball). Auf der realistischen
Ebene der H andlung reist er m it dem Zug, mit dem Auto und mit dem Flugzeug; auf der fantastsichen
Ebene bedient er sich eines fallenden Sterns, wandert auf dem Regenbogen u. ä. Die fantastische Welt
geht in die realistische auf wunderbare, aber immer logische Weise über. Die Abenteuer haben
ehrgeizige H um oristen geschaffen: ein Schrifsteller und ein Zeichner, die alles belächelten, sogar sich
selbst. D er Witz von Makuszyński ist voller Sympathie, Toleranz und Freundschaft der ganzen Welt
gegnüber. In tragischen Situationen findet das Böcklein immer eine lustige Lösung. In gefährlichen
Situationen öffnet es die T ür in das Land des Lächelns. Die Elemente des Schauerlichen, der
Spannung, die absichtlich von dem Verfasser eingeführt werden, werden durch außergewöhnliche
Ereignisse entschärft, zB. durch einen originellen Spruch oder eine überraschende Flucht, eine
komische Zeichnung zu einer gefährlichen Beschreibung. Das gefährlichste in diesem Buch w ar dies,
daß die D oktrine und das System, in dem der Mensch kein Recht auf die eigene Persönlichkeit hatte,
lächerlich gemacht wurden.

Książka dla dziecka wczoraj — dziś — jutro. Red. K. Heska-Kwaśniewicz i I. Socha. Katowice 1998
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GERTRUDA SKOTNICKA

Nowoczesna fantastyka
w powieściach dla dzieci i młodzieży
u progu nowego wieku

Literatura każdego okresu uwzględnia potrzeby aktualnej sytuacji społecz
nej. Od tem atyki związanej z problemami współczesności nie stroni także
twórczość dla dzieci i młodzieży. Podejmuje ją, wpisując w teksty literackie
różnych gatunków i w rozmaity sposób.
W powodzi kolorowych książek, jaka płynie przez księgarnie i stoiska
z książkami od momentu, kiedy w Polsce książka zaczęła podlegać prawom
komercjalizmu, oprócz obliczonych przede wszystkim na zysk tzw. disneyek,
streszczeń klasyki i licznych wznowień, znajdują się utwory, które w sposób
szczególny są zanurzone we współczesności końca naszego wieku. Jest ich
wprawdzie niewiele, ale już dzisiaj tworzą pewien nurt, który na podstawie ich
cech dystynktywnych m ożna wyodrębnić i określić. Choć fikcja literacka nie
stanowi w tych książkach prostego odbicia rzeczywistego świata i nie nastawia
bynajmniej na odbiór mimetyczny, mówią one o naszych czasach i naszym
świecie. W kreacji świata przedstawionego uczestniczy w nich nowoczesna
fantastyka, zwana „fantasy”.
Uporządkowanie pojęć w dziedzinie fantastyki i znalezienie miejsca dla jej
nowego rodzaju okazuje się przedsięwzięciem bardzo trudnym, a może nawet
w związku z pojawianiem się wciąż nowych modeli strukturalnych, odm ian
i krzyżówek
prawie niemożliwym. Zauważa to m.in. Joanna Papuzińska,
która pisze: „Podejmując problem atykę literatury fantastycznej, autor wkracza
siłą rzeczy na grząski i niepewny teren rozważań definicyjnych. Okazuje się
bowiem, że wyraziste na pierwszy rzut oka kontury term inu » fa n ta s ty k a « czy
» fan ta sty c z n y « przy bliższym oglądzie zatracają swą klarowność, stają
się mgliste i niewyraźne. M ożna by powiedzieć, że im rozleglejsza i bogatsza

staje się twórczość fantastyczna, tym więcej pojawia się zjawisk trudnych do
zaklasyfikowania, naruszających przyjęte kryteria porządkowe. Im zaś
większego rozm achu nabierają dyskusje teoretycznoliterackie nad tym typem
piśmiennictwa, tym więcej rodzi się wątpliwości i sprzeczności dotyczących samej
jego istoty.”1
Trzeba tu jednak dodać, że niektóre rodzaje fantastyki są pojęciami
0 ustalonych kryteriach. Należy do nich najstarsza, baśniowa, która ma
najbogatsze zaplecze naukowe oraz definicje w słownikach i encyklopediach. Do
kategorii naukow o sprecyzowanych należy też fantastyka naukow a (science
fantasy, science fiction), której tradycje sięgają wieku XIX (J. Verne, H. G. Wells).
Ten typ fantastyki rodził się pod znakiem kultu wiedzy, wynalazczości i postępu
technicznego. Typowe dla gatunku zafascynowanie nauką i techniką zaowoco
wało w naszym wieku serią m ądrych robotów sterujących międzyplanetarnymi
pojazdami i mechanizmami o nieograniczonych możliwościach, które jednak
wywołują coraz mniejsze zainteresowanie2. Inne rodzaje fantastyki, np. so
cjologiczna, psychologiczna, heroiczna czy fantastyka grozy, znacznie rzadziej
bywają przedmiotem refleksji naukowej.
Najtrudniejszy do zdefiniowania okazał się najmłodszy rodzaj fantastyki,
określanej jako „fantasy”. Terminu tego próżno szukać w słownikach. Jest
obecny jedynie w Leksykonie polskiej literatury fantastycznej. Jego autorzy
wyjaśniają istotę pojęcia, rejestrując jednocześnie kłopoty terminologiczne
1trudności w sformułowaniu najbardziej trafnej definicji3. Kategorię tę przeniósł
do literaturoznawstw a polskiego z literatury anglosaskiej Stanisław Lem, który
stwierdzając w swoich naukowych rozważaniach obecność nowego gatunku,
zauważył jego inność od klasycznej baśni ludowej (weird tale), opowieści grozy
(,horror story) i fantastyki naukowej (science fiction). Lem podkreślił także, że
trudno czasem odróżnić fa n ta sy i Sciencefiction, gdyż niektóre utwory oscylują
między jedną a drugą odm ianą fantastyki, a niekiedy nawet świadomie je łączą4.
Analiza tekstów prowadzi do wniosku, że fantasy jest hybrydyczną odm ianą
fantastyki. Wywodzi swój rodowód z baśni magicznej, ale korzysta również
z mitów, legend i szeroko pojętej tradycji literackiej. Z baśni czerpie całe zestawy
rekwizytów: czarodziejskie szkatułki, obdarzone niezwykłą m ocą klejnoty,
mówiące zwierciadła, słowem
wszelkie magiczne rekwizyty i motywy,
podporządkowujące bohaterom siły przyrody. Wykorzystuje typowe dla baśni
postacie: wróżki, czarownice, zaklęte księżniczki, smoki i inne potwory.
1 J. P a p u z i ń s k a : Zatopione królestwo. O polskiej literaturze fantastycznej X X wieku dla dzieci
i młodzieży. W arszawa 1989, s. 20.
2 Por. A. S m u s z k i e w i c z : J V a tropach .fantasy”. „Sztuka dla Dziecka” 1990, n r 1.
3 Por. hasło „Fantasy” w: A. N i e w i a d o w s k i , A. S m u s z k i e w i c z : Leksykon polskiej
literatury fantastycznej. Poznań 1990.
4 S. L e m: Antologia porównawcza fantastyki. W: I d e m: Fantastyka ifuturologia. T. 1. K raków
1970, s. 62—89.

Podobieństwo fantasy do baśni dotyczy jednak tylko pewnych elementów
zewnętrznej warstwy utworów. Baśń, jak wiadomo, m a swoje konwencjonalne
zakończenie, obowiązujący w tym gatunku happy end, w utworach typu fan tasy
natom iast walka dobra ze złem często wcale nie znajduje optymistycznego
epilogu, choć rację m oralną z reguły przyznaje się bohaterom dzielnym,
szlachetnym i sprawiedliwym. Różnic jest więcej. Dotyczą one m.in. funkcji
postaci. Los bohaterów baśniowych jest zdeterminowany; każda postać w baśni
odgrywa niejako swoją z góry narzuconą rolę, dobrzy zostają nagrodzeni, źli
ukarani. T ak więc, w przeciwieństwie do fantasy, baśń tworzy zamknięty świat,
rządzący się własnymi prawami. Inny kształt m a także dydaktyka. Podczas gdy
baśń wprost nią emanuje, operując jednoznacznym morałem, fan tasy unika
bezpośredniego m oralizowania, a założenia ideowe dotyczą na ogół spraw
generalnych i są dyskretnie wpisywane w teksty.
W utworach określanych mianem „fantasy” pojawia się również wiele
motywów czerpanych ze science fiction, m.in. niezwykłe wynalazki, podróże
w głąb czasu, do gwiazd, walka ze złem z laserem w ręku. Te motywy powodują,
że fantasy uważa się niekiedy za zmodyfikowaną kontynuację fantastyki
naukowej5. Ale świat przedstawiony w tym, nie skrystalizowanym jeszcze do
końca, gatunku nie wybiega w bliżej nie określoną przyszłość; jest w dużej mierze
odbiciem naszego rzeczywistego świata, mówi o konkretnej ludzkiej egzystencji,
0 problemach współczesnego świata, pozwala na ten świat spojrzeć szerzej
1 głębiej. Pobudza do penetracji sekretów życia i wyraża niepokoje współ
czesnego człowieka. Z walorów tego gatunku zdawała sobie w pełni sprawę
Krystyna Kuliczkowska pisząc: „Ten właśnie typ utworu fantastycznego jest
formą najbardziej pojemną, » o tw a r tą « , zdolną pomieścić treści najbardziej
różnorodne, pozwalające sięgać do tradycji i czerpać ze współczesności, stosować
rozmaite techniki narracyjne, łączyć realizm z cudownością, naturalistyczne
wyjaskrawienie z symboliką, magię codzienności z aluzją i m etaforą.”6
Tradycję fantasy, adresowanej do młodych czytelników, łączy się zazwyczaj
z utworami Johana Ronalda Reuela Tolkiena, a zwłaszcza z Władcą pierścieni
i fantastyczną opowieścią Hohhit, czyli tam i z powrotem. Szukając „klucza
do Tolkienowskiego Śródziemia”, M ichał Błażejewski słusznie podkreślił, że
„Śródziemie to nasza ziemia, tylko w bardzo odległej przeszłości, a może
przyszłości?”7 W rodowód gatunku wpisana zostaje również twórczość Ursuli Le
Guin
pisarki pochodzenia polskiego
znanej głównie z Czarnoksiężnika
5 A. Niewiadomski pisze, iż krytycy twierdzą, że „tradycyjna SF ginie naturalną śmiercią.
A może nie tyle ginie, ile odradza się w baśni XX stulecia, poszukującej swych korzeni
w ubiegłowiecznej literaturze fantastycznej spod znaku E.T.A. Hoffmanna, E. A. Poego,
G. Meyrinka?” A. N i e w i a d o m s k i : Fantasy. „M ała Fantastyka” 1981, n r 1.
6 K. K u I i c z k o w s k a: W kręgu fantastyki. W: E a d e m: W świecie prozy dla dzieci. W arszawa
1983, s. 110.
7 M. B ł a ż e j e w s k i : I R. R. Tolkien — powiernik Pieśni. [B. m. wyd.] 1993, s. 61.

z Archipelagu i Wszystkich stron świata. Wymienia się tu też takie słynne utwory,
jak np. Alicja w krainie czarów Lewisa Carrolla, Opowieści z N a m i Clive’a
Staplesa Lewisa, Dziadka do orzechów Ernesta Teodora Amadeusza Hoffmanna
czy M ałego księcia Saint-Exupéry’ego. Charakterystyczną dla tych utworów
wielopłaszczyznowość, łączenie wątków realistycznych z fantastycznymi, parabolizm, symultaniczność odnaleźć m ożna także w pewnym typie polskich
książek, m.in. w utworach Anny Kamieńskiej, szczególnie w trzech powieściach:
W N ieparyżu i gdzie indziej, Samowarek mojego dziadka i Są takie wyspy, w Stacji
N igdy w życiu i Wio, Leokadio! Joanny Kulmowej, w Cyryl, gdzie jesteś?
i Podmuchu malowanego wiatru W iktora Woroszylskiego.
Złożoność struktur fabularnych powieści tego typu, nakładanie się na ich
czasoprzestrzeń realną wymiarów czasoprzestrzeni fantastycznej, pojawianie się
w nich refleksji uniwersalnej, natury społecznej, egzystencjalnej, filozoficznej
przyczyniło trochę kłopotów z zaszeregowaniem tych utworów. Przykładowo,
Stefania W ortm an pod koniec lat pięćdziesiątych dla tych tekstów, w których
„fantazja jest z tej samej epoki co i rzeczywistość”, zastosowała określenie „baśń
współczesna”. H alina Skrobiszewska na początku lat siedemdziesiątych, ujaw
niając trudności z określeniem przynależności gatunkowej utworów tego
rodzaju, wybrała ostatecznie dwa terminy: „powieść fantastyczna” i „baśń
paraboliczna”. Joanna Papuzińska pod koniec lat osiemdziesiątych rezerwowała
dla nich najchętniej określenie „baśń literacka”8. Obecnie literatura łącząca
w sobie cechy różnych rodzajów fantastyki i różnych odmian gatunkowych
prozy, nie utożsamiając się jednak z żadną z nich, nazywana jest najczęściej
baśnią współczesną lub nowoczesną. Te określenia Antoni Smuszkiewicz
znawca fan tasy — wyraźnie ogranicza, pisząc: „W istocie jednak spraw a nie
jest prosta. Jedynie w wersji przeznaczonej dla dzieci » f a n ta s y « może być
utożsamiana z baśnią współczesną, jako najnowszą odm ianą baśni literackiej, co
nie znaczy, że zawsze tak będzie. Być może i w literaturze dla młodych odbiorców
w przyszłości również pojawi się » f a n ta s y « w takim rozumieniu (choć z natury
rzeczy inna), jak w fantastyce uniwersalnej.”9
Krystalizowaniu się pojęć i przynależności gatunkowej tej grupy utworów
towarzyszą przemiany, jakie dokonują się w strukturze tekstów, w ich treściach
i warstwie aksjologicznej. Im bliżej końca wieku, tym więcej w nich trudnych
problemów epoki zamykającej się na naszych oczach. Nasz fin de siècle
wnosi do książek dla dzieci niepokojące sprawy współczesnego świata: za
chwianie równowagi w naturalnym środowisku człowieka, groźbę broni nuklear
nej, efekty władzy totalitarnej. Nowoczesna fantastyka na tym obszarze
8 S. W o r t m a n : Baśń w literaturze i w życiu dziecka. Co i ja k opowiadać? W arszawa
1958; H. S k r o b i s z e w s k a : Książki naszych dzieci, czyli o literaturze dla dzieci i młodzieży.
Warszawa 1971; J. P a p u z i ń s k a : Zatopione królestwo...
9 A. S m u s z k i e w i c z : N a tropach „fantasy"...

literackim przestała być już tylko ucieczką od szarej codzienności w świat
lepszy i piękniejszy. Została obciążona wieloma innymi funkcjami, a przede
wszystkim odsłanianiem prawdy o świecie i ludziach. G orzką prawdę łagodzi
na szczęście optymizm zakończenia, podtrzymujący wiarę w ostateczne zwy
cięstwo dobra.
Przypatrzm y się kilku utworom, wybranym z literatury ostatnich kilkunastu
lat, należącym bezsprzecznie do nurtu nowoczesnej fantastyki. Jednym z pisarzy
niemieckiego obszaru językowego uprawiającym ten typ twórczości jest Michael
Ende. W N ie kończącej się historii od A do Z dwa światy, realny i fantastyczny,
zgodnie z regułami fan tasy wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Dzięki temu
mały, nieładny Bastian, którem u wydaje się, że jest niepotrzebny i nikt go nie
kocha, i który nie znajduje sobie miejsca w rzeczywistym świecie, dostaje się bez
przeszkód do Fantazjany, i to dzięki sile swej wyobraźni, wspomaganej lekturą
fascynującej książki. A Fantazjana — to kraj szczególny. W przeciwieństwie do
konkretnych form ustrojowych XX wieku władza nie wiąże się tu z żadnymi
formami ucisku i przemocy; wszyscy są wobec niej uważani za równych.
W spaniałe przygody chłopca w Fantazjanie przekonują, że dzięki sile woli
i wytrwałości w zwalczaniu przeszkód m ożna stać się bohaterem, ale bywa się
niekiedy bezsilnym wobec zła. Świat jest tu bliższy ludzkiej rzeczywistości;
dopuszczając bowiem także możliwość przegranej, jest inny niż w tradycyjnej
fantastyce baśniowej, w której mają zastosowanie konwencjonalne środki walki
ze złem
zawsze zwycięskiej.
Cała wielopiętrowa powieść stanowi apotezę wyobraźni twórczej (Fan
tazjana jest przecież jej wytworem), pochwałę literatury mającej wielką moc
uwalniania człowieka, uwięzionego w szarej i płaskiej rzeczywistości, pochwałę
kreacyjnej potęgi słowa. To właśnie słowo, którym okazuje się nowe imię
Dziecięcej Cesarzowej, ratuje Fantazjanę przed zapadaniem się w nicość. Jest to
więc powieść wymierzona także przeciw współczesnej dewaluacji słowa. „Tylko
właściwe imię nadaje wszystkim istotom i rzeczom ich realność — mówi
Cesarzowa. Fałszywe imię czyni wszystko nierealnym. Dzieje się tak za sprawą
kłamstwa.”10
Powieść broni tradycyjnych wartości humanistycznych. Pisarz podkreśla ich
znaczenie, przywołuje różne elementy kultury i głęboko zakorzenione w literatu
rze motywy, odwołuje się do mitów różnych kręgów kulturowych. O dpow iada
zatem w ten sposób na niespokojne pytanie człowieka końca XX wieku, czym
może zostać zrównoważona technokratyczna orientacja cywilizacji nowych
czasów. Odpowiedź tkwi również w wątku autotematycznym powieści, od
słaniającym m etodologię twórczości, a najmocniej brzmi w samym zakończeniu
utworu, który wyznacza największą rangę procesowi twórczemu, przyrów
nanemu do uzdrawiającej wody życia.
10 M. E n d e : N ie kończąca się historia od A do Z . Przeł. S. B ł a u t . W arszawa 1986, s. 107.

W ątek autotem atyczny jest też elementem nowoczesnej gry pisarza z czytel
nikiem. To gra dość skomplikowana, ale dostatecznie zabawna, by zaintrygować
nastoletniego czytelnika. Zaczyna się od tego, że bohater powieści i jej czytelnik
mają w ręku książkę o tym samym tytule, mianowicie N ie kończącą się historię
od A do Z.

Niełatwe problemy egzystencjalne człowieka naszych czasów, żyjącego
w społeczeństwie konsumpcyjnym, pojawiają się też w innej powieści Endego,
obdarzonej niezwykle długim tytułem. Momo, czyli osobliwa historia o złodziejach
czasu i dziecku, które zwróciło ludziom skradziony im czas jest utworem
potwierdzającym, że dla Endego nowoczesna fantastyka stanowi najlepszą
formułę dla wyrażenia poglądów na tem at współczesnego świata i jego wartości.
M om o to dziecko sierota. Kreacja tej postaci zaprzecza modelowi sierotki
z tradycyjnej baśni. Umie stworzyć sobie niezależną egzystencję i skupić wokół
siebie pomocników w działaniu. Podejmuje walkę ze złem, którego literacką
egzemplifikacją są „szarzy panowie” w „szarych kapeluszach”, z „szarymi
teczkami”; w sposób perfidny kradną oni ludziom czas i skupiają go w Kasie
Oszczędności Czasu. Mieszkańcy bliżej nie określonego miasta, ogarnięci
szaleńczym wyścigiem z czasem, ulegają ślepej namiętności oszczędzania czasu,
wykreślając ze swojego życia wszystko, co nie przynosi wymiernych korzyści. Nie
mają czasu na pogawędkę z sąsiadem, na przyjaźń i miłość, na opiekę nad starymi
rodzicami (bo oni i tak umrą), rezygnują z wypoczynku i drobnych przyjemności.
Stworzył tu autor obraz literacki znakomicie ilustrujący egzystencję w zwery
fikowanym świecie końca naszego stulecia, w którym trw a i ciągle rośnie pogoń
za sukcesem, za dodatkow ym zarobkiem, za nowszą m arką pralki, lodówki
i lepszym modelem samochodu.
Współczesne zjawiska w stosunkach międzyludzkich, kulturze i obyczajowo
ści uzewnętrzniają różne postacie, realistyczne i fantastyczne, w rozmaitych
sytuacjach. Posługują się przy tym najczęściej rekwizytami odmiennymi od
baśniowych. (Rekwizytem najbardziej zbliżonym do baśniowych, choć w istocie
będącym efektem osiągnięć nauki w dziedzinie optyki, są wszystkowidzące
okulary). Pomocnikiem mistrza Hory, króla czasu, jest np. skomplikowany
mechanizm w postaci sympatycznego żółwia Kasjopei, zaprogramowanego tak,
że umie przewidywać najbliższą przyszłość, a za pom ocą światełek w kształcie
liter porozumiewać się z bohaterką, mądrze kierując jej zachowaniem. Inną
funkcję pełni atrakcyjna, mówiąca lalka, której powtarzane wciąż zdanie:
„Chciałabym mieć jeszcze więcej rzeczy”11, ujawnia niebezpieczeństwo postawy
konsumpcyjnej. Przywołane także zostają i surowej krytyce poddane mechanicz
ne zabawki dla dzieci: „zdalnie kierowany czołg, który jeździł, ale do niczego
innego się nie nadaw ał”, „rakieta kosmiczna, która um ocowana do drążka
11
M. E n d e: Momo, czyli osobliwa historia o złodziejach czasu i o dziecku, które zwróciło ludziom
skradziony im czas. Przeł. T. J ę t k i e w i c z . W arszawa 1978, s. 73.

pędziła w kółko, ale nic więcej nie m ożna było z nią robić”, „mały robot, który
z żarzącymi się oczami poruszał się chybotliwie i kręcił głową, ale poza tym nie
służył do niczego”. O to opinia o nich:
[...] były one wykonane tak dokładnie, do najdrobniejszych szczegółów, że
bawiąc się nimi, nie trzeba było już sobie nic wyobrażać. Dzieci siedziały więc
często godzinami wpatrując się jak urzeczone, ale i trochę znudzone, w te
zabawki jeżdżące, chyboczące się lub pędzące w kółko — jednak żaden pomysł
nie przychodził im do głowy.12

Momo...
to książka, k tóra za pom ocą nowoczesnej fantastyki wprowadza
dzieci również w fenomen czasu. Pisarz przywołuje tu różne koncepcje czasu
i w jego pryzmacie pokazuje sprawy zasadnicze: życie i śmierć, odwagę i strach,
miłość do ludzi i świata. Czas to tem at aktualny, wszak nasza epoka, opanow ana
przez technikę i wyścig produkcji, zrewolucjonizowała stosunek do czasu.
Rozumienie kategorii czasu i odczuwanie jego działania jest szczególnie ważne
dla człowieka współczesnego, zagubionego w chaosie społecznym i m oralnym,
wynikłym z tem pa przemian, charakterystycznego dla naszej cywilizacji.
Czas, potraktow any wielopłaszczyznowo, stanowi w powieści rodzaj zaga
dki, którą pisarz próbuje zaintrygować młodego czytelnika. Niezwykłość
i tajemniczość zjawiska podkreśla wierszowana zagadka, baśniowy obraz
królestwa czasu i wypowiedzi rządzącego nim m istrza Hory. „Istnieje wielka,
a mimo to zupełnie powszednia tajemnica. [...] Tajemnicą tą jest czas — mówi
narrator.”13 W dialogu króla H ory z m ałą bohaterką powieści pojawia się
pojęcie czasu historycznego, biegnącego od przeszłości, przez teraźniejszość, ku
bliżej nie określonej przyszłości, przywołany zostaje czas mityczny jako czas
wiecznego powrotu, czas gwiezdny, czas trw ania ludzkiego życia, dany każdemu
człowiekowi, czas biologiczny. Występuje tu też pojęcie relatywizmu czasowego,
znaczonego intensyfikacją przeżyć. Czas samotności w oczekiwaniu na wątpliwy
powrót przyjaciół, pozbawiony możliwości działania, wydaje się M om o najdłuż
szym czasem, jakiego kiedykolwiek doświadczyło. Znakiem baśniowym jest czas
upersonifikowany. Personifikacja to szczególnie udana. M istrz H ora jest królem
i, jak w baśni, m a swoje królestwo, które jednak składa się z samych
mechanizmów. Jego imię, zaczerpnięte z języka łacińskiego, i zmieniające się
stroje, które ewokują różne epoki, mówią o trwaniu w czasie, o wieczności.
Czas w tej powieści prowadzi nie tylko do oswojenia czytelnika z tą trudną
kategorią, z zagadką, która do tej pory nie została rozwiązana, służy także
uświadomieniu, że czas to wartość jakościowa, więc żyć trzeba zgodnie z zegarem
biologicznym, co w społeczeństwach uprzemysłowionych staje się coraz mniej
możliwe, ponieważ rytmem życia ludzi kierują mechanizmy życia społecznego.
12 Ibidem, s. 61.
13 Ibidem, s. 46.

Wyrazem wiary w zwycięstwo rozsądku jest optymistyczne zakończenie
powieści. Sens egzystencji przywraca ludziom dziecko, unicestwiając przy
pomocy przyjaciół i nowoczesnych mechanizmów zło grożące ludziom.
Do utworów, które w ostatnim dziesięcioleciu dotarły do Polski z krajów
skandynawskich, należy norweska powieść Torill Thorstad H auger Iselin
i wilkołak. Ten utwór najsłabiej wiąże się z nurtem nowoczesnej fantastyki dla
dzieci i młodzieży, rozumianej jako fantasy, ale zawiera wątek ukazujący za
pomocą sytuacji fantastycznych psychikę bohatera, co zbliża go do fantastyki
psychologicznej.
W ową powieść wpisała autorka właściwie kilka opowieści, tworzących
w sumie koherentną całość, a wszystkie wyrastają z niepokojów naszego świata,
zbliżającego się ku końcowi wieku. Oprócz powieści o trudnym dojrzewaniu
współczesnego nastolatka, poddanego destrukcyjnemu działaniu gangu skinów,
znajduje się opowieść o ludzkiej samotności w aglomeracji miejskiej, z tłumem
ludzi mijających się spiesznie, myślących li tylko o własnych sprawach, nie
dostrzegających drugiego człowieka, a także opowieść o budzącej się miłości;
wszystkie wiąże dram atyczna walka dobra ze złem. W alka toczy się w dwóch
wymiarach, realistycznym i fantastycznym. W wymiarze fantastycznym
to
walka z wilkołactwem.
Budując fantastyczny obraz owej walki, sięga autorka do starych sag
skandynawskich, do mrocznej, dzikiej pierwotności z drapieżnymi wilkołakami,
które w posępne noce wyruszają na łowy, by nasycić się ciepłą krwią ludzką, sięga
do fascynujących swoją tajemniczością starych baśni. W ilkołactwo grozi na
stoletniemu bohaterowi, który z przerażeniem stwierdza, że przy każdej pełni
księżyca ogarnia go straszne napięcie, a w lustrze zamiast własnej twarzy widzi
potw orną maskę.
Magicznym rekwizytem,wywołującym wewnętrzną przemianę człowieka,
jest wilcza skóra. Znaleziona w górskim szałasie staje się łącznikiem między
ostatnim wilkołakiem a młodym, 13-letnim bohaterem powieści Robinem.
Jego wyznania o stanie fizycznym, uczuciach i gwałtownych pragnieniach
w czasie momentów przeobrażania się przekazuje autorka za pom ocą m onologu
wewnętrznego w postaci mowy niezależnej. Analiza przeżyć, odczuć i doznań
chłopca, tropiąca jego „wilkołactwo”, m a swoje odniesienia w realistycznej
warstwie powieści, która potwierdza jego uleganie złu.
„W ilkołactwo” Robina uogólnia prawdę o dwoistości człowieczej natury.
Mówi o tym, że w każdym z nas jest „wilkołak” i tylko od nas zależy, czy
dopuścimy go do głosu. M ówi też, że w sytuacji narastających zagrożeń walka
z wilkołactwem staje się niezmiernie trudna. T ym trudniejsza, gdy musi ją stoczyć
współczesny chłopiec w wieku szkolnym, którego zło
w postaci skinów
osacza, próbuje zarazić swoją drapieżnością, agresją, okrucieństwem. To
właśnie skinowie usiłują go przekonać, że ludzie dzielą się na dwie grupy: na tych,
którzy są powołani do bicia, i na tych, którzy pokornie przyjmują ciosy.

Zło w tej powieści zostaje pokonane przez dobro, którym jest miłość. To ona
ratuje młodego bohatera przed ostatecznym upadkiem, zbrodnią, a więc przed
przyzwoleniem na „wilkołactwo”.
Elementy różnych gatunków fantastyki występują także w twórczości innego
Norwega — Josteina G aardera. Jego powieści: Świat Zofii, Tajemnica Świąt
Bożego Narodzenia, Przepowiednia Dżokera, osiągnęły w Europie oraz w krajach
pozaeuropejskich ogromny sukces czytelniczy. Łączy w nich autor magiczne
opowieści ze starożytnym i mitami, fantastykę baśniową z rzeczywistością,
rekwizyty typu naukowego z czarodziejską oranżadą, sumującą wszystkie smaki
świata, o przedziwnym działaniu na psychikę człowieka.
Różne porządki rzeczywistości, rozmaite motywy i niezwykłe rozwiązania
fabularne występują w Tajemnicy Świąt Bożego Narodzenia. Zam iast cha
rakterystycznej dla science fiction podróży międzyplanetarnej mamy tu podróż
w głąb czasu i przestrzeni. M otywy z mitów i legend przeplata autor z historią
biblijną; z europejskiej i azjatyckiej kultury chrześcijańskiej dwóch tysięcy lat
wydobywa najważniejsze znaki. Wszystkie wątki łączy niezwykła pielgrzymka
do Betlejem. Barwny, powiększający się jak w bajce systemem łańcuszkowym
korowód, złożony z owieczek, aniołów, trzech świętych królów, rzymskiego
cesarza, nam iestnika Syrii oraz dziewczynki Elisabet, wędruje z północy,
z Norwegii, do Betlejem, a przemierzając przestrzeń, coraz głębiej zanurza się
w czasie, aż do nocy narodzin Boga-Człowieka. Oprócz splotu rozm aitych
czasów i zróżnicowanych, odległych przestrzeni pojawia się obraz z współczesnej
rodziny i dram atyczny motyw zamachu terrorystycznego.
W opowieści o ojcu i synu, wędrujących po Europie w Przepowiedni Dżokera,
losy postaci ludzkich wielokrotnie splatają się z działaniem postaci fantastycz
nych, do których należy zagadkowy karzeł, niepowtarzalny w swojej oryginalno
ści Dżoker, a także inne, ożywione postacie z talii k art do gry. Stary motyw
bezludnej wyspy właśnie dzięki fantastyce zyskuje całkiem nowy wymiar, na owej
wyspie bowiem rodzi się twórcza myśl, a wraz z nią nasuwają się dociekliwe
pytania egzystencjalne. Jostein G aarder, pisząc dla dzieci i młodzieży, nie unika
tematów trudnych, np. spraw eschatologicznych, mówienia o sensie egzystencji
człowieka, o istnieniu jednostki w m ikro i makrokosmosie, o samotności
i cierpieniu. Niejako program owo wpisuje w swoje książki filozoficzne zagadki,
skłaniając czytelnika do przemyśleń różnych kwestii, a szczególnie do szukania
odpowiedzi na pytanie, skąd się wziął na świecie i dokąd zmierza.
Niezwykle wymowny i bogaty świat nowoczesnej fantastyki buduje w swojej
najlepszej książce szwedzka pisarka Astrid Lindgren. W Braciach Lw ie Serce
tajemnicę śmierci połączyła z obrazem Nangijali, krainy przypominającej swoją
urodą biblijny raj. Jest to jednak raj szczególny, ponieważ chłopięcych bohate
rów czeka w nim wspaniała przygoda, związana z walką ze złem w postaci władzy
totalitarnej, opartej na przemocy i ujarzmianiu poddanych strachem i represjami.
Rozprawa z krwawym tyranem Tengilem z Doliny Dzikich Róż wymaga
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bohaterstw a i poświęcenia. Powieść pokazuje różne odcienie tych kate
gorii, od pierwszego tchórzostwa, zaparcia się małym, zwyczajnym gestem, do
skoku w przepaść dla ratow ania brata.
W fantastycznym świecie powieści występują motywy typowe dla różnych
odmian fantasy. Fantastyka bohaterska znajduje swój wyraz w postawie
i działaniu Jonatana, o którego odwadze ludzie śpiewają pieśni. Chłopak nie zna
lęku, w walce ze złem ujarzmia nawet potw ora Katlę. Bohaterstwo objawia się
w tekście także w postawie małego, tchórzliwego K arolka, w jego zmaganiu się
z samym sobą, z własnym strachem i słabością. Z fantastyki grozy natom iast
wywodzą się potwory: Katla, osadzona w starej smoczej grocie i żywiąca się
ludźmi, oraz wąż-olbrzym w W odospadzie Karma, które w końcu wzajemnie się
pożerają. Wzajemne pożeranie się potworów jest spektakularnym obrazem
unicestwiania zła siłą woli i odwagą braci Lwie Serce i innych ludzi dobrej woli.
We współczesnej polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży nowoczesna
fantastyka eksploatow ana bywa coraz częściej14. W najnowszych dokonaniach
literackich najlepiej reprezentują ją utwory D oroty Terakowskiej
Władca
Lewawu i Córka Czarownic15.
We Władcy lewawu, książce dla dzieci16, cały świat przedstawiony został
ukierunkowany na odbiorcę dziecięcego. Występuje tu schemat światów alter
natywnych, z których jeden tworzy nowoczesna fantastyka. Pisarka zastosowała
zatem pomysł znany z innych utworów, np. z Alicji w krainie czarów Lewisa
Carrolla. Lustrzanym odbiciem konkretnej rzeczywistości zlokalizowanej
w Krakowie jest świat Alian. To światy istniejące na skrzyżowaniu dwóch
wszechświatów, blisko siebie, choć się stopniowo oddalają. Przejście do polskiej
Fantazjany prowadzi przez Smoczą Jamę.
Świat fantastyczny stanowi w tej powieści pewną optymistyczną projekcję
świata możliwego. Jest znacznie lepszy od naszego konkretnego świata końca
XX wieku. Zamieszkują go ludzie niscy wzrostem, ale bardzo ładni i sympa
tyczni. Nie ma tu wojen, nikt nikogo nie zabija. Powietrze jest czyste,
ponieważ pojazdy korzystają z napędu słonecznego, co stanowi oczywisty motyw
z gatunku S cien cefictio n . Nie m a też zanieczyszczeń w wodzie wiślanej, wszędzie
rozwija się bogata roślinność, Alianie jadają tylko zdrowe produkty spożywcze.
M ożna by zatem odczytać tę powieść jako projekcję ziemskiego raju, gdyby
w krainie nie było władzy autorytarnej, której efektem stało się zniewolenie.
Despota, tyran
w dodatku obcy — uzurpował sobie władzę, a oparł ją
na donosicielstwie i podtrzymywaniu strachu przez armię pajęczaków.
14 O prócz pisarzy już wymienionych nowoczesną fantastykę upraw iają m.in. M. Tomaszewska,
A. Ziemiański, K. Kochański, J. Piekara, F.W. Kres.
15 Do utworów tego typu należą też: Lustro pana Grymsa (1985) oraz W krainie K ota (1995)
D. Terakowskiej.
16 Władca Lewawu D. Terakowskiej należy do lektur szkolnych.

Wyrazistość znaków w tej książce prowadzi dziecięcych czytelników do
szukania w nich wymowy politycznej. Rozmowy z dziećmi na tem at powieści
wskazują, że kojarzą one postać tyrana nieodmiennie z Hitlerem i Stalinem,
dodając niekiedy jeszcze Fidela Castro i prezydenta Białorusi Łukaszenkę.
Uniwersalnej wymowy tekstu po pierwszym z nim zetknięciu na ogół nie
dostrzegają, rzadko kiedy sygnalizują myśl, że zawiera on totalną krytykę zła
w ogóle, zniewolenia człowieka, a także krytykę tchórzostwa, donosicielstwa,
asekuracji, postawy bierności.
We Władcy Lewawu współistnieją i łączą się wątki i motywy z różnych
odmian fantastyki. D o fantastyki grozy należy np. ohydna arm ia pajęczaków,
pozostająca na usługach tyrana. Pajęczaki przerażają bohatera, trzynasto
letniego Bartka-K etraba, swoją m onstrualną wielkością i masowością. W yposa
żyła je autorka w cechy, które nie tracąc związku z wyglądem okazów
rzeczywistych, składają się w sumie na ich wynaturzenie. W yznaczyła też
przerażające zadania, do których należy zabijanie Alian, gdy pozwolą sobie
choćby na najmniejszy, odruch „nieprawomyślności”. Ich demonologiczną
przynależność podkreśla żywienie się ludzką krwią.
Postacią z baśni jest Nienazwany, władca-tyran, który jak czarnoksiężnik
posługuje się magią. Dzięki niej zmienia swoją postać: może „obezwładniać
dostojeństwem i siłą”, może przerażać, gdy przeistacza się w ognistego potw ora
czy gigantycznego pajęczaka, może wreszcie budzić litość, przybierając postać
małego staruszka. O swoich umiejętnościach magicznych mówi:
Nie mam żadnej stałej postaci. Mogę przybrać taki wygląd, jaki zechcę.
Mogę być człowiekiem i zwierzęciem, wodą i powietrzem, potworem z kosmosu
i upiorem z ziemi.17

Jest w tej kreacji dalekie echo bohaterów mitologicznych, zwłaszcza Proteusza — greckiego boga m orza, którem u przypisywano zdolność zmieniania
postaci. Pojedynek chłopca z Nienazwanym nawiązuje natom iast do biblijnego
motywu kuszenia władzą i dostatkiem , a obok niego motyw z fantastyki
psychologicznej polegający na przekazywaniu myślowych impulsów potrzeb
nych bohaterowi w walce z tyranem.
Córka czarownic, utwór tej samej autorki, ma szerszy adres czytelniczy.
Powieść w sferze wartości zbliża się do Władcy Lewawu i wyróżnia się jeszcze
bardziej zagęszczonym systemem znaków, mitów i symboli.
Wielowarstwowy tekst kryje w sobie różne możliwości o d b io ru . W warstwie
akcji zakłada odbiór mimetyczny. Tak odbierana bywa np. historia uciekającej
przed najeźdźcą kobiety z dzieckiem. Jednak w stopnie wtajemniczenia dziecka,
dziewczynki, panienki, dziewczyny, a wreszcie Luelle-Władczyni zostały
17 D. T e r a k o w s k a : Władca Lewawu. K raków 1989, s. 107.

wplecione liczne motywy fantastyczne, wszystko staje się tajemnicze i niejasne,
a często zaskakujące, zarówno dla bohaterki utworu, jak i dla czytelnika.
Przykładem może być scena pogoni najeźdźców za bezbronnymi uciekinierami.
Kiedy dziecko chce odepchnąć nacierające na nie konie, spostrzega, że jego ręka
staje się srebrną, iglastą gałązką choinki. N agła zam iana kobiety i dziecka
w choinki okazuje się momentem wniknięcia fantastyki w m aterię typu
realistycznego.
M istrzyniami dziewczynki są „wszechmądre” i „wszechmocne” czarownice
zajmujące się „profesjonalnie” sztuką czarnoksięską. Czary bowiem nie są tu
tylko i wyłącznie cudownym, baśniowym darem, ale też pewnym sposobem
przekazywania konkretnej wiedzy z różnych dziedzin, a wiedza zapisywana
w Księgach
to podstaw a Akademii Magicznej. Czary i nauka idą tu zatem
w parze i wcale sobie nie przeszkadzają. Ich zastosowanie zależy od skrupulat
nego opanowania zasad, reguł i zaklęć. Przyszła władczyni musi osiągnąć
mądrość, zdobyć umiejętność odgadywania cudzych myśli i prowadzenia
rozmów z gwiazdami, musi poznać M atkę-N aturę i złożoną naturę Człowieka.
By nauczyć się szacunku dla ludzkiej pracy, musi wziąć udział w ciężkim trudzie
przy budowie mostu.
Utwór ten, podobnie jak Władca Lewawu, mówi o dążeniu do wyzwo
lenia człowieka upodlonego niewolą, o dążeniu do obalenia obcej i okrutnej
władzy, i to nie walką zbrojną, ale siłą doskonałości wewnętrznej. M ówi o istocie
władzy:
Władca nie jest władcą dla władzy — przypomina pustelnik — ale dla ludzi.
W szy stk o , co ro b i, p o w in n o się o b ra c a ć n a ic h d o b ro , słu ży ć ich d o b r u ...18

Wiele sformułowań i różnych sytuacji można odnieść do konkretnej polskiej
rzeczywistości politycznej przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych.
Z chwilą gdy obraz tej rzeczywistości w pamięci zbiorowej się zatrze, pozostanie
uniwersalna wymowa tej mądrej książki.
Lektura kilku nowych i najnowszych książek z dziedziny nowoczesnej
fantastyki skłania do następujących uogólnień:

Zbliżający się koniec wieku zmusza do refleksji nad przemijaniem. Zam yka
nie stronicy w rejestrze czasu łączy się zazwyczaj z próbą dokonyw ania rozliczeń,
podsumowań. H istoria przypomina, że wiek XX to wiek wojen, zbrodni przeciw
ludzkości, masowych m ordów i katastrof. Socjologia mówi, że zwiększają się
napięcia społeczne, a egzystencja człowieka staje się coraz bardziej skom 
plikowana. Filozofia zauważa, że w dziedzinie aksjologii zachwiany został system
18 E a d e m : Córka Czarownic. K raków 1991, s. 325.

norm m oralnych i wartości. Ale przecież wiek XX to także wiek wspaniałego
rozwoju techniki, k tóra może stać się dobrodziejstwem człowieka, o ile zostanie
właściwie wykorzystana. To również wiek rozwoju myśli humanistycznej
i wyzwalania się państw i społeczeństw spod władzy totalitarnej.
Swoje lęki, niepokoje i nadzieje dorośli przekazują dzieciom i młodzieży,
wierząc, że gdy zajm ą przynależne im miejsce w sztafecie pokoleń, będą umieli
bronić pokoju i ludzkiej godności, ładu moralnego i wyższych wartości.
Przekazują w formie powieści-ostrzeżeń i powieści wyjaśniających zawiłości tego
świata najstarszym sposobem
za pom ocą magii.
We wszystkich książkach z gatunku nowoczesnej fantastyki dziecięcy
bohaterowie walczą ze złem i, zgodnie z kanonem szczęśliwego zakończenia
fabuły, je przezwyciężają. Przy tym, rzecz znamienna, unikają walki zbrojnej, nie
zabijają. Bartek-K etrab, pokonawszy Nienazwanego, nie odbiera mu życia;
Jonatan Lwie Serce bierze czynny udział w wojnie z Tengilem, ale nie używa
broni. Ich walka ze złem toczy się głównie w sferze moralnej.
M łodzi bohaterowie zostają z reguły obarczeni bardzo trudnym i zada
niami, które wymagają dużych ofiar, i wywiązują się z nich nie bez potknięć,
ale w końcu pomyślnie i zgodnie z zasadmi moralnymi. Bastian z N ie kończącej
się historii... uzdrawia Fantazjanę, a porządkując otaczającą go rzeczywi
stość, jest świadomy roli, jak ą przyjdzie mu odegrać w uzdrawianiu świata
rzeczywistego. B artek-K etrab wyzwala Alian spod okrutnej władzy, M om o
przywraca ludziom sens życia. Córka Czarownic, doskonaląc własną osobowość,
przygotowuje się do trudnej funkcji władcy, który m a być mądry, sprawiedliwy
i służyć narodowi. Dzieciom zatem przyznaje się szczególną rolę w odnawianiu
świata.

N a pierwszy rzut oka wydaje się, że powieści tego gatunku kierują uwagę
czytelnika wyłącznie na sprawy społeczne i polityczne, co wiąże się z preferowa
niem w aksjologii cnót społecznych i myślenia kategoriam i zbiorowości,
a przesunięciem cnót osobistych na dalszy plan. Bardziej wnikliwe spojrzenie na
te utwory uświadamia, że te dwa rodzaje cnót są ze sobą sprzężone. Aby
w powieściowej dychotomii dobra i zła zwyciężyło to pierwsze, bohater musi
wykazać się walorami osobistymi, być odważny, sprawiedliwy i wierny swoim
ideałom. Robin musi uzewnętrznić nalepsze cechy charakteru, aby przezwyciężyć
wilkołactwo; Sucharek, pomagając bratu Jonatanow i w walce z Tengilem
pokonać własny lęk, a B artek-K etrab w ostatecznym rozrachunku z uzur
patorem władzy
ocalić godność osobistą.

Nowoczesna fantastyka jest wpisana w powieści realistyczne, wielowątkowe
i wielowarstwowe, a czerpie z różnych odm ian fantastyki. Staje się w ten

sposób baśnią współczesną, nie rezygnując ani z magii, ani z rekwizytów
naukowych czy marzeń o coraz doskonalszych przedm iotach technicznych. Nie
powiela schematów baśniowych i tworzy wciąż nowe kombinacje rozwiązań
fabularnych. Nowoczesna fantastyka nie nazywa rzeczy po imieniu, nie stawia
kropki nad „i”, porusza się po obszarach niejasności, odwołuje się do metafizyki,
ale chyba lepiej i trafniej charakteryzuje dobro i zło, światłość i ciemność, piękno
i brzydotę.

Powieści z gatunku nowoczesnej fantastyki przekazują dzieciom pewne
prawdy o świecie, koncentrując uwagę na problem ach świata współczesnego.
Lektura tych powieści nie należy do najłatwiejszych, mimo że ich twórcy, biorąc
pod uwagę dziecięcego adresata, podejm ują wiele zabiegów o ich stronę
ludyczną. Między innymi wpisują w teksty różne elementy zabawowe, zagadki,
zabawne wyliczenia, fragmenty stylizowane na twórczość dziecięcą, zabawy
w anagramy, tworzące figury geometryczne. Ale najważniejsze jest to, że książki
te wywołują zdziwienie, a ono najlepiej prowadzi do odkrywania świata.

G ER TR U D A SK O TN ICK A
Modern Fantasy in Children’s and Youth’s Novels on the Threshold of New Century
Summary
The m odern children’s and young people’s fantasy is a hybrid kind having m ore than one
meaning in terminological aspect until now, because it still creates new combinations of fiction
solutions. It derives its origin from magic story, but it creates a new quality combining the elements of
science, psychological, heroic, sociological, ho rro r fiction and using myths, legends, rich literary and
cultural tradition. While creating the time-space — parallel to the realistic one — it presents
a reflection of an universal character, poses the most im portant political, social and philosop
hical-existential problems and threats of m odern world. It exposes the truth about people and world
standing up for traditional humanistic and moral values. The m ost outstanding representatives of
contem porary children’s prose of this kind are am ong others: Michael Ende (Germany), Torill
Thorstad H auger and Jostein G aarder (Norway), Astrid Lindgren in the novel Bracia Lwie Serce
(Sweden) and D orota Terakow ska (Poland).

G ER TR U D A SK OTNICK A
Moderne Fantastik in Kinder — und Jugendromanen vor Beginn des neuen Jahrhunderts
Zusammenfassung
Die moderne Fantastik für K inder und Jugendliche (fantasy) ist ein Hybridengenre, das bisher
nicht eindeutig definiert wurde, weil es neue K om binationen der inhaltlichen Lösungen erlaubt. Es
stammt aus dem magischen Märchen, bildet jedoch eine neue Q ualität, indem es Elemente der
wissenschaftlichen, psychologischen, heroischen, soziologischen und schauerlichen Fantastik verbin
det und sich auf Sagen, Legenden, die reiche literarische und kulturalle Tradition stützt. C harakteris
tisch für dieses G enre sind: eine fantastische Zeit und ein ebensolcher Raum, die paraleli zu den
realistischen verlaufen; universelle Reflexionen; die wichtigsten Probleme und Bedrohungen der
modernen Welt, dh. die politischen, gesellschaftlichen und filosophisch-existenziellen. Dieses Genre
zeigt die W ahrheit über Leute und Welt, indem es die traditionellen humanistischen und moralischen
Werte in Schutz nimmt. Die bedeutendsten V ertreter der modernen Prosa für K inder dieses Genre
sind u.a.: Michael Ende (Deutschland), Torill Thorstad H auger und Jostein G aarder (Norwegen), die
Schwedin Astrid Lindgren im R om an Die Brüder Löwenherz und die polnische Schriftstellerin D o ro ta
Terakowska.

Książka dla dziecka wczoraj — dziś — jutro. Red. K. Heska-Kwaśniewicz i I. Socha. Katowice 1998
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Książka nad książkami,
czyli Anny Kamieńskiej
opracowanie Pisma Świętego dla dzieci

N a wiele różnych tem atów K am ieńska-poetka i Kam ieńska-pisarka roz
mawiała ze swymi młodszymi i młodymi czytelnikami. Jako twórca bardzo
dojrzały (i wiekiem, i stażem literackim) podjęła tem at tajemnicy wiary, kierując
do młodszych dzieci Ojcze nasz (1983), 8 x Radość, czyli o ośmiu błogosławieńst
wach K azania na Górze (1988) oraz Wszystko je st w Psalmach (1989), do starszych
zaś poświęconą Staremu Testamentowi K siążkę nad książkami, ukończoną 18
marca 1982 roku, wydaną z niemałym trudem przez Naszą Księgarnię w trzy lata
później.
Pomysł literackiej (obok wielu plastycznych) adaptacji Pism a Świętego dla
dzieci jest niczym nowym, by wspomnieć chociażby francuską H istoire sante de
mes fileus, czyli Biblię dla moich dzieci Daniela Ropsa, angielskie Stories and
legends from the Bible, czyli Opowieści i legendy biblijne Kennetha M c Leisha lub
opracow aną przez Johannę L. Klink holenderską Bijbel voor de Kinderen, znaną
polskim dzieciom jako Wielka obietnica. Biblia dla dzieci. Właściwie do czasu
wydania K siążki nad książkami nie miały one polskiego odpowiednika, jeśli nie
liczyć kontrowersyjnych, pisanych z ateistyczno-laickiej pozycji Opowieści
biblijnych Zenona Kosidowskiego (które zresztą jako książka rzekomo naukow a
adresowane były do starszego niż dziecko odbiorcy). Z kolei spod m iana
„literackich” wyłamują się przygotowane na potrzeby katechezy w klasach
trzeciej i czwartej podręcznikowe adaptacje Pisma Świętego, takie jak np.
Historia biblijna Starego i N owego Testamentu, opracow ana przez księży dawnej
diecezji opolskiej. Sam zaś fakt, że dzieci na lekcjach religii poznają dzieje narodu
wybranego właśnie za pośrednictwem podręczników, a nie bezpośrednio na
podstawie Pisma Świętego, świadczy o potrzebie podobnych wydawnictw,

przekładających pełen symbolicznych znaczeń biblijny tekst na język bliskich
dziecku skojarzeń i dostępnych jego intelektowi pojęć.
„Słowo biblia, przyjęte od greckiego wyrazu biblos, znaczy tyle, co biblio
teka, zbiór ksiąg.”1 To początek poprzedzającego pierwszy rozdział książki
tekstu, w którym poza „biblią” tłumaczy pisarka inne związane z Pismem
Świętym terminy: N aród Księgi, Ziemia Święta i Ziemia Obiecana, przed
stawiając równocześnie Biblię jako księgę niezwykłą, Izraelitów jako lud
zapisujący swoje dzieje, Ziemię Świętą jako miejsce powstania Biblii, D ucha
Bożego jako prawdziwego A utora świętych ksiąg i zawartego w nich praw a
etycznego. Ponadto opowiada pisarka o kamiennych tablicach i zwojach
skórzanych jako różnych w ciągu dziejów formach biblijnego przekazu. N a
koniec mówi o znaczeniu Pism a Świętego dla rozwoju kultury i cywilizacji, o jego
wpływie na rozwój sztuki oraz o wyjątkowej pozycji w historii literatury
powszechnej. Tak zredagowany rozdział pełni funkcję ekspozycji wprowadzają
cej do lektury utworu.
Właściwą treść K siążki nad książkami tworzy dziewięćdziesiąt osiem ponu
merowanych części. W liczbie tej mieści się osiemdziesiąt jeden mniej lub bardziej
rozwiniętych opowieści, nieregularnie przeplatanych krótkim i tekstam i wierszo
wanymi lub także krótkimi, silnie nasyconymi liryzmem, fragmentami prozy.
Wśród owych siedemnastu w sumie liryków jest dziesięć fragmentów psalmów
zawsze pod tym samym tytułem: Psalm, trzy fragmenty z Pieśni nad Pieśniami,
zatytułowane identycznie lub M iłość pasterska (jeden raz), jeden fragment
Drugiej K sięgi Królewskiej jako Lament Dawida, dwa fragmenty K sięgi Eklezjastesa
każdy opatrzony tytułem M ądrość Koheleta, jeden fragment przypisy
wanych Jeremiaszowi Lamentacji, zatytułowany Treny. Wszystkie te fragmenty
poezji biblijnej, jak głosi adnotacja na odwrocie strony tytułowej, Kam ieńska
sama przełożyła z języka hebrajskiego.
Pojawiają się one w odpowiedniej korelacji z treścią książki, w miejscach
odpowiadających czasowi ich powstania: najwcześniej (i najczęściej) psalmy, jako
w ciągu wieków zanoszone do Boga żarliwe modlitwy jednostki i całego ludu;
potem fragmenty Pieśni nad Pieśniami, jako wyraz także od wieków wyznawanej
drugiemu człowiekowi miłości, nieco później
„mądrości K oheleta” jako
odwieczne znów, ale zapisane przez konkretnego autora z przełomu III/II wieku
przed Chr., refleksje nad sensem ludzkiego życia. Z kolei jako teksty im
przypisywane w historię króla Daw ida został wpleciony Lament, a do opow iada
nia o Jeremiaszu dołączone Treny. W odpowiednim miejscu, tzn. po opowiadaniu
o Hiobie, znalazły się dodatkowo krótkie pojedyncze fragmenty: jeden z K sięgi
Koheleta, drugi z następującej po nim Pieśni nad Pieśniami
dla zaznaczenia ich
miejsca w Biblii. Rozmieszczenie poetyckich wtrąceń w całym utworze ma zapewne
uświadomić, że naród żydowski nie tylko skrupulatnie spisywał swe dzieje,
1 A. K a m i e ń s k a: Książka nad książkami. W arszawa 1985, s. 5.

ale też z podziwu godnym artyzmem wyrażał jednostkowe uczucia i wspólno
towe pragnienia. Zagęszczenie psalmów w obrębie cyklu opowiadań o królu
Dawidzie (aż cztery psalmy i Lament Dawida) czyni zadość tradycji przypisującej
Dawidowi autorstw o psalmów.
Poza tym teksty poetyckie pełnią inne bardzo ważkie funkcje
oto ściśle
łączą się z opowiadaniami, przy których zostały zamieszczone. Rzadziej zapowia
dają treść opowiadań (jak np. sławiący Boga Stwórcę Psalm 182, poprzedzający
opowieść Stworzenie świata), częściej stanowią liryczny kom entarz, podsum ow u
jący lub podkreślający dopiero co opowiedziane wypadki. N a przykład pięknie
współgra z poprzedzającą go historią miłosnych perypetii młodego Jakuba-pasterza i Racheli-pasterki fragment Pieśni nad Pieśniami, zatytułowany
przez Kam ieńską M iłość pasterska. Fragm ent pochwalnego Psalmu 113 z wer
setem: „On sprawia, że w dom u bezpłodna staje się m atką szczęśliwą”, wieńczy
opowieść o narodzinach Samuela, zwłaszcza zaś oddaje radość Anny, wdzięcznej
Bogu za wymodloną łaskę upragnionego macierzyństwa. Poetyckim wnioskiem
zdaje się także charakteryzujący człowieka prawego fragment Psalmu 1, zamiesz
czony po opowiadaniu Dawid przed królem Saulem, które ukazuje kontrast
między owładniętym szałem Saulem a prostodusznym Dawidem. Podobnie
już jako naturalna konsekwencja, a nie sprawa odpowiedniego doboru tekstu
ma się do opowiadania Śmierć Saula i Jonatana następujący po nim Lament
Dawida.

Inną natom iast funkcję m ożna przypisać fragmentowi Psalmu 137, zamiesz
czonemu pomiędzy opowiadaniam i Cień słonecznego zegara i Tobiasz, pies
i Anioł. Pierwsze z tych opowiadań poświęcone jest Ezechiaszowi, ostatniem u
wielkiemu królowi Judy, panującemu w latach 716/715 687/686 przed Chr.
(ostatniemu wielkiemu, bo poza Jozjaszem wszyscy sprawujący po Ezechiaszu
władzę okazali się słabi i nieudolni), bohateram i zaś drugiego są Izraelici
Tobiaszowie (ojciec i syn), żyjący w Nini wie, stolicy Asyrii, za królów Salm anazara i Sennacheriba. Pierwsze z opowiadań mówi o czasach jeszcze względnej
wolności Judy3, natom iast od opowieści o Tobiaszach poczynając, kilka następ
nych rozgrywa się na wygnaniu, tzn. w czasie niewoli asyryjskiej po wcieleniu
Izraela (Królestwa Północnego) w roku 721 przed Chr. do Asyrii (opowiadanie
o Tobiaszach) oraz podczas trwającej pięćdziesiąt lat niewoli babilońskiej po
zburzeniu Jerozolimy przez N abuchodonozora i ostatecznym upadku Judy
(Królestwa Południowego) w 587 roku przed Chr.4 (opowiadania o Judycie,
Esterze, Jeremiaszu, Ezechielu, Baltazarze i Danielu). Tak więc Psalm 137
2 Według numeracji w Biblii Tysiąclecia jest to psalm 19.
3 Z a sprawą króla Achaza (ojciec Ezechiasza) Juda w zamian za pom oc Asyrii w walkach
z Izraelem i Damaszkiem popadła w zależność od niej — jako jej wasal zmuszona była płacić daninę,
czemu sprzeciwił się Ezechiasz, ściągając na kraj wojnę.
4 Pierwsza masowa deportacja Żydów miała miejsce dziesięć lat wcześniej.

(„Nad rzekami Babilonu tam siedzieliśmy i tam płakali na wspomnienie
Syjonu”), stanowiący
według Biblii Tysiąclecia — „zbiorową lamentację
wygnańców judzkich”, poza tym, że sugeruje poniekąd treść następujących po
nim opowieści, przede wszystkim rozgranicza czasy wzrostu i świetności narodu
wybranego od czasów jego pogardy i politycznego poniżenia.
Nie tylko podane tu dla przykładu, ale wszystkie fragmenty starotestam entowej poezji zostały zharm onizowane z opowiadaniam i tak, że tworzą naturalną
jedność tematyczną, chociaż pochodzą z odmiennych ksiąg, z różnych — nieraz
bardzo odległych
czasów, a swój ślad w Biblii zawdzięczają rozm aitym
autorom. Dowodzi to uniwersalizmu i ponadczasowości zawartej w Piśmie
Świętym prawdy o człowieku i jego stosunku do Boga. Ponadto świadczy
0 wzajemnym dopełnianiu się słowa użytkowego (służącego do opowiadania,
opisywania, charakteryzowania i tym podobnych zabiegów literackich) i słowa
artystycznego (próbującego w sposób niezwykły wyrazić niewyrażalne stany
ducha).
Do już zaprezentowanych należy dodać jeszcze jedną funkcję liryków — otóż
fragment zamieszczonego na samym początku, zaliczanego do królewskich,
Psalmu 18 wraz z kończącym książkę fragmentem Psalmu 24 stanowią ramy
kompozycyjne całości. To między tymi dwom a przypisywanymi Dawidowi
hymnami: pierwszym
opiewającym chwałę Bożą w przyrodzie, i drugim — ku
czci Pana, władającego stworzoną przez siebie ziemią i błogosławiącego
człowiekowi prawemu, mieści się wspom niana wcześniej praw da o relacjach Bóg
człowiek, człowiek
Bóg. Kosmiczny rozmach, m onumentalizm i per
sonifikacja natury w pierwszym z psalmów sugerują początek istnienia świata.
To rzeczywiście wstęp do dziejów, które wypełnią treść całej K siążki nad
książkami, s l ż refleksją o przynależności do Boga „ziemi i wszystkiego, co na niej,
1świata, i jego mieszkańców” zwieńczy je Psalm 24. Błędem byłoby jednak sądzić,
że psalm owe dzieje kończy. W iadom o bowiem, że sprecyzowane w następnych
wersetach wymogi starotestam entowej m oralności zostały podjęte przez Jezusa
i przedstawione uczniom do realizacji. W ykładnią zaś ich aktualności w Kościele
jest dominujący w tym psalmie czas teraźniejszy i przyszły (7 czasowników
w czasie teraźniejszym i 3 w czasie przyszłym, obok 2 w czasie przeszłym,
odnoszących się do pow stania świata). Nie przestając więc — jako element
kompozycji ramowej
pełnić funkcji dopełnienia i zamknięcia, pod względem
semantycznym Psalm 24 otwiera nową, współczesną perspektywę jego kon
kretyzacji.
K ażda z osiemdziesięciu dwu epickich części K siążki nad książkami opa
trzona została tytułem i mottem. Tytuły — krótkie, bardzo konkretne, poza
trzema wszystkie w formie równoważników
wskazują najbardziej istotne
dla opowiadania elementy świata przedstawionego lub takież momenty fabu
ły. Najczęściej kierują uwagę czytelnika w stronę postaci (np. Goście A bra
hama, Ezaw i Jakub, Dziecko z koszyka, Oślica Balaama, Anna, matka Samuela,

Tobiasz, pies i Anioł, Judyta), wskazują na zjawiska (Głos z płonącego krzaka,
Cuda i plagi egipskie, Deszcz! Deszcz!, Widzenie Izajasza), wydarzenia (Stworzenie
świata, Potop, Pościg, Walka Dawida z Goliatem) i sytuacje (Taniec króla Dawida,
Eliasz nad potokiem, Jonasz w brzuchu ryby), a także na miejsca (Sodoma
i Gomora, N a pustyni, Jaskinia) oraz przedmioty i rekwizyty (R óżdżka Aarona,
Wąż miedziany, Runo Gedeona). Choć proste i konkretne, tytuły intrygują
egzotyką rzeczowników własnych i wschodnich realiów (Abigail, M ifiboset,
Batszewa oraz Agar na pustyni, Elizeusz i Naaman trędowaty), tajemniczością
i niezwykłością sformułowań (Walka Jakuba z Bogiem, Daniel w jaskini lwów),
zapowiedzią ciekawej przygody (Pościg, Napaść, Ognisty wóz). Niektóre z nich
przywodzą na myśl biblizmy funkcjonujące w powszechnym użyciu (Cuda i plagi
egipskie, M ądrość Salomona, U czta Baltazara) lub pojawiające się tekstach
modlitewnych (R óżdżka Aarona, Runo Gedeona).

Pod każdym tytułem zamieszczone zostało jedno- lub dwuwersetowe m otto
zaczerpnięte z Pism a Świętego w przekładzie Jakuba W ujka5. W skazane
w sygnaturze źródło cytatu od razu umiejscawia tę historię w odpowiedniej
księdze Starego Testam entu, archaiczny zaś język m otta oraz łacińskie nazwy
niektórych ksiąg w sygnaturach monumentalizują i sakralizują każdą opowieść.
Samo natom iast posłużenie się Wujkowym tłumaczeniem jest przywołaniem
przebogatej polskiej biblijnej tradycji przekładowej w jednym z jej pierwszych
i w jednym ze znamienitszych przykładów.
W K siążce nad książkami z reguły m otto towarzyszy tylko tytułom roz
działów fabularnych. Opatrzenie więc m ottem jednego z fragmentów Księgi
Eklezjastesa i jednego z Pieśni nad Pieśniami wyróżnia je spośród innych
fragmentów tych ksiąg. M ają praw dopodobnie reprezentować jedynie obydwie
księgi. Przemawiałoby za tym umieszczenie obu fragmentów w miejscu od
powiadającym pozycji ksiąg, z których pochodzą, w Piśmie Świętym.
Różne są relacje między tytułem a mottem. Rzadko tytuł i m otto sprawiają
wrażenie niezależnych od siebie. Najczęściej m otto uściśla tytuł, dopełniając
zawartą w nim informację, niekiedy go wyjaśnia, czasem tylko potwierdza. A bywa
i tak, że m otto rozwija tytuł. Relacje między m ottem a opowieścią są zasadniczo
takie same
m otto wskazuje zawsze na najbardziej istotny w rozwoju akcji
moment (w tekstach fabularnych) lub na najbardziej charakterystyczną cechę
postaci (w tekstach portretowych). Niekiedy jest ono streszczeniem opowieści.
Aż siedemdziesiąt dziewięć chronologicznie ułożonych opowieści znalazło się
w K siążce nad książkami, każda w osobnym rozdziale. Zaczerpnięte zostały
z różnych ksiąg Starego Testam entu, najwięcej
dwadzieścia dwie
z K sięgi
Rodzaju, dziesięć z Pierwszej K sięgi Samuela, po dziewięć z K sięgi Wyjścia
i Pierwszej K sięgi Królewskiej, następnie pięć z Drugiej K sięgi Samuela, cztery
z Księgi Sędziów, po trzy z K sięgi Liczb i Drugiej Królewskiej, po dwie z K sięgi
5 Informuje o tym zamieszczona na odwrocie strony tytułowej notatka.

R ut i K się g i D aniela oraz po jednej z ksiąg: P ow tórzon ego P raw a, Jozuego,
Tobiasza, J u d yty, E stery, H ioba, Iza ja sza , Jerem iasza, E zechiela i Jonasza. By

wymienić wszystkie zaprezentowane przez Kamieńską księgi Starego Testamen
tu, należy też uwzględnić w tym wykazie K się g ę P salm ów , K się g ę K o h ele ta
(E k le zja ste sa ), P ieśń nad Pieśniam i i L am entacje. W sumie dwadzieścia cztery
spośród czterdziestu sześciu ksiąg. Na tę liczbę ksiąg wskazują sygnatury pod
mottami. Powodowana adresem czytelniczym i możliwościami recepcyjnymi
dziecka wybrała pisarka księgi o charakterze narracyjnym, interesujące w treści,
a więc zdolne zaintrygować żądnych przygód i „dziania się” najmłodszych
czytelników. Z tych samych powodów zrezygnowała z pozostałych (prorockich,
mądrościowych, modlitewnych). Nie przypadek więc, a starannie przemyślana
koncepcja całości zadecydowała o wybiórczym potraktowaniu biblijnych ksiąg.
Zresztą to nie one są prezentowane, lecz ich — także selektywnie potraktowana
zawartość.
Na przykładzie wybranych, najbardziej istotnych i znaczących wydarzeń
oraz biorących w nich udział postaci ukazuje pisarka dzieje Przymierza Boga
z człowiekiem. Opowiada o czasach stworzenia świata, człowieka i ludu
izraelskiego, o szczególnym wybraństwie tegoż ludu, o dawanych — wpierw
patriarchom, a na Synaju całej społeczności — obietnicach, wreszcie o Bożym
kierownictwie (zwłaszcza w trudnych dla narodu okresach dziejów) i Bożej
ingerencji (zwłaszcza jako reakcji na sprzeniewierzanie się Bogu i łamanie
Przymierza przez człowieka).
Boga kreuje Kamieńska na podobieństwo jego biblijnego wizerunku. To nie
pojęcie, nie abstrakcja, a żywa postać o wyrazistej osobowości, bardzo silnie
zantropomorfizowana, zwłaszcza w otwierającym K sią żk ę nad książkam i cyklu
„rajskich” opowieści. Mimo ludzkich cech zachowuje atrybuty boskości: wszechobecność, wszechwiedzę, wszechpotęgę.
Bóg występuje właściwie we wszystkich opowieściach, niekiedy bardzo blisko
człowieka (doświadczany przez niego wzrokiem, słuchem czy za pomocą różnych
zjawisk), a czasem daleko (poza zasięgiem ludzkich zmysłów, jedynie przywoły
wany w modlitwach lub publicznie wyznawany). Wszystkie opowiadania
ukazują też Boga w działaniu. Między innymi obwieszcza On swoją wolę,
rozkazuje i wymaga, obiecuje i spełnia obietnice, prowadzi i otacza opieką
(pojedynczego człowieka lub cały naród), wymierza sprawiedliwość. Wszystko to
czyni jawnie lub z ukrycia, bezpośrednio lub za pośrednictwem znaków czy też
ludzi.
Człowiek, partner Boga, występuje w K sią żc e nad książkam i jako bohater
zbiorowy i indywidualny. Zbiorowość znamionują rzeczowniki pospolite: lud,
ród, plemię, ludzie, tłum, i rzeczowniki własne, np.: Izraelici, Egipcjanie,
Amalekowie, Filistyni. Najważniejszą i pierwszoplanową zbiorowością jest
oczywiście naród wybrany.

Wśród bohaterów indywidualnych są postacie wiele znaczące i w historii
Izraela, i w historii zbawienia: pierwsi ludzie
praojcowie: Adam i Ewa, Kain
i Abel, Noe; patriarchowie: Abraham, Izaak, Jakub i Józef; prawodawca Mojżesz;
arcykapłan Aaron; wódz Jozue; sędziowie: Debora, Gedeon, Jefte, Samson,
Samuel; królowie: Saul, Dawid, Salomon, Ezechiasz; prorocy — oprócz wcześ
niej wymienionych: Mojżesza, Debory i Samuela, także: Eliasz, Elizeusz, Tobiasz,
Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel i Jonasz. Są też postacie-symbole, wielkie dzięki swej
postawie, przede wszystkim, niezależnie od sytuacji, wierne Bogu, a oprócz tego,
jak np. Noemi i Rut, dopełniające obowiązków wynikających z przynależności
do rodu i narodu, jak Judyta i Estera odważne w ratowaniu współrodaków od
zagłady z rąk nieprzyjaciół, jak Hiob cierpliwy i milczący w cierpieniu, jak Daniel
męczennik modlitwy, jak go określa Dorothea Forstner OSB6.
O
kimkolwiek pisarka opowiada, koncentruje uwagę czytelnika na tych
okresach życia postaci, które decydują ojej znaczeniu, wielkości czy wyjątkowej
roli w historii Starego Przymierza. W wypadku Jakuba, Józefa, Mojżesza,
Samuela, Dawida i Salomona to czas trwania ich misji na rzecz całego ludu,
wypełniającej prawie całe życie lub większą część życia (stąd kilka opowiadań
poświęconych każdej z tych postaci). W odniesieniu np. do Gedeona czy Judyty
jest to czas ich jednostkowego zadania, w wypadku Hioba czy Daniela — czas
próby, w wypadku Agar — bardzo krótki moment, właściwie błysk świadomości,
komu zawdzięcza swoje ocalenie i co z tego wynika. Indywidualne, za każdym
razem niepowtarzalne spotkanie człowieka z Bogiem, szczególne wybraństwo,
słaby człowiek jako narzędzie potężnego Boga
oto, co w poszczególnych
biografiach najbardziej pisarkę interesuje i co w swych opowieściach podkreśla.
Wśród prezentowanych przez Kamieńską postaci indywidualnych wiele jest
kobiet i dzieci. Kobiet dotyczy bez mała jedna czwarta wszystkich opowieści.
Wyłania się z nich wszechstronny wizerunek biblijnej niewiasty: Rebeka, Rachel,
Rut, Abigail, Batszewa albo uosabiają miłość, albo są przez kogoś kochane
i pożądane; w postaciach Saraj, Agar oraz matek: Mojżesza, Samsona i Samuela,
zaakcentowano przede wszystkim macierzyństwo; w Noemi, w biedaczce
z Sarepty i w Judycie wdowieństwo; Sara i Rachel (a także nad wyraz dojrzała
córka Jeftego) przedstawione zostały w kontekście śmierci. Z kolei głównie
w domu ukazano Saraj, młodą Rachel, Abigail, wdowę z Sarepty; w pałacu
córkę faraona, Michol, Batszewę, królowę Sabę i Esterę; na wojnie
Rahab
(kobieta z Jerycha), Deborę i Jahel (pogromczyni Sysary) oraz Judytę; w świątyni
(czy raczej w namiocie)
Phenennę i Annę, żonę Elkany. Szczęśliwa Rachel,
zapobiegliwa matka Mojżesza, mądra Debora, intrygantka Dalila, wierna Rut,
złośliwa Phenenna, cierpiąca z powodu tej złośliwości Anna, czy też zazdrosna
Michol, dobroduszna wdowa z Sarepty, wątpiąca żona Tobiasza, odważna
Judyta
każda z tych i pozostałych kobiet dzięki cechom, które prezentuje
6 D. F o r s t n e r OSB: Świat symboliki chrześcijańskiej. Warszawa 1990, s. 315.

i uosabia, sprawia wrażenie żywej postaci, tym bardziej że pisarka próbuje
wnikać w motywy ich myślenia i działania.
Równie prawdziwe, a z powodu psychologizacji na pewno bliższe życiu niż na
kartach Biblii, zdają się zaprezentowane w K sią żc e nad książkam i postacie
dziecięce. Jest ich co najmniej czternaście. Ismael — pierworodny syn Abrahama,
oraz troje bezimiennych: córka Jeftego — zwycięskiego wodza i sędziego,
izraelska dziewczynka, porwana do Syrii i kupiona przez żonę Naamana, oraz
cudownie uzdrowiony przez Eliasza synek wdowy z Sarepty to postacie, które
w Biblii nie wychodzą poza dzieciństwo (ze zdawkowej zapowiedzi wiadomy jest
tylko przyszły los Ismaela). Jako dzieci ukazuje też Kamieńska Izaaka, Józefa,
Ezawa i Jakuba, Mojżesza i jego siostrę Miriam (tu jednakże, jak w odpowiedniej
scenie biblijnej, pozbawionej imienia), Samuela, Dawida, Salomona, Ezechiasza
i Jeremiasza, choć Biblia kładzie nacisk na ich wiek dojrzały oraz sędziwy,
0 dzieciństwie mówiąc niewiele lub
jak w wypadku Salomona, Ezechiasza
1 Jeremiasza
zupełnie nic. Nie chodzi już o postacie dalekiego planu, jak
Ismael, czy epizodyczne, jak dziewczynka z domu Naamana. To postacie-figury,
wielcy Starego Testamentu albo dopuszczeni przed oblicze Boże (Mojżesz),
rozmawiający z Bogiem (Izaak, Samuel, Jeremiasz), walczący z Nim (Jakub) albo
też cieszący się Jego błogosławieństwem i opieką (Józef, Dawid, Salomon),
wszyscy wybrani do szczególnych zadań, pośrednicy między Bogiem i ludem,
bohaterowie całych ksiąg, otoczeni czcią współczesnych i potomnych, twórcy
potęgi narodu i państwa. Gdy więc zgodnie z biblijnym przekazem odtwarza
pisarka niezwykłe okoliczności poczęcia i narodzin Izaaka, Ezawa i Jakuba oraz
Samuela, a także ocalenie z pogromu małego Mojżesza, wydaje się to zrozumiałe.
Rodzi się jednak pytanie o sens udziecinnienia, tym razem wbrew Biblii, postaci
Salomona, Ezechiasza i Jeremiasza. Być może to ukłon w stronę młodego
adresata, któremu, czytając o Salomonie:
[...] przez głowę Salomona przebiegło w jednej chwili wszystko, czego pragnął
w swoim krótkim życiu. Dziecinna zabawka. Miodowe ciastko. Pierwszy
mieczyk i sztylet. Pierwszy koń7,

o Ezechiaszu myślącym:
[...] gdy ja zostanę królem [...]. Zbiorę wojsko8,

o Jeremiaszu:
[...] chował się przed ludźmi. Robił sobie kryjówki na drzewie albo w zaroślach.
Szukano go długo, [...] wychodził, jak gdyby nigdy nic i dziwił się, że ktoś się
o niego niepokoi9,
7 A. K a m i e ń s k a : K siążka nad książkami..., s. 246.
8 Ibidem, s. 297.
9 Ibidem, s. 337.

łatwiej utożsamić się z nimi, bo wydają się zwyczajni, a dzięki temu bliscy w swych
jakże podobnych do dzisiejszych
pragnieniach i zabawach.
Niektóre opowieści uświadamiają, że Bóg zwraca się także do dzieci,
powierzając im swoje tajemnice (Samuel), pozwalając ukształtować sobie swój
los (Salomon), czy wreszcie uznając je za godnych współpracy i zdolnych
wykonać najbardziej trudne i odpowiedzialne zadania (Jeremiasz). W wielu
innych opowiadaniach młodszy lub najmłodszy w rodzinie syn zostaje —także
z woli i za sprawą Boga
obarczony jakąś misją lub przeznaczony do jakiejś
roli. Dotyczy to Jakuba, Józefa, Dawida, a także Salomona.
W relacji Kamieńskiej wiele postaci w obliczu cudu, we śnie lub w prze
ciwnościach losu reaguje spontanicznie, nie kontrolując swych odruchów.
Nie tylko przypominają w ten sposób dzieci, ale w podświadomości, niezależnie
od wieku i zajmowanej pozycji, są nimi w dalszym ciągu. I obojętnie, czy nazwać
to, za Grzegorzem Leszczyńskim, „odnajdywaniem pod skorupą heroizmu
i dojrzałości drzemiącego dziecka”10, czy też oswajaniem herosów, jak postrzega
to Zofia Zarębianka11, ukazywanie wielkich postaci w ich dziecięcych odruchach
i zachowaniach jest po prostu odwzorowaniem psychologicznej prawdy o czło
wieku dojrzałym, który w sytuacjach doświadczeń pod wpływem emocji
w różnoraki sposób wraca do czasów swego dzieciństwa: wspomnieniem, jak
Salomon, skojarzeniem, jak Jakub, podświadomym odruchem, jak np. Mojżesz
albo śpiący Eliasz i Jonasz.
Praktyka przybliżania dzieciom wielkich ludzi przez ukazywanie ich w wieku
dziecięcym nie jest niczym nowym, od lat wykorzystuje ją dydaktyka szkolna.
Zasługą Kamieńskiej staje się to, że doświadczona w kreowaniu dzieci, daleka
od jakiejkolwiek idealizacji, tworzy postacie przekonywająco autentyczne,
głęboko osadzone w realiach życia. Równocześnie każdą z postaci próbuje
pisarka zdemonumentalizować i odbrązowić. Przydając wielkim postaciom
różne słabości charakteru (a także ułomności wyglądu zewnętrznego), pod
powiada Kamieńska, że wielkość i znaczenie w dziejach Przymierza nie są
udziałem ludzi doskonałych i niezwykłych. W jej interpretacji biblijni herosi
przeżywają chwile niemocy i załamania, bywają bezwzględni, dopuszczają się
nawet czynów grzesznych i występnych, by wspomnieć chociażby króla Dawida,
który uwikławszy się w romans z zamężną kobietą, wysyła na pewną śmierć jej
niewinnego męża.
W odróżnieniu od Biblii, przedstawiającej postacie przede wszystkim w dzia
łaniu i tylko z rzadka napomykającej o ich wewnętrznych przeżyciach, Kamień
ska próbuje nadać postaciom osobowość, czy to sama charakteryzując je od
10 G. L e s z c z y ń s k i: „J teraz ci z libanu niosą Dawidowe złote gęśli..." „K siążka nad książkami"
Anny Kamieńskiej jako adaptacja Starego Testamentu. „Polonistyka” 1992, nr 7/8, s. 427.
11 Z. Z a r ę b i a n k a : Odnalezione korzenie. W: Świadectwo słowa. R zecz o twórczości Anny
Kamieńskiej. Kraków 1993, s. 153.

wewnątrz lub opisując ich przeżycia, czy każąc im się otworzyć przed czytel
nikiem w monologu wewnętrznym. Bardzo często chodzi tylko o ukazanie
przeżyć wewnętrznych postaci, zdarza się jednak i tak, że czyjeś przeżycia
(opisane lub uzewnętrznione w monologu) wspomagają narratora w rela
cjonowaniu zdarzeń.
Właściwie nie ma w K sią żc e nad książkam i postaci, której biblijnego
wizerunku nie dopełniłaby Kamieńska za sprawą dostępnych w ramach
psychologizacji zabiegów. Zastosowanie narracyjnej techniki punktu widzenia
i wynikającej stąd mowy pozornie zależnej, opisywanie przeżyć postaci przez
trzecioosobowego narratora lub ich bezpośrednie wyrażanie w monologu
wewnętrznym pozwoliło postaciom zaistnieć w wymiarze duchowym. Są dzięki
temu bliższe prawdy, zwłaszcza że Kamieńska, uciekając się w wewnętrznym
portretowaniu postaci do fikcji, nigdy nie wychodzi poza granice prawdopodo
bieństwa. Jej postacie-osobowości nie tylko działają (jak w Biblii), ale przede
wszystkim myślą, czują, przeżywają. Ukazując czytelnikowi mechanizmy działa
nia postaci, próbując analizować motywy ich postępowania, docierać do
kompleksów, odsłaniać namiętności, uzupełnia pisarka relację o tym „co” (się
dzieje lub ktoś robi) szeroko rozumianym „dlaczego”. Poza tym przeniesienie
części zdarzeń z płaszczyzny faktograficznej w psychologiczną (wcale nierzadki
w K sią żc e nad książkam i zabieg) nie tylko subiektywizuje przedstawianą
rzeczywistość, ale czyni ją wiarygodniejszą: co innego bowiem, gdy opowiadający
jest postacią nie zidentyfikowaną, ukrytą i nie należącą do świata przed
stawionego, co innego zaś, gdy ma się złudzenie, że opowiada zaangażowany
uczuciowo świadek lub uczestnik zdarzeń.
Psychologizacja postaci jest jednym z wielu w K sią żc e nad książkam i
zabiegów adaptacyjnych. Bo trzeba przyznać rację Grzegorzowi Leszczyń
skiemu, który nazywa utwór Kamieńskiej adaptacją12, w odróżnieniu od Zofii
Zarębianki, skłonnej widzieć w nim raczej apokryf wykorzystujący parafrazę
i streszczenie13. Swój sąd o apokryficzności K sią żk i nad książkam i opiera
Zarębianka przede wszystkim na sposobie kreacji postaci, a przecież -jak to nie
raz jeden już wykazano — Kamieńska dochowuje wierności biblijnemu przeka
zowi. Jej zmyślenie jest zawsze zgodne z egzegezą i nie polega bynajmniej na
przypisywaniu postaciom dodatkowych działań w celu wypełnienia rzekomych
luk w Piśmie Świętym, a jedynie na próbie dotarcia do psychicznych uwarun
kowań bądź reperkusji tego, o czym już traktuje Pismo Święte, a co przydarza się
różnym postaciom. Poza tym brak w K sią żc e nad książkam i charakterystycznego
dla apokryfu udziwnienia, niewiarygodności, ucieczki w fantazję czy baśń14.
12 G. L e s z c z y ń s k i : „I teraz ci z Libanu..., s. 423—429.
13 Z. Z a r ę b i a n k a : Odnalezione korzenie..., s. 137— 162.
14 Nazwę „apokryf’ (od gr. apokryphos = ukryty) odnosi się do pism wczesnochrześcijańskich
i średniowiecznych (rzadziej barokowych i późniejszych) niepewnego lub domniemanego pocho5 — Książka...

Z całą pewnością natomiast K sią żk a nad książkam i jest adaptacją. Pisarka
przetransponowała Biblię, dostosowując ją do potrzeb młodego odbiorcy.
W tym właśnie celu dokonała wyboru ksiąg i selekcji ich zawartości, a także
relacjonując wydarzenia i kreśląc wizerunki postaci — delikatnie dopełniła
powściągliwy biblijny tekst fikcją. Do innych, często stosowanych zabiegów
adaptacyjnych należą: dekompozycja ciągu zdarzeń, inwersja czasowa, retrospekcja lub antycypacja zdarzeń, streszczenie, dynamizacja sytuacji, redukcja
narratora przez zamianę mowy zależnej w niezależną, częste eksponowanie
szczegółów, uplastycznienie opowiadania, uproszczenie fabuły itp. Wychodząc
młodemu czytelnikowi naprzeciw, komponuje pisarka na ogół opowieści
o krótkim czasie akcji, wyznaczonym granicami trwania jednego epizodu lub
kilku dodatkowo zdynamizowanych i udramatyzowanych zdarzeń, tworzących
wyrazisty wątek. Niektóre opowieści charakteryzuje wyjątkowo zmyślna kom
pozycja.
Z powodu bariery kulturowo-czasowo-przestrzennej, jaką niewątpliwie
stanowi dlań starotestamentowy (a więc nieznany, egzotyczny, w dodatku
zamierzchły, po części mityczny i transcendentny) świat przedstawiony, czytelnik
zyskał w osobie narratora niezwykle życzliwego i przyjaznego sobie prze
wodnika. Potrafi on przede wszystkim nad wyraz ciekawie opowiadać. Rzadko
którą opowieść rozpoczyna tradycyjnie, od jakiegoś wprowadzenia w temat.
Tylko wówczas gdy uznaje to za konieczne, streszcza poprzedzające czas akcji
wypadki, w nastrojowym opisie przedstawia krajobraz albo, zanim ukaże ją
działającą, prezentuje postać bądź ją charakteryzuje. Przeważnie narrator
rozpoczyna swe opowieści bardzo oryginalnie, np. pytaniem (lub pytaniami),
dialogiem, postawieniem tezy, niekiedy jakby od środka, od razu przystępując do
rzeczy, czasem z zastosowaniem baśniowej stylistyki i na wiele innych jeszcze
sposobów. Opowiadając, stylizuje nieraz swój język na mowę dziecka, z charak
terystycznymi krótkimi i prostymi wypowiedzeniami pod względem skład
niowym, z zastosowaniem onomatopei, potoczyzmów i neologizmów w zakresie
leksyki, z wieloma porównaniami pod względem stylistycznym. Równocześnie
powszechną w K s ią ż c e nad książkam i praktyką jest poetyzacja czy też liryzacja
tekstu przez nasycenie opowiadania środkami artystycznego wyrazu oraz liczne
wplecione w tekst fragmenty poetyckie. Gdy uznaje to za konieczne, narrator
komentuje opowiadane wydarzenia.
dzenia i autorstwa; niekanonicznych, choć związanych tematycznie i genologicznie z Biblią.
Charakteryzuje się je jako: rozbudowujące wątki biblijne zgodnie z aktualnymi wyobrażeniami
o świecie realnym i nadprzyrodzonym; uzupełniające te wątki szczegółami i epizodami często
sprzecznymi z Biblią (stąd uważane niekiedy za heretyckie); dopełniające obrazy z życia św. Rodziny
o fikcyjne szczegóły, „przemilczane” przez Ewangelie; wprowadzające elementy baśni, fantastyki,
cudowności lub naiwnego realizmu (M. G ł o w i ń s k i , T. K o s t k i e w i c z o w a , A. O k o p i e ń-S ł a w i ń s k a , J . S ł a w i ń s k i : Słownik terminów literackich. Wrocław 1976; Literatura polska.
Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa 1984, i Literatura i nauka o języku. Encyklopedia szkolna.
Warszawa 1989)

Jak wynika z dotychczasowych — przecież pobieżnych i z konieczności
wybiórczych — rozważań, K sią żk a nad książkam i Anny Kamieńskiej stanowi
przykład bardzo dojrzałego, niezwykle wyważonego i mądrego dialogu pisarza
z młodym czytelnikiem na tematy najtrudniejsze, bo dotyczące pozostających
poza zasięgiem zmysłów spraw wiary. Jako polska adaptacja Biblii dla tego
odbiorcy to utwór na razie jedyny w swoim rodzaju. I niepowtarzalny. Napisany
z myślą o młodym człowieku jako pełnoprawnym partnerze dialogu, a także
z ogromną odpowiedzialnością za kierowane doń słowo, zwłaszcza transponowane słowo natchnione. Ani na chwilę biblijne przesłanie pod piórem
Kamieńskiej nie traci charakteru sakralności. Nie ma więc racji Grzegorz
Leszczyński, twierdząc w pierwszej wersji swego artykułu I teraz ci z L ibanu niosą
D awidowe zło te gęśli..., że Kamieńska uczy laickiego odbioru Biblii15. Sama
zafascynowana słowem-Logosem próbuje uzmysłowić swemu młodemu „roz
mówcy” dając mu też możliwość odkrycia siebie i swej tożsamości w biblijnym
przesłaniu
wyjątkowe znaczenie tej Księgi-Biblioteki. Mówi o tym już
w ekspozycji zatytułowanej K sięga:
Biblia weszła na stałe tak głęboko w kulturę całego naszego świata, naszej
cywilizacji, że trudno jest jej nie znać i nie szanować. Jej treść przenika naszą
kulturę, naszą literaturę, nasze dzieła sztuki. Imiona biblijnych bohaterów są dla
nas ciągle wspólnymi znakami jak imiona naszych rodziców i dziadków, jak
nazwiska naszych narodowych bohaterów.16

Adaptacja każdego dzieła jest przedsięwzięciem ryzykownym i odpowiedzial
nym. Cóż dopiero adaptacja Pisma Świętego z przeznaczeniem dla młodego
czytelnika. K s ią żk a nad książkam i Anny Kamieńskiej przedstawia i popularyzuje
Stary Testament w sposób mądry i przystępny, jest pozycją wielce wartościową
i jak dotąd
jedyną. Byłoby więc dobrze, gdyby za wskazówką Janusza
Lewenia17 znalazła się w spisie lektur szkolnych, tak jak opracowane przez Jana
Parandowskiego mity starożytnych Greków.
15 Tak twierdzi G. L e s z c z y ń s k i w trzecim numerze „Nowych Książek” z 1986 roku (s. 47),
jednakże wycofał się z tego stwierdzenia w poszerzonej wersji artykułu w „Polonistyce” 1992, nr 7/8.
16 A. K a m i e ń s k a : K siążka nad książkami..., s. 8— 9.
17 J. L e w e ń : Bez emocji. „Sztuka dla Dziecka” 1989, nr 1, s. 45— 46.

HENRYKA ANDRZEJCZAK

Book of Books or Anna Kamienska’s Elaboration of Bible for Children
Summary
Book o f Books by Anna Kamieńska (published in 1985) is a literary adaptation of Bible for
children. The author transforms the Biblical text full of symbols into the language of associations
familiar to children and notions understandable for them. She chooses those books and their
fragments which can be a source of interest for a young reader. She introduces the history of covenant
between God and man in 81 stories encrusted with fragments of Old Testament poetry, mainly
psalms. The reader of Book o f Books follows the history of collective character — Israel and those life
fragments of individual characters which determine their special role in the history of Old Testament.
The writer distinctly emphasizes a particular tendency of designating especially weak men (including
women and children) to fulfill important tasks and missions. Apart from selection and fictionalization
of Biblical contens Kamieńska also uses such methods of adaptation as: character’s psychologization,
decomposition of series of events, time inversion, condensation or simplification of the plot, situation
enlivening, narrator’s reduction, enrichment of the story by e.g. exposing details, imitation of child’s
speech. Therefore, on the one hand the narrator — a wise and reliable guide — approaches Old
Testament to a young reader in an intelligible way and on the other, demonstrates sacral and
universal character of Bible. The above factors determine a unique value of Book o f Books, the only
one of such an adaptation in Polish children’s and youth’s literature.

HENRYKA ANDRZEJCZAK

Das Buch über Büchern oder Anna Kamieńskas Bearbeitung der Heiligen Schrift für die Kinder
Zusammenfassung
Das Buch über Büchern von Anna Kamieńska (1985 erschienen) ist eine literarische Aneignung
des Alten Testaments für die Kinder. Der voller biblischer Symbole Text wird von der Verfasserin in
die für das das Kind verständlliche Sprache seiner Assotiationen und Begriffe übertragen. Sie wählt
solche Bücher und solche Fragmente, die interessant für den jungen Leser sein können. Sie zeigt sie die
Geschichte des Bündnisses Gottes mit dem Menschen in 81 Erzählungen, die mit Fragmenten der
Dichtung, vor allem der Psalme aus dem Alten Testament inkrustiert werden. Der Leser des Buches
über Büchern verfolgt die Geschichte des Gemeinschaftshelden — Israels — und die Lebensabschnitte
der einzelnen Figuren, die über die einmalige Rolle des alten Bündnisses in der Geschichte
entscheiden. Die Verfasserin hebt besonders das Auserwähltsein des vor allem schwachen Menschen
(darunter Frauen und Kinder) für große Aufgaben und Missionen hervor. Außer der Selektion und
der Nacherzählung der biblischen Inhalte wendet Kamieńska solche Aneignungstechniken an wie:
Psychologisierung der Figuren, Dekompostion der Ereigniskette, zeitliche Umkehrung, Zusammen
fassung und Vereinfachung der Fabel, Dynamisierung der Situationen, Einschränkung des Erzählers,
Verbildlichung der Erzählung mit der Tendenz des Hervorhebens der Einzelheiten und schließlich,
Anpassung der Sprache an die Sprache des Kindes. Der Erzähler — ein weiser und verantwortlicher
Führer— zeigt dem jungen Leser das Alte Testament einfach, aber er veranschaulicht gleichzeitig den
sakralen und universalen Charkter der Bibel. Deshalb ist das Buch über Büchern von besonderem
Wert und bildet eine in der polnischen Literatur für Kinder und Jugendliche einzigartige Aneignung
dieser Art.

Książka dla dziecka wczoraj — dziś — jutro. Red. K. Heska-Kwaśniewicz i I. Socha. Katowice 1998
Prace N aukow e Uniwersytetu Śląskiego nr 1727

RYSZARD WAKSMUND

Od literatury „ucha” do literatury „oka”
i z powrotem

Dla każdego historyka literatury, nie wyłączając dziecięcej, niezwykle istotne
wydaje się rozpatrywanie piśmiennictwa beletrystycznego jako zjawiska pod
legającego przeobrażeniom w zakresie genologii, topiki, narracji i języka.
W odniesieniu do twórczości dla dzieci, powołanej do istnienia przez pedagogów
i dopiero z biegiem czasu zdominowanej przez profesjonalnych literatów, proces
ten nosi znamiona uzależnienia się zarówno od literatury dorosłej, z której się
wyłoniła, jak i samej pedagogiki sprawującej współcześnie pieczę raczej nad tym,
co dotyczy sfery treści aniżeli nad sposobami jej przedstawiania, uwarun
kowanymi inwencją i talentem pisarzy. Ponieważ nasilenie działań emancypacyj
nych w tej dziedzinie nastąpiło u nas dopiero w wieku XX, zrodziło się złudne
przekonanie, że literatura dla dzieci i młodzieży ewoluowała „od dydaktyzmu do
artyzmu” (określenie Krystyny Kuliczkowskiej). Tymczasem przykład chociażby
niemieckiej Kinder- und Jugendliteratur dowodzi, że nurt dydaktyczny i nurt
„artystowski” zawsze występowały równolegle, a nawet wzajemnie się dopeł
niały, np. w okresie biedermeieru i romantyzmu. Następstwo zatem epok
literackich nie jest na tym obszarze piśmienniczym tak oczywiste i identyczne jak
w literaturze wysokoartystycznej. O ile w tej ostatniej nawet nikły procent dzieł
beletrystycznych wyznacza charakter nowej epoki literackiej, o tyle twórczość
dla dzieci zmienia swój paradygmat estetyczny dopiero dzięki ilościowemu
nasileniu pewnych zjawisk, gdy np. utwory fantastyczne i przygodowe wezmą
górę nad moralizatorsko-dydaktycznymi, uznanymi od pewnego momentu za
anachroniczne pod każdym względem.
Z podobną sytuacją spotykamy się współcześnie, gdy inwazja elektronicz
nych środków masowego przekazu deprecjonuje znaczenie tradycyjnego rynku
książki; gdy sztuka obrazu bierze górę nad sztuką słowa i gdy wyłania się nowa

rzeczywistość przekazu wizualnego lub multimedialnego, zastępującego utarty
od wieków etos opowiadania, jaki wiążemy z relacją ustną, tak rozpowszech
nioną w folklorze i w bezpośrednich kontaktach międzyludzkich. Rodzi się zatem
pokusa, aby ten nowy skok ilościowy i jakościowy, wywołany przemianami
cywilizacyjnymi, zawrzeć w formule: „od literatury » u c h a « do literatury
» o k a « ” i uczynić miarą nowej epoki w dziejach twórczości dla dzieci
i młodzieży. Epoki oznaczającej kres galaktyki Gutenberga, a tym samym
dominacji tradycyjnego, dwubiegunowego układu komunikacji literackiej: doro
sły autor
niedorośli czytelnicy. Spotkanie bowiem w Internecie zdaje się
zapowiadać nieograniczoną możliwość kombinacji oraz przyswajanie informacji
poza jakąkolwiek kuratelą dorosłych. W nowej rzeczywistości, zdominowanej
przez przekazy o dużym stopniu otwartości i podatności na manipulację, atrofii
ulegają tradycyjne stosunki międzyludzkie, a co za tym idzie i sposoby transmisji,
które określały styl literatury dla dorosłych i niedorosłych.
Przez długie tysiąclecia w funkcjonowaniu literatury dominowały przekazy
werbalne, a zwłaszcza ustne, poprzedzające narodziny beletrystyki. Tekst oralny
jako wytwór określonej sytuacji komunikacyjnej, lokującej nadawcę i słuchaczy
w tej samej czasoprzestrzeni, wyodrębnionej i niepowtarzalnej, na swój sposób
zrytualizowanej i skonwencjonalizowanej, stał się po wynalezieniu pisma
stylistyczną matrycą dla wielu gatunków beletrystycznych, podkreślających
w nazwie czynność mówienia-fabularyzowania, że wymienimy bajkę, opowiada
nie, gawędę, powieść etc. Literatura dla dzieci, jaka pojawiła się w epoce
zaawansowanych technik literackich i drukarskich, zderzyła się z tradycyjnymi
formami opowiadania ustnego, wypróbowanymi w karczmie i kościele, na
pastwisku i jarmarku, podczas wiejskich wieczornic i rekreacji w mieszczańskich
domach. Tradycja przekazu oralnego ułatwiła walkę ze skostniałymi formami
katechizmowymi i podręcznikowymi oraz z instrumentalnym traktowaniem
dzieł klasyków jako materiału do nauki gramatyki i retoryki.
Ktokolwiek zatem przystępuje do pisania historii literatury, nie może
pominąć fazy przedpiśmiennej, gdy sztuka opowiadania była nie tylko potrzebą
ducha, ale także sposobem zarabiania na życie, jak na przykład w krajach
arabskiego Orientu. To właśnie na kartach Tysiąca i jedn ej nocy możemy
zaobserwować specyficzny styl narracji
niespiesznej, wyważonej, nacechowa
nej szacunkiem dla każdego słuchacza. Jak wiadomo, orientalny styl narracji
ubajecznia samą sytuację opowiadania, która staje się funkcjonalną ramą dla
innych baśni, dając w efekcie kompozycję szkatułkową. Na kontynencie
europejskim formę opowiadania ramowego wykorzystają najpierw Włosi. Nie
tylko Boccaccio w swym pamiętnym Dekam eronie, ale także jego rodak Giovanni
Francesco Straparola, który w nowelistycznym cyklu z 1550 roku P iacevoli notti
(Przyjem ne noce) pomieścił kilka opowiadań baśniowych, i Giambatista Basile
autor słynnego Pentam eronu (1634 1636), niemal całkowicie wypełnionego
baśniami, wśród których znalazły się m.in. znane powszechnie wątki, jak

K opciu szek, Śpiąca królewna, Siedem kruków. Niektóre z nich zawędrowały do
zbiorku Charlesa Perraulta B ajki m am y Gęsi (1697), gdzie na frontyspisie
pierwszego wydania wyobrażono staruszkę przy kominku w towarzystwie trojga
dzieci. Jak twierdzi Andre Joles: „W zasadzie książeczka ta nie jest już
opowiadaniem ramowym, ale coś z dawnej ramy jeszcze prześwieca: Perrault
przedstawia to tak, jak gdyby stara niańka opowiadała synowi, ten z kolei swemu
synowi i od niego dopiero usłyszał opowiadanie on sam.”1
Wszelako po ponownym odkryciu baśni orientalnej na początku XVIII
wieku salonowa conte de fé e s korzystać będzie jawnie z tego sposobu uatrak
cyjnienia narracji, o czym świadczą utwory zebrane w wielu antologiach
opatrzonych jednobrzmiącym tytułem: G abinet w różek. Jak mija każda moda
salonowa, pisanie a następnie publiczne odczytywanie baśni na głos zostało
zarzucone. Pałeczkę przejęli z kolei niemieccy romantycy, spośród których
najbliższym tradycji orientalnej pozostał Wilhelm Hauff
autor trzech
almanachów bajkowych dla dzieci: K a ra w a n a (1826), Szejk z A leksandrii i je g o
niewolnicy (1827) i G ospoda w Spessarcie (1828). On to właśnie dokonał literackiej
adopcji Kunstmärchen, która wyszydzona i wygnana przez dorosłych, znalazła
schronienie w pokoju dziecinnym, co zobrazował alegoryczny prolog z udziałem
królowej Fantazji i jej córki
Baśni. Upersonifikowana Królowa Bajka
powracać odtąd będzie pod wieloma przebraniami i nazwaniami jako orędow
niczka literatury bliskiej dziecku, wszelako zagrożonej przez racjonalizm i kon
formizm dorosłych. Ludowa bajka magiczna, dopuszczona do pokoju dziecin
nego w czasach braci Grimm, nie będzie potrzebować tak wyszukanych
referencji, a jej naturalna prostota stanie się ideałem pisarstwa dla najmłodszych.
Wraz z narodzinami oświeceniowej literatury dla dzieci i młodzieży opowia
danie ustne ustępuje przed formami kolokwialnymi i synkretycznymi, przy
których użyciu pisarze-guwernerzy usiłują wtłaczać w młode umysły wiedzę
encyklopedyczną. W ułożonym przez Leprince de Beaumont M a g a zyn ie dziecin
nym (1757) opowiadanie baśni o wróżkach zawsze jest nagrodą Mądrej
Guwernantki za dobrze opanowany materiał lekcyjny. Zdarza się wszelako, że
nauczycielka przerywa opowieść w najciekawszym miejscu, aby dokończyć
zaplanowaną lekcję. Tak samo postępuje ojciec-narrator z P rzyp a d k ó w R obin
sona (1779) w wersji Joachima Heinricha Campego, aby tym sposobem
wykształcić u młodziutkich słuchaczy cnotę cierpliwości. Ale już matka z W ieczo
rów zam kowych, pióra de Genlis (1784), rezygnuje z tego typu tresury, a opowia
danie ustne zastępuje odczytywaniem na głos napisanych nieco wcześniej przez
siebie historii. Jeśli idzie o zademonstrowaną w utworze czynność opowiadania,
bywa ona u Campego przerywana spontanicznie przez samych słuchaczy,
domagających się encyklopedycznych objaśnień, co mogło irytować czytelnika,
zainteresowanego wyłącznie przygodą. Dopiero romantyk Hauff przywraca
1 A. J o 11 e s: Proste form y. Przeł. R. H a n d k e . „Przegląd Humanistyczny” 1965, nr 5, s. 71.

opowiadaniu baśni jej tradycyjny sens i koloryt. Ich sytuacyjnymi wyznacz
nikami stają się najczęściej niebezpieczeństwa związane z całonocnym czuwa
niem podróżnych w nieznanej okolicy bądź turniej bajarzy-niewolników,
którego zwycięzca otrzymuje najwyższą nagrodę — wolność.
Nastawiona antyromantycznie literatura biedermeieru rezygnuje nie tylko
z fantastyki, ale również emocjonalnych napięć, w jakich rodzą się niezwykłe
fabuły. W D rugiej k siążeczce H elenki (1825) zamieszcza Klementyna HofFmanowa C zte ry pow ieści w iększe, będące produktem fikcyjnej sytuacji narracyj
nej. Otóż dziewczynki z bogatych domów, pozostawione przez zajętych kar
nawałową zabawą rodziców, prowadzą początkowo zdawkową konwersację, po
czym za namową starszej osoby postanawiają rozproszyć nudę oczekiwania na
powrót do domu opowiadanianiem najciekawszych zdarzeń ze swego życia
i w ten sposób nie tylko przyjemniej spędzają czas, ale i lepiej się poznają.
Czasy pozytywizmu również nie służą opowiadaniu baśni. Wolne chwile
przeznacza się przede wszystkim na naukę, czemu sprzyjają wieczory w familij
nym gronie, wypełnione gawędami i wykładami dorosłego preceptora. Najbar
dziej znane dziełko, wykorzystujące tę konwencję, to W ieczory czw artkow e.
Opowiadania o cudach p rzy ro d y i znakom itych odkryciach naukowych, napisane
przez Marię Julię Zaleską (1873). Warto dodać w tym miejscu, że sztandarowe
czasopismo pozytywistyczne dla dzieci i młodzieży nosiło tytuł „Wieczory
Rodzinne” (1880 1914). Nie trzeba szeroko wyjaśniać, że taka formuła narracji
stanowiła dalece uproszczony substytut bajania „przy kominie o szarej godzi
nie”, ale w owym czasie gawędy popularnonaukowe stawiali pedagodzy wyżej niż
baśnie.
Istotny przełom dokonał się na tym polu dopiero w okresie modernizmu,
oznaczającym m.in. powrót do ludowych korzeni kultury. Widać to w kon
strukcji samych tytułów, podkreślających tradycyjną sytuację opowiadania:
P rzy kominku. Z h ió r bajek dla d zieci Kazimiery Młynarskiej (1901), P rzy
kądzieli. L eg en d y i opow iadania dla m łodzieży Anny Łubieńskiej (1909), P r z y
dom owym ognisku Jadwigi Warnkówny (1912). Wraz z postępami psychologii
rozwojowej doskonali się sposób opowiadania na użytek dzieci młodszych, co
oznacza z jednej strony zwrot w stronę narracji zrytmizowanej, a nawet
rymowanej, czemu patronował słynny B ajarz polski Antoniego Józefa Glińskiego
(1853), z drugiej zaś
nasycenie jej kolokwializmami i onomatopejami.
Jednocześnie ton narracji nabiera wyjątkowego ciepła i miękkości. Wzory
intymnego, kameralnego zwracania się do dziecka słuchacza znajdziemy już
u Andersena, ale jeszcze wyraźniej cecha ta dochodzi do głosu w Takich sobie
bajeczkach Rudyarda Kiplinga: „Oto, Kochanie Ty Moje, inna powiastka
z odległych i niezmiernie prastarych czasów”, „A teraz, Kochanie moje, słuchaj
i uważaj!”, „Powiedz, Kochanie, czy to nie piękne tytuły i godności?”2 etc.
2
R. K i p l i n g : Takie sobie bajeczki. Przeł. M. K r z e c z k o w s k a , S. W y r z y k o w s k i .
Ilustracje autora. Warszawa 1982, passim.

Tego typu macierzyńskie inwokacje zmieniają czynność opowiadania bez mała
w pieszczotę.
Nie ulega zatem wątpliwości, że wpisanym w tekst odbiorcą-słuchaczem jest
dziecko małe, czytelniczo jeszcze niesamodzielne, całkowicie zdane na dorosłego
pośrednika. Innym wyznacznikiem dziecięcości a może dziecinności tekstu
bywają także onomatopeje, jak np. w W esołych historiach Ewy Szelburg-Zarembiny:
Hyc-hyc-hyc! Kic-kic-kic! Klap-klap-klap! Człap-człap-człap! Szlap-szlap-szlap! Tur-tur-tur! Wędruje gęsie jaje z rakiem Nieborakiem, z kogutem
Piejakiem, z kaczką Kwaczką, z kotem Mruczkiem i z pieskiem Kruczkiem.3

Jak zauważyła Alicja Baluch, analizując ten utwór: „Ekspresywność i teatral
ność mowy staje się zachętą do słuchania.”4
Zjawisko to dostrzegamy również w poezji dla dzieci — począwszy od
powiastek Stanisława Jachowicza, świadomie zaprogramowanych jako tekst do
głośnego odczytywania przez dorosłych5, aż po dwudziestowieczne liryki Tuwima
(L okom otyw a, P an Tralaliński) i Przybosia ( Telefon dwuletniej U ty), nie mówiąc już
o licznych wierszach-tańcach, wierszach-pląsach, wierszach-marszach, które Joan
na Papuzińska nazywa metaforycznie „teatrem dźwięków”6. Z kolei Jerzy
Cieślikowski, analizując foniczną warstwę L ok o m otyw y Tuwima, łatwą do zinstrumentalizowania głosem i ręką (wystukanka przy użyciu pudełka z grochem),
napisze w konkluzji: „Wirtualny odbiorca m ó w i razem z narratorem, odbiorca
rzeczywisty, znajdujący się poza tekstem wiersza, słysząc wiersz, powtarza go
wargami po cichu, a czytając ten wiersz dla siebie, nie potrafi go czytać po cichu.
L okom otyw a jest każdorazowo prowokacją do mówienia na głos.”7 Bywa też
jednak, że sposób wykonania tekstu określony jest expressis verbis, jak np.
w Cichej bajce Samuela Marszaka (w przekładzie Czesława Janczarskiego):
Tę bajeczkę czytać masz
szeptem, szeptem, szeptem...
Będzie to o jeżu baśń
co po lesie drepce...8
3 E. S z e l b urg- Z a r e m b i na: P rzez różową szybkę. Ilustracje J. M. S z a n c e r . Warszawa
1986, s. 73.
4 A. B a l u c h : Ceremonie literackie, a więc obrazy, zabaw y i wzorce w utworach dla dzieci.
Kraków 1996, s. 33.
5 Zob. J. C i e ś l i k o w s k i : M odel J achowiczowskiej bajki i powiastki. W : L iteratura i podkultura
dziecięca. Wrocław 1974.
6 J. P a p u z i ń s k a : Teatr dźwięków - m uzyczność poezji dla dzieci. W: Dziecko i jeg o św iaty
w poezji dla dzieci. Red. U. C h ę c i ń s k a . Szczecin 1994.
7 J. C i e ś l i k o w s k i : L iteratura osobna. Wybór R. W a k s m u n d . Warszawa 1985, s. 127.
8 S. M a r s z a k : P rzygody R eksa-K leksa i inne wiersze. Wybór i red. W. G r o d z i e ń s k a .
Warszawa 1965, s. 5.

Przeciwieństwo tego stylu reprezentuje najeżony wykrzyknikami wiersz
Wandy Grodzieńskiej pt. A le k :
— Kto się czesać nie chce wcale?
— Alek!
— Kto ma ręce brudne stale?
— Alek!
— Kto ubiera się ospale?
— Alek!
— Lecz postawcie ciastek talerz.
Kto najszybciej zjada?
— Alek!9

Ton prokuratorski, przebijający z tego utworu, mimowolnie oddaje atmo
sferę lat pięćdziesiątych, w których powstał. Lata te oznaczały także rewizję
stosunku do folkloru, postrzeganego w owym czasie jako sztuka mas i dla mas.
Przeświadczenie to zaważyło na postawie Marii Niklewiczowej, gdy pod koniec
lat pięćdziesiątych opublikowała zbiór pt. B ajarka opow iada, ze stosownym
instruktażem dla potencjalnych opowiadaczy. Szczególną wagę przykładała do
sposobu mówienia, uzależnionego od prezentowanego bohatera i audytorium.
Charakterystyczne, że w swych kalkulacjach brała pod uwagę audytorium
złożone z kilkuset słuchaczy zgromadzonych wokół estrady, co wymagało
czujnego obserwowania widowni i panowania nad jej reakcjami. Do bajania
ustnego zachęcała zwłaszcza literatów, jako że „opowiadanie dzieciom jest
wspaniałym ćwiczeniem wiodącym do uproszczenia stylu”10. Na zakończenie
postulowała stworzenie na jakiejkolwiek uczelni specjalnej katedry bajarstwa,
gdzie szkolono by bajarzy na wzór aktorów i recytatorów.
Jeśli tego pomysłu nie zrealizowano i jeśli w ogóle zrezygnowano z opowiada
nia bajek dla zbyt licznego audytorium, fakt ten należy tłumaczyć niebywałą
wprost w latach powojennych ekspansją radia, które znajdowało słuchaczy we
wszystkich kręgach społecznych. Niegdysiejsze eksperymenty Korczaka z radio
wymi „gadaninkami” dla dzieci zostały usunięte w cień przez słuchowiska,
będące najczęściej adaptacjami klasyki dziecięcej i młodzieżowej. Sam w ten
sposób, jak również dzięki odczytywaniu tekstu przez lektora, poznałem jako
dziecko wiele tekstów, trudno dostępnych w prowincjonalnej bibliotece. Można
powiedzieć, że radio osiągnęło w swoim czasie ideał bajania dla dzieci, mimo że
ani lektor, ani słuchacze wzajemnie się nie widzieli. Aczkolwiek w dobie rozwoju
telewizji ten środek przekazu literatury stracił na znaczeniu, nadal odgrywa dużą
rolę w świecie ludzi niewidomych bądź nie mających czasu na lekturę czy
9 W. G r o d z i e ń s k a : Świerszczowa muzyka. Warszawa 1970, s. 30.
10
Bajarka opowiada. Z biór baśni całego świata. Oprać. M. N i k l e w i c z o w a . Ilustracje
M. O r ł o w s k a-G a b r y ś. Warszawa 1959, s. 374.

oglądanie programów telewizyjnych. A przecież to telewizja zdaje się uobecniać
ideał przekazu, jaki dawniej praktykowano w kręgu osób zainteresowanych
żywym opowiadaniem: utalentowany narrator, spektakularna fabuła, komfort
odbioru w kameralnym kręgu własnego domu.
Cywilizacja współczesna postrzegana jest m.in. jako prymat obrazu nad
słowem, audiowizualnych środków przekazu nad żywą mową, bezpośrednim
kontaktem człowieka z człowiekiem. Niewyobrażalna liczba filmów, programów
telewizyjnych, magazynów ilustrowanych, komiksów etc. sprawia, że mamy do
czynienia z niespotykaną do tej pory skalą wizualizacji, która ogarnęła również
rynek książki dziecięcej. Wydaje się zatem, że twórczość dla dzieci i młodzieży
przeszła nieuchronną ewolucję od literatury „ucha” do literatury „oka”. Nie jest
to jednak takie oczywiste, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że na każdym
historycznym etapie jej rozwoju pojawiły się znaczące dokonania ilustratorskie
i edytorskie, będące prostą konsekwencją doskonalenia wynalazku Gutenberga.
W rzędzie pierwszych dokonań związanych z narodzinami piśmiennictwa dla
niedorosłych stawia się O rbis pictus Amosa Komeńskiego (1657)
dzieło
pełniące funkcję elementarza, encyklopedii i podręcznika do nauki języków
obcych. We wstępie do pierwszej edycji pojawia się osoba Mistrza, który
oznajmia uczniowi, że oprowadzi go po całym świecie i nauczy być mądrym. Nie
trzeba chyba rozwodzić się nad faktem, że w oświeceniowych książkach,
trafiających do rąk dzieci i młodzieży, materiał ilustracyjny odgrywał nie
mniejszą rolę niż tekst. Jako przykład weźmy P rzy p a d k i Telemaka, które
w wydaniu z 1819 roku zawierało aż 43 rysunki i 8 kopersztychtów (praw
dopodobnie przejętych z wydania francuskiego), a dalej R obinsona K ru zo e z 206
ilustracjami Grandville’a, mogącymi stanowić niezależny cykl obrazów, i tegoż
samego ilustratora P o d ró że Guliwera czy B ajki Lafontaine’a, gdzie każdej bajce
odpowiada jeden rysunek, trafiający w sedno fabuły. Któż nie pamięta na
tchnionych ilustracji Gustawa Dorégo do Don K ich o ta i baśni Charlesa
Perraulta, nie mówiąc już o jego drapieżnej kresce w scenach z G argantui
i Pantagruela, czy do P rzy g ó d barona M ünchhausena. Stanowiły one najlepszą
zachętę do przeczytania tych dzieł jeszcze przed progiem dorosłości.
Nie trzeba chyba również dowodzić imponującego rozkwitu książki obraz
kowej, która stała się sztuką samą w sobie, a może nawet odrębnym gatunkiem,
jak twierdził profesor Jerzy Cieślikowski, który chciał temu zagadnieniu
poświęcić oddzielną monografię. W dorobku Stanisława Jachowicza zachował
się charakterystyczny wierszyk, który warto w tym miejscu przytoczyć:
Mundzio lubił obrazki, co w książeczkach były.
Później mu się literki łatwo w pamięć wbiły.
Teraz mu się w książeczkach podoba nauka:
Szczęśliwy, kto korzyści śród nauki szuka.11
11 S. J a c h o w i c z : Powiastki i bajki. T. 1. Warszawa 1842, s. 17.

Z treści tej powiastki wynika, że ilustracja w książkach dla dzieci służyła
dawniej przede wszystkim edukacji, o czym świadczyć mogą m.in. takie tytuły,
jak: A becadło obrazkow e, N au ka o obrazach, O brazki z królestw a zw ierzą t etc.
Dopiero w miarę liberalizacji wychowania konkurencją dla nich stały się
wydawnictwa schlebiające dziecięcej publiczności literackiej i oprócz książeczek
zatytułowanych: Słuchaj rodziców i starszych, M a ła kraw cow a dla lalek, Z abaw ka
moralna, pojawiają się ekscytujące maluchów B łogie dni dziecięce, Wesołe
wakacje, P udelek pani G rypskiej, G uliwer u karzełków itp. Czesław Jankowski
w książeczce L ist M ic i do K ic i posłużył się wierszem rebusowym, tzn. takim,
gdzie niektóre słowa zostały zastąpione wizerunkami rzeczy, o których mowa
w tekście. Tę samą technikę wykorzysta po latach Irena Tuwim w edukacyjnym
poemaciku Co okręt w ieziel, będącym naśladowaniem bajeczki brata L o k o m o ty 
wa. Nie można też pominąć poezji wizualnej, piktograficznej, która za sprawą
Apollinaire’a odrodziła się w poezji naszego stulecia, a po fazie awangardowych
popisów trafiła, jak wiele odpadków, do lamusa literatury dziecięcej12.
Poziom wydawnictw obrazkowych zależał początkowo od importu, a dopa
sowywanie egzotycznych realiów do wierszowanych komentarzy pióra krajo
wych poetów to zagadnienie samo w sobie, które na przykładzie twórczości
Marii Konopnickiej przeanalizował znakomicie Jerzy Cieślikowski13. Warto
w tym miejscu dodać, że tak popularny w Niemczech gatunek sztuki obrazkowej
jak Bilderbogen (arkusze z obrazkami) nie znalazł u nas uznania, nie przyjął się
po prostu. A były one rozpowszechnione w krajach niemieckich bardziej niż
kosztowne książeczki z obrazkami, jako że na jednej tylko odpowiednio
zakomponowanej stronie prezentowały określony temat, zaczerpnięty np.
z baśni, legendy i podania, bądź sylwetki do wycinania i naklejania na szybę,
wzory kostiumów, widoki miast i krajobrazów, zwłaszcza egzotycznych, sceny
z historii starożytnej oraz znanych utworów beletrystycznych, jak np. z P rzyg ó d
barona M ünchhausena 14. Do grona artystów zaprawiających się w tym rzemiośle
należeli m.in. Franz Pocci
autor licznych fars lalkowych z niezapomnianą
postacią Kasperla Larifari, rodem z komedii dell’arte, oraz Wilhelm Busch, który
zasłynął jako autor humorystycznych historyjek dla dzieci i dorosłych. Obaj
łączyli niebagatelny talent literata z rzemiosłem wytrawnego rysownika. To
samo możemy powiedzieć o angielskim poecie Edwardzie Learze, którego
limeryki, napisane i zilustrowane z myślą o dzieciach, uchodzą za klasyczny
przykład estetyki pure nonsense z epoki wiktoriańskiej. Zapewne tego typu
12 Jest to zresztą zjawisko o wiele starsze i bez mata uniwersalne, o czym świadczy monografia
P. R y p s o n a : Obraz stówa. H istoria poezji wizualnej. Warszawa 1989.
13 J. C i e ś l i k o w s k i : M arii Konopnickiej książki z obrazkami. W: I d e m: L iteratura osobna...
Zob. też: J. D u n i n: K siążeczki dla grzecznych i niegrzecznych dzieci. Z dziejów polskich publikacji dla
najmłodszych. Wrocław 1991.
14 H. L. K ö s t e r : Geschichte der deutschen Jugendliteratur. 4. Auflage. Hamburg 1927,
s. 66— 77.

przykłady sprawiły, że również pod naszym niebem pojawili się utalentowani
pisarze-rysownicy
od Antoniego Gawińskiego począwszy a na Małgorzacie
Musierowicz kończąc. Analizując L olka G renadiera Gawińskiego doszła Gertru
da Skotnicka do zaskakującego wniosku: „Malarskie ujęcie postaci i sytuacji
w tekście stwarza wrażenie, że wersja słowna powstała pod wpływem kolorowych
ilustracji. Sugeruje to także przyjęcie przez ilustratora pewnej roli nadawczej,
mianowicie znakomicie rysującego stryjka, z którego rysunkami bohater tekstu
kojarzy swoją barwną wizję wojny, ujętą w powieści w konwencji snu.”15
W okresie międzywojnia, gdy Makuszyński i Walentynowicz startowali
z nieśmiertelnym K o zio łk iem M atołkiem , polskie dzieci otrzymywały do rąk
także przekłady utworów Buscha oraz inspirowane kreskówkami Walta Disneya
książeczki, w których tekst zdecydowanie górował nad obrazkami. Trzeba
jednak wiedzieć, że autorami wersji polskojęzycznej stali się nie byle jacy pisarze,
a mianowicie M arian Hemar (D u ży Z ły Wilk i C zerw ony K a p tu rek , Trzy świnki),
Władysław Broniewski (F let za czarow an y ) i Irena Tuwim (K ró lew n a Śnieżka,
M iki, Apsik i P y zia , M ik i-stra ża k , P rzy g o d y M ik i w krainie L ilipu tów )16. W sumie
wydano 9 tytułów, także z udziałem tłumaczki - - Janiny Sujkowskiej. Rzecz
ja sn a, po drugiej wojnie światowej amerykańska literatura dla dzieci znalazła się
u nas w niełasce, a miejsce Disneyowskich książeczek zajęły tłumaczone z języka
rosyjskiego tzw. bajeczki filmowe, wykorzystujące wybrane fotosy z kreskówek
„Mosfilmu” (od 1949 roku).
Rodowód tego zjawiska sięga zapewne zwyczaju, inspirowanego żywymi
obrazami, ilustrowania książek beletrystycznych fotografiami rzekomych boha
terów i sytuacji. W tym wypadku, jak stwierdziła Małgorzata Komża, „obraz
wychodząc z książki, zyskiwał na scenie życie , potem utrwalony, sprowadzony
z powrotem do dwu wymiarów, powracał do źródła, tworząc nową wartość
wizualną. Fakt, iż często szukając tekstu literackiego, autorzy żywych obrazów
sięgali do ilustrowanych edycji, które oddziaływały na nich jako pewna
estetyczna całość, mógł mieć również wpływ na formę widowiska.”17
W polskim dramacie dla dzieci, który przed 1939 rokiem służył przede
wszystkim scenom amatorskim (domowym i szkolnym), żywe obrazy stanowiły
często ukoronowanie akcji (na zasadzie teatru w teatrze), mogły też być rodzajem
scenicznej zgadywanki, opartej na alegorii lub aluzji. Po drugiej wojnie światowej
należały już do rzadkości, ale opis tego zjawiska znajdziemy w znanej powieści
Hanny Ożogowskiej Tajemnica zielonej pieczęci (1961), gdzie jest przykładem
pozytywnej zabawy, znanej raczej dzieciom z tzw. inteligenckich rodzin. Tematy
aranżowanych przez bohaterów scenek nawiązywały do zdarzeń przeszłości
15 G. S k o t n i c k a : Dzieje piórem malowane. O powieściach historycznych dla dzieci i m łodzieży
: okresu M łodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. Gdańsk 1987, s. 70.
16 Zob. R. W a k s m u n d : K lasyk Disney. „Sztuka dla Dziecka” 1990, nr 5/6, s. 44.
17 M. K o m ż a : Ż yw e obrazy. M iędzy sceną, obrazem i książką. Wrocław 1995, s. 380.

(Batory pod Pskowem, Diogenes i Aleksander Macedoński, Juliusz Cezar po
przejściu Rubikonu, Mickiewicz tworzący P ana Tadeusza).
Dziś już nikogo nie dziwi, że W pu styn i i w pu szczy i inne ekranizowane
powieści dla dzieci (i nie tylko dla dzieci) ilustruje się fotosami filmowymi, ale
sposób ten wydaje mi się kaleki, zbyt arbitralny w porównaniu z klasycznymi
obrazkami jako wytworami sztuki plastycznej. Mimo to druzgocąca przewaga
tekstu, bynajmniej nie adaptowanego, pozwala zachować integralność oryginału.
Co innego w wypadku współczesnych, mnożących się jak grzyby po deszczu
przeróbek i adaptacji, opartych, niezależnie od pochodzenia oryginału, na języku
kraju wydawcy i ilustratora, narzucających własną, ściśle komercyjną wizję
utworu, w związku z czym baśnie Andersena czy Wilde’a podaje się na przykład
na podstawie tekstu włoskiego18. Utyskiwania krytyki zdają się na nic, skoro
dorośli nabywcy książek ignorują obecność jedynego na naszym rynku czaso
pisma omawiającego bieżącą produkcję literacką dla dzieci i młodzieży, jakim jest
dwumiesięcznik „Guliwer”. Może warto więc, wobec niespotykanego do tej pory
zalewu wydawnictw obrazkowych i bogato ilustrowanych, zatroszczyć się o reha
bilitację pięknego słowa, i to słowa mówionego, albowiem tekst literacki, który ma
bezsprzeczne walory artystyczne, świetnie sprawdza się także w głośnej lekturze.
Na koniec pragnąłbym zasygnalizować pojawienie się bogato ilustrowanych
książeczek z baśniami, które dziecko może poznawać dzięki lekturze lub
z nagrania z dołączonych do niej kaset magnetofonowych. Chodzi o produkty
wydawnictwa Podsiedlik-Raniowski i Spółka z Poznania, ukazujące się w serii
nazwanej Złota Kolekcja: Przeczytaj — Posłuchaj
Obejrzyj. Dla przykładu
lekturę czy też odsłuchanie Śpiącej królew ny poprzedza wierszowany prolog
pióra Anny Sójki:
Proszę dzieci: oto baśń,
Czarodziejskich cudów czas.
Za górami, za lasami
Stoi domek z historiami.
Wiedzie doń zielona ścieżka.
W domu czarnoksiężnik mieszka.
Słońce świeci, czy deszcz pada,
A on ciągle opowiada.
Gdy usłyszysz harfy dźwięk,
Odwróć kartę książki tej.

Przeglądając kartki tej książeczki, można przyglądać się obrazkom i można
samemu czytać tekst albo przysłuchiwać się aktorom, którzy swym głosem
dramatyzują jego kolejne fazy, ilustrowane ponadto dyskretnym akompania
18
Chodzi o serię Najpiękniejsze Baśnie, Najwięksi Bajkopisarze z Polskiej Oficyny Wydaw
niczej BGW.

mentem muzyki z użyciem wspomnianej w prologu harfy. Gdy zaś fabuła
dobiega końca, lektor-narrator odczytuje następującą formułę:
Tak się kończy nasza baśń.
Chcesz posłuchać jeszcze raz?
N a kasety drugiej stronie
Możesz zaraz wrócić do niej.

Znaczy to, że bez przewijania taśmy można powtórzyć to samo nagranie, i tak
bez końca. Ale ta nieoczekiwana reduplikacja właśnie przez swą techniczną
doskonałość stanowi jak gdyby karykaturę autentycznej sytuacji folklorystycz
nej, gdy słuchacze domagają się opowiedzenia znanej już sobie historii, co
następuje jednak nie w trakcie tego samego seansu bajkowego, lecz po dłuższym
czasie (wszak repertuar bajarza jest zwykle bardzo urozmaicony), a i wówczas
przypomniany wątek nie jest pod względem tekstu identyczny.
Mniej komercyjnego wyrachowania znajdziemy za to w sprzedawanych po
1989 roku kasetach z radiowymi nagraniami klasyki dziecięcej, jak np. F er
dynand W spaniały c z y A nia z Z ielonego W zgórza, a poziom aktorstwa jest o wiele
wyższy. W ostatnich latach nawet PW N wypuścił serię nagrań znanych utworów
dla dorosłych, odczytywanych przez wybitnych aktorów. W serii tej znalazły
się m.in. G racz F. Dostojewskiego, D wóch panów w łódce, nie licząc psa
J. K. Jerome’a, Z d ą ż y ć przed Panem Bogiem H. Krall, a nie można powiedzieć,
aby to były produkty przeznaczone dla niewidomych czy tylko dla nich. Być
może to jedyna szansa poznawania wartościowej beletrystyki bez uproszczeń,
jakie stwarza adaptacja, a jednocześnie bez konieczności odrywania się od
codziennych obowiązków. W wypadku bajek elektroniczna niańka zastępuje
prawdziwą, ponadto pozbawia dziecko nie tylko kontaktu z żywą osobą, ale
i możliwości wpływania na tok opowieści.
Jednak mimo wszystko literatura „ucha” nawet w elektronicznym wydaniu
bardziej rozwija wyobraźnię i zachęca do lektury niż komiks, film, telewizja, co
daje się wytłumaczyć zapewne znanym McLuhanowskim rozróżnieniem pomię
dzy gorącymi a zimnymi środkami masowego przekazu. Ale i telewizja wykazuje
ekspansję w stosunku do świata książki i mnoży publikacje inspirowane
popularnymi programami i serialami. Tym sposobem trafiły do księgarń książki
ze znanymi polskim dzieciom bohaterami U licy Sezam kow ej czy słynnym
kosmitą
Alfem. Rozmnożyły się ponadto ilustrowane magazyny dla dzieci
i młodzieży, powiązane z konkretnymi audycjami telewizyjnymi, że wymienię
„DD Tygodnik” (oparty na telewizyjnych M a łych wiadom ościach DD), „Ciuch
cię”, „Domowe Przedszkole”, „Luz Bis”, „Magazyn 5— 10— 15”. Ostatnio
dołączył do nich „Magazyn Klubu Multimedialnego Plac Słoneczny 4”, wzoro
wany na U licy Sezam kow ej. Można zatem powiedzieć, że periodyki dzie
cięce znalazły nowy sposób funkcjonowania
poza systemem książki, jak

w początkowej fazie istnienia (XVIII—XIX wiek), i poza siecią prasy (od
początku XX wieku), a mianowicie — w systemie telewizji Jeśli byłaby to jedna
z dróg zachęty do czytelnictwa, nie należy jej odrzucać. Większe niebez
pieczeństwo stanowią natomiast publikacje oparte na treści i ilustracjach filmów
W. Disneya, jak np. miesięcznik „Dumbo” czy magazyny poświęcone grom
komputerowym, mimo że w jednym z nich „opisy gier to krótkie powiastki,
bajeczki, streszczenia przygód bohaterów, którymi można bawić się na ekranie
komputera”19.
W takiej sytuacji trudno powiedzieć, czy literatura „ucha” jako typ roz
winiętej opowieści werbalnej, przekazywanej przez konkretnego narratora
cierpliwym i wymagającym „słuchaczom”, ma szansę na skuteczną rywalizację
z zalewem elektronicznych obrazów, które oznaczają atrofię słowa mówionego
i pisanego. Można jedynie się spodziewać, że przesyt kulturą obrazkową, jak
ongiś XIX-wiecznym scjentyzmem, doprowadzi znowu ludzkość do tęsknoty za
słowem jako wartoścą wyższą i prymarną, zgodnie z biblijnym stwierdzeniem:
„Na początku było Słowo...”
19 Czasopisma dla dzieci i m łodzieży w latach 1990-1996. Wstęp i oprać. J. K u m i eg a,
A. L e s z c z y ń s k a . Wrocław 1996, s. 23.

RYSZARD W AKSM UND
From Literature of „Ear” to Literature o f „Eye” and Back
Summary
Historians of literature are prone to treat the literary output for children and young people as the
phenomenon submitted to evolution. However, well-known Krystyna Kuliczkowska’s formula „from
didacticism to artistry” does not resist the criticism and when taking into account other aspects it can
be replaced by the thesis emphasizing the gradual and inevitable transition from the literature of
„year” to the literature of „eye”. It is a result of the fact that this kind of activity is more influenced by
the art of picture assisting nowadays with electronic media. An oral text shaping the style of written
literature became the characteristic of literature for the youngest as early as the staring point of its
development. The convention of the oral story exceeded considerably the framework of fairy-tale
narrative (W. Hauff, H. Ch. Andersen) towards the novel (K. Hoffmanowa), story (S. Jachowicz), and
even educational prose (J. H. Campe, M. J. Zaleska). In the 20th century an emontial distance between
a narrator and „listener” started to diminish (R. Kipling), particulary in productions inspired by
folklore for children (E. Szelburg-Zarembina); even radio broadcasts replacing folk story tellers
supported the private style of perception. However, visual forms of transference accompanied child’s
readers much longer assisted by illustrator’s art and picture book inspired from time to time by
animated cartoons (W. Disney). The so called live pictures played an analogous role the ground

of stage production for some time. The expansion of visual forms in children’s publications goes hand
with a development of television which even created special periodicals for young audience.
Nowadays the books accompanied by cassettes replacing loud reading and combining all levels of
perception can become a counterbalance to the phenomenon (e. g. Złota Kolekcja: Przeczytaj
— Posłuchaj — Obejrzyj). It can indicate a return to literature of „ear” what means ennoblement of
word as a primary value.

RYSZARD W AKSM UND
Von der Literatur des „Ohres” zur Literatur des „Auges” und zuruck
Zusammenfassung
Die Literaturwissenschaftler neigen dazu, die Literatur für die Kinder und die Jugendlichen als
ein evoluierendes Phänomen zu behandeln. Die bekannte Formel von Krystyna Kuliczkowska „vom
Didaktismus zum Künstlertum” ist nicht mehr aktuell und kann unter Berücksichtigung anderer
Aspekte durch die These, die den allmähligen und unvermeindlichen Übergang von der Literatur des
„Ohres” zur Literatur des „Auges” hervorhebt, ersetzt werden. Es resutiert aus dem waschenden
EinfluB der Kunst des Bildes und der waschenden Unterstüztung der Literatur durch die
elektronischen Medien. Der gesprochene Text, der den Stil der geschriebenen Literatur bildet, wurde
zum MaBstab der Belletristik für die Kinder schon am Anfang der Entwicklung. Die Konvenz der
mündlichen Erzählung sprengte den Rahmen der Märchenerzählung (W. Hauff, H. Ch. Andersen)
und ging in Richtung des Romans (K. Hoffmanowa), der Erzählung (S. Jachowicz) und sogar der
Erziehungsprosa (J.H. Campe, M. J. Zaleska). Im 20. Jahrhundert wurde die Entfernung zwischen
dem Erzähler und dem „Zuhörer” verkleinert (R. Kipling), vor allem in den durch die Volkskunst
inspirierten Werken für Kinder (E. Szelburg-Zarembina). Sogar die Radiosendungen, die die
Volksmärchenerzähler ersetzten, hielten den kameraien Stil des Empfanges aufrecht. Die visuellen
Formen der Übermittlung begleiteten den jungen Leser viel länger und stützten sich auf die
Illustrationstechniken und das Bilderbuch, die wiederum of durch Zeichentrickfilme inspiriert
wurden (W. Disney). Auf der Bühne spielten eine Zeit lang die sog. lebenden Bilder eine ähnliche Rolle.
Die Verbreitung der visuellen Form in den Büchern für Kinder entwickelt sich paraleli zu dem
Fernsehen, das sogar extra Zeitschriften für junge Empfänger herausgibt. Das Gegegewicht können
die jetzt herausgegebenen Bücher mit den sie ergänzenden Tonbändern bilden, die das laute Lesen
ersetzten und alle Arten der Perzeption vereinen (zB. die Goldene Serie: L ies— Hör Zu — Schau Zu).
Es kann bedeuten, daß man sich erneut der Literatur des Ohres zuwendet, und zugleich das Wort als
primären Wert nobiliert.

6 — Książka...

Książka dla dziecka wczoraj — dziś — jutro. Red. K. Heska-Kwaśniewicz i I. Socha. Katowice 1998
Prace N aukow e Uniwersytetu Śląskiego nr 1727

KATARZYNA KRASOŃ

Ruchowo-przestrzenna analiza utworu literackiego
a specyfika odbioru dziecięcego

Odbiór a analiza dzieła
W procesie poznawania dzieł literackich
w szczególności liryki wysuwa
się pewna swoista cecha odróżniająca ów proces poznawczy od innych. „Utwór
poetycki jest dziełem sztuki słowa”1, stąd jego podstawową funkcją staje się
zdolność wywoływania przeżyć estetycznych. Pełny odbiór dzieła będzie więc
generowany zdolnością formułowania osobistego doznania estetycznego w spo
sób intelektualny. Punktem wyjścia jest zrozumienie tekstu, w wyniku którego
następuje osobiste przeżycie dzieła, fazą zaś wieńczącą staje się ujęcie intelektual
ne aktu zrozumienia i aktu przeżycia2.
Analizując proces odbioru z punktu widzenia psychologii, wyróżnić można
w nim cztery fazy. W pierwszej (concept recovery) tekst aktywizuje relacje i pojęcia
z magazynu pamięci. Można powiedzieć, iż wiedza zawarta w utworze ze
stawiona zostaje z wiedzą odbiorcy o świecie. W fazie drugiej (idea recovery)
zgromadzone pojęcia tworzą idee, w trzeciej zaś {plan recovery) dokonuje się
poznanie planu tekstu. W ostatniej natomiast ujawnia się zadowalające rozumie
nie tekstu i jego integracja3.
Dziecko jest odbiorcą nieświadomym, traktuje ono poezję, akt komunikacji
literackiej ,jak zwykłe powiadomienie, bez zwrócenia uwagi na ukryte w nim
1 B. C h r z ą s t o w s k a : Teoria literatury w szkole. Z badań nad recepcją liryki. Wrocław 1979,
s. 63.
2 Zob. ibidem, s. 66.
3 Por. M. K i e 1a r-T u r s k a , M . P r z e t a c z n i k-G i e r o w s k a: Dziecko w kontakcie z litera
turą. Przegląd problemów badawczych. W: Dziecko jako odbiorca literatury. Red. E a d e m . War
szawa— Poznań 1992, s. 12— 13.

znaczenia implikowane i supozycje”4. Dla kilkulatka język poetycki jest niejako
przezroczysty, wskazuje jedynie na tę rzeczywistość, która znajduje się poza
dziełem5. Świat przedstawiony tekstu jawi się małemu odbiorcy jako rzeczywisty,
realny, dostępny mechanizmowi identyfikacji i projekcji, otwarty na konkretno-wyobrażeniowe, wręcz „mięśniowe” doznanie. Równocześnie każde
dziecko ma naturalną potrzebę wyrażania tego, co myśli i czuje. Bez względu
na to, czy zastosujemy odpowiednią strategię dydaktyczno-wychowawczą
i czy zechcemy je skłonić do tej swoistej manifestacji. Wystarczy jedynie
stworzyć możliwości i zabezpieczyć warunki dla uzewnętrznienia przeżyć
i doświadczeń.
Biorąc pod uwagę polisensoryczny charakter postrzegania i poznania
kilkulatka, należy stwierdzić, iż jedną z możliwości pełnego przekazu i zro
zumienia tekstu jest ruchowo-przestrzenna analiza utworu6. Wykorzystuje ona
model trójkanałowego nadania i odbioru informacji oraz zakłada kinestetyczną
manifestację emocjonalnych doznań odbiorcy. Analiza ruchowo-przestrzenna
obejmuje następujące etapy pracy z tekstem literackim:
słuchanie nadania oralnego tekstu;
ruchowa improwizacja oddająca kształt świata przedstawionego, doznanego
przez odbiorcę, częściowo wspomagana werbalizacją przeżyć estetycznych,
obserwacji i doświadczeń dzieci;
kompozycja całości przestrzennej, składającej się z indywidualnych realizacji
ruchowych, stworzenie układu, w którym każdy uczestnik ma swoje miejsce
i rolę;
włączenie wybranej przez dzieci ilustracji muzycznej do kompozycji ruchowo-przestrzennej, „zatańczenie” wiersza; połączenie trzech elementów anali
zy polisensorycznej
aspektu wzrokowego, słuchowego i kinestetycznego.
Tekst staje się zadaniem dla młodego czytelnika — trzeba go wypełnić
wyobraźnią. Ruchowo-przestrzenna zabawa z utworem stanowi metodę jego
specyficznej interpretacji, która jednocześnie pobudza myślenie dywergencyjne,
jest twórcza i niepowtarzalna. Taki sposób analizy pozwala odbiorcy na pełne
wykorzystanie własnej fantazji, ale również umożliwia mu zestawienie świata
przedstawionego utworu z wiedzą o rzeczywistości, jaką posiada. Uruchomiona
zostaje owa fazowość odbioru, o której była mowa nieco wcześniej.
4 A. B a 1u c h: Co to je s t poezja - czyli o stopniach poetyckiej edukacji. W: M iejsce dziecka
w komunikacji literackiej. Red. B. Ż u r a k o w s k i . Warszawa—Poznań 1989, s. 197.
5 Zob. ibidem.
6 Pełne omówienie koncepcji analizy ruchowo-przestrzennej zawarłam w: K. K r a s o ń : Teatr
dźwięku, obrazu i ruchu, czyli zabawa z poezją dla najmłodszych. W: M łody czytelnik w świecie książki,
biblioteki i informacji. Red. K. H e s k a - K w a ś n i e w i c z i I. S o c h a . Katowice 1996. Zob. też:
K. K r a s o ń : U kład przestrzenno-ruchowy jako element intersemiotycznego przekładu tekstu lite
rackiego (w ykorzystanie m etody Emila Jaques-D alcroze’a ). W: Problem y kształcenia literackiego
w edukacji wczesnoszkolnej. Red. J. K i d a . Rzeszów 1997, s. 43.

Kontakt z dziełem warunkowany jest
co okazuje się niezwykle istotne
również pewnym obszarem możliwości postrzegania. „Obszar ten obejmuje
zarówno doświadczenia kulturowe, jak i szeroko pojmowane doświadczenia
życiowe. Każde nowe dzieło jest przyjmowane i osądzane w określonym tymi
czynnikami »horyzoncie oczekiw ań«.”7 Wpływ takiego „horyzontu ocze
kiwań” widać także w realizacjach ruchowych, przybierając wielokrotnie
charakter stereotypowego, utrwalonego w doświadczeniu znaku kinestetycznego8. Im bardziej nośny emocjonalnie jest tekst analizowany ruchowo, tym
łatwiej uczestnikom oderwać się od utrwalonego stereotypu.

Badanie recepcji poprzez konkretyzację plastyczną
„Mówienie z dziećmi o poezji jest niezwykle utrudnione z powodu bariery
językowej”9, nie potrafią one bowiem zwerbalizować swojej obserwacji, słowna
konkretyzacja jest wówczas niemożliwa. B. Chrząstowska10 proponuje, aby
dokonać swoistych pozawerbalnych konkretyzacji dzieła. Rola rysunków czy
obrazów wykonywanych w toku odbioru tekstu bywa różna. Może to być na
przykład badanie samodzielnych odczytań utworu, stopnia jego rozumienia.
Praca plastyczna może stać się także próbą upoglądowienia jakiegoś fragmentu,
sposobem emocjonalnego pogłębienia kontaktu dziecka z utworem czy wreszcie
stanowić sprawdzenie rozumienia dzieła po jego opracowaniu. Tę ostatnią rolę
pracy malarskiej wykorzystano w badaniach prezentowanych poniżej. Stwier
dzono, że obraz stwarza szansę na specyficzne określenie odbioru, ocenę
konkretyzacji tekstu, umożliwia bowiem badanie działań twórczych powstałych
pod wpływem bodźców emocjonalnych, płynących z kontaktu z utworem
literackim jako dziełem sztuki. „Emocje manifestują się [...] w aktach twórczych
7 J. P o l a k o w s k i : Badanie odbioru prozy artystyczn ej w aspekcie dydaktycznym . Z arys
teorii badań - próba diagnozy. Kraków 1980, s. 31.
8 Piszę o tym w: K K r a s o ń : Z nak kinestetyczno-cielesny jako intersem iotyczny kontakt
komunikacyjny (n a przykładzie pracy z tekstem literackim na zajęciach z dziećmi 6-letnim i). Referat
wygłoszony 25 września 1996 roku podczas konferencji naukowej Komunikacja - dialog - edukacja,
zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego Filii w Cieszynie; materiały są
aktualnie przygotowywane do druku.
9 B. C h r z ą s t o w s k a : Propedeutyka lektury. W: Nauczanie język a polskiego w klasie 5.
Red. B. C h r z ą s t o w s k a i E. P o l a ń s k i . Warszawa 1985, s. 158.
10 Ibidem. Temat specyficznego wykorzystania rysunku jako formy analizy tekstu znaleźć
można w: A. B a 1u c h: P oezja współczesna w szkole podstawowej. Warszawa 1984; J. B ł a ż e j e w s k a ,
J. T r z a s k a l i k: Prace plastyczne dzieci jako form a analizy tekstu poetyckiego w przedszkolu i klasach
I -I I I szkoły podstawowej. Wybrane zagadnienia. „Biuletyn Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
Oddział w Katowicach” 1989, nr 5— 6, s. 10.

[...], do których wprowadza się zazwyczaj elementy najsilniej przeżyte. Przy
interpretacji materiałów bierze się pod uwagę także fakt, że czynnnik emocjonal
ny wpływa na sprawność wykonywanej czynności, podnosi wskaźnik jakości
i efektywności działania.”11
Założyć należy więc, że analiza wytworów plastycznych dziecka będzie
istotnym wskaźnikiem recepcji utworu literackiego. Każdy bowiem obraz czy
rysunek jest „indywidualnym sposobem integrowania reguł rządzących środowi
skiem, jak i wymagań poznawczych lub emocjonalnych, które strukturyzują
przestrzeń umysłową”12.

Przebieg ęi/asł-eksperymentu13

Badaniom poddano dwie grupy dzieci sześcioletnich, z których każda
podzielona została na sekcję kontrolną i eksperymentalną. Celowo sekcje
eksperymentalne wyodrębniono z całej grupy przedszkolnej, determinowało
to bowiem wspólny punkt wyjściowy poziomu umiejętności plastycznych
oraz preferowanych stylów pracy z tekstem literackim, zarówno w populacji
eksperymentalnej, jak i kontrolnej. Sprawdzenie badań w dwóch różnych
grupach dzieci sześcioletnich, z dwóch różnych przedszkoli, pozwoliło natomiast
na pewne uogólnienia i sprecyzowanie prawidłowości rządzących odbiorem.
Sekcje eksperymentalne odbywały cykl zajęć poświęconych analizie przestrzenno-ruchowej liryki dziecięcej, podczas których mali odbiorcy twórczo, kinestetycznie interpretowali utwory literackie. W tym samym czasie sekcje kontrolne
uczestniczyły w tradycyjnych jednostkach metodycznych przeznaczonych na
analizę i omówienie tego samego materiału poetyckiego. W ostatnim okresie
badań obie grupy wykonywały pracę plastyczną, ilustrację do wiersza. W grupie
eksperymentalnej rysunek stanowił syntezę przestrzeni ruchowej, percepcyjnej,
emocjonalnej i intelektualnej. W grupie kontrolnej był pochodną zwerbalizowa
nej konkretyzacji dzieła. Konstrukcję ć/ua.vi-eksperymentu syntetyzuje schemat 1.
W każdej grupie przedszkolnej odbyło się kilka zajęć poświęconych realizacji
jednego wiersza (najczęściej trzy spotkania). W sumie opracowano w ten sposób
cztery utwory, zawsze konsekwentnie dzieląc zespół grupy przedszkolnej na
dwie, różniące się sposobem analizy, sekcje.
11 J. P o l a k o w s k i : Badanie odbioru..., s. 103.
12 P. W a l l o n , A. C a m b i e r , D. E n g e l h a r t : Rysunek dziecka. Warszawa 1993, s. 69.
13 ßuasi-eksperyment przeprowadzono w ramach seminarium magisterskiego, odbywającego
się pod moim kierunkiem w roku akademickim 1995/1996. Badaniami objęto dwie grupy
przedszkolne. Zajęcia z dziećmi w sekcjach eksperymentalnych prowadziły magistrantki Bożena
Jaksik i Izabela Kuras, studentki IV roku pedagogiki wczesnoszkolnej Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach.

Schemat 1
Konstrukcja fura-eksperymentu

Wychodząc z założenia, iż poza walorami ekspresyjnymi rysunek i malowan
ka mają też istotną wartość komunikatywną, i to zupełnie niezależną od
artystycznej warstwy dzieła, prace plastyczne zebrane z obu grup i z poszczegól
nych sekcji poddane zostały szczegółowej analizie. W tym celu sporządzono
specjalną matrycę, zawierającą wszystkie elementy zawarte w malowankach,
które podlegały ocenie. Matryca obejmowała następujące cechy wytworu:
adekwatność elementów obrazu do treści wiersza (tu oceniamy uchwycenie
treściowej warstwy tekstu);
ujęcie i sposób prezentacji postaci lub głównego bohatera (zjawisk, innych
fragmentów świata przedstawionego), w tym punkcie analizowano stopień
dynamiczności, sposób uplastycznienia, figuratywność pracy;
intensywność barw, ogólny dobór kolorów oddający nastrój utworu;
zapełnienie przestrzeni, kompozycja.

Wnioski

Opis prac plastycznych, które powstały w dwóch sekcjach eksperymental
nych, wskazuje, że w przeważającej większości ruchowo-przestrzenni odbiorcy

adekwatnie oddawali treść tekstu, zgodnie z jego nastrojem i kreacją świata
przedstawionego. Na uwagę zasługuje również fakt, że prace te stanowiły próbę
oderwania się od figuratywnej prezentacji postaci wiodącej (zjawiska) na rzecz
kompozycji zrytmizowanej. Były to głównie malowanki zdynamizowane. U ka
zanie ruchu, zarówno w warstwie pierwszoplanowej, jak i scenerii, wyjątkowo
wyróżniało je wśród pozostałych. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, iż
częściowo widać w tych pracach trud interpretacyjny. Ta interpretacja plastycz
na zawsze znacząco zbliżona jest do interpretacji ruchowej.
Sekcje kontrolne natomiast poprzestawały głównie na schemacie uprosz
czonym. Prace, przeważnie figuratywne, zawierały elementy ściśle nawiązujące
do stereotypu, jaki zawarty jest w doświadczeniu dziecka. Czasem ta wierność
wobec utrwalonych struktur plastycznych powodowała odejście od rzeczywistej
konstrukcji świata przedstawionego. Wytwory pozbawione były dynamizmu,
zawierały powtarzalne elementy: ludzką postać ukazaną statycznie, z przodu,
z rozłożonymi sztywno kończynami oraz sylwetę domu, drzewa, słońca.
Warto chyba nieco dłużej zatrzymać się nad najbardziej reprezentatywnymi
egzemplifikacjami przedstawionych wniosków. Uporządkowano je według
konkretnych tekstów literackich i zestawiono z przykładowymi pracami z sekcji
eksperymentalnej i kontrolnej.
Wiersz I
Wanda G r o d z i e ń s k a Listopad
Wyszedł sobie do ogrodu
Stary, siwy pan Listopad
Grube palto wdział od chłodu
I kalosze ma na stopach.
Deszcz zacina, wiatr dokucza,
Pustka, smutek dziś w ogrodzie.
Pan Listopad cicho mruczy:
„Nic nie szkodzi, nic nie szkodzi...”
Po listowiu kroczy sypkim,
N a ławeczce sobie siada:
„Chłód i zimno, mam dziś chrypkę,
Trudna rada! Trudna rada!”

Praca kontrolna — schematycznie ukazana jest tu postać w czerwonej czapce
oraz sylweta domu, elementu którego nie ma w świecie przedstawionym tekstu.
Nastrój całej kompozycji nie oddaje klimatu wiersza, nie widać ani wiatru, który
dokucza w ogrodzie, ani rzeczywistego deszczu, zamiast niego świed słońce.
Praca eksperymentalna — zawiera zrytmizowany obraz jesiennych
barw-plam ułożonych w przemyślaną kompozycję. Obraz znamionuje zupełne
oderwanie się od schematyzmu, nie ma tu personifikacji Listopada. Nastrój
wydaje się najważniejszy.

Wiersz II
Wanda G r o d z i e ń s k a Wiosna i lalki
Wietrzyk polny, urwis wielki,
Wpadł przez okno dziś.
Pozostawił na krzesełku
D o laleczek list:
„Przyjdę jutro, moje panie,
Z Wiosną do was na śniadanie”.
Wykrzyknęły lalki: „Ach!
Brudno u nas jest aż strach!
Trzeba wszystko w naszym kątku
Doprowadzić do porządku”.
Więc Alisia robi pranie,
Okna myje Doda,
Miś dywanik i ubranie
Wytrzepał na schodach.
I choć zawsze jest leń wielki,
Zawstydził się w końcu
I szoruje tak rondelki,
Aż jaśnieją w słońcu.
Już porządki ukończone,
Wszystko lśni czystością.
Lalki pięknie wystrojone
Kłaniają się gościom.

Praca kontrolna — stereotypowo ukazana sylweta domu, widziana od
zewnątrz, mimo iż tekst opisuje jego wnętrze. Trudno jednak oderwać się od
tradycyjnego, tkwiącego w doświadczeniu dziecka ujęcia domu jako budynku.
Widoczny na krześle list, który jednak nie przynależy do wnętrza. Całość obrazu
jest statyczna, prezentuje zaledwie inicjalny fragment utworu. W pracy przeważa
operowanie konturem wypełnionym barwą niebieską. Kompozycja poszczegól
nych elementów jest dość oszczędna, wiele miejsc pozostało pustych, ograniczo
ność obiektów sprawia wrażenie, że praca nie jest dokończona.
Praca eksperymentalna
przedstawia wnętrze pokoju, choć pewną nie
konsekwencją jest zamieszczenie w lewym, górnym rogu sylwety słońca,
zaglądającego do pomieszczenia. Jest to niejako atrybut zapowiadający
przyjście wiosny. Widoczne są na obrazie krzątające się postacie: robiące
pranie, myjące okno. Wyeksponowany jest też położony na krześle list
oraz sytuacja pozostawienia go przez wiatr (element personifikacji zjawiska
atmosferycznego).

Rys. 1. Ilustracja

do wiersza

I: W. G r o d z i e ń s k a : Listopad. Sekcja kontrolna. Komputerowe
dziecięcych (1-7) - Wojciech Z w ierzchow ski.

opracowanie

rysunków

Rys. 2. Ilustracja

do wiersza

I. Sekcja eksperym entalna.

Rys. 3. Ilustracja do wiersza

II: W. G r o d z i e ń s k a :

Wiosna i lalki. Sekcja kontrolna.
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Wiersz III
Anna Ś w i r s z c z y ń s k a Idzie zima
Poza lasem,
poza górą
tańcowali
wiatr z wichurą.
Wiatr nałożył
rękawice,
a wichura
trzy spódnice.
Jak zaczęła
nimi furkać,
przyleciała
biała chmurka.
Z białej chmurki —
biały śnieżek.
Niech popatrzy,
kto nie wierzy.

Praca kontrolna — ukazuje upersonifikowane zjawiska wichury i wiatru.
Rysunek postaci jest statyczny, jedynie padający śnieg sugeruje nawiązanie do
treści wiersza.
Praca eksperymentalna 1 — wichura także upersonifikowana, jest kobietą,
ale ujęcie postaci jest dynamiczne, nawiązujące do rzeczywistej zjawisko
wości wichury. Temu dynamizmowi odpowiada też poruszenie drzew w sce
nerii. Za kobietą-wichurą podąża biała chmura, przynosząca śnieg, co
jest zgodne z kreacją świata przedstawionego. Kompozycja składników
przestrzeni rytmizowana jest powtarzalnością obiektów (suknia), powierzch
nia kartki wypełniona wyczerpująco, co daje efekt swoistego zamknięcia
wypowiedzi.
Praca eksperymentalna 2 — zupełnie oderwała się od schematycznego
i figuratywnego przedstawienia zjawisk atmosferycznych. W scenerii ukazano
tradycyjny widok gór, nad którymi zawieszone zostały barwne plamy sym
bolizujące tancerzy, mają one charakter niezwykle ekspansywny, oddający
nastrój i symbolikę tekstu.
Mali twórcy
w obu pracach eksperymentalnych — posługują się
wyrazistym konturem i plamą czystej barwy, co stwarza czytelny klimat
wytworów i potęguje ich ekspresywność.

Rys. 5. Ilustracja do wiersza III: A. Ś w i r s z c z y ń s k a : Idzie zima. Sekcja kontrolna

Rys. 6. Ilustracja do wiersza

III: Sekcja eksperymentalna

1

Rys. 7. Ilustracja do wiersza

III. Sekcja eksperym entalna

2.

96

nosur>[ BuXzieve-)!

Uwagi końcowe
Sposób interpretacji i analizy utworu wpływa bezpośrednio na rozumienie
i konkretyzację. Analiza ruchowo-przestrzenna, wykorzystana w pracy z dziec
kiem 6-letnim, jak wykazały badania, umożliwia odkrycie wielu nowych
skojarzeń, poznanie znaczenia metafor, uwalnia wreszcie od stereotypu wiedzy
utrwalonej w magazynie pamięci trwałej. Przeżycie całym sobą, zinterpretowanie
polisensoryczne, gdy wspólnie występują różne materie tworzenia (ruch, obraz,
dźwięk), pozwala na głębsze zrozumienie tekstu. Prace dzieci z sekcji eks
perymentalnej, dobranej losowo, stanowiącej integralną część grupy przedszkol
nej wraz z sekcją kontrolną, reprezentującej zbliżony poziom umiejętności
plastycznych, są dojrzalsze, wypełnione dynamizmem. Wniosek nasuwa się
automatycznie to właśnie taki sposób analizy i interpretacji dzieła wpłynął na
doskonalsze plastyczne konkretyzacje.
Warto jeszcze zwrócić uwagę na jeden aspekt — wyzyskania rysunku jako
narzędzia diagnostycznego. Nie tylko ukazał on specyfikę ruchowo-przestrzennej analizy tekstu. Jest on też wyjątkowym źródłem wiedzy o dziecku, gdyż
proces twórczy, jakim jest malowanie czy rysowanie, ujawnia zalegające w nim
uczucia, potrzeby, dążenia, a nawet parcjalne deficyty, umykające standardowym
zabiegom diagnostycznym14.
Praca plastyczna może być punktem wyjścia dla rozmowy o utworze,
podczas której uczestnicy mogą dokonać werbalnej konkretyzacji i jeszcze
głębiej wniknąć w strukturę dzieła. Będzie to więc rodzaj weryfikacji „powracania
od wizji odbiorcy znów do tekstu. Chodzi o to, by [...] szukać wspólnie
najtrafniejszego rozumienia.”15 Dochodzi wówczas do swoistego s p o t k a n i a
z drugą osobą, jego indywidualną interpretacją, z poetą obecnym w wierszu.
„Porównywanie i sprawdzenie trafności odczytania odsłania sens wysiłku
włożonego w to, by zrozumieć drugiego, otworzyć się ku drugiemu.”16
14 Zob. B. M u r a s z k o : A rteterapia, czyli psychorysunek. „Edukacja i Dialog” 1995, nr 10,
s. 49— 52.
15 M. C z e r m i ń s k a : Interpretacja tekstu poetyckiego w szkole jako dialog. W: P ytanie, dialog,
wychowanie. Red. J. R u t k o w i a k . Warszawa 1992, s. 211.
lfi Ibidem.

7 — Książka...

KATARZYNA KRASOŃ
Motorial-spatial Analysis of Literary Production
and Specificity of Child’s Perception
Summary
Searching for proper forms of work on the text used during lessons with children of early-school
age is one of more important problems of literary education in kindergarten and classes I — III. The
possible solution based on psychological conditions o f child’s communication and using to some
extent physiological children’s needs of movement is a kinetic experience of work. The author in her
article signals the meaning of the formula of contact with a book and also introduces the results of
research confirming the efficiency of motorial and spatial analysis of child’s lyric poetry. Taking into
accound particular difficulties in diagnosing the reception of a text by the youngest recipients
(imperfection in mastering a linguistic code, preferring other ways of expressing one’s feelings and
emotions, mainly by nonverbal expression) there was formulated a specific research construction
based on the translation of auditory and kinetic impulses into visual signs. The child’s perception was
analysed on the basis of artistic realization. While comparing two groups of six old children (from two
different kindergartens) there were separated two sections in each group: e x p e r i m e n t a l working
by means of motorial method for all the period of research) and c o n t r o l one (participating only in
the meetings presenting lyric poetry under discussion in a traditional way).

KATARZYNA KRASOŃ
Analyse der Bewegungen im Raum im literarischen Werk
und die Spezyfik der kindlichen Rezeption
Zusammenfassung
Die Suche nach den richtigen Formen der Arbeit mit einem Text, die im Unterricht mit Kindern
im Vorschulalter eingesetzt werden, ist eins der wichtigsten Probleme der literarischen Ausbildung im
Kindergarten und in der Grundschule in den Klassen I—III. Eine der möglichen Lösungen des
Problems, die auf den psychologischen Bedingunen der Kinderkommunikation basiert und das
physiologsiche Bedürfnis der Bewegung der Kleinkinder nutzt, ist das kinestatische Empfinden des
Werkes. Die Verfasserin deutet in ihrem Aufsatz auf die Bedeutung des Kontaktes mit dem Buch hin
und stellt die Ergebnisse der Untersuchung dar, die die Wirksamkeit der Analyse der Bewegung im
Raum in der Kinderlyrik bestätigen. Da die Diagnostik der Rezeption des Textes von Kleinkindern
gewisse Schwierigkeiten aufweist (unzureichende Beherrschung des Sprachkodes, Bevorzugung
anderer Formen der Äußerung von Empfindungen und Emotionen, vor allen mit Hilfe nichtverbaler
Expression) wurde eine spezifische Forschungskonstruktion formuliert, die auf der Übertragung der
akustischen und kinetischen Reize in visuelle Zeichen beruht. Die kindliche Rezeption wurde anhand
plastischer Konkretisierung analysiert Bei dem Vergleich von zwei Gruppen sechsjähriger Kinder (in
zwei verschiedenen Kindergärten) wurden aus jeder Gruppe zwei Sektionen ausgesondert — eine
e x p e r i m e n t e l l e S e k t i o n , die die ganze Untersuchungszeit mit Hilfe der Bewegungsmethode
arbeitete, und eine K o n t r o l l s e k t i o n , die nur an Treffen teilnahm, wo traditionelle Methoden
des Lyriklesens angewandt wurden.

Książka dla dziecka wczoraj — dziś — jutro. Red. K. Heska-Kwaśniewicz i I. Socha. Katowice 1998
Prace N aukow e Uniwersytetu Śląskiego nr 1727

ZOFIA ADAMCZYKOWA

„Książki na zamówienie” dla młodego odbiorcy

i

Pisanie na tzw. zamówienie odnosić się może do literatur obiegów popular
nych (np. brukowej, trywialnej), ale przede wszystkim jest zjawiskiem niezwykle
charakterystycznym dla piśmiennictwa skierowanego do młodego odbiorcy,
gdyż związane jest z samą istotą tej gałęzi literatury, nastawionej n a — różnorako
w poszczególnych epokach rozumiane — funkcje dydaktyczno-edukacyjne
i dydaktyczno-wychowawczo-perswazyjne, a więc tym samym na realizację
historycznie zmiennych celów i ideałów wychowania młodego pokolenia.
Mechanizm tworzenia na zamówienie towarzyszy — z różnym nateżeniem
i w rozmaitych odmianach — całemu rozwojowi literatury „osobnej”, przybiera
jąc w ostatnich latach szczególnie merkantylne formy, często rzutujące negatyw
nie na wartość artystyczną książek dla dzieci bądź też degradujące tekst literacki
na rzecz innych form przekazu, charakterystycznych dla szeroko rozumianej
kultury masowej (książki multimedialne).
Użycie terminu „piśmiennictwo” w odniesieniu do produkcji wydawniczej
dla młodych wydaje się zasadne. Chodzi bowiem nie tylko o literaturę piękną,
tj. artystyczną, której linia rozwojowa wytyczana jest zwykle od T. Lenartowicza,
M. Konopnickiej i H. Sienkiewicza, łamiących sztywne ramy natrętnego
dydaktyzmu, aż po twórców naszego stulecia, „stulecia dziecka”, którzy sta
wiając literaturze dla dzieci i młodzieży wysokie wymogi estetyczne i uwzględ
niając perspektywę odbiorcy w aspekcie psychologicznym, jednocześnie prze
kraczają wąskie ramy adresata intencjonalnego, nierzadko osiągając poziom
uniwersalny i ponadczasowy.
Można by w tym miejscu przywołać takie tytuły z literatury europejskiej, jak
K ubuś P uchatek A. A. Milne’a czy M a ły K s ią ż ę A. Saint-Exupéry’ego. N a gruncie

polskim skłonna byłabym wskazać np. A kadem ię pana K lek sa Jana Brzechwy,
której sfilmowaną wersję masowo oglądali dorośli, czy książeczkę L. J. Kerna
pt. F erdynand W spaniały, możliwą do odczytania w różnych konwencjach
gatunkowych i na wielorakich poziomach interpretacyjnych. Wartość tej
specyficznej baśni Kerna potwierdzają też jej tłumaczenia na 17 języków, w tym
japoński, a także zaproszenie jej autora do eksperymentu literackiego, jakim była
napisana wspólnie z dziewięcioma pisarzami z całego świata książka Tajemnica
pom arańczow ego kota, która dotąd nie została w Polsce wydana (w Niemczech
ukazało się już kilka wydań)1. Szkoda, bo, jak wskazuje geneza, jest to dość
specyficzny typ książki „na zamówienie”.
Kiedy używa się w odniesieniu do literatury dla dzieci i młodzieży terminu
„piśmiennictwo”, to chodzi głównie o szeroką produkcję wydawniczą o charak
terze pedagogicznym, utylitarnym, okolicznościowym, nastawioną na szybką
realizację celów doraźnych, czyli reagującą na aktualne potrzeby społeczne
i czytelnicze, niekoniecznie
a raczej rzadko
spełniającą wymogi literatury
wysokoartystycznej, ale też nie zawsze i nie do końca wpisującą się w poetykę
literatury obiegów popularnych. Oblicze bowiem literatury „czwartej”, a zatem
i jej oceny, kształtują każdorazowo specyficzne relacje, jakie zachodzą między
dwoma podstawowymi jej wyznacznikami, tj. estetyzmem jako kategorią
literackości i dydaktyzmem jako kategorią podporządkowaną odbiorcy i zwią
zaną z teleologicznością tekstów literackich oraz innych komunikatów dla
młodego odbiorcy.
Teleologiczność, a więc nastawienie na cele, jest jedną z istotnych cech
„osobnych” literatury dla dzieci i młodzieży, warunkujących zjawisko książki na
zamówienie, w szerokim rozumieniu tego pojęcia, którego nie sposób określić
jednoznacznie. Trzeba by tu wskazać przynajmniej trzy konotacje.
Po pierwsze — termin ten może dotyczyć tekstów i książek, które powstały
jako realizacja zgodnych z duchem czasu idei i haseł, tj. były swoistą odpowiedzią
autorów na określone potrzeby patriotyczne, społeczno-wychowawcze, świato
poglądowe i inne. Jako egzemplifikację można przywołać teksty z między
wojnia, szerzące idee pracy, solidaryzmu klasowego, harcerstwa czy kooperacji
(np. opowiadania M. Dąbrowskiej: P rzyja źń , Olek, W ilczęta z czarnego p o 
dwórza), bądź też książki z lat pięćdziesiątych, wychowujące w duchu socja
listycznym. Tu przykładów jest sporo — odwołajmy się zatem do dwóch:
powieści Hanny Ożogowskiej (N a K arolew skiej, Swoim i słow am i - o konstytucji
PRL, N o w ą drogą p rze z now y most), w których pisarka nie ustrzegła się
„zdradliwych raf, jakie niosła literaturze lat pięćdziesiątych tendencja pisania na
tzw. zamówienie społeczne”2, oraz do wierszy dla dzieci Marii Terlikowskiej
1 Informacja pochodzi z wywiadu przeprowadzonego z pisarzem w roku 1996 dla celów pracy
magisterskiej — maszynopis w posiadaniu autorki.
2 A. S e n d e l a : S ylw etki pisarzy. „Książki dla Ciebie” 1972, nr 9, s. 13.

0 pracy, maszynach, robotnikach i chłopach, socjalistycznych świętach (np.
K łóciła się kosa z cepem, M a jo w e św ięto, P iosenka o N o w e j H ucie i wiele innych).
Przywołane tu teksty wpisywały się w określoną poetykę, konwencje, poddawały
się— w mniejszym lub większym stopniu — ogólnemu „ciśnieniu” kulturowemu,
a przede wszytkim ideowemu.
Po drugie — można tym terminem określić takie książki i teksty,
które zostały napisane na zamówienie konkretnych osób fizycznych, insty
tucji, redakcji czasopism, wydawnictw, często w wyniku ogłaszanych konkursów
lub koncepcji serii wydawniczych, a zatem były podporządkowane założeniom
oraz planom wydawniczym i spełniały tym samym narzucone im wymogi
1 rygory.
Po trzecie — książkami „na zamówienie” można nazwać też takie, które
ukazały się w wyniku propozycji lub postulatów czytelniczych, a więc powstały
bądź to pod wpływem opinii i oczekiwań odbiorców indywidualnych (np.
dotyczących kontynuacji treści książki lub serii wydawniczej, jak powieści
o przygodach Tomka A. Szklarskiego), bądź też sugestii bibliotekarzy, częściej
jednak wymogów szkoły. Przypomnijmy, że wiele zbeletryzowanych książek
biograficznych dla dzieci starszych powstało jako reakcja na — dość długo
utrzymujące się w programie nauczania języka polskiego w klasach V—VII,
potem IV—VIII — hasło: „Sylwetki wybitnych artystów, uczonych, rewolu
cjonistów, bojowników o wolność i demokrację”. Tak powstały m.in. pozycje
Haliny Rudnickiej (Prom ień g orejący — opowieść o F. Dzierżyńskim, 1951,1954;
Prom ień za kratą — opowieść o M. Fornalskiej, 1956), książki biograficzne
J. Chamiec (np. O Ludw iku W aryńskim. Opowieść, 1952; M a ły żołnierz rewolucji,
1953; C ięższą podajcie mi zbro ję — powieść o młodości A. Mickiewicza, 1958),
książka o Janie Kochanowskim J. Porazińskiej pt. K to mi d a ł sk rzyd ła ? (1958),
liczne powieści M. Warneńskiej, G. Pauszer-Klonowskiej i wiele innych.
W niniejszym opracowaniu skoncentrujemy uwagę wyłącznie na aspekcie
drugim, próbując bez aspiracji wyczerpania tematu — wykazać na twórczości
wybranych autorów następujące kwestie:
z jakich pobudek podejmowali oni zamówienia;
czy i o ile taka właśnie geneza tekstu literackiego lub książki dla młodego
odbiocy miała wpływ na wartość estetyczną utworu, a zatem, czy można
mówić o książkach „na zamówienie”, które na trwałe zakorzeniły się
w polskiej tradycji literackiej i czytelniczej;
jakie miejsce w polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży zajmują specyficzne
książki na zamówienie, jakimi były popularne kiedyś serie: Poczytaj Mi,
Mamo — dla najmłodszych i Portrety — dla młodzieży, wydawane
w pierwszym wypadku z inicjatywy profesjonalnego wydawnictwa dla dzieci
i młodzieży, jakim była i jest „Nasza Księgarnia”, w drugim zaś — w wyniku
koncepcji wydawniczej zasłużonego dla książki adresowanej do młodych
wydawnictwa „Horyzonty”.

W historii literatury dla dzieci i młodzieży można wskazać wiele tekstów
literackich, które swoją genezą wpisują się w interesujący nas nurt książek „na
zamówienie”, ale zarazem sporo nazwisk znanych oraz wybitnych pisarzy,
rozpoczynających twórczość dla młodego odbiorcy niejako przypadkowo,
często za namową lub zachętą osób trzecich, realizujących zamówione tematy
w postaci tekstów dla czasopism, wypisów szkolnych, wydawnictw prywatnych
lub też uczestniczących w konkursach literackich, których regulaminy zwykle
określały tematykę, idee, formę, gatunek literacki dzieła itp. Dla potwierdzenia
tej tezy przywołajmy niektóre tylko fakty.
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W roku 1882 przełożone prywatnych pensji w Warszawie ogłosiły propa
gowany na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” konkurs dla uczczenia pamięci
Pauliny Krakowowej „na dziełko w formie powieści lub pamiętnika, przed
stawiające obraz i wzór dojrzałej kobiety na tle stosunków społecznych”3.
Konkurs wygrała 33-letnia wówczas Zofia Urbanowska, a nagrodzona powieść
K siężn iczk a , wydrukowana kilka lat później (w 1886), zdobyła ogromne
powodzenie na kilkadziesiąt lat, aż do roku 1949, kiedy została wycofana
z obiegu do roku 1953.
I choć powieść wpisuje się nazbyt wyraźnie w ideologię pozytywistyczną,
a materia fabularna załamuje się miejscami pod naporem tendencji, książka
zyskała niezwykle pochlebne opinie krytyków jej współczesnych, którzy m.in.
pisali o niej jako „o owocu świeżym, dojrzałym i zdrowym”4 oraz że jest „tak
zajmująca, jak w naszej literaturze dla dzieci i młodzieży trudno znaleźć drugą”5.
Nie można się dziwić tym entuzjastycznym ocenom, gdyż powieść ta spełniała
w swoim czasie oczekiwania społeczno-wychowawcze, a kryteria artystyczne
w ocenie książek dla młodego odbiorcy nie były jeszcze wyostrzone. Dla
rzetelności trzeba jednakże dodać, że oprócz licznych pochwał pojawiały się
w recenzjach także uwagi krytyczne, głównie dotyczące schematycznych kreacji
bohaterów6.
Czy powieść, napisana przed ponad wiekiem „na zamówienie”, wytrzymała
próbę czasu? Współczesny czytelnik, a raczej czytelniczka, o ile natrafi na książkę
3 J. K o t t : Konfitury. „Kuźnica” 1948, nr 21, s. 1.
4 [J. K.]: N ow e książki. „Dziennik Łódzki” 1885, nr 264, s. 5.
5 M. I l n i c k a . „Bluszcz” 1885, nr 50, s. 393.
6 Por. M. B o h u s z: O „Księżniczce" Zofii Urbanowskiej. „Przegląd Powszechny” 1886, T. 10,
s. 110; „Biblioteka Warszawska” 1886, T. 2, s. 266.

Z. Urbanowskiej, zapewne skoncentruje się na jej walorach poznawczych,
ewentualnie na wątku romansowym. Wydaje się jednakże wątpliwe, by można
zająć dziś wobec powieści postawę estetyczną. Wypada podzielić w tym
względzie opinie autorek słownika, które piszą: „[...] jest to książka staroświecka,
lecz nie pozbawiona wdzięku”7. Dodajmy — można zanurzyć się w niej jak
w albumie z fotografiami w kolorze sepii i ulec nastrojom sentymentalnym.
Zdezaktualizowało się jednakże przesłanie powieści; zbyt nachalnie propagowa
na ideologia pracy, osadzona nadto w realiach dziewiętnastowiecznych, nie
przemawia już do współczesnego nam czytelnika. Książka razi sztucznością
sytuacji fabularnych i schematyzmem, a miejscami może wręcz śmieszyć
wyemancypowane dziewczęta z końca XX wieku. A. Kruszewska-Kudelska,
zaliczając K siężn iczk ę do gatunku powieści dla dziewcząt, jednocześnie kry
tykuje ją za „nudę i natrętną tendencyjność”8, i trudno autorce nie przyznać
racji. Nie sposób też jednak zaprzeczyć, że właśnie K siężn iczk a , obok książeczki
fantastyczno-przyrodniczej Zofii Urbanowskiej pt. Gucio zaczarow an y (1884),
którą po latach będą się zachwycać takie osobistości literatury, jak J. Iwasz
kiewicz i Cz. Miłosz, pozostała w obiegu czytelniczym.
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W formułę tekstów „na zamówienie” wpisały się wierszyki i powiastki dla
dzieci, pisane na przełomie XIX i XX stulecia do sprowadzanych z zagranicy
rycin i obrazków chromolitograficznych, najczęściej niemieckich, które w dużym
stopniu narzucały autorom tematykę tekstu, pozostawiając jednakże pewien
margines dowolności w zakresie ich interpretacji. Tego typu teksty pisali np.
M. Konopnicka i A. Oppman (Or-Ot). Badacz historii książki „dziecięcej”
J. Dunin niezbyt pochlebnie ocenia tę twórczość. Pisze:
Prawdę rzekłszy, znaczna część tekstu sławnej Konopnickiej, wykonana do
gotowych ilustracji, nosi na sobie znamiona pośpiechu i związanej z tym
byłejakoścL Innym wyrobnikiem pióra, dostarczającym ze zmiennym szczę
ściem rymów dziecięcych był [...] Artur Oppman, Or-Ot.9
7 N ow y słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Red. K K u l i c z k o w s k a i B. T y l i c k a .
Warszawa 1979, s. 548.
8 A. K r u s z e w s k a - K u d e l s k a ; Polskie powieści dla dziew cząt do r. 1945. Wrocław 1972,
s. 23—24.
9 J. D u n i n: K siążeczki dla grzecznych i niegrzecznych dzieci. Z dziejów polskich publikacji dla
najmłodszych. Wrocław—Warszawa—Kraków 1991, s. 92.

Co do ostatniego autora przytacza też zabawną, odnotowaną we wspom
nieniach historyjkę, odsłaniającą mechanizm powstawania niektórych książe
czek dla dzieci. Otóż Or-Ot, który podjął się napisania wierszyków do litografii
niemieckich dla wydawnictwa Michała Arcta i nie wywiązał się z zobowiązania
terminowo, został zamknięty przez wydawcę w gabinecie i w ciągu dwóch godzin
napisał pod kluczem książeczkę O Jasiu dręczycielu, o Józiu gapicielu, o Cesi
cmokosi i o spalonej Z o s i10.

Nie zawsze jednak powstawaniu tekstów dla dzieci „na zamówienie”
towarzyszył aż taki pośpiech i przymus. Niekoniecznie musiały też one być
niejako z góry skazane na miano literatury trzeciorzędnej i nietrwałość bytu.
Warto w tym względzie odwołać się do czasów międzywojnia, kiedy to
zaangażowanie społeczne pisarzy było powszechne i przejawiało się m.in.
podejmowaniem rozlicznych prac na rzecz oświaty oraz wychowania dziecka.
Kiedy na przykład Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
powołało w latach dwudziestych Komisję do Oceny Książek Beletrystycznych
dla Młodzieży, w jej skład wchodzili także pisarze: najpierw J. Lechoń, potem
M. Dąbrowska. I choć pisarka ubolewała, pisząc w dzienniku: „2611932. Cała
ta Komisja jest źle pomyślana i my pracujemy nie śród książek, ale śród śmiecia
niewartego zachodu”11, jednakże współpracy z Komisją nie przerwała. Taka
postawa była niewątpliwie wynikiem szczególnego pojmowania zawodu lite
rackiego jako służby społecznej12. Z tych samych względów wielu wybitnych
autorów, jak np. J. K. Bandrowski, Z. Nałkowska, zaczyna wtedy pisać dla
młodego odbiorcy niejako na marginesie twórczości dla dorosłych. Dość
powszechnie włączają się też pisarze w plany wydawnicze redakcji czasopism
dla dzieci oraz wypisów szkolnych, realizując z góry określone zamówienia.
Od połowy lat dwudziestych teksty czytanek do podręczników zamawiano
u M. Dąbrowskiej, J. K. Bandrowskiego, M. Kuncewiczowej, G. Morcinka,
a do klas młodszych — u E. Szelburg-Zarembiny, J. Porazińskiej13. Na
łamach czasopism: „W słońcu”, „Płomyk”, „Płomyczek” napotykamy nazwiska
M. Dąbrowskiej, B. Hertza, J. Korczaka i innych wybitnych autorów.
Rozmiary zjawiska pisania „na zamówienie” można zilustrować, odwołując
się do twórczości Marii Dąbrowskiej, której większość tekstów, adresowanych
do młodego odbiorcy, ma właśnie taki rodowód i z reguły charakter okolicznościowo-rocznicowy. I tak: opowiadanie o Józefie Wybickim napisała autorka
w stulecie jego śmierci, o Komisji Edukacji Narodowej
w 150 rocznicę jej
powstania, pogadankę o Janie Kasprowiczu pt. K to nie w ierzy, niech nie w ierzy
- z okazji zgonu poety, pogadanka zaś o gen. Sowińskim pełniła funkcję
10
11
12
13

Ibidem, s. 70.
M . D ą b r o w s k a : Dzienniki. Oprać. T. D r e w n o w s k i. T. 1. Warszawa 1988, s. 322.
E a d em: Z aw ód literacki jako służba społeczna. „Marchołt” 1934— 1935, nr 4.
Por. Słownik literatury polskiej X X wieku. Wrocław— Warszawa—Kraków 1993, s. 563.

komentarza do wiersza J. Słowackiego, zamieszczonego w numerze monograficz
nym, poświęconym poecie. Podobną genezę można wskazać przy pogadankach
biograficznych o Janie Dekercie, Henryku Dąbrowskim, Mikołaju Koperniku,
Tadeuszu Kościuszce i innych bohaterach narodowych14, tak też powsta
wała publicystyka dla młodych15. M. Dąbrowska wyznaje16, że pisarstwo
dla młodego czytelnika podjęła za namową S. Sempołowskiej, redaktorki
„W słońcu”. Dla tego periodyku powstał cykl opowiadań historycznych,
drukowanych w latach 1916 1917, a następnie wydanych w zbiorku D zieci
O jczyzn y (1918).
Zamówienia do wypisów szkolnych nasiliły się po uzyskaniu przez autorkę
Uśmiechu dzieciń stw a Nagrody Wydawców w roku 1925. Współpraca z autorami
wypisów, głównie M ó w ią wieki J. Balickiego i S. Majkowskiego oraz lwowskich
czytanek S. Tyńca i J. Gołąbka, trwała 10 lat i znajduje żywe odbicie w dzienniku
pisarki (np.: „3 XI 1930. Mam zamówienie do wypisów”). Część opowiadań,
napisanych dla podręczników szkolnych, została zebrana w tomiku C zy ste serca
(1938), który obejmował następujące teksty: P ie rw szy dzień w szkole, W ilczęta
z czarnego podw órza, D rogie kamienie, Olek, K o le d z y Jacka, S zpital, C zajka,
Wakacje. Jak widać
dwa z nich utrzymują się do dzisiaj w programach szkoły

podstawowej. Na zamówienie dla lwowskich czytanek powstało opowiadanie
N asi ludzie w W estfalii (1928) o tematyce emigracyjno-patriotycznej. Szeroko
podejmowała też pisarka problematykę pracy, np. w takich czytankach, jak:
Wyścig p ra cy (1929), P racow nik za g o rza ły (1929), W laboratorium (1930), a wcześ
niej pisząc broszurkę pt. C odzienna praca (1924), zalecaną dla szkół zawodowych.
Wpisała się zatem w podstawowe wyznaczniki ideału wychowania czasów sobie
współczesnych, a więc realizowała tym samym zamówienie społeczne.
Na zamówienie powstała też okolicznościowa książeczka Wielki P rzem ienio
ny. O pow ieść o Juliuszu Słow ackim dla m ło d zieży (Warszawa 1927). W dzienniku
pisarka odnotowała:
Z powodu zamierzonego sprowadzenia Jego prochów na Wawel dostałam
od Ujejskiego [ministra — Z. A.] zamówienie na napisanie broszury o Sło
wackim. Zaproponowano mi za to ogromne honorarium — tysiąc złotych
(5 V 1927).

Znamienny dla tempa realizacji zamówień jest fakt, że pod datą 24 czerwca
1927 roku czytamy: „Broszura o Słowackim już gotowa”. Inne zapiski w dzien
14 Por. Z. S z m y t r o w s k a - A d a m c z y k o w a : M aria Dąbrowska. P isarstwo dla młodzieży.
Katowice 1979, s. 91— 109.
15 Ibidem, s. 109— 116.
16 Por. M. D ą b r o w s k a : Stefania Sempołowska. Szkic do portretu. W :S. S e m p o ł o w s k a :
Pisma. T. 1. Warszawa 1960, s. 157.

niku pisarki dowodzą, że z reguły zamówienia realizowała w bardzo krótkim
czasie, często nawet w ciągu trzech dni.
Rejestr przywołanych tekstów Marii Dąbrowskiej oraz faktów z jej biografii
literackiej nie jest pełen, ale odsłania z jednej strony mechanizmy pisania „na
zamówienie”, z drugiej
pełną zaangażowania i odpowiedzialności postawę
pisarki, która nawet w okresie nasilenia pracy nad sagą rodu Niechciców nie
odmawiała realizacji tematów społecznie użytecznych, zamawianych dla czaso
pism dziecięcych i wypisów szkolnych oraz żywo reagowała na pochlebne o nich
opinie.
Czy teksty, które powstały niejako na „zadany temat”, przetrwały w historii
literatury „dziecięcej” i w świadomości literackiej? Czy ich podporządkowanie
potrzebom chwili, a więc wyraźna aktualizacja i nie unikniony pośpiech realizacji
zamówień nie obniżyły wartości estetycznych? Czy wreszcie ranga pisarza jest
dostateczną miarą wielkości każdego tekstu, także tego na zamówienie? Wydaje
się, że pisarka sama udzieliła pośrednio odpowiedzi na te pytania, gdyż nie
wszystkie opowiadania przedrukowała w późniejszych tomikach. Przypomnij
my też, że niektóre z nich w ogóle nie doczekały się druku i nadal spoczywają
w archiwum spuścizny po pisarce, jak np. dwie pogadanki (opowiadania?)
o Adamie Mickiewiczu (pierwsza z roku 1918 pt. A dam M ickiew icz, druga
napisana później pt. O wielkim człowieku).
Warto też podkreślić, że wiele przypomnianych tu tytułów znają zapewne
tylko nieliczni badacze pisarstwa Marii Dąbrowskiej, a zatem nie istnieją one
w powszechnej świadomości czytelniczej i nie weszły na trwałe do obiegu
literackiego. Jednakże gdyby nie inspiracja redaktorki czasopisma „W słońcu”,
Stefanii Sempołowskiej, gdyby nie swoiste zamówienia na teksty dla dzieci, kto
wie, czy moglibyśmy w ogóle mówić dzisiaj o Marii Dąbrowskiej jako o pisarce
dla młodego wieku.
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Omówione na przykładzie autorki N o c y i dni zjawisko mechanizmów
pisarstwa na zamówienie wydaje się charakterystyczne dla różnych czasów
i epok literackich. Podobnie w naszej współczesności można by wskazać
wybitnych twórców, którzy zaczęli pisać dla dzieci za namową i na zamówienie
redaktorów dziecięcych periodyków i przy pisarstwie tym pozostali, osiągając
wysoki poziom literacki.
Jak wspomina L. J. Kern, jego twórczość dla dzieci rozpoczęła się właśnie od
zamówienia redaktora „Płomyczka”, który poprosił pisarza o kilka wierszy

dla młodszych czytelników17, i doprowadziła go w konsekwencji do interesującej
konkluzji poetyckiej, zbliżonej do wyznania Saint-Exupéry’ego, zawartego
w M a łym K sięciu:
A dzieci są takie ważne!
Wszyscy na przykład dorośli,
Jacy żyli i żyją na świecie,
To właśnie z dzieci wyrośli [...].18

Analogicznie rysuje się biografia literacka Józefa Ratajczaka. Poeta miał
w swoim dorobku cztery tomiki wierszy i tom opowiadań, gdy w roku 1966
spotkał Stanisława Aleksandrzaka, redaktora „Płomyczka”, który poprosił go
0 „coś” dla dzieci. „Dałem się namówić i na początek wyszukałem kilka
najprostszych tekstów, które nie weszły w skład moich poprzednio wydanych
książek”19
stwierdza autor. A potem
jak wiemy
rozpoczął się etap
oryginalnej twórczości dla młodego odbiorcy, która jest znana i wysoko ceniona,
zarówno przez krytyków, jak i czytelników dziecięcych oraz miłośników poezji
w ogóle.
Wydaje się, że podobnych wyznań pisarskich można by przytoczyć więcej.
Wielu bowiem autorów współczesnych nie kryje, że podejmuje się realizacji
różnorakich zadań, wpisując się tym samym w nurt literatury „na zamówienie”,
1 nie ma w tym nic zdrożnego. Książka dla dziecka powinna odpowiadać na
potrzeby czytelnicze, wchodzić niejako w pewne luki tematyczne i teleologiczne
oraz nadążać w wyścigu z czasem. Wystarczy prześledzić łamy dwumiesięcznika
o książce dla dziecka „Guliwer”, aby przekonać się, że podejmowanie pisarstwa
na zamówienie jest dla autorów starszej i młodszej generacji nie tylko czymś
oczywistym, ale wręcz koniecznym (np. J. Papuzińska, A. Onichimowska, M arta
Fox) i nie przesądza o randze tak uprawianej literatury — przypomnijmy, że na
zamówienie tworzyła też swoje czarodziejskie książki Astrid Lindgren. Rangę
bowiem nadaje dziełu każdorazowo sam autor. Zależy ona zatem od czynników
subiektywnych, takich jak talent, stopień wrażliwości, znajomość psychologii
itp., w mniejszym zaś stopniu od uwarunkowań obiektywnych, jak np. ogranicze
nia wydawnicze.
Nie sposób też nie dostrzec innych uwarunkowań socjologicznych oraz
motywacji twórczych, kiedy mówi się o tekstach na zamówienie. W grę mogą
wchodzić pobudki osobiste i rodzinne, jak np. pisanie dla własnego dziecka lub
wnucząt, ale też względy komercyjne. Wielonakładowość wydawnictw dla dzieci,
związana z chłonnością tegoż rynku, oraz oferty wysokich często honorariów
17 Wywiad z pisarzem — por. przypis 1.
18 L. J. Ke r n : Wiersze pod choinkę. Warszawa 1983.
19 Por. Ankieta drukowana w „Poezji” 1979, nr 6, s. 53.

stanowią swoisty magnes dla autorów, który może przyciągnąć najlepszych, ale
też — w warunkach rozwoju prywatnego rynku wydawniczego — może
rzutować negatywnie na jakość książek dla młodego odbiorcy. Najpełniej
zjawisko to rysuje się na współczesnym nam rynku księgarskim.
Wytworzył się nadto dość charakterystyczny stereotyp zamówienia na osi:
autor
wydawca — hurtownik (dystrybutor) — czytelnik. Potrzeby czytel
niczego rynku kształtują zainteresowania hurtownika, który z kolei domaga się
od wydawcy określonego typu książki, wydawca zaś stara się zamówić ją
u autora. W takich warunkach pisarz sam nie składa oferty wydawniczej, ale
niejako zmuszony jest realizować zamówienie. Tego typu przeobrażenia ryn
kowe umacniają zatem współcześnie pozycję książek na zamówienie.

5
Specyficznymi książkami na zamówienie są wszelkiego typu wydawnictwa
seryjne, obejmujące zarówno literaturę piękną, jak i popularyzującą wiedzę.
W dziedzinie książki dla młodego odbiorcy szczególną rolę — oprócz „Horyzon
tów”, „Iskier”, KAW-u i MAW-u odegrała w tym względzie „Nasza Księgarnia”,
wydawnictwo powołane do życia dzięki wysiłkowi postępowych działaczy
oświatowych w roku 1921, początkowo związane ze Związkiem Nauczycielstwa
Polskiego. Na początku działalności „Naszej Księgarni” publikacje dla dzieci
traktowano marginesowo. Dopiero w latach trzydziestych pojawiły się pierwsze
wydawnictwa seryjne, które cieszyły się dużą popularnością. Najbardziej znane
to: Biblioteka Płomyka i Płomyczka oraz Opowieści Przyrodnicze.
Pełen rozkwit działalności w tej dziedzinie przypada dopiero na czasy
powojenne, a wśród najcenniejszych wysokonakładowych serii można by
wskazać
poza Klasyką Dziecięcą20 i Klasyką Młodych21 takie m.in. serie,
jak: Złoty Liść22, Klub 7 Przygód23, seria Laureatów Listy Honorowej im.
J. Ch. Andersena24, Moje Książeczki25, Książeczki z Misiowej Półeczki26 oraz
20 Seria wydawana od roku 1977. Dorobek „Naszej Księgarni” w dziedzinie wydawnictw dla
dzieci i młodzieży ukazują publikacje: „N asza K sięgarnia” - czterdzieści lat działalności dla dziecka
i szkoły. Warszawa 1961; P ół wieku przyjaźni z dzieckiem i szkołą. 1921-1971. Red. S. A l e k s a n 
dr z a k. Warszawa 1972.
21 Seria zainicjowana przez wydawnictwo „Iskry”, wydawana od roku 1973 przy współudziale
NK. Obejmowała polską klasykę dla młodzieży.
22 Wydawana od roku 1967, obejmowała polską klasykę młodzieżową.
23 Wydawana od roku 1960 dla czytelników w wieku 12— 15 lat.
24 Wydawana od roku 1977.
25 Wydawana od roku 1959, przeznaczona dla dzieci w wieku 4— 7 lat.
26 Wydawana od roku 1960, adresowana do dzieci w wieku przedszkolnym.

najstarszą i najpopularniejszą serię Poczytaj Mi, M amo27, od której tytułu
urobiono z czasem termin „poczytajka” jako nazwę swoistego gatunku literatury
dla dzieci.
Seria powstała w 1951 roku i przeznaczona była dla dzieci w wieku od
czwartego do siódmego roku życia, a jej nakłady przekraczały trzykrotnie
nakłady podręczników i osiągały wielkość 340- 450 tysięcy egzemplarzy28. Aż
do roku 1974 „poczytajki” miały bardzo skromną szatę graficzną, toteż w krytyce
literackiej można spotkać w stosunku do nich takie określenia, jak: „kopciuszek
edytorski”29, „potworki-opowiastki”30, „pleniąca się chałtura”31, czy znamienny
w tym względzie tytuł wypowiedzi prasowej K. Gałczyńskiej N ie czy ta j mi,
m am o32.

Po roku 1974 ogólny poziom książeczek z tej serii znacznie się poprawił.
Został zmieniony format i szata graficzna. Oprócz tekstów klasyków naszej
literatury „dziecięcej”: M. Konopnickiej (Stefek Burczymucha), J. Tuwima
(W aeroplanie, L okom otyw a), J. Brzechwy (K a c z k i, K aczka-D ziw aczka), poja
wiły się teksty nowych twórców, których nazwiska zapisały się już na trwałe
w dorobku pisarskim dla młodego odbiorcy, jak: W. Chotomskiej (M ó j piękny
zlo ty koń, Trzym aj się, K am il), R. M. Grońskiego (N iezw yk łe zdarzenie),
B. Lewandowskiej (D la P iotru siów i dla P iotrów ), T. Kubiaka (P ta sie ulice,
Gdy zapadnie noc), a w latach późniejszych: J. Papuzińskiej (P om ysł, A gnieszka
opow iada bajkę), D. Wawiłow (Chcę m ieć przyjaciela, G orąca skorupa),
M. Musierowicz (Boję się, B ijacz, H ihopter) i wielu innych. Teksty współczesne
do „poczytajek” pozyskiwane były dzięki konkursom, co miało zapewnić ich
wysoki poziom ideowy i artystyczny. Niestety, nie zachowały się informacje
dotyczące konkursów33.
Analiza „poczytajek” pozwala dostrzec wiele ich walorów, a więc nie
potwierdza do końca przywołanych opinii negatywnych. Godna uwagi jest
różnorodność tematyczna i gatunkowa tekstów, pisanych w przeważającej części
prozą, ale też wierszem. Widać w nich swobodne przekraczanie ram rodzajowo-gatunkowych, co stanowi zjawisko powszechne w literaturze dla dzieci
27 Wydawana od roku 1951 dla dzieci w wieku przedszkolnym.
28 Por. dane zawarte w Słowniku literatury polskiej X X wieku..., s. 564.
29 H. S k r o b i s z e w s k a : Problem y literatury dla dzieci m łodszych W: K im jesteś, Kopciuszku,
czyli o problemach współczesnej literatury dla dzieci i młodzieży. Red. S. A l e k s a n d r z a k . Warszawa
1968, s. 49.
30 K. G a ł c z y ń s k a : N ie czytaj mi, mamo. „Trybuna Ludu” 1972, nr 12, s. 4.
31 Ibidem.
32 Ibidem.
33 Por. wypowiedź kierownika Redakcji Dziecięcej NK: „Co się tyczy kryteriów wyboru
tekstów, były one — jak sądzę — takie same jak dziś, tzn. przede wszystkim: wysoki poziom literacki,
interesująca fabuła, walory wychowawcze, poznawcze i kształcące. Niestety, nie zachowały się
informacje, dotyczące konkursów.” Fragment listu Jerzego W. Martina z 19 kwietnia 1993 roku,
w posiadaniu autorki.

młodszych, z natury synkretycznej. Tematyka układa się w określone kręgi,
z jednej strony bliskie dziecku i jego oczekiwaniom, z drugiej — poszerzające
doświadczenia czytelnicze młodego odbiorcy. Znajdziemy tu bowiem — poza
wspomnianą klasyką
teksty o tematyce społeczno-obyczajowej, opowiadania
historyczne, bajki, mity, legendy, opowiadania fantastyczne, humorystyczne,
przygodowe, propozycje zabawy.
Najczęściej teksty nastawione są na funkcje wychowawcze, a więc traktują
o życiu w grupie rówieśniczej i w rodzinie, o przyjaźni, życzliwości, potrzebie
szacunku i godności w kontaktach z ludźmi. Sporą grupę stanowią też teksty
0 charakterze poznawczym, które dostarczają dzieciom wiedzę z różnych
dziedzin życia, opracowaną przystępnie i pomysłowo. Teksty różnicują się nadto
pod względem wieku odbiorcy, tworząc jakby dwa ciągi: dla młodszych
1 starszych przedszkolaków i z reguły wpisują się w konwencję bajeczek na
dobranoc. Korzystają też wprost z formuły kołysankowej (np. M. Łastowieckiej
K to kiedy zasypia).

Książeczki drukowane w omawianej serii cieszyły się dużą popularnością
wśród odbiorców zapewne nie tylko dzięki dostępności cenowej (długo utrzymy
wała się cena 1,5 zł za egzemplarz). Dopiero pod koniec lat osiemdziesiątych ich
nakłady zaczęły maleć, co niewątpliwie spowodowane było ukazaniem się na
rynku wydawniczym wielu książek konkurencyjnych, które przy całej swej
barwności często rażą niskim poziomem estetycznym, zarówno w warstwie
tekstu, jak i ilustracji. Spora ich część to po prostu literackie odpowiedniki
filmów animowanych Walta Disneya i Hanny-Barbery, które najczęściej nie
spełniają wielorakich funkcji, wyznaczonych dobrej książce dla dziecka.
Przypomnijmy, że wcześniej seria Poczytaj Mi, Mamo miała w zasadzie
jednego tylko konkurenta, tj. serię „z wiewiórką”, wydawaną przez KAW od roku
1971. W roku 1994 pojawiła się nowa seria, nawiązująca w nazwie do omawianej,
pt. Poczytaj Mi, Tato34, w której ukazało się kilka tytułów, stanowiących
przekłady z języków obcych. Również ilustracje i oprawa graficzna są zapożyczo
ne. Można by ten fakt potraktować jako swoisty hołd, złożony zasłużonej
poprzedniczce, z pewnością jednak nie pozbawiony pierwiastka merkantylnego
nowa seria odwołuje się przecież do sentymentu czytelniczego rodziców.
Na jakie zjawiska trzeba zwrócić uwagę, traktując przypomnianą serię
„poczytajek” w kategoriach książek na zamówienie? Skierowane do odbiorcy
w wieku 4 7 lat, stanowiły — po książkach-zabawkach i książkach obraz
kowych35
lekturę drugiego etapu kształtowania się modelu czytelniczego36
34 Seria wydawana przez Pawła Skokowskiego z Lublina.
35 Por. J . W i e r c i ń s k a : K siążka obrazkowa dziecka - tradycja i współczesność. W : Sztuka dla
najmłodszych. Teoria - recepcja - oddziaływanie. Red. M. T y s z k ó w a. Warszawa— Poznań 1977,
s. 91— 111.
36 Por. A. B a 1u c h: D ziecko i świat przedstawiony, czyli tajemnice dziecięcej lektury. Warszawa
1987, s. 52.

i odgrywały znaczącą rolę w procesie inicjacji czytelniczej37. Punkt ciężkości
przesuwał się w nich z ilustracji na tekst, który musiał liczyć się z potrzebami
psychologicznymi odbiorcy, a więc powinien być atrakcyjny i krótki. Opowiada
nia „poczytajkowe” spełniają te oczekiwania, są bowiem bardzo różnorodne
w zakresie konwencji gatunkowych, pomysłów fabularnych, sposobów kreowa
nia świata. Podporządkowanie tekstów celom dydaktyczno-wychowawczym
oraz wymogom formalnym serii powoduje jednakże w niektórych wypadkach
ujęcia schematyczne i powtórzenia w obrębie tematyki, struktur fabularnych
i kreacji postaci dziecięcych. Tak jest np. w tekstach M. Musierowicz38, mimo iż
pisarka otrzymała trzecią nagrodę w konkursie serii za opowiadanie B oję się.
Pisanie pod serię, mimo talentu, indywidualności i inwencji twórczej, nie
może
jak widać — pozostawać bez wpływu na ostateczny kształt tekstów,
których autorzy w mniejszym bądź większym stopniu, bardziej lub mniej
rygorystycznie wpisując się w poetykę serii, poddają się tym samym narzuconym
im normom teleologicznym, tematycznym i formalnym, a więc akceptują
ograniczenia swobody twórczej. Sytuacja taka nie tworzy jednak zasady,
przesądzającej o niższej randze literackiej tekstów pisanych na zamówienie. Sąd
taki byłby zdecydowanie nadużyciem. W historii literatury i kultury bez trudu
można by wskazać wiele przykładów dzieł genialnych, u których podstaw
istniało „zamówienie”, by odwołać się chociażby do mistrzów włoskiego
renesansu czy wybitnych kompozycji muzyki dawnej i współczesnej.

6
Omawiane zjawisko można też prześledzić na przykładzie serii Portrety,
przeznaczonej dla młodzieży w wieku 13—15 lat, wydawanej w latach
1971—198739 najpierw przez „Horyzonty”, potem przez MAW. W momencie
narodzin serii wydawnictwo znano już z innych małych książeczek ze znakiem
Ważne Sprawy Dziewcząt i Chłopców, które na tle dwóch kolejnych serii:
„z zebrą” i Biblioteki Błękitnych Tarcz, adresowanych do tego samego czytel
37 Zjawisko to omawia J. P a p u z i ń s k a : Inicjacje literackie. Problem y pierwszych kontaktów
dziecka z książką. Warszawa 1981.
38 M. M u s i e r o w i c z : Co mam — 1980, Boję się — 1984, Bijacz — 1986, H ihopter — 1986.
39 Seria obejmowała następujące tytuły (podaję autorów w układzie alfabetycznym):
L. B o r s k i : M aciej (1977), Michał. Bogdan i Anna (1987); J. D o m a g a l i k : M arek (1971),
Irmina (1974); J. B. G ó r k i e w i c z o w a : Izydor (1973); S. K o w a l e w s k i : Andrzej (1976),
Jerzy (1985), M aja (1985); A. M i n k o w s k i : A rtur (1972), Grażyna (1977), K r z y s z to f (1978);
E. N o w a c k a: Jasiek (1979); J. N i e m c z u k: P aw eł (1980), Stefan (1984); K. S i e s i c k a: Agnieszka
(1976), Dwa portrety. K atarzyna. Łukasz (1977); W. S z y m a n d e r s k i : M arcin (1985); M. Wa r n e ń s k a : M agdalena (1978); J. Z a j ą c ó w n a : Ewa (1987).

nika, miały charakter dość jednolity i były oceniane pozytywnie za po
dejmowanie trudnej problematyki współczesnej. W zamyśle wydawniczym miało
być tylko dziesięć portretów (5 dziewcząt i 5 chłopców), w praktyce, ze względu
na duże powodzenie, seria rozrosła się do dwudziestu tomików, których tytułami
były imiona głównych bohaterów. Z czasem zapał czytelniczy osłabł, zaczęły
pojawiać się niepochlebne głosy krytyki i seria przestała istnieć.
Koncepcję serii oraz wytyczone jej cele objaśniała nota wydawnicza,
zamieszczana w każdym kolejnym tomiku. Czytamy w niej:
Poznajcie się: to jest Marek, to Agnieszka, Łukasz, Irmina, zresztą będzie ich
jeszcze więcej [...] może znajdziecie wśród nich kogoś, z kim będziecie się chcieli
zaprzyjaźnić — tak naprawdę, na zawsze? A może chwile refleksji nad tą lekturą
pomogą Wam choć trochę w rozwikłaniu Waszych, częstokroć bardzo ważnych
i trudnych problemów.

Wyznacza się zatem serii bardzo konkretne cele wychowawcze; ma ona
pomóc dorastającym nastolatkom zrozumieć siebie, środowisko rówieśnicze
i świat dorosłych, a więc tym samym
złagodzić okres przeistaczania się
młodego człowieka na drodze ku dorosłości. Wyraźne założenia teleologiczne
i ideowe serii rzutują siłą rzeczy na strukturę tekstów, podporządkowanych
określonym rygorom, dotyczącym np. rozmiarów książki, kreacji bohatera,
atrakcyjności fabuły oraz wyboru konfliktów, charakterystycznych dla środo
wisk młodzieży współczesnej. Rygory te autor serii musiał respektować.
W wypowiedziach krytycznych na temat poszczególnych „portretów” wyty
ka się często pisarzom, że wszystkie warianty fabularne umieszczają w ramach
stałego schematu, nacechowanego dydaktyzmem. Portretowany bohater, uwik
łany w liczne konflikty i perypetie, w rezultacie ewoluuje w kierunku pożądanych
i aprobowanych postaw, broni wartości, dorasta. Zarzuca się omawianym
książkom uproszczoną kreację bohaterów, spłaszczanie postaci, brak ich zin
dywidualizowania, zbyt optymistyczne zakończenia
i nie sposób tych
zarzutów nie uznać za słuszne. Można byłoby nawet uogólnić typowe wyznacz
niki obrazu bohatera Portretów, które potwierdzają ową schematyczność.
Byłyby to:
wiek: kilkanaście lat, najczęściej licealista na tle środowiska domowego
i szkolnego;
charakterystyczny dla wieku bunt przeciw dorosłym;
poszukiwanie rozwiązania problemu
jest to zarazem próba charakteru
i podstawa rozstrzygania o wartości postawy bohatera;
pytania, na które bohater szuka odpowiedzi;
przemiana wewnętrzna w kierunku postaw ogólnie aprobowanych40.
40
Por. K . K u l i c z k o w s k a : W świecie prozy dla dzieci. Warszawa 1983, s. 38; J. Ł u g o w s k a:
Powieść dla m łodzieży w kulturze literackiej nastolatków. „Litteraria” 1980, z. 12.

W serii tej zatem, znacznie wyraźniej niż w „poczytajkach”, pisarze wpisywali
się w narzucony im schemat. A byli to autorzy znani i poczytni. Pierwsze teksty
pisali K. Siesicka i J. Domagalik, kolejne — A. Minkowski, S. Kowalewski,
J. B. Górkiewiczowa i inni.
Zjawisko to dostrzega i komentuje K. Kuliczkowska, pisząc:
W świadomości, zwłaszcza niedorosłego odbiorcy, najszybciej utrwalają się
zbanalizowane już konwencje, utarte schematy, które gładko dają się wchłonąć
jako sprawdzające się w potocznym doświadczeniu banały życiowe. Pisarze
w większości wypadków akceptują ten stan rzeczy, przekazując czytelnikom
obraz świata niewiele szerszy niż ten, który nosili już przedtem w świadomości,
prawdy potoczne w konwencjonalnym ujęciu, gdyż wówczas są pewni, że nie
stracą czytelnika, odrzucającego książkę jako zbyt trudną.41

Portrety doczekały się wysokich nakładów i kilku wznowień, błyskawicznie
znikały z półek księgarskich, co stanowiło sygnał, że należy je kontynuować.
Z biegiem czasu jednakże zainteresowanie czytelników malało, a krytyka coraz
częściej dawała wyraz niepochlebnym opiniom. Literatura bowiem dla nasto
latków, pisana na zamówienie, miała zawsze wielu przeciwników wśród kryty
ków literatury, a także pedagogów, uważających ją za twór sztuczny, wynikający
z braku zaufania do możliwości intelektualnych odbiorcy, który może znaleźć
odpowiedzi na nurtujące go problemy zarówno w wielkiej klasyce, jak i we
współczesnej literaturze bez adresu czytelniczego.
Jeżeli uznamy, że książka żyje, dopóki jest czytana, to żywot Portretów
zapewne już się zakończył. Złożyło się na to wiele czynników, zarówno natury
wewnętrznej, jak i zewnętrznej. W warstwie psychologicznej książeczki mogą być
nadal bliskie współczesnym nastolatkom, którzy borykają się z tymi samymi
problemami co bohaterowie serii, jednakże zbyt wyraźna aktualizacja tekstów,
szczególnie w płaszczyźnie obyczajowo-społecznej, a także niektóre postawy
bohaterów nie budzą już żywych reakcji odbiorcy.
Wśród czynników zewnętrznych, modelujących czytelnictwo w ogóle oraz
oczekiwania i postawy czytelnicze współczesnych nam nastolatków, trzeba też
wskazać wyraźną amerykanizację polskiego życia oraz silny napór kultury
masowej, wypierającej stopniowo książkę jako lekturę nadobowiązkową mło
dych. W takiej sytuacji kulturowej trudno byłoby „reanimować” nawet najlepsze
serie wydawnicze sprzed trzydziestu lat. Jako książki na zamówienie spełniały
one konkretne zadania w określonym czasie, a czas ten minął. Zjawisko to
niezwykle obrazowo scharakteryzował T. Jeske-Choiński w odniesieniu do
najbardziej utylitarnej z epok, jaką był pozytywizm. Pisał on:
41 K. K u l i c z k o w s k a : W świecie prozy..., s. 40.
— Książka...

Wszelkie nowinki są jak pochodnia sypiąca dookoła siebie mnóstwo iskier
blednących, gasnących szybko, gdy oddaliły się od ognistego źródła, z którego
tryskały. Talenty wyższe trzymają w ręku ową pochodnię — niższego rzędu
autorzy chwytają iskry, świecą przez pewien czas i bledną, gasną.42
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Odwołując się do selektywnie przytoczonych w niniejszym wywodzie faktów
literackich, można by stwierdzić, że książki na zamówienie lokują się głównie
w nurcie literatury zaangażowanej, a preferowanie aktualizacji i podpo
rządkowanie tekstu dla młodego odbiorcy bieżącym potrzebom społecz
no-wychowawczym nie sprzyja procesowi zakorzeniania się dzieł w kulturze
i tradycji literackiej, czyli z reguły nie idzie w parze z ich wartością uniwersalną.
J. Lalewicz, charakteryzując typy i role czytelnika, społeczne wymiary lektury
oraz społeczny rozkład funkcjonalnych typów lektury, wskazuje na dwie
postawy odbiorcy wobec lektury, tj. zajmowanie się tekstami, a więc wszystkimi
aspektami dzieła (jest to postawa charakterystyczna dla czytelników „nienormal
nych”), oraz tematami (postawa typowa dla czytelników „normalnych”, dla
których czytanie to zajęcie zwykłe)43. Nadmieńmy, że terminy J. Sławińskiego:
odbiorca (odbiór) profesjonalny oraz bezinteresowny, wydają się bardziej
adekwatne. W związku z wyodrębnionymi dwoma typami czytelników przywo
łany badacz rozróżnia formalny, czyli „całościowy”, i tematyczny aspekt
czytania. Postawę drugą reprezentują odbiorcy, którzy jako czytelnicy pozostają
zawsze w obrębie swej żywotnej kultury44. Postawa ta odnosi się więc do
literatury zaangażowanej, a zatem także do wszelkiego typu wytworów li
terackich bądź piśmienniczych, powstałych na zamówienie.
Należy jednak z całą mocą podkreślić, że zaangażowanie to nie to samo co
upolitycznienie, chociaż w naszej kulturze przyjęło się pojęcie to odnosić z reguły
do sytuacji politycznej
konotacje te zdają się niejako z góry przesądzać
o pejoratywnej ocenie samego zjawiska. Zaangażowanie
to sposób ucze
stniczenia w jakiejś sferze życia zbiorowości, w tym, co się w danym społeczeń
stwie lub grupie dzieje w określonym czasie. Przeciwstawia się zaangażowaniu
ewazyjną funkcję literatury, charakteryzującą się izolacją od tego, co się
w środowisku społecznym dzieje45.
42 T. J e s ke- C h o i ń ski : P ozytyw izm w nauce i literaturze. Warszawa 1908, s. 231.
43 J. L a 1e w i c z: Socjologia komunikacji literackiej. Wrocław—Warszawa—Gdańsk— Kraków
1985, s. 101.
44 Ibidem, s. 106.
45 Por. I d e m: Społeczny kontekst faktu literackiego i funkcje literatury. Olsztyn 1977,
s. 17.

Zjawisko książek dla młodych, pisanych na zamówienie, a więc w jakimś
sensie zaangażowanych, ujawnia oczywistą antynomię, jaka istnieje pomiędzy
oczekiwaniem czytelniczym młodego odbiorcy literatury (który szuka w książce
odbicia własnych przeżyć i rozterek, a zarazem sposobów na doraźne roz
wiązywanie nurtujących go kwestii oraz odpowiedzi i rozstrzygnięć moralnych
i światopoglądowych, istotnych tu i teraz) a nieustannymi zmianami, dokonują
cymi się w sposób naturalny wraz z upływem czasu, który zmienia horyzonty
naszych oczekiwań.
Z biegiem czasu problematyka „zamawianych” tekstów staje się z reguły
nieaktualna, a więc nieważna, czyli tym samym książka zaangażowana w swój
czas w innym kontekście społecznym staje się lekturą ewazyjną.
Zapewne z tego powodu tak niewiele jest książek dla młodego wieku, które
w swoim czasie były bestsellerami, a jednocześnie przetrwały jako ponadczasowe
i zyskały miano arcydzieł.

ZOFIA ADAMCZYKOWA
„Books for Order” for a Young Receiver
Summary
The article refers to the phenomenon characteristic of children’s and youth’s literature — writing
for so called order, which is connected with the purposefulness of „separate” literature and its
directing to the category of receiver.
The author points out three aspects of the phenomenon concerning the text and books which:
— came into existence as the realization of ideas and slogans corresponding to the spirit of the times,
— were written for an oder of particular persons or institutions (e. g. publishing houses, editorial
offices), often as a result of proclaimed competitions or conceptions of publishing series,
— appeared due to reading proposals or postulates, so they came into being under the influence of
reaction of individual receivers or suggestions and institutional demands, e. g. school.
The reasoning mainly concentrates on the second aspect and leads to the conclusion that in the
history of Polish youth’s and children’s literature one can point out many books which could be
included in the trend but also many known and outstanding writers which started their writing for
young people from „orders” (e. g. in a form of text for children’s magazines or school extracts) and
achieved success in this field.
The theses introduced were proved by appealing to the facts chosen selectively from literary
biographies of the following authors presented in a chronological structure: Zofia Urbanowska,
Maria Konopnicka, Artur Oppman (Or-Ot), Maria Dąbrowska, L. J. Kem, Józef Ratajczak.
The attention was also paid to creative motivations and sociological conditions of the
phenomenon described and also changes of contemporary publishing market, which nowadays
strengthen the positon of books (texts) for order. Furthermore, there was also emphasized that the
mechanisms accompanying the book’s creation in such a way not necessarily must have the negative
impact on literary quality of the books, since history of literature and world culture proves that it

was just the „order” which functioned as the source of creating many exceptional works.
The second part of the article concentrates on specific books for an order — publishing series for
young people and children. Two of them were described: the series Poczytaj mi, Mamo (Read to me,
Mummy) for children published by „Nasza Księgarnia” 0,Our Bookshop”) and Portrety (Portraits)
for young people published by „Horyzonty” („Horizons”). The analysis on the subject led the author
to the conclusions that the book written for so called „social order” is on principle the book involved
into its time, what still does not determine its political character. T ogether with the passage of time the
problems of those books become outdated, therefore they become an anachronistic reading in
a different social context.
Undoubtedly due to it there are not many books for young people which were bestsellers in their
time fulfilling expectations of young receivers and simultaneously survived as timeless and gained the
dignity of masterpieces.

ZOFIA ADAMCZYKOWA
„Bücher auf Bestellung” für den jungen Leser
Zusammenfassung
Im Aufsatz wird ein sehr für die Kinder — und Jugendliteratur charakteristisches Phänomen des
Schreibens auf Bestellung erörtert, das wiederum mit der Teleologität (Zweckmäßigkeit) der
„separaten” Literatur und ihrer Bestimmung für eine gewisse Kategorie des Empfängers ver
bunden ist.
Die Verfasserin zeigt drei Aspekte dieses Phänomens, das sich auf Texte und Bücher bezieht, die:
— als Realisierung der zeitgebundenen Ideen und Losungen entstanden sind
— als Auftragsliteratur bestimmter Personen oder Institutionen (Verlage, Zeitschriftenredaktionen)
enstanden sind, oft als Resultat der ausgeschriebenen Wettbewerbe oder eines Konzepts einer
Verlagsserie
— als Ergebnis der Anfragen und der Vorschläge der Leser erschienen sind, das heiBt, daß sie unter
Einfluß der Reaktionen der individuellen Empfänger oder Suggestionen und Forderungen
einzelner Institutionen, zB. Schulen geschrieben wurden.
Die Erörterungen konzentrieren sich haupsächlich auf dem zweiten Aspekt und lassen den
Schluß ziehen, daß in der Geschichte der polnischen Literatur für Kinder und Jugendliche viele
Bücher enstanden sind, deren Genese in dieser Stömung zu suchen ist, und daß viele Schriftsteller, die
ihre Laufbahn damit begonnen hatten— für junge Leser auf Bestellung zu schreiben, zum Beispiel in
Form von Texten für Kinderzeitschriften oder Lehrbüchern, berühmt wurden.
Die anderen Thesen wurden durch Bezug auf die selektiv ausgewählten Fakten und Daten aus
den literalischen Biographien einiger Verfasser bewiesen, die chronologisch vorgestellt werden: Zofia
Urbanowska, Maria Konopnicka, Artur Oppman (Or-Ot), Maria Dąbrowska, L. J. Kern, Józef
Ratajczak.
Es wurde auch auf die Motivation des Schaffens und die soziologischen Bedingungen des
besprochenen Phänomens hingewiesen, wie auch auf die Veränderungen des modernen Buchmarktes,
was die Rolle der Bücher (Texte) auf Bestellung begründet. Außerdem wurde hervorgehoben, daß sich
die Umstände, unter denen diese Bücher entstehen, nicht negativ auf das literarische Niveau dieser
Werke auswirken, da die Geschichte der Weltliteratur und — kultur beweist, daß die Quellen vieler
genialen Werke in der „Bestellung” zu suchen sind.
Der zweite Teil des vorliegenden Aufsatzes konzentriert sich auf den recht spezifischen Büchern
auf Bestellung, und zwar auf den Verlagsserien für Kinder und Jugendliche. Es wurden zwei dieser

Serien besprochen: für die jüngsten Leser— die Serie Poczytaj mi Mamo (Mama, lies mir vor!), die im
Verlag „Nasza Księgarnia” erscheint, und für die jugendlichen Leser — die Serie Portrety (Portraits),
die im Verlag „Horyzonty” erscheint. Die Analyse dieser Serien läßt schlußfolgern, daß ein auf
„gesellschaftliche Bestellung” geschriebens Buch im Prinzip ein engagiertes Buch ist, was jedoch nicht
bedeutet, daß es politisch engagiert ist. Mit der Zeit verliert die Problematik solcher Bücher an
Aktualität, daher werden diese Bücher in anderen gesellschaftlichen Kontexten zu anachronischen
Lektüren.
Deshalb auch gibt es so wenig Bücher für Jugendliche, die seinerzeits Bestseller waren, die den
jungen Leser angesprochen haben, und gleichzeitig als überzeitlich angesehen und zu Kunstwerken
erklärt werden können.

K siążka dla dziecka wczoraj — dziś — jutro. Red. K. Heska-Kwaśniewicz i I. Socha. Katowice 1998
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Część druga
DANUTA ADAMCZYK

Książka dla dzieci w instytucjach wydawniczych
Polskiej Partii Socjalistycznej (1900— 1948)

Prowadząc badania nad ruchem wydawniczym inicjatyw politycznych
i społecznych, a ostatnio nad instytucjami wydawniczymi Polskiej Partii Socja
listycznej (dalej:PPS) w latach 1892/1893 1948, analizując ich oferty wydaw
nicze, zwróciłam uwagę, że wydawały one również książki dla dzieci i młodzieży1.
Zwykle instytucje wydawnicze partii politycznych kojarzą się nam z lite
raturą agitacyjno-propagandową, publicystyką polityczno-społeczną, ale partie
czy grupy polityczne często dla realizacji swojej polityki kulturalnej utrzy
mywały „literackie” instytucje wydawnicze. Stanowiły one swoiste zaplecze
intelektualne partii, ośrodki literackie, gromadząc wokół owych instytucji
wydawniczych literatów, publicystów związanych z partią, jej programem
politycznym i społecznym, częściej sympatiami niż organizacyjnie. Określamy je
zwykle mianem „niekomercyjnych”, co należy rozumieć, że nastawione były na
realizację pozaekonomicznych celów, miały poprzez dobierane starannie tytuły
upowszechniać wśród szerokiej publiczności czytającej określone wartości
i wzorce, kształtować postawy i system wartości2. Wydawały wysokoartystyczną
literaturę piękną, publicystykę społeczną i kulturalną. One też wydawały
literaturę dla dzieci3.
1 D. A d a m c z y k : Instytucje wydawnicze Polskiej P artii Socjalistycznej (1 8 9 2 /3 -1 9 4 8 ).
Kielce 1997.
2 Szerzej na temat instytucji wydawniczych PPS, realizujących politykę literacką partii, i ich roli
w polskiej kulturze literackiej zob. D. A d a m c z y k : Wydawnicza i kulturotwórcza działalność Spółki
Nakładowej „Książka" (1 9 0 4 -1 9 1 4 ). Z dziejów wydawnictw PPS. Kraków—Warszawa 1988;
E a d e m : Instytucje wydawnicze...
3 Zo b . Ea d e m: Wydawnicza i kulturotwórcza..., s. 129; E a d e m : Instytucje wydawnicze..., s. 131,
134, 146, 158— 159, 222, 269, 403.

Ten typ instytucji wydawniczych i polityki literackiej utrzymywała PPS i inne
partie socjalistyczne nurtu niepodległościowego4. Do 1918 roku były to: Polskie
Towarzystwo Nakładowe we Lwowie (1900—1911), Spółka Nakładowa „Książ
ka” w Krakowie (1904 1914) i, również w Krakowie działające, Wydawnictwo
„Życie” (1907 1914). W dwudziestoleciu międzywojennym literacką instytucją
wydawniczą było Towarzystwo Wydawnicze „Ignis”, a po 1944 roku — Spół
dzielnia Wydawnicza „Wiedza” (1945 1948). Wszystkie one, oprócz wysokoartystycznej literatury pięknej oraz publicystyki społecznej i politycznej wydawa
ły książki dla dzieci i młodzieży.
Należy więc postawić sobie pytanie o cel wydawania tych ostatnich. O d
powiedzi pośrednio należy szukać w programach partii, które oprócz postulatów
politycznych i społecznych wysuwały także roszczenia dotyczące powszechności
oświaty, uczestnictwa w kulturze, opieki nad dzieckiem, ze szczególnym uwzględ
nieniem warstw kulturalnie zaniedbanych5. Postulaty programowe wspierała
rozwijająca się nowoczesna wiedza pedagogiczna i psychologiczna na temat
dziecka, jego rozwoju psychofizycznego, społecznego, intelektualnego, emocjonal
nego, potrzeb i możliwości. Nie była ona obca dzałaczom PPS, organizatorom
i animatorom działalności kulturalnej i wydawniczej6.
Świadomość, że zręby kultury tworzą się w okresie dzieciństwa i młodości,
wobec czego edukację kulturalną i społeczną należy rozpoczynać w tym
okresie, stymulowała wszelkie działania kulturotwórcze początkowo wśród
dzieci ze środowisk robotniczych, kulturalnie zaniedbanych, nie uczestniczą
cych w kulturze narodowej, a następnie wśród dzieci z innych warstw społecz
nych. W tej działalności książka odgrywała ważną rolę, jako że w początkach
XX wieku, obok prasy, stanowiła jedyny, a do połowy XX wieku jeden
z ważniejszych środków przekazu. W procesach kulturotwórczych była narzę
dziem edukacji kulturalnej i społecznej młodego pokolenia, przekazywania
4 Utrzymywanie instytucji wydawniczych nie było charakterystyczne jedynie dla ruchu
socjalistycznego, utrzymywała je też np. Narodowa Demokracja. W 1897 r. we Lwowie z jej
inicjatywy powstało Towarzystwo Wydawnicze, które również wydawało książki dla dzieci. Zob.
D. A d a m c z y k : Polskie społeczne placówki wydawnicze we Lwowie w dobie autonomii galicyjskiej.
Wyd. 2. Kielce 1996, s. 223—249.
5 Zob. Polskie program y socjalistyczne 1878-191 8 . Zebrał i opatrzył komentarzem historycznym
F. T y c h. Warszawa 1975, s. 104,119,134, 136, 197, 253, 409, 454,470,487; M. Ś 1i w a: P olska myśl
socjalistyczna 1918-1948. Wrocław—Warszawa— Kraków—Gdańsk— Łódź 1988, s. 95, 101,
269—298. Problematykę kulturalno-oświatową PPS omówił szeroko J. M. S o r o k a w swojej pracy
pt. Polska Partia Socjalistyczna wobec problemów kulturalno-oświatowych 1918-1939. Wrocław 1995.
6 Wśród członków PPS czy osób sympatiami związanych z ruchem socjalistycznym wiele
profesjonalnie zajmowało się pedagogiką, jak np. Janusz Korczak. Sprawom dzieci i młodzieży
poświęcali swoje prace mjn. Stefania Sempołowska, Henryk Kłuszyński, Stanisław Posner. Ten
ostatni wypowiadał się np. na temat książek dla dzieci i młodzieży w nr. 23 „Poradnika dla
Czytających Książki” z 1901 roku. Był to numer specjalny, poświęcony tematyce literatury dla dzieci
i młodzieży, którego inicjatorami były osoby związane z ruchem socjalistycznym.

wiedzy, idei, wzorców, wartości, kształtowania postaw. W tym tkwi odpowiedź
na pytanie o cel wydawania przez instytucje wydawnicze PPS książek dla dzieci
i młodzieży.
Stawiając tezę, że książki dla dzieci w instytucjach wydawniczych PPS
ukazywały się nieprzypadkowo, że były to pozycje ze wszech miar wartościowe
pod względem wychowawczym i poznawczym, nowatorskie formalnie i treś
ciowo
spróbuję ją udowodnić, analizując oferty wydawnicze wymienionych
instytucji.
Ilościowo, zwłaszcza przed 1918 rokiem, literatura dla dzieci w instytucjach
wydawniczych stanowiła margines całej produkcji, ale też w komercyjnych
firmach wydawniczych, poza profesjonalnie zajmującymi się wydawaniem tego
rodzaju literatury, ukazywało się jej niewiele. W latach 1900— 1918 we wszytkich
instytucjach wydawniczych ruchu socjalistycznego ukazało się zaledwie 8 tytu
łów, w tym nakładem Polskiego Towarzystwa Nakładowego — 1, Spółki
Nakładowej „Książka” — 5, Wydawnictwa „Życie” — 2. Więcej wydawały
w dwudziestoleciu Towarzystwo Wydawnicze „Ignis” (1921 -1925) — nie mniej
niż 25 tytułów, i po 1944 roku Spółdzielnia Wydawnicza „Wiedza”
(1945/1946 1948) — nie mniej niż 30 tytułów.
Jeśli nawet był to margines to ważny, liczący się jakościowo, ze względu na
autorów i tytuły oraz miejsce w literaturze.
Ukazanie się pierwszej książki dla dzieci z inicjatywy ruchu socjalistycznego
nie wiązało się jednak z żadną z wymienionych instytucji wydawniczych.
Działalność wydawniczą partii socjalistycznych w dziedzinie książek dla dzieci
zainaugurowała galicyjska Polska Partia Socjalno-Demokratyczna (dalej:
PPSD), w 1903 roku wydając, nakładem organu partii „Naprzodu” i innych
czasopism partyjnych, zbiorek opowiadań i wierszy przygotowany przez Fran
ciszka Mirandolę (Pika), poetę, tłumacza. Zbiorek nosił tytuł L atarenka,
a podtytuł P odarek dla d zieci i robotników polskich 7 zawierał wyraźny adres
czytelniczy. Miał wspomagać działania PPSD w edukacji społecznej i kulturalnej
dzieci ze środowisk robotniczych, uprzystępniać i upowszechniać książkę jako
wartość w tych środowiskach, w których była dobrem jeszcze zbyt rzadkim.
Książka ukazała się w grudniu 1903 roku i propagowana była na łamach
„Naprzodu” jako podarunek pod choinkę.
Tak artystycznej książeczki obrazkowej dla dzieci, i takiej, takim duchem
tchnącym dotąd jeszcze w Polsce nie było. Toteż nie wątpimy, że Latarenka
znajdzie się w rękach dziatwy robotniczej jako najmilszy podarek na gwiazdkę8.
7 Zob. też J. D u n i n: K siążeczki dla grzecznych i niegrzecznych dzieci. Z dziejów polskich
publikacji dla najmłodszych. Wrocław 1991, s. 152; J. K o z ł o w s k i : Proletariacka M łoda Polska.
Sztuki plastyczne i ich tw órcy w życiu proletariatu polskiego 1878 -1914. Warszawa 1986, s. 151— 152.
8 „Naprzód” 1903, nr 349, s. 2.

Nie tylko same treści, ale i sytuacja związana z ukazaniem się L atarenki,
miały charakter kulturotwórczy. Wydając książkę w okresie Świąt Bożego
Narodzenia i propagując ją jako prezent pod choinkę, wprowadzono w kul
turę proletariatu jako grupy społecznej nowy obyczaj, przynależny kulturze
„wysokiej”, obdarowywania dzieci książkami z takich okazji, jak „gwiazdka”,
w ten sposób wspomagając jednocześnie procesy integracyjne z kulturą na
rodową.
Sama książka, o czym już była mowa wcześniej, stanowiła zbiorek opowiadań
i wierszy o tematyce znanej i bliskiej robotniczemu dziecku. Podejmowały one
tematykę pracy, nawiązywały do tradycji walk o wyzwolenie społeczne i narodo
we, takich jak Wielka Rewolucja Francuska, powstanie styczniowe, strajki
robotnicze.
Książka miała piękną szatę graficzną, twardą okładkę ozdobioną kolorową
ryciną, kolorowe obrazki
autorstwa dwóch znakomitych przedstawicieli
secesji Antoniego Procajłowicza i Henryka Uziembło. Ten ostatni był autorem
ryciny na okładce przedstawiającej zapaloną choinkę i robotnicę z dwojgiem
dzieci. Książkę rozprowadzała administracja „Naprzodu”, prawdopodobnie
stosowano też rozdawnictwo. Cena, skalkulowana tak, aby była dostępna dla
robotniczej kieszeni, wynosiła 40 h9.
Reklamowano ją na łamach „Naprzodu”, a w 1907 roku ukazało się jej drugie
wydanie, co świadczy, że musiała cieszyć się powodzeniem. „Pokazuje się,
że robotnicy nasi rozumieją już potrzebę kształcenia swej dziatwy w kie
runku pewnych, określonych zasad” pisano w anonsie „Naprzodu” z grudnia
1907 roku10.
Ukazanie się L a ta ren k i stanowiło swoisty eksperyment, próbę stworzenia
wzorca „książki dla robotniczego dziecka”, wzorca z jednej strony wartoś
ciowego zarówno od strony formy edytorskiej, jak i zawartości treściowej,
książki o wysokich walorach estetycznych, wychowawczych i kształcących, ale
też chyba
z drugiej strony
wzorca niezbyt fortunnego ze względu' na
ograniczenie zasięgu, jakie stanowił ów adres czytelniczy. Wydaje się, że owo
ograniczenie „klasowe” w pewien sposób dyskryminowało zarówno książkę, jak
i odbiorcę, i prawdopodobnie przez współczesnych tak było odbierane, skoro do
koncepcji „książki dla robotniczego dziecka” nie nawiązywała żadna z instytucji
wydawniczych PPS, ani tych do 1918 roku, ani później. Wszystkie one wydawały
po prostu książki dla dzieci.
9
Informacja z anonsem prasowym Latarenki, zamieszczonym w „Naprzodzie” 1903, nr 347.
W cenach porównywalnych, dniówka niewykwalifikowanego robotnika w kopalni wynosiła 2,3
korony (1 korona = 100 halerzy). Informacja za: H istoria Polski. T. 3, cz. 2: (1850/1864-1918).
Red. Ż. K o r m a n o w a , W. N a j d u s . Warszawa 1971, s. 213.
10 „Naprzód” 1907, nr 337, s. 1.

Co wydawały zatem dla dzieci instytucje wydawnicze PPS, jakie rodzaje
i gatunki literackie dominowały w ofertach wydawniczych?
Niewątpliwie na decyzje wydawnicze w zakresie książki dla dzieci wpływ
miały najnowsze poglądy w pedagogice na rolę baśni w życiu dziecka11 oraz
moda na baśniowość i fantastykę Młodej Polski.
W 1905 roku w Polskim Towarzystwie Nakładowym ukazał się W ybór bajek
Jakuba i Wilhelma Grimmów, w opracowaniu Marii Artwińskiej, natomiast
w Spółce Nakładowej „Książka” wydano dwie pozycje W. Sieroszewskiego:
Bajki (1910) i Baśń o żelazn ym wilku (1912). Ta ostatnia w pięknej szacie
graficznej, z 7 kolorowymi i 7 sepiowymi ilustracjami Jana Rembowskiego.
Wśród wydawanych książek w Spółce Nakładowej „Książka” znalazła się też
pełna egzotyki powieść przygodowa Wacława Sieroszewskiego Z am orski diabeł
(1909) z ilustracjami J. Rembowskiego.
Ukazywała się też proza obyczajowa. W wydawnictwie „Życie” wydano dwie
powieści „środowiskowe”, odznaczające się wysokimi walorami społecz
no-wychowawczymi. Były to Stanisławy Okołowiczówny U licznicy (1912)
i Fryderyki Lazarusówny Z ło ty pokoik (1912). Wprowadzały do literatury
bohaterów z warstw ubogich, z całym bagażem ich kłopotów, radości i smutków,
podejmowały problemy moralne i społeczne. Społeczna wymowa utworów była
tak mocna, że powieść U liczn icy przez cenzurę rosyjską nie została dopuszczona
do obiegu w Królestwie12.
W Spółce Nakładowej „Książka” wyszły natomiast dwie powieści młodej,
doskonale się zapowiadającej autorki Zofii Rogoszówny: D ziecinny dw ór (1911)
i P isklęta (1911). Obie krytyka wysoko oceniła. Również dyrektor wydawnictwa
Bolesław Antoni Jędrzejowski, doceniając talent autorki i niekonwencjonalne
ujęcie problematyki dziecięcej, pisał do Stefana Żeromskiego w liście z 9 czerwca
1911 roku: „Z młodszych, a więc tańszych pisarzy — zdaje się na pewno puścimy
[...] tom nowel panny Zofii Rogoszówny o dzieciach, niekoniecznie dla dzieci.”13
W dwudziestoleciu międzywojennym, w latach 1920/1921 1925, PPS
utrzymywała, do spółki z wydawcą profesjonalnym Ludwikiem Fiszerem,
Towarzystwo Wydawnicze „Ignis”, gdzie ukazało się wiele tytułów z literatury
dla dzieci.
I
tu bogato reprezentowany był nurt literatury fantastycznej i baśniowej
(14 tytułów). Wśród nich na uwagę zasługują, zarówno ze względu na nazwiska
11 K. K u l i c z k o w s k a : Literatura dla dzieci i m łodzieży w latach 1864-1918. Warszawa 1975,
s. 110— 117.
12 Pierwsze wydanie Uliczników w nakładzie 2000 egzemplarzy ukazało się w 1909 roku
w Krakowie w Księgami Naukowej. W 1912 roku prawdopodobnie „Życie” wykupiło resztę
nakładu, opatrzyło swoją kartą tytułową i wypuściło jako wydawnictwo tytułowe. Informacja za:
H. L i p s k a : Bibliografia wydawnictw Drukarni Narodowej. Kraków 1935, s. 135— 137.
13 Archiwum S. Żeromskiego w Konstancinie. Prywatne zbiory M. Żeromskiej. Koresponden
cja B. A. Jędrzejowskiego do S. Żeromskiego z lat 1909— 1913. List z 9 czerwca 1911 roku.

autorów, jak i pełne uroku treści: B ajeczna historia o królew iczu L a-F i-czaniu,
o żołnierzu Soju i o dziew czyn ie K io (1920)14 Kazimiery Iłłakowiczówny, pełne
subtelnej ironii baśnie Jana Lemańskiego L is na łowach. L is y na dw orze
królewskim (1921) i Z ło ta ryb k a (1921) czy Lucjana Rydla P an Twardowski (1923).
Z innych ukazały się: nastrojowa baśń Stefanii Szuchowej Tajemnice m otyli
(1920) czy Stefanii Wandyczowej opowiadania, zawierające elementy fantastyki,
oparte na motywach rodzimych wątków baśniowych i ludowych podań pt. B ajki
(1921), Jana Grabowskiego P rzy g o d y J ó zia w A g ryk o li (1924). W konwencji
fantastyki utrzymana była też powieść Heleny Zakrzewskiej Z a k lę ty dwór.
O powiadania z dzieciń stw a mamusi (1924). W 1924 roku pojawiła się też powieść
fantastyczna Antoniego Słonimskiego Torpeda czasu. Z książek obyczajowych
współczesnych, nawiązujących do niedawnej przeszłości, wojny bolszewickiej
1920 roku, wyszła powieść Heleny Zakrzewskiej Białe róże (1922).
W swojej polityce wydawnictwo starało się wprowadzić młodego czytelnika
w polską i obcą klasykę literacką, publikując kilka tytułów, m.in. Adolfa
Dygasińskiego R obinson polski (1924) i Wielkie łow y (1924), Alfonsa Daudeta
P rzy g o d y imć pana Tartarena z Tarasconu (1923), Jana Chryzostoma Paska
Pam iętniki (1924) w opracowaniu J. Grabowskiego.
Na uwagę zasługują też utwory dla najmłodszych. Ukazały się m.in. dwa
pełne liryzmu i ciepła zbiorki wierszy Bronisławy Ostrowskiej C zy nas znacie
(1920) i G w iazda polskiego dziecka (1924), przybliżające dziecku najbliższe
otoczenie, ukazujące szczęśliwe dzieciństwo, dom rodzinny, a także pełna uroku
książeczka Benedykta Hertza B ażan t zło cisty (1922) czy Stefanii Wandyczowej
P rzyg o d y M a ćk a z elfami (1924).
Książki miały staranną szatę graficzną, ilustrowali je znani graficy, m.in.
Kamil Mackiewicz, Edmund Bartłomiejczyk, Tadeusz Gronowski. Ten ostatni
pełnił w „Ignisie” funkcję kierownika artystycznego, czuwającego nad opracowa
niem graficznym wydawanych książek.
Do najlepszych tradycji wydawniczych swoich poprzedników nawiązywała
po 1944 roku Spółdzielnia Wydawnicza „Wiedza”. Jej organizatorzy, mając
świadomość potrzeby publikowania najwartościowszej literatury dla dzieci,
przejmując prawa15 tych instytucji wydawniczych z okresu międzywojennego,
które nie wznowiły działalności po wojnie, jak m.in. firmy J. Przeworskiego,
„Rój”, Towarzystwo Wydawnicze R. Wegnera, wydali wiele tytułów, uwzględ
niając najróżniejsze potrzeby czytelnicze i poziomy wiekowe.
14 Współczesna wersja tytułu: Bajeczna historia o królewiczu La-Fi-czaniu i dziewczynce K io.
15 Po 1944 roku obowiązywała U stawa o prawie autorskim z 29 marca 1926 roku, obejmująca
ochronę praw osobistych i majątkowych twórcy tekstu. Nowe instytucje wydawnicze, chcąc być
w zgodzie z przepisami, musiały pertraktować z właścicielami praw autorskich. „Wiedza” po
uzyskaniu zgody, na egzemplarzach książek zamieszczała informacje, czyje prawa autorskie przyjęła.
Zob. S. A. K o n d e k : Władza i wydawcy. Polityczne uwarunkowania produkcji książek w Polsce
w latach 1944-1949. Warszawa 1993, s. 66— 71.

Z literatury baśniowej wydrukowano trzy tytuły, wznowiono Haliny Górs
kiej O księciu G otfrydzie, rycerzu gw ia zd y wigilijnej (1948), ponadto wydano Zofii
Petersowej L iczyrzep a , duch górski. B ajka dla m łodzieży (1948) i Eleonory
Słobodnik B ajki uzbeckie i ta d życk ie (1948). Wyszły też Takie sobie bajeczki
Rudyarda Kiplinga, tomik opowiadań o zwierzętach z przymrużeniem oka
i z morałem.
Z powieści obyczajowych, opowiadających o dzieciach i ich przygodach,
sięgnięto do klasyki, wznawiając M arka Twaina P rzy g o d y H ucka i P rzy g o d y
Tomka Saw yera, R. Kiplinga P uk z P ukow ej G órki (1948). Z przekładów wydano
też Karen Michaelis D zieci z N yh avn (1948), a z polskiej literatury współczesnej
Jadwigi Korczakowskiej Chiński dw ór (1948).
Z powieści podróżniczo-przygodowych ukazały się: wznowienia przekładów
R. Kiplinga K się g a dżungli (1947,1948) i R. L. Stevensona Wyspa skarbów (1948),
a z literatury polskiej pierwsze wydanie J. B. Rychiińskiego K u la w y bosmiin
(1948).
Spośród powieści historycznych wznowiono Wacława Gąsiorowskiego
H uragan (1948) i Walerego Przyborowskiego M y s z y króla P opiela (1948).
Ukazało się też w „Wiedzy” pierwsze powojenne wydanie K am ieni na szaniec
(1946) Aleksandra Kamińskiego.
Ciekawą ofertę skierowało wydawnictwo do najmłodszych. Irena Jurgielewiczowa zadebiutowała H isto rią o czterech w arszaw skich pstroczkach (1948), został
też wznowiony zbiorek wierszy dla dzieci pióra Artura Oppmana Św iatek
dziecięcy (1948).
Przejmując prawa wydawnicze firmy J. Przeworskiego, wydała „Wiedza”
w latach 1947 1948 J. Tuwima Słoń Trąbalski, Alana A. Milne’a Kuóuś Puchatek
i C hatka Puchatka. Wznowiła też „Wiedza” wiele pozycji, ukazujących się
u J. Przeworskiego od 1936 roku i inspirowanych ilustracjami Wałta Disneya.
Były to kolorowe książeczki wypełnione ilustracjami, do których teksty pisali
znani literaci. W latach 1947—1948 wydała „Wiedza” F let zaczarow an y z teks
tem Władysława Broniewskiego, K ró lew n ę Śnieżkę z tekstem Juliana Tuwima
i Trzy małe świnki z tekstem Mariana Hemara.
Mimo trudnych powojennych warunków, kłopotów z papierem, starano się
utrzymywać wysoki poziom edytorski wydawanych książek. Dbano o szatę
graficzną tekstów, książki ilustrowano, powierzając ich wykonanie takim
artystom, jak Ignacy Witz czy Maria Hiszpańska.
Reasumując, instytucje wydawnicze PPS w swej polityce literackiej, uwzględ
niającej odbiorcę dziecięcego, starały się, aby wydawana dla niego literatura
była wartościowa ideowo i artystycznie oraz atrakcyjna czytelniczo. Dobie
rano teksty tak, aby kształtowały kulturę literacką młodych czytelników,
zapoznając ich z najwartościowszymi utworami polskiej i obcej literatury.
Teksty wydawano w starannej szacie graficznej, zdobiono ilustracjami zna
komitych artystów książki, kształtując zmysł estetyczny dziecięcego odbiorcy.

DANUTA ADAMCZYK
Book for Children in Publishing Institutions of Polish Socialist Party (1900— 1948)
Summary
Polish Socialist Party (PSP) undertook publishing activities in order to spread particular values
and patterns by means of adequate repertorie and to shape attitudes and a system of recipients’ values.
Children’s and young people’s literature published by reading companies initiated by PSP and other
Socialist parties favouring independence was also supposed to serve the realization of political
postulates and social programme concerning in particular common accessibility to education and
culture, care of children from environments socially and culturally neglected. Owing to the above
aims the valuable and innovatory texts in respect of educational, cognitive and aesthetic-formal
factors, the texts of many outstanding writers and ilustrators were selected. In the years 1900— 1918
eight titles appeared, about twenty live in the years 1921— 1925 and between 1944 and 1948 not less
than thirty children’s books. There were fairy-tales, adventure and social novels. There also appeared
the collections (e. g. L atarenka in 1902) undertaking an attempt at a creation of model book for
workers’ children.

DANUTA ADAMCZYK
Das Kinderbuch in den Verlagen der Polnischen Sozialistischen Partei — PPS (1900— 1948)
Zusammenfasung
Die PPS engagierte sich in die Verlagsarbeit, um durch ein entspechend gestalltets Repertoire
bestimmte Werte und Muster zu verbreiten und das Wertsystem und die Haltung der Empfänger zu
bilden. Auch die Literatur für Kinder und Jugendliche, die durch die von der PPS und anderen
sozialisierenden Parteien initierten Gesellschaften und Lesezirkel herausgegeben wurden, sollten der
Verwirklichung der politischen Postulate und des gesellschaftlichen Programms dienen, vor allem auf
dem Gebiet der Verbreitung des Bildungswesnes, des Zugangs zur Kultur, der Betreuung der Kinder
aus den sozial und kulturell vernachlässigten Milieus. Dafür wurden wertvolle Texte gewählt, die oft
auch neue Ideen für Erziehung, Erkenntnis und auf ästhetisch-formelle Werte verbreiteten und deren
Verfasser berühmte Schriftsteller und Zeichner waren. Inden Jahren 1900— 1918 erschienen 8 Titel, in
den Jahren 1921— 1925 25 Titel, und in den Jahren 1944— 1948 nicht weniger als 30 Titel für die
Kinder. Es waren Märchen, Abenteuer- und Gesellschaftsromane. Es erschienen auch Gesamt
auflagen, zum Beispiel 1902 Latarenka (Lämpchen ) — ein Versuch der Kreierung eines Musterbuches
für Arbeiterkinder.

Książka dla dziecka wczoraj — dziś — jutro. Red. K. Heska-Kwaśniewicz i I. Socha. Katowice 1998
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1727

BOŻENA ŁAPETA-GOLACHOWSKA

Książka popularnonaukowa
dla dzieci i młodzieży do roku 1918

Literatura popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży to pogranicze literatury
dziecięco-młodzieżowej i popularyzacji nauki1; zaspokaja ona potrzeby poz
nawcze dziecka, a przede wszystkim pełni istotne funkcje wspomagające proces
kształcenia szkolnego. Przy tym jako wypowiedź literacka ma immanentne
cechy estetyczne i pełni funkcje im odpowiadające, a więc m.in. emocjonalne,
postawotwórcze, zabawowe. Tak więc istotną cechą popularnonaukowego
piśmiennictwa dla dzieci wydaje się wielofunkcyjność. Badając tego typu
literaturę, napotyka się trudności w ustaleniu, który z utworów należy uznać
za książkę popularnonaukową. Dziś za podstawę uznaje się proporcje wiadomo
ści naukowych do innych elementów książki. Jednak w historii literatury
dziecięcej te granice były płynne i często trudne do ustalenia. W ciągu dwóch
wieków rozwoju literatury popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży kryteria
gatunkowe ulegały licznym zmianom, a wiadomości naukowe przekazywano
w różnych formach. Mimo rozległego zasięgu i dynamicznego rozwoju piśmien
nictwa popularnonaukowego dla dzieci i młodzieży, zarówno w XIX, jak i XX
wieku, brak dotychczas naukowej monografii zjawiska, zwłaszcza w odniesieniu
do drugiej połowy XIX wieku i lat późniejszych (XX-lecia międzywojennego
i okresu po II wojnie światowej). Z większych prac naukowych na uwagę
zasługuje przede wszystkim rozprawa Iwony Piróg, przedstawiająca K sią żk ę
popularnonaukow ą dla dzieci i m łodzieży na ziem iach polskich w latach
1830

1863.

W Polsce pierwsze książki dla dzieci o charakterze popularnonaukowym to
w większości tłumaczenia z języka francuskiego i niemieckiego. Do najpopular
1
M. D ą b k o w s k a : Gawęda popularnonaukowa Jana Żabińskiego. W: Studia z historii
literatury dla dzieci i m łodzieży. Red. W. G r o d z i e ń s ka. Warszawa 1971, s. 5.

niejszych autorek należy tu zaliczyć Marię Leprince de Beaumont, której teksty
tłumaczył i publikował w „Magazynie Dziecinnym” (1768) i w „Magazynie
Panieńskim” (1775) pijar Eustachy Dębicki. Znane były prace Stephanie Felicyte
de Genlis oraz B ib lio teczk a dziecinna Joachima H. Campe2.
W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XVIII stulecia pojawiły się
pierwsze prace popularyzujące wiedzę dla dzieci i młodzieży; Z b ió r p rzystojn ych
rozryw ek, czyli sp o so b y uczciw e i ucieszne do przystojn ego rozw eselania umysłu na
u żytek pow szechności, a szczególn iej dla m łodzieży wiejskiej parafialnej, wydane

w Wilnie w 1783 roku, zawierał, oprócz literackich, informacje naukowe
i pseudonaukowe.
W pracy wydanej przez Daniela Vogla (1785) pt. P olska książka do czytania,
to je s t zbiór nauk i zabaw ek filozoficzn ych na p o ży tek i snadniejsze pojęcie polskiego
ję zy k a dla m łodzi kw itnącej szk o ły realnej wrocławskiej, po tekstach religijnych

można było znaleźć wiadomości z zakresu przyrody i geografii. Wydawano także
opracowania syntetyczne, jak E ncyklopedia w iadom ości elem entarnych Michała
Sołtyka (1798) oraz dziełka poświęcone poszczególnym dziedzinom wiedzy, np.
P o czą tk i historii naturalnej Wilhelma Kalińskiego (1780), czy H istoria polska [ ...]
Konstancji z Małachowskich Biernackiej (1790).
Początek XIX wieku przynosi ze sobą wzrost produkcji wydawniczej,
szczególnie z zakresu historii. Niewiele było pisanych i wydawanych książek
z dziedzin przyrodniczo-matematycznych, szczególnie do roku 1830. W okresie
międzypowstaniowym, jak podaje Iwona Piróg, wydano 132 tytuły książek
popularnonaukowych w 182 edycjach3. Zmalała w tym czasie liczba tłumaczeń,
a wzrosła produkcja rodzima. Głównymi ośrodkami wydawniczymi książki
dziecięco-młodzieżowej były: w zaborze rosyjskim Warszawa, austriackim
Lwów i Kraków, pruskim Poznań.
Książki popularnonaukowe wydawane w tym czasie prezentowały bardzo
rozmaitą tematykę i różne sposoby ujęcia wiadomości. Najwięcej powstawało
książek poświęconych historii i geografii. Niestety, nie wszystkie ze względu na
sytuację polityczną mogły być publikowane. Franciszek Waligórski wydał w 1855
roku syntetyczną pracę pt. K ró tk a geografia dla dzieci. Beletrystyczne książki
zawierające informacje i wadomośd geograficzne pisali: Zofia Węgierska P odróż
malownicza po najciekawszych okolicach ziemi naszej (1853), Jakub Arago P odróż
naokoło świata (1860), czy Jan Grabowski Obraz z podróży lądem i morzem odbytych.
Terminem „nauki przyrodnicze” określano w XIX wieku nauki o świecie,
takie jak: astronomia, fizyka, chemia, botanika, zoologia i geologia z mineralo
gią. Dlatego też książki z tego zakresu były bardzo zróżnicowane tematycznie.
Najliczniejsze okazały się prace z zoologii, jak np. Henryka Duvala H istoria
2 I . K a n i o w s k a-L e w a ń s k a: L iteratura dla dzieci i m łodzieży do roku 1864. Warszawa 1973,
s. 33— 35.
3 I. P i r ó g : K siążka popularnonaukowa dla dzieci i m łodżieży na ziemiach polskich w latach
1830-1863. „Studia o Książce” 1983, s. 78— 79.

naturalna dla d zieci (1843), H isto ria naturalna dla nauki i rozryw ki dzieci (1850),
a także Hipolita Witkowskiego H isto ria naturalna w celniejszych wiadom ościach

(1852). Powstawały w tym czasie również liczne opracowania wielotematyczne
i encyklopedie, takie jak: M a łe muzeum dla pilnych dzieci, czy li wiadom ości
począ tk o w e w szystkich um iejętności (1830), N o w a encyklopedia dla dzieci (1857),
Klementyny Hoffmanowej E ncyklopedia doręczna, czyli zb ió r ciekaw ych w iado
mości dla panien (1851).
W swoich badaniach zajęłam się szerzej książką popularnonaukową dla
dzieci i młodzieży w latach 1864 1918. Przy czym traktowałam ją bardziej jako
gatunek bibliologiczny niż literacki. Pominęłam książki historyczne, podręcz
niki, elementarze oraz inne dziełka związane z nauczaniem. Te pierwsze dlatego,
iż częściowo zostały już opracowane przez panią Gertrudę Skotnicką, drugie
ponieważ ich omówienie mogłoby stanowić odrębną pracę. Teksty tłumaczo
ne, przerabiane i nieoryginalne potraktowałam na równi z oryginalnymi.
Zbierając materiał, kierowałam się przede wszystkim informacjami zawartymi
w tytułach i podtytułach, np. „przez przyjaciela dzieci”, „dla dzieci”, „dla zabawy
i nauki dzieci”, „powieść naukowa”, „opowiadania przyrodnicze”, „pogadanki”.
Do celów badawczych wykorzystałam również materiał ilustracyjny, aparat
pomocniczy: wstępy, przedmowy od autorów i wydawców, zamieszczone
w egzemplarzach książek, do których dotarłam. Niezwykle pomocne były mi,
wydawane pod koniec XIX wieku, bibliografie zalecające, takie jak: Feliksa
Kozubowskiego P rzew odn ik w w yb o rze książek dla m ło d zieży szkolnej (Cieszyn
1879), Jana Karłowicza P oradnik dla osób w ybierających książki dla dzieci
i m łodzieży (Wilno 1881), Adolfa Dygasińskiego K r y ty c z n y katalog książek dla
dzieci i m ło d zieży (1884), Władysława Nowickiego Co dać dziecku na gw iazdkę
(1885) oraz K a ta lo g rozum ow any książek dla dzieci i m łodzieży (1895).
Po powstaniu styczniowym literatura dla dzieci i młodzieży kształtowała się
pod wpływem programu pozytywistycznego. Zaważył na niej scjentyzm, czyli
stosowanie metod naukowych także w humanistyce i filozofii. Kult nauk
przyrodniczych widać także w publikacjach dziecięcych. Literaturę w tym czasie
zaczęto traktować jako skuteczne narzędzie działania wychowawczego na
odbiorcę. Jednym z najbardziej aktualnych problemów oświatowych, dydak
tycznych i wychowawczych była kwestia podniesienia poziomu kultury i oświaty
uboższej ludności wsi i miast, a także nauczanie i wychowanie dzieci zubożałej
szlachty. Należało tę młodzież przygotować do pracy produkcyjnej w rzemio
śle, handlu i przemyśle. Chciano zaszczepić młodemu pokoleniu cnoty mieszczań
skie, szczególnie pracowitość, oszczędność, wpajano zasady użyteczności społecz
nej. Przedmiotem szczególnej wagi stało się dostosowanie metod dydaktycz
no-wychowawczych do rozwoju psychiki dziecka- Starano się zaktywizować
dziecko do myślenia i tworzenia, stosowano metody poglądowe. Książka okresu
pozytywizmu pełniła wiele funkcji. Miała więc popularyzować wiedzę, pomagać
w poznaniu otaczającego świata, przekazywać wzory osobowe, stanowić źródło
wiadomości, których nie można było nauczać w szkole rządowej. Twórczość

popularnonaukowa stanowiła manifestację pozytywistycznego kultu wiedzy,
a po części także postawy patriotycznej.
W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX stulecia w nauczaniu na
pierwszy plan wysunęła się tzw. nauka o rzeczach, będąca wprowadzeniem do
dalszej edukacji. Przedmiot ten pozwalał zaznajamiać dziecko z jego najbliższym
otoczeniem i przekazywać podstawowe elementy wiedzy, kształcić jego zdolności
postrzegania, oparte na zmysłach. Wzrok uważano za najważniejszy dla
rozwoju umysłowego dziecka. Dziełka z „nauki o rzeczach” adresowano przede
wszystkim do dzieci w wieku przedszkolnym. Cechą charakterystyczną tego typu
wydawnictw był ich duży format oraz różnorodna tematyka. Elementem
dominującym był rysunek, a tekst stanowił jedyne uzupełnienie i wyjaśnienie
obrazków. Ilustracje umieszczano najczęściej na numerowanych, luźno ułożo
nych tablicach. Układ tablic pozwalał na zapoznanie czytelników z najbliższym
otoczeniem, aż po okolice odległe i nieznane. Propagatorem i autorem książek
tego gatunku był m.in. Adolf Dygasiński. U Wiśniakowskiego w Warszawie
wydano jego K o lo ro w e tablice poglądow e do nauki o rzeczach (1889), składające
się z 24 kolorowych tablic oraz tyluż stron spisu przedmiotów umieszczonych na
tych tablicach; spis ten był w języku polskim, rosyjskim, niemieckim, francuskim
i angielskim. Podobny charakter miała jego N au ka i zabaw a (1890).
Kontynuacją „nauki o rzeczach” dla dzieci starszych, 10 12 letnich, były
dwie książki. Praca Mieczysława Brzezińskiego Z dziedzin y p rzy ro d y i przem ysłu.
Pogadanki z m łodym i p rzyjaciółm i należała do jednych z popularniejszych dziełek
tego gatunku, o czym świadczy fakt, iż była wznawiana siedmiokrotnie między
rokiem 1892 a 1917. Rysunki w tej pracy stanowiły integralną część treści. Były
bardzo ważne dla właściwego odbioru tekstu, o czym wspomina autor w przed
mowie.
Drugą tego rodzaju pracą była książka G. Colomba N auka o rzeczach w 650
obrazkach, kamienie, metale, w oda i pow ietrze, m ateriały spożyw cze, opał, ośw iet
lenie, odzież, rośliny, nasi wrogowie i nasi sprzym ierzeńcy, m ateriały przem ysłowe,
człowiek (1904). Każdy z rozdziałów zawierał wiadomości ogólne, wprowadzające

w dane zagadnienie. Następnie w formie obrazków, przypominających komiksy,
przedstawione były najważniejsze informacje dotyczące danego tematu. Przy
końcu każdej strony, w dolnym prawym rogu, mieścił się tekst do nauki. Dalej
znajdowało się streszczenie, czyli ułożone w punktach podsumowanie wszystkich
wiadomości (rys. 1.). W przedmowie autor tłumaczył i uzasadniał, dlaczego wybrał
taką formę przekazu treści: „Zamiast tekstu długiego, czasem rozwlekłego,
któremu dziecko poświęca najczęściej tylko bardzo średnią uwagę, w którego
szczegółach gubi zwykle sam przedmiot wykładu, obraliśmy system obrazkowy,
dołączając do każdego obrazka krótkie, a jednak jasne objaśnienie.”4
4
G. C o 1o m b: Nauka o rzeczach w 650 obrazkach, kamienie, metale, woda i powietrze, m ateriały
spożywcze, opal, oświetlenie, odzież, rośliny, nasi wrogowie i nasi sprzymierzeńcy, m ateriały prze
mysłowe, człowiek. Warszawa 1917, s. 6.
9 — Książka...

Największą liczbę wydawanych w latach 1864— 1918 książek popular
nonaukowych dla dzieci i młodzieży stanowiły teksty dotyczące tzw. historii
naturalnej, czyli prace o tematyce przyrodniczej. Był to bowiem czas rozwoju
nauk przyrodniczo-matematycznych. Począwszy od opisów „kropli wody” lub
„ziarnka piasku”, poprzez życie i rozwój roślin, zwierząt, aż po „przestworza
wszechświata”, starano się jak najprzystępniej i jak najszerzej przedstawić
dzieciom najnowsze odkrycia naukowe. Wśród ukazujących się na rynku książek
popularnonaukowych można było znaleźć zarówno tłumaczenia z obcych
języków, jak i dziełka autorów polskich. Jedne z nich obejmowały zagadnienia
z kilku dziedzin, inne dotyczyły tylko wąskich tematów.
W 1873 roku w oficynie Gebethnera i Wolffa ukazała się pierwsza praca
H. Wagnera pt. H isto ria naturalna dla m łodzieży. Przedstawiono w tej książce
trzy „królestwa”: zwierząt, roślin i minerałów. Bogata i różnorodna treść została
uzupełniona wieloma ilustracjami. Znalazły się tam drzeworyty: anatomii
człowieka, gadów, roślin, zwierząt bezkręgowych oraz kolorowe tablice ptaków,
gadów, ciał kopalnych i zwierząt.
Dużą popularnością wśród młodych odbiorców cieszyły się dziełka tłuma
czone na język polski, takie jak: A. Castillona P o szkolnym roku. P o w ieść naukowa
dla dzieci (1874) i Anny Carey Z d zied zin y p rzyro d y. Ż ycio rysy: kaw ałka węgla,
ziarnka soli, kropli w ody, ułamka zardzew iałego żela za i bryłki krzem ienia,

w przekładzie Anastazji Dzieduszyckiej (1877).
Pierwsza z wymienionych książek zaznajamiała młodych czytelników z nau
ką fizyki. W formę powieści wpleciono przygody bohaterów, którzy bawiąc się,
rozmawiają. Poznają coraz to nowe zjawiska występujące w przyrodzie,
zaznajamiają się z różnymi własnościami ciał, które obserwują, a następnie
nazywają je: rozciągłością, nieprzenikalnością, oporem, ciężkością, równowagą
czy magnetyzmem.
Praca Anny Carey zawiera sześć opowiadań przyrodniczych, a każde z nich
nosi własny tytuł. Wiadomości naukowe ujęto tu w ramy pogawędek, których
słuchają Adela, Artur, Edyta i Liii. Dzieciom o sobie opowiadają węgiel, sól,
woda, żelazo i krzemień. W przedmowie autorka pisze: „Dziełko to nie obejmuje
obszaru wiedzy, ani zgłębia się wielce w przedmiot badany, jedyną jego zaletą, że
każde przytoczone w nim zdanie, uwaga każda, zgodną jest ze stanem obecnym
wiedzy, a więc o ile możności do prawdy zbliżonem.”5
Jedną z najpopularniejszych, najczęściej tłumaczonych na język polski
autorek książek dla dzieci była Arabella Buckley. W XIX wieku wydano dwie jej
książki C za ry w krainie w ied zy (1883) oraz P rz e z szk ła czarodzieja (1892). Miały
one charakter wykładów i brak w nich wątków powieściowych. Kolejne dziełka
drukowano w oficynie Michała Arcta w początkach XX wieku. Główną
5
A. C a r e y : Z dziedziny przyrody. Ż yciorysy kawałka węgla, ziarnka soli, kropli wody, ułamka
zardzewiałego żelaza i bryłki krzemienia. Warszawa 1877, s. 3.

propagatorką i tłumaczką tych książek była M aria Arct-Gołczewska. W serii
zatytułowanej Zwróć Oczy na Przyrodę ukazały się następujące pozycje: Ż y c ie
roślin w polu i na łące, i w ogrodzie (1907), Ż y c ie pta k ó w (1908), D rzew a i k rzew y
(1909), Ż y c ie ow adów (1911) oraz S taw i rzeka (1911).
Fizykę i chemię przybliżył dzieciom Michał Faraday w pracy D zieje świecy.
Sześć w ykładów popularnych, w przekładzie Marii i Stanisława Kalinowskich
(wyd. 1 1888; wyd. 2 1914).
Z polskich autorów, zajmujących się tematyką przyrodniczą, do najbardziej
znanych należała M aria Julia Zaleska. Pisała zarówno dla dzieci między 6 12
rokiem życia, jak i dla młodzieży bardziej wprawionej w samokształceniu. Swoje
prace poświęciła zoologii, botanice, fizyce, astronomii, a nawet geografii
i krajoznawstwu. Najpoczytniejszą i najbardziej znaną jej książką były W ieczory
czw artkow e (1871). Utwór napisany został w formie opowiadań ciągnących się
przez 12 czwartkowych wieczorów. Traktował o powietrzu, parze, maszynach
parowych, deszczu, rzekach, magnesie, prawie Archimedesa, związkach chemicz
nych, telegrafie, a nawet fotografii. Całość uzupełniały liczne ilustracje wykonane
techniką drzeworytu.
Stanisław Kramsztyk w swoich pracach podejmował tematykę z zakresu
fizyki. Jego F izy k a bez p rzyrzą d ó w . P ierw sze za sa d y fiz y k i w p rostych dośw iad
czeniach dla dzieci i m ło d zieży zostały wydane dwukrotnie, w latach 1891 i 1893.
Zawierały 30 rozdziałów prezentujących doświadczenia z wszystkich działów
fizyki prócz elektryczności.
Książki o tematyce botanicznej pisała Emilia Lejowa. Jej P rzech adzki ojca
z dziećm i po polu, łące, lesie i ogrodzie, czyli św iat roślinny w powieściach,
rozm ow ach i opowiadaniach (1881) składały się z 40 rozdziałów, stanowiących

odrębne wycieczki botaniczne. Odbywały się one w pobliżu domu, w ogrodzie, na
łąkach, polach i lesie.
Powstało, w opisywanym okresie, wiele książek zoologicznych, mających
najczęściej charakter zbeletryzowany, ale można było wśród nich znaleźć także
popularyzacje naukowe. Temat ten m.in. podejmowali: Jadwiga Chrząszczewska
Dla m ałych p rzy ja c ió ł zw ie rzą t (1895); Maria Julia Zaleska Ś w iat zw ierzę cy
w obrazkach, zebran y dla m łodocianego wieku p rze z autorkę w ieczorów czw a rt
kowych (1877); Bogdan Dyakowski G oście zim ow i i inne pow iastki (1907), Ja k
u rządzić gniazdo i ja k opiekow ać się ptakam i (1901), H isto ria jedn ego lisa (1917);
Władysław Umiński N a si rabusie leśni. N ied źw iedź, wilk, ry ś (1909); M aria
Weryho N a si przyja ciele (1888).
O
ssakach i ptakach występujących na terenie Polski napisał Witold Lubicz
w książce Ssaki i ptaki. N a szy c h lasów, pól, b ło t i stepów (1918). Tekst, w którym
znalazły się opisy wyglądu i zwyczajów polskich zwierząt, przeplatały liczne
wiersze
Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Sebastiana Klonowica
i innych poetów, nawiązujące do treści książki.

Na lata 1864— 1918 przypada wydanie siedmiu atlasów zwierząt Pierwszy
z nich ukazał się w roku 1870 pt. Z w ierzyn iec obrazkow y, czy li atlas z historii
naturalnej, m ogący słu żyć do w ykładu zoologii. 3 z e s z y ty przedstaw iające na
24 tablicach rycin zw ierzęta ssące, ptaki, ry b y i bezkręgow e zw ie rzę ta we
Lwowie. M a ły atlas m otyli i gąsienic. 173 m otyle i 24 gąsienice na 13 barw nych
tablicach z tekstem objaśniającym (1913) zawierał m.in. informacje, jak chwytać,

hodować i zbierać motyle, oraz rysunki przyrządów do tego służących. Podano
tam wiadomości o poszczególnych rodzinach i rodzajach motyli i gąsienic,
zilustrowanych na kolorowych tablicach.
Wśród zebranych przeze mnie opisów można odnaleźć także dziełka
o tematyce astronomicznej, takie jak Romana Pacewicza K osm ografia, za ry s
św iata słonecznego z wielu d rzew orytam i (1865), Juliana Bayera P ogadanki
astronom iczne dla m ło d zieży z 64 obrazkam i (1869) oraz M. J. Zaleskiej W ędrówka
po niebie i ziem i (1873).
Tematykę geologiczną podejmowali Władysław Boberski w pracy Z ja w isk a
wulkaniczne, obrazek geologiczn y (1884) i Mieczysław Brzeziński w książkach
0 wnętrzu ziem i (1894), O górach ziejących ogniem, c zyli o wulkanach, o spraw ia
nych p rzez nie klęskach i ich przyczyn a ch (1899). Prace z zakresu mineralogii
napisał Bogdan Dyakowski pt. P ogadanki m ineralogiczne. I. Sól i je j znaczenie dla
ludzi, rozpow szechnienie i sposób w yd o b ycia (1907).
Powstawały także liczne dziełka z nauki o ziemi, czyli geografii fizycznej,
politycznej i matematycznej. Władysław Anczyc wydał K r ó tk ą naukę o ziem i
1świecie (1869), a Emilia Lejowa K r ó tk i p rzegląd kuli ziem skiej, c zyli począ tk o w a
nauka geografii pow szechnej p rzez pyta n ia i odpow iedzi podług najlepszych źró d eł
opracowano i pośw ięcono dla dziecinnego wieku (1869, 1873, 1876, 1880).

Zbeletryzowane informacje o poszczególnych kontynentach ich faunie i florze
podane zostały w pracy F. Gerstackera J a k w ygląda św iat i co się na nim znajduje
(1876, 1883). Podejmowano w owym czasie pierwsze próby popularyzowania
wśród młodzieży wycieczek krajoznawczych po kraju ojczystym. Stefan Gębarski w 1891 roku napisał D w a dni w p odróży. Treścią tej znanej książeczki były
wycieczki nauczyciela z uczniami do Zalesie, Złotego Potoku i Olsztyna koło
Częstochowy. Oprócz opisów geograficznych można tam było znaleźć legendy
i podania związane z tym zakątkiem Polski. Więcej tego typu prac pojawiło się
w początkach XX wieku, miały one charakter poradników i informatorów.
Należą tu przede wszystkim teksty Marii Dynowskiej i Aleksandra Janowskiego.
Tematem, który pojawiał się również wśród omawianych publikacji, były dawne
i najnowsze odkrycia, wynalazki oraz związany z nimi rozwój przemysłu. Tego
typu wydawnictwem była książeczka Romualda Starkela G aw ędy dziadunia.
Zajm ujące opow iadania o najciekaw szych odkryciach, w ynalazkach i sław nych
ludziach. (P ism o. Papier. D ru k.) (1881, 1886) i Władysława Umińskiego Cuda
przemysłu: w ażniejsze dzieła p ra cy ludzkiej w elem entarnym za rysie z 33 rys.
w tekście (1898).

Życiorysy sławnych i znaczących osób to temat popularny już w starożytno
ści. Kontynuowano pisanie biografii również w omawianym okresie. Ponieważ
temat ten opracował Mieczysław Łojek, wymienię tylko Wacława Szymanow
skiego O brazki z ż y c ia sław nych ludzi. D la m łodego wieku u ło żył z różnych autorów
[ ...] (1866, 1899), Eugenusza Mullera M ło d o ść sławnych ludzi (1883, 1897) oraz
Z ło tą księgę. Sławni ludzie w dziedznie sztu k, przem ysłu, nauki i czynów wojennych,
według K a ro la Brandona. F ranciszka O ttona, H erm ana B artha i in. w opracowa

niu Józefa Grajnerta (1876).
Niewiele pisano o sztuce i architekturze. Jadwiga Krakowowa napisała
dziełko S ztuka. W ykład popularny dla m łodzieży i starszych podług E. P ecauta i K . Baude (1897), a Waleria Marrene-Morzkowska Wakacje w War
szawie. P ogadanki o arch itektu rze (1903). Obie prace były bogato ilustro
wane.
Do ciekawostek należy zaliczyć zbiorek szarad i zagadek Bogusławy
z roku 1896, zatytułowany D la m yślącej d zia tw y. Z a gadki i szarady, oraz
książeczki zawierające składane modele tramwajów, samochodów czy samo
lotów. Przykładem takiego wydawnictwa może być książka Mieczysława
Heilperna Sam olot braci Voisin. M o d el ro zkładow y kolorow y z tekstem
objaśniającym (1910).
Prac o charakterze ogólnym i encyklopedycznym powstawało mniej niż
w okresie poprzednim. Prawdopodobnie dlatego, iż tworzono i wydawano więcej
książek popularyzujących naukę. Wydano właściwie tylko dwie encyklopedie.
Pierwszą z nich, E ncyklopedię dla dzieci (1891—1892), napisali Feliks Nowacki
i Stanisław Krzemiński (rys. 2.). Celem tej książki było informowanie dorastającej
młodzieży i pomaganie wychowawcom w odpowiadaniu na trudne i kłopotliwe
pytania dziecięce. W układzie alfabetycznym zapisane zostały hasła osobowe,
przedmiotowe, geograficzne i historyczne. Treść haseł była krótka i zwięzła. Na
gwiazdkę 1899 roku ukazała się encyklopedia wydana w oficynie Michała Arcta
K się g a ilustrow ana wiadom ości pożyteczn ych . P opularny podręcznik encyklopedy
czny z d zied zin y aeronautyki, anatom ii, architektury, anatomii, botaniki, chemii,
elektrotechniki, fizy k i, fizjo lo g ii, geologii, geografii fizyczn ej, higieny, kosmografii,
m atem atyki, m edycyny, m ineralogii, ogrodnictwa, przem ysłu, rolnictw a, sztuki,
technologii, w ojskow ości, zoologii, żeglarstw a, objaśniony 2500 rysunkami. Przy

pisaniu encyklopedii pracowali znani autorzy dzidek popularnonaukowych dla
dzieci i młodzieży: M aria Arctówna, Bogdan Dyakowski, Stanisław Kramsztyk
i Wacław Nałkowski.
W 1875 roku ukazał się poradnik dla młodzieży żeńskiej zatytułowany D la
d zie w c zą te k . K s ią ż k a p r a k ty c z n e j p ra c y , ćw ic zeń i z a b a w y d la p a n ien ek o d 6 d o 15
roku ży c ia . U ło żo n a p o d łu g M a r ii I is k e i Tekli N ev ea n . Zawierał on opisy robót

ręcznych, gier, porad pielęgnacyjnych i przepisów kulinarnych, które były
dokładne i łatwe do wykonania. Całość uzupełniały liczne rysunki i tablice
wzorów prac i ćwiczeń.
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Rys. 2. Encyklopedia dla dzieci. Warszawa 1891— 1892, karta tytułowa

Na podstawie zebranej dokumentacji wynika, że w omawianym okresie, czyli
w latach 1864 1918, ukazało się 395 tytułów w 538 edycjach. Średnio daje to 20
tytułów a 26 wydań rocznie; najmniej prac wydano w roku 1868 i 1886
tylko
po jednym tytule, a najwięcej w roku 1908, bo aż 35 tytułów (rys. 3). Z zakresu
nauk przyrodniczych, do których wówczas zaliczano: biologię, botanikę, zoologię,
chemię, fizykę, astronomię, mineralogię i geologię, wydano 347 edycji, co stanowi
64,5% ogólnej produkcji książek popularnonaukowych. Skromniej prezento
wały się dziełka geograficzne i krajoznawcze, obejmujące 66 wydań, czyli 12,3%.
Książki wielotematyczne i z tzw. nauki o rzeczach łącznie obejmowały około
13% całej produkcji wydawniczej. Pozostałe tematy nie przekraczały 10%

40,00 —j

Lata
Rys. 3. Chronologia wydawnicza książki popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży
w latach 1864— 1918

produkcji. Najmniej wydano dziełek z historii literatury i gramatyki języka
polskiego (1,8%) oraz matematyki (2%), książeczki o wynalazkach, przemyśle,
sztuce, zajmowały niewiele więcej, bo 3,7%.
Dziełka popularnonaukowe dla dzieci i młodzieży wychodziły w ośrodkach
wydawniczych wszystkich trzech zaborów. Wysokość i struktura produkcji
wydawniczej zależała od różnych czynników, takich jak: aktywność środowiska
autorskiego, działalność instytucji wydawniczych, cenzura czy stan oświaty.
Najwięcej dzieł dla dzieci i młodzieży ukazało się w zaborze rosyjskim
(458 wydań), o wiele mniej w Galicji (47 wydań) i w poznańskiem (33 wydania).
Wiodącym ośrodkiem wydawniczym była Warszawa, która stanowiła centrum
produkcji książki polskiej w XIX i początkach XX wieku. Wyszło tam drukiem
446 pozycji, czyli 84% ogólnej liczby książek popularnonaukowych dla dzieci
i młodzieży. Pochodziły one z kilkunastu stołecznych oficyn, ponieważ prawie
każdy warszawski wydawca przygotował jedną lub dwie pozycje popular
nonaukowe dla dzieci i młodzieży. Jednak dwa wydawnictwa, wyspecjalizowane
niejako w publikacjach dla dzieci i młodzieży, zasługują na wyróżnienie:
księgarnia G. Gebethnera i R. Wolffa (111 wydań) oraz księgarnia M. Arcta
(142 wydania). Pojedyncze edycje dziełek popularnonaukowych wyszły w po
zostałych ośrodkach zaboru rosyjskiego, takich jak Wilno czy Lublin.
Na terenie Galicji głównymi ośrodkami wydawniczymi książki dziecię
co-młodzieżowej, popularyzującej wiedzę, były Kraków i Lwów. Żadna z lwow
skich czy krakowskich oficyn nie wyróżniła się jako producent takich publikacji.
Pojedyncze pozycje wyszły we Lwowie u K. Wilda, E. Winiarza, Seyfartha i Czajkowskiego, L. Chmielowskiego oraz w wydawnictwie Macierzy
Polskiej i Towarzystwa Pedagogicznego. Wśród krakowskich oficyn należy
wymienić J. M. Himnelblaua, J. Wildta, W. Koneckiego i K. Wojnara oraz
A. Nowoleckiego.
W zaborze pruskim centrum produkcji książki popularnonaukowej dla
dzieci i młodzieży stanowiły miasta Poznań i Gniezno. W Poznaniu drukowano
dziełka dziecięce, popularyzujące wiedzę, w oficynie J. Chociszewskiego i Księ
garni św. Wojciecha, a w Gnieźnie u J. B. Langego. Najczęściej nakładcami swych
książek w latach 1864 1918 byli drukarze i księgarze. Zdarzały się jednak
przypadki wydawania dziełek staraniem i kosztem autorów. Wydawcami
własnych prac byli między innymi Józef Chociszewski i Mieczysław Brzeziński.
Ukazujące się edycje finansowały także redakcje czasopism, takich jak: „Opiekun
Domowy”, „Przegląd Tygodniowy” czy „Kroniki Rodzinne”.
Trudno dziś określić dokładnie wielkość nakładów wydawanych prac
popularnonaukowych dla dzieci i młodzieży w omawianym okresie, gdyż nie
były one nigdzie odnotowywane. Szacunkowo podaje się, że były one mniejsze od
nakładów podręczników szkolnych, a zbliżone swą wielkością do nakładów
książek beletrystycznych dla dzieci. M aria Czarnowska podaje, że przeciętny
nakład w końcu XIX wieku sięgał 2000 egzemplarzy. W latach 1909 1911

liczba ta wzrosła do około 2700 egzemplarzy6. Można przyjąć więc, że nakłady
książek popularnonaukowych dla dzieci i młodzieży w opisanym okresie
oscylowały w granicach 500—1000 egzemplarzy. Wielkości te z pewnością
przekraczano w bardziej popularnych opracowaniach. Wiemy na przykład,
że niezwykle duży nakład, bo aż 10000 egzemplarzy miała wspomniana
już encyklopedia z 1899 pt. K się g a wiadom ości pożyteczn ych . Jednak, jak pisze
Stanisław Arct: „Potrzeba było wielu lat do wyczerpania tego nakładu”7.
Ceny książek popularnonaukowych dla dzieci i młodzieży kształtowały się na
różnym poziomie. Zdarzały się pozycje, których cena była zbyt wygórowana.
I tak na przykład A. Castillona Wakacje na wsi kosztowały 1 rubel, 20 kopiejek,
M. J. Zaleskiej W ędrówka po niebie i ziem i 1 rubel, A. Dygasińskiego H istoria
naturalna w obrazkach 3 ruble, a E. Majewskiego D oktor M ucholapski 2 ruble.
W początkach XX wieku zaczynają się pojawiać tanie wydawnictwa dla dzieci.
W cienkiej oprawie ukazują się książeczki z serii Zajmujące Czytanki Przy
rodnicze, wydawnictwa M. Arcta, których cena waha się między 25 do 50
kopiejek. Niewielką cenę miały także tytuły wychodzące w wydawnictwie
im. M. Brzezińskiego: 35 50 kopiejek.
Geografia wydawnicza książki popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży
w latach 1864 1918 zmieniła się w stosunku do okresu poprzedniego. Przede
wszystkim swoją pozycję przodującego ośrodka wydawniczego stracił bez
powrotnie Wrocław. Na czoło producentów książki popularnonaukowej dla
dzieci i młodzieży wysunęła się Warszawa. Mimo znacznego rozproszenia,
jakie nadal istniało w tego typu produkcji wydawniczej, można już mówić
0 wyspecjalizowaniu się niektórych oficyn w zakresie dziełek popularnonauko
wych dla młodych czytelników. Wydawnictwa te mogły się poszczycić dużym
dorobkiem w zakresie prac popularyzujących wiedzę, reprezentujących bogatą
1różnorodną tematykę oraz rozmaite gatunki piśmiennicze i edytorskie. Pisząc
książki popularnonaukowe, posługiwano się beletryzacją oraz stosowano różno
rodne formy zabawowe, aby tylko zachęcić do sięgnięcia po daną pracę. Można
zauważyć w tym okresie pewną ewolucję książek popularnonaukowych
od
prac trudnych, przepełnionych licznymi niezrozumiałymi wiadomościami, po
jasny, przejrzysty wykład metodyczny, od tomów grubych, opasłych, bez
ilustracji, po książki ubarwione licznymi rysunkami, modelami, tablicami
i fotografiami. Dziełka z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX stulecia
trudno jednoznacznie zakwalifikować do określonego gatunku piśmienniczego.
Funkcjonował pogląd, że beletryzacja pozwalała lepiej przyswoić sobie przeka
6 M. C z a r n o w s k a : Ilościowy rozwój polskiego ruchu wydawniczego 1501-1965. Warszawa
1967, s. 58.
7 S. Ar c t : Okruchy wspomnień. Warszawa 1962, s. 176.

zywane wiadomości. Gatunki charakterystyczne dla współczesnej dziecięcej
literatury popularnonaukowej, takie jak: pogadanka, gawęda czy wykład,
zaczynały się dopiero kształtować.
Czynnikami, które w znacznym stopniu wpływają na odbiór książki przez
dzieci i młodzież, są: ilustracje, aparat pomocniczy, druk, papier, czyli model
edytorski, szczególnie ważny w wydawnictwach popularnonaukowych.
Podstawowym elementem aparatu informacyjnego książki jest spis treści,
pozwalający na szybką orientację w zawartości pracy i jej układzie. W pierwszych
latach omawianego okresu wydano dziełka, które nie miały podziału treści, co
w znacznym stopniu utrudniało korzystanie z lektury. Z czasem jednak,
w większości edycji, taki podział występuje. Dzielono tekst w różny sposób: na
działy, rozdziały, oddziały, okresy, opowiadania i powiastki, także na pogadanki
i lekcje. W niektórych pracach można było spotkać na początku rozdziałów
zwięzłe streszczenia, będące zapowiedzią zawartości.
Drukowane w opisanych dziełkach przypisy miały najczęściej objaśniająco-komentujący charakter. Ważnym elementem uzupełniającym tekst były
dołączane indeksy i słowniczki. Nie występowały one jednak zbyt często,
podobnie jak bibliografie załącznikowe czy podmiotowe. Wizualnym uzupeł
nieniem prac geograficznych i krajoznawczych były mapki. Niepodważalny
walor informacyjny miały przedmowy odautorskie. Odnaleźć tam można
wiadomości dotyczące motywów pisarskich, przeznaczenia i celu dziełka.
Przekazywanie wiedzy wspomagały stosowane „chwyty kompozycyjne”. Zali
czamy do nich wspomniane już streszczenia rozdziałów, wytłuszczenia pewnych
terminów, nazw czy nazwisk, a także zapisywanie ich rozstrzelonym drukiem.
W pogadankach, dla rozróżnienia kolejnych części, stosowano kilka rozdziałów
czcionki (rys. 4). Przyswajanie trudnych informacji naukowych ułatwiały także
pytania sprawdzające, streszczenia ważniejszych wiadomości oraz zadania do
wykonania.
Różnicowano także krój pisma. Edycje dla dzieci do 8 lat zawierały tekst
zapisany dużymi, czytelnymi literami, mniejszą czcionką pisano prace prze
znaczone dla 12-latków, całkiem mały druk spotykamy w dziełkach dla
młodzieży (rys. 5).
W literaturze dziecięcej w ogóle, a w dziełkach popularnonaukowych
szczególnie, ważna jest ilustracja. Uatrakcyjnia odbiór lektury, często roz
budzając większe zainteresowanie opisanymi zjawiskami, a także daje ich
prawdziwe wyobrażenie. Istotną własnością ilustracji dla dzieci jest dostosowa
nie jej treści i formy do psychicznych cech odbiorcy w różnych okresach jego
rozwoju. Jest to szczególnie istotne, gdy mówimy o rzeczach nowych, przekazuje
my wiadomości naukowe, które same w sobie stanowią dużą trudność w przy
swajaniu i zrozumieniu ich przez młodego człowieka.
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— Wiesz co? jeden jeszcze jest sposób:
pójdę poradzić się m rów ek; powiadają, że
one sil najmądrzejsze między owadami.
Tak też i zrobił.
l’rzy mrowisku' spotkał mrówkę straż
nika i zaraz jej opowiedział o swoich kło
potach. M rówka wąsikami niespokojnie ru 
szać zaczęła- i tak rzecze:
— Nie znam ja., przyjacielu, ani wa
szego życia, ani waszych miwyknień, ale
jedno poradzić mogę: zbierzcie się wszyscy
razem, co głowa, to rozum , więc wspólnie
co wymyślicie. My tak zaw sze robimy i ni
gdy nie żałujemy.
Grabarz podziękował za rudę i poszedł.
Rys. 5 a—c. Przykłady krojów czcionek używanych w książkach popularnonaukowych:
a) M. J. Z a l e s k a : L istk i i ziarenka. Warszawa 1881; b) M. J. Z a l e s k a : W ieczory czwartkowe.
Warszawa 1871; c) M. N e r y ho: Co słonko widziało. Warszawa 1907

Śledząc rozwój ilustracji w książkach popularnonaukowych można spotkać
różne ich typy, uzależnione od tematyki dziełka, wieku czytelników czy czasu
wydania. W edycjach z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX wieku
spotykamy ryciny wykonane zarówno techniką drzeworytu, jak i litografii.
W dziełkach zbeletryzowanych obrazki przedstawiają bohaterów (zwykle dzieci)
ubranych podług najnowszej mody. Dziewczynki i chłopcy najczęściej czytają
książki, bawią się, słuchają opowieści starszych lub też „kawałka węgla” w blasku
palącego się na kominku ognia (rys. 6, 7). W późniejszych książkach ilustracje
przedstawiają przede wszystkim nowe, nieznane maszyny, urządzenia i przy
rządy służące do wykonania doświadczeń fizycznych lub chemicznych, czy też do
obserwacji otoczenia (rys. 8). W początkach XX wieku w niektórych pracach,
szczególnie krajoznawczych czy geograficznych, można odnaleźć fotografie jako
narzędzia komentująco-opisujące treść.
Z czasem zmiany w rodzajach ilustracji i wyglądzie opraw doprowadziły do
zarysowania się wyraźnej różnicy między wyglądem popularnonaukowej książki
dziecięcej a innymi typami wydawnictw. Wszystkie z omówionych tutaj elemen
tów formy edytorskiej sprawiają, że książka popularnonaukowa spełnia trzy
podstawowe funkcje: estetyczną, edukacyjną i poznawczą.
Stronę estetyczną tworzyły w dziełach popularyzujących naukę: oprawy,
winiety, przerywniki, ornamenty, różne rodzaje czcionek i papieru.

UŁAMEK
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Rys. 6. A. C a r e y: Z dziedziny przyrody. Warszawa 1874
— ilustracja

Funkcję edukacyjną, mającą dopomóc czytelnikom w zapamiętywaniu
informacji, pełniły wytłuszczenia wyrazów, żywa pagina, podział tekstu na części,
pojawiające się pytania sprawdzające i zadania do wykonania.
Ilustracje natomiast służyły funkcji poznawczej. Początkowo rzadko spoty
kane, z czasem stały się dla dziecięcych książek popularnonaukowych pod
stawowym środkiem do poznania opisywanych zjawisk. Z ilustracji przypad
kowej, komentującej tekst beletrystyczny, przeobrażają się w rysunek przed
stawiający wiernie rzeczywistość i doświadczenia naukowe. Dzięki rysunkom
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Rys. 7. L. Bi a r t : Pogadanki braci z siostrami. Warszawa 1874
— ilustracja

dzieci poznawały wygląd egzotycznych zwierząt, dalekich krajów, maszyn
i urządzeń, budowę samolotu czy samochodu.
Przemiany zachodzące w wyglądzie książek, ich tematyce i gatunku piśmien
niczym pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób tworzyła się współczesna
książka popularnonaukowa. Był to proces powolny, na który składały się
doświadczenia kilku pokoleń autorów, wydawców, księgarzy i pedagogów.
Wpływały na to także zachodzące w świecie przemiany gospodarcze i społeczne.
Przez lata książka z towaru dostępnego tylko nielicznej, wybranej grupce dzieci
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z „bogatych domów” stała się czymś powszechnym. Wiedza naukowa, przez
wieki będąca przywilejem uczonych, dzięki popularyzacjom książkowym zaczęła
być znana także najmłodszym czytelnikom. Książka popularnonaukowa dla
dzieci i młodzieży stanowi ciekawe, nie do końca jeszcze zbadane, zjawisko na tle
ogólnego rozwoju książki dziecięcej.

BOŻENA ŁAPETA-GOLACHOWSKA
Scientific Book for Children and Youth until 1918
Summary
The article is an attempt at characterization of scientific book for children and youth until 1918.
The items published in the years 1864— 1918 were elaborated in detail. The works concering the
knowledge popularization for children and young people were treated more as a bibliologie kind than
a literary one. The historical books, manuals, primers and other works connected with teaching were
not taken into account. Owing to the research aims the illustrations, subsidiary apparatus,
introductions, authors’ and publishers’ forewords placed in the books under discussion were used.
The specificity of publications on the so called „knowledge on things”, natural history,
astronomy, geography and sightseeing was introduced. A small number of productions on art and
architecture and encyclopedic ones published in those years was also mentioned. There was
characterized the amount and structure of publishing production of the works under discussion in all
three sectors of partitioned Poland. A great significance o f illustration, subsidiary apparatus, print
and paper when regarding the perception of such publications by a young reader was also indicated.
Due to a precursory character o f the work the problems undertaken in the article were not
entirely up.

BOŻENA ŁAPETA-GOLACHOWSKA
Das populär-wissenschaftliche Buch für Kinder und Jugendliche bis 1918
Zusammenfassung
Der Aufsatz ist ein Versuch das populär-wissenschaftliche Buch für Kinder und Jugendliche bis
1918 zu charakterisieren. Genau wurden die in den Jahren 1864— 1918 erschienenen Bücher
besprochen. Die Arbeiten, die die Verbreitung des Wissens für Kinder und Jugendliche betreffen,
wurden ehe als bibliologische denn als literarische Gattung betrachtet. Nicht besprochen wurden
historische Bücher, Lehrbücher, Fibeln und andere mit dem Lernprozeß verbundene Werke. Für
Forschungszwecke wurden Bilder, Hilfsmittel, Einleitungen, Vorworte von Verfassern und Heraus
gebern, die in den besprochenen Büchern voröffentlich wurden, ausgenutzt.

Die Spezifik der Veröffentlichungen über die sog. „Lehre über Sachen”, natürliche Geschichte,
Astronomie, Geographie und Landeskunde wurde hier auch dargestellt. Die wenigen in diesen Jahren
erschienenen Werke über Kunst und Architerktur wie auch die Enzyklopedien wurden hier auch
genannt. Es wurde hier auch die Größe und die Struktur der Verlagstätigkeit der hier beschriebenen
Werke in allen drei Teilungsgebieten charakterisiert. Es wurde auch auf die große Bedeutung der
Bilder, der Hilfsmittel, des Druckes und des Papiers für die Rezeption solcher Bücher durch den
jungen Leser hingewiesen. Da die Arbeit bahnbrechend ist, sind hier nicht alle Aspekte des Problems
genau besprochen worden.

Książka dla dziecka wczoraj — dziś — ju tro . Red. K. Heska-Kwaśniewicz i I. Socha. Katowice 1998
Prace N aukow e Uniwersytetu Śląskiego nr 1727

KRZYSZTOF WOŹNIAKOWSKI

Jawna książka i literatura dziecięca
w Generalnym Gubernatorstwie
(1939— 1945)

W czasie okupacji hitlerowskiej na terenie Generalnego Gubernatorstwa
działało (z mniejszą lub większą intensywnością i systematycznością) 58 firm
wydawniczych, publikujących w języku polskim za wiedzą i zgodą władz
niemieckich. Były wśród nich zarówno oficyny przedwojenne, usiłujące kon
tynuować pracę w nowych realiach wojennych, jak i wydawnictwa nowe,
stworzone dla własnych celów przez aparat okupanta. Ogółem — według
poszukiwań i obliczeń autora tych słów — w Generalnym Gubernatorstwie
wyszło
z niemieckiego punktu widzenia „legalnie” — 657 polskojęzycznych
książek i broszur, z tego 394 książki literackie, jak się okazuje, bezwzględnie
dominujące w całej ówczesnej produkcji (59,96%). Z kolei spośród owych 394
pozycji literackich 86 stanowiły publikacje dla czytelnika dorosłego (21,82%),
308 zaś — książki dla dzieci i młodzieży (78,17%). Publikacje dziecię
co-młodzieżowe zajmowały więc na jawnym rynku książki GG najwyższe
miejsce pod względem liczby wydanych pozycji (46,87% całokształtu dozwolonej
przez hitlerowców produkcji wydawniczej w języku polskim)1, wyodrębniając się
ponadto spośród innych dziedzin jawnego ruchu edytorskiego wieloma innymi
cechami, którym poświęcimy uwagę w kolejnych partiach tego szkicu.
Wydawaniem książek dla dzieci i młodzieży zajmowały się m.in. takie firmy,
jak Gebethner i Wolff (z tym, że zarówno warszawska centrala, jak i krakowska
1
Cytowane wyżej dane liczbowe, dotyczące dynamiki i struktury jawnego ruchu wydawniczego
w GG, zostały szczegółowo udokumentowane w monografii autora tego artykułu p t W kręgu
jawnego piśmiennictwa literackiego Generalnego Gubernatorstwa (1 9 3 9 -1 9 4 5 ). Kraków 1997.

filia wypuszczały na rynek wyłącznie wznowienia niektórych własnych publikacji
sprzed roku 1939), krakowskie wydawnictwa S. Kamińskiego, D. E. Friedleina,
S. A. Krzyżanowskiego, T. Gieszczykiewicza czy lwowska firma M. Kowalskiego.
Spośród polskojęzycznych oficyn hitlerowskich literatura dziecięca znalazła
się przede wszystkim w orbicie zainteresowań Wydawnictwa Polskiego i „Litery”
(w Warszawie) oraz „Steru” (w Krakowie). Należy przy tym mocno podkreślić,
że współpracowników firm polskich (zarówno pisarzy jak i ilustratorów) oraz
polskojęzycznych, utworzonych przez Niemców, dzielił bardzo ostry podział
personalny: autor czy rysownik kooperujący z firmą polską nigdy nie publikował
w niemieckiej i odwrotnie.
Skąd brała się tak wysoka pozycja literatury i książki dziecięco-młodzieżowej
na oficjalnym rynku księgarsko-wydawniczym Generalnego Gubernatorstwa?
Otóż uprawianie literatury dla dzieci i młodzieży stwarzało autorom decydują
cym się na zaistnienie na „legalnym” rynku GG nieporównanie więcej możliwo
ści niż ściśle podlegające rygorom i dyrektywom władz niemieckich piśmien
nictwo dla dorosłych. Hitlerowskie czynniki oficjalne poprzestawały na skrupu
latnym cenzuralnym eliminowaniu z książek dla dzieci wszelkich motywów
patriotycznych i antyniemieckich (wykazując wręcz alergiczną czujność wobec
chociażby najdalszych potencjalnych aluzji)2, ale poza tym wyraźnie lekceważyły
tę dziedzinę literatury, nie żądając
w przeciwieństwie do pisarstwa dla
dorosłych
serwitutów pod adresem Rzeszy i jej polityki i nie narzucając
wyraźnie określonych ram istnienia i rozwoju.
Z tego specyficznego marginesu „swobody” korzystali przede wszystkim
polscy wydawcy prywatni (najczęściej — wymienieni krakowscy), czyniący
z literatury dziecięcej podstawowy, a nawet wyłączny zakres i profil własnej
działalności edytorskiej. Robili to tym chętniej, że kierownictwo podziemia
kulturalnego przez cały okres 1939 1945 nie zajęło oficjalnego wyraźnego
stanowiska w tej kwestii, milcząco akceptując stan rzeczy, a więc jakby uchylając
wobec tej grupy edytorów (i współdziałających z nimi pisarzy) nakaz bezwzględ
nego bojkotu i odium potępienia.
Jeśli spośród wspomnianych już 308 pozycji książkowych dla dzieci i mło
dzieży odejmiemy wznowienia publikacji przedwojennych oraz przekładów,
a także przeróbki i adaptacje z literatur obcych (którymi ze względu na
szczupłość miejsca nie możemy się tutaj bliżej zajmować)
otrzymamy
2
W książeczce Jadwigi Hoesick-Hendrichowej Lalki cenzura niemiecka zakwestionowała
poemacik Hanka - smutna krakowianka (tytułowa bohaterka ze smutkiem, ale i nadzieją oczekuje na
powrót ukochanego Jasia, który wyruszył z Krakowa na wojnę i zaginął bez wieści) oraz pisaną
rymowaną prozą opowiastkę O murzynku Bambinku (umierającym w niewoli z tęsknoty za ojczyzną
— Afryką). Teksty obu skonfiskowanych utworów zostały opublikowane (wraz z informacją
o cenzuralnych perypetiach) w książeczkach Hoesick-Hendrichowej, wydanych tuż po zakończeniu
wojny w serii Bajeczki Mateczki z 1945 roku (zbiorki Hanka - smutna krakowianka. Czarodziejski
kłębek. Wiosenka oraz Ananas nie dla nas. M urzynek Bambinek).

liczbę 100 książek i książeczek nowych, tworzących wyraźnie wyodrębnioną
całość w ramach powstającej już po wrześniu 1939 roku „literatury Generalnego
Gubernatorstwa”.
Decydujący się na współtworzenie jawnego obiegu książkowego GG w za
kresie piśmiennictwa dla dzieci i młodzieży nie byli uważani za kolaborantów
(poza garstką autorów Wydawnictwa Polskiego i „Steru”), ale nie zawsze taki
sposób postępowania spotykał się z aprobatywną reakcją otoczenia, nawet
w wypadku osób równocześnie czynnie uczestniczących w podziemnym życiu
kulturalnym. Pod własnymi nazwiskami drukowali głównie pisarze czynni już
przed wojną jako autorzy dla dzieci (np. Jadwiga Hoesick-Hendrichowa, M aria
Kędziorzyna, Irena Szczepańska czy Witold Zechenter), inni woleli ukryć się pod
pseudonimami. Sztywnych reguł w tym zakresie jednak nie było.
We wspomnieniach Tadeusza Kwiatkowskiego (w latach wojny m.in.
redaktora konspiracyjnego krakowskiego „Miesięcznika Literackiego”) znaj
dujemy bardzo interesujący zapis wahań i przemyśleń autora, dotyczący jego
okupacyjnego debiutu jawnie wydaną książeczką dla dzieci:
[...] poznałem Adama Machowskiego, kierownika księgarni Mariana Krzyża
nowskiego [firma S. A. Krzyżanowski], zasłużonego księgarza krakowskiego.
Zaprosił mnie do lokalu przy Rynku Głównym. Krzyżanowskiemu zezwolono
wydawać książeczki dla dzieci [...]. Pan Marian namawiał mnie, abym i ja
spróbował coś napisać dla małych dzieci, które pozbawiono literatury. Miałem
opory. Przekonał mnie jednak doradca literacki Krzyżanowskiego, Stanisław
Witold Balicki, że to nie ma nic wspólnego ze współpracą z wrogą propagandą,
natomiast przynosi korzyści naszym najmłodszym i ich rodzicom, spragnionym
polskiego słowa dla swoich pociech. W kilka miesięcy ukazała się moja bajka
pt. Raz termometr zachorował pod pseudonimem Jan Trzaska [1942]. Rozchwytano ją w mig i księgarnia regularnie dodrukowywała następne nakłady.
Zaprzyjaźniłem się z panem Marianem i panem Adamem, którzy permanentnie,
uczciwie wypłacali mi należne honoraria [...]. Mimo jednak tej arcyprzyjemnej
atmosfery, dobrych honorariów i licznych namów, abym napisał coś jeszcze, nie
zdecydowałem się na popełnienie nowej bajki. Dzieci dziećmi, popyt popytem,
polski język polskim językiem, a jednak miałem uczucie, że nie powinno się
nawet w taki sposób korzystać z łaski Niemców i ich cenzury. Bajki te mogły być
atutem dla hitlerowskiej propagandy, że w Generalgouvernement panują
unormowane stosunki, że rozwija się kultura i rząd niemiecki dba o wychowanie
polskiej młodzieży. Po sukcesie Termometra napisałem wprawdzie w pierwszym
porywie drugą o ślubie pędzla do golenia ze szczoteczką do zębów, ale nie
pokazałem jej już Balickiemu [...]. Kiedy w rozterce, czy wydać drugą bajkę
u Krzyżanowskiego, spytałem „Sochę” [Tadeusza Seweryna, okręgowego
kierownika walki cywilnej — K. W.], co mam robić, odpowiedział wymijająco:
— Niech pan robi, co panu dyktuje instynkt Polaka. [...] niezdecydowana
odpowiedź Seweryna dała mi wiele do myślenia. To jest przecież okupacja.
Terror, donosicielstwo, zagrożenie, bestialstwo Gestapo. Nikt, kto nie zjadł

z kimś beczki soli, nie dowierzał nikomu. Postanowiłem zatem mimo nęcącej
propozycji zrezygnować z oferty Krzyżanowskiego, który niewątpliwie miał jak
najlepsze intencje i był zagorzałym patriotą. I w imię ocalenia lektury dla dzieci,
przyszłych nowych pokoleń, zachowania czystości języka i jego piękna działał,
jak mógł, dla jej dobra, to znaczy tak, jak mu pozwalali Niemcy.3
Nie wszyscy piszący podzielali wszakże skrupuły Tadeusza Kwiatkowskiego
i w sumie w zestawieniu z nowymi książkami dla dorosłych okupacyjny dorobek
literatury dla dzieci prezentował się wcale okazale. Zdecydowaną większość
wydanych pozycji stanowiły baśnie oraz wierszowane książeczki dla młodszych
dzieci. Dla starszych ukazały się nieliczne powieści obyczajowe, fantastyczne
i przygodowe.
Spośród b a ś n i zasługiwały przede wszystkim na uwagę cztery starannie
skomponowane, obszerne i jak na warunki wojenne wydane bardzo pieczołowi
cie (po części z kolorowymi ilustracjami) antologie polskich baśni ludowych,
głównie w adaptacjach i zapisach XIX-wiecznych pisarzy polskich (m.in.
Romana Zmorskiego, Ryszarda Berwińskiego, Antoniego Józefa Glińskiego,
Ewarysta Estkowskiego, Kazimierza Władysława Wójcickiego, Józefa Ignacego
Kraszewskiego, Zygmunta Glogera). Były to zebrane przez Macieja Bywalca
(pseudonim Aleksandra Słapy) Baśnie polskie (1942), opracowane przez Tadeu
sza Podgórskiego (pseudonim Tadeusza Zapióra) D ziw y nad dziwam i. Baśnie
i legendy (1943) i U w rót zak lęteg o św iata. W ybór baśni (1943), a także ułożone
przez J. Walickiego (pseudonim Seweryna Alberta Hartmana) Baśnie i podania
(1943). Wymienione antologie Bywalca, Podgórskiego i Walickiego były udaną
próbą obejścia zakazu propagowania wśród dzieci tradycji i kultury ojczystej,
stwarzały
przynajmniej pośrednią
możliwość kontaktu z piśmiennictwem
oraz etnograficznymi fascynacjami okresu romantyzmu.
Podjęto również dwie istotniejsze próby stworzenia nowych baśni literackich.
Witold Zechenter napisał i wydał swoje B ajdy krasnoludkowe (1942, wyd. 2:
1944), aż nazbyt wyraźnie naśladujące fantastyczne wątki O krasnoludkach
i sierotce M a ry si Marii Konopnickiej (1896). Zależność od znakomitego
pierwowzoru uwidaczniała się nie tylko w temacie, powielaniu niektórych
rozwiązań fabularnych i kompozycyjnych (spotkania krasnoludków z upersonifikowanymi porami roku), ale też w inkrustowaniu prozatorskiego tekstu
wierszowanymi wstawkami. Okazale wydany tom Bajd... okazał się jednak
utworem nieporównanie słabszym, wręcz chybionym, przegadanym, o nikłej
i mało atrakcyjnej fabułce, przeładowanym cukierkową czułostkowością i po
prostu nudnym, z nadmiernie rozbudowanymi sekwencjami rymowanymi.
Niemniej jednak wobec posuchy panującej na rynku znalazł czytelników,
3 T. K w i a t k o w s k i : P łaci się każdego dnia. Kraków 1986, s. 179, 180, 182.

a nawet, jak świadczy wznowienie, cieszył się popularnością4. Wspomnieć też
trzeba o twórczości Stanisławy Nowakówny, jednej z nielicznych współpracow
niczek hitlerowskiego wydawnictwa „Ster”. Właśnie nakładem tej ostro potępia
nej przez podziemie firmy ukazał się zbiorek 20 nowych bajeczek (1941),
składający się z krótkich utworów humorystyczno-fantastycznych, pisanych
przeważnie prozą rymowaną, całkowicie wyczerpujących się w łatwiutkiej
anegdocie i często wykorzystujących chwyt antropomorfizacji roślin i zwierząt.
Książki Nowakówny (była ponadto autorką tomików O okruchach szczęścia
zbieranych rączką królew ny, 1943, i O paziu zam ienionym w dzw onek, 1943),
zatwierdzone oficjalnie jako lektury szkolne w GG, były z tego powodu bojko
towane przez społeczeństwo przy czynnym udziale polskiego księgarstwa5, samą
zaś autorkę uważano za kolaborantkę. Trzeba jednak stwierdzić, że w jej dość
poprawnych pod względem warsztatowym utworach nie można dopatrzyć się
żadnych elementów mogących bezpośrednio szkodzić interesowi narodowemu.
P o e z j ę d l a d z i e c i charakteryzowała, najpewniej z przyczyn cenzuralnych, całkowita nieobecność znaczącego w okresie międzywojennym nurtu
inspirowanego folklorem. Jeżeli wieś pojawiała się na kartach wierszowanych
książeczek to z reguły jako zjawisko abstrakcyjne, pozbawione wszelkich
cech indywidualnych i regionalnych, przy czym akcent położony bywał
zawsze na produkcyjno-zawodowy aspekt życia wiejskiego, nigdy na kulturę.
O kontynuowaniu tendencji dwudziestolecia 1918—1939 można mówić jedynie
w odniesieniu do tzw. liryki świata dziecięcego, a ściślej — jej uboższej wersji,
ograniczającej się do opisu bezpośredniego otoczenia dziecka, ale już bez
rekonstruowania specyfiki dziecięcej percepcji rzeczywistości. Stosunkowo
często uciekano się do — najbezpieczniejszej — rymowanej opowiastki fabu
larnej, osadzonej w bajkowym świecie fantazji. Wreszcie niektóre utwory za
pomocą mowy wiązanej przekazywały garść elementarnych informacji o zja
wiskach przyrody, zwierzętach, rodzajach pracy ludzkiej itp., otwarcie pełniąc
funkcje dydaktyczne.
Jak wskazywała zawartość treściowa, kształt artystyczny oraz typograficzny
(w większości specjalna duża czcionka) adresatem pewnej grupy wydawnictw
miał być przede wszystkim odbiorca wprawiający się dopiero w sztuce czytania.
4 W. Z e c h e n t e r w swoich wspomnieniach (U pływ a szybko życie. T. 2 Kraków 1975, s. 147)
pisze, że ofiarował B ajdy krasnoludkowe przyjacielowi Ignacemu Fikowi z przeznaczeniem dla córki
Marty. Pytany o opinię znany krytyk miał odpowiedzieć „Marcie się podobało”, co Zechenter
eksponuje jako komplement pod własnym adresem. Czyż jednak nie można w odpowiedzi Fika
dopatrzeć się bardzo kurtuazyjnego uchylenia się od oceny mogącej dotknąć zaprzyjaźnionego
pisarza?
5 S. P a z y r a : Z dziejów książki polskiej w czasie drugiej w ojny światowej. Warszawa 1970, s. 60.
Notabene wymienia tu (nie podając daty) tytuł Najpiękniejsze bajeczki — albo więc nastąpiła
pomyłka, albo Nowakówna rzeczywiście opublikowała i taką książkę, dziś nieznaną i nie notowaną
w bibliografiach.

Zaliczymy tu przykładowo takie zbiorki, jak np. Karola Franza Z gadu j zgadula
(1943), Jerzego Grzybowskiego K o sza łk i-O p a łk i (1943) i P ocieszne obrazki (1943),
J. Muszanki M o je abecadło (1943), dorobek sztandarowego autora dziecięcego
Wydawnictwa Polskiego Janusza Odrowąża (m.in. A w antura w Z w ierzą tk o w ie,
1941; H ania w krainie cukierków, 1941; K o te k -p so tek , 1941; 0 krasnoludku i wilku,
1941), Mieczysława Opałka W ierszowane abecadło (1944), Władysławy Paszkow
skiej L iskow e w ierszyki (1943) i W esołe rachunki (1943). Tomiki te mogły służyć
jako swoista pomoc dydaktyczna.
Paradoksalnie, najsłabiej artystycznie prezentowali się autorzy wierszy
mający przedwojenne doświadczenie i dużo publikujący w latach wojny. Uwaga
ta dotyczy przede wszystkim twórczości Witolda Zechentera. Poza wymieniony
mi Bajdam i krasnoludkow ym i Zechenter opublikował wierszem większy zbiorek
Idzie, idzie B arabuła (1942, wyd. 2: 1943) składający się z 11 opowiastek oraz 16
książeczek dla najmłodszych, służących upowszechnianiu elementarnej wiedzy
o świecie przyrody i techniki oraz społeczeństwie (np. w 1943: Co wolisz, wieś c zy
miasto?, C oraz prędzej, C zym chcesz być, Id ziem y do Z O O , Pracujm y razem itd.)
bądź przedstawiających krótkie historyjki fantastyczne (np. w tymże 1943: Co
gąska wym yśliła, N a dw orze króla Cukierka, 0 babce Ciuciubabce, P rzy g o d a
krasnoludka N o sk a i inne). Obfitości produkcji tego autora nie towarzyszyło,
niestety, staranne a nawet poprawne wykonanie. W tomie Idzie, idzie Barabuła
zwracał uwagę jedynie dowcipny poemacik P rzyg o d a szczurka K alafiórka

o zamkniętej kompozycji „kołowej” i wciąż powtarzającej się akcji oraz
humorystycznych monorymach. Pozostałe opowiastki to przykłady nie kont
rolowanego wielosłowia, byle jakiego klecenia strofek i łopatologicznego
dydaktyzmu. Wydane w tak dużej liczbie książeczki dla najmłodszych wręcz roiły
się od jaskrawych błędów słownikowych, składniowych oraz logicznych. Na
dwóch kolejnych (nie numerowanych) stronach Idziem y do Z O O czytamy np.:
To byłby ogród zoologiczny
naprawdę miły, naprawdę śliczny
Gdyby zwierzęta w radosnej zgodzie
tak sobie żyły w bez krat ogrodzie
oraz:
[...] ludek niech pamięta mały,
że nie wszystkie zwierzęta, co tu w klatkach siedzą,
choć niejedno z nich dzikie, lecz każde niewinne,
bo jest sobą [...].
Niechlujstwo językowe tworzonych wyraźnie bardzo pospiesznie książeczek
Zechentera stawiało wręcz pod znakiem zapytania sensowność całego przed
sięwzięcia wydawniczego firmy S. A. Krzyżanowski (bo w niej wyszły niemal

wszystkie z 18 prac autora B ajd krasnoludkowych), u którego źródeł leżał przecież
zamiar kultywowania i ochrony polszczyzny6.
Podobne zarzuty można postawić publikacjom Jadwigi Hoesick-Hendrichowej {Lalki, 1942; M y s z k a mała, co rodziców nie słuchała, 1942; B ajka arabska,
1943; K w ia ty i kw iatki, 1943; M iś, 1943; O w ocow e baśnie, 1943; Ś w iergoty
ptaszęce, 1944), nie popełniającej aż tylu błędów językowych co Zechenter, ale
potrafiącej dla rymu beztrosko poświęcić poprawność struktur gramatycznych
i sens. Hoesick-Hendrichowa gustowała przy tym w infantylnej czułostkowości,
gadatliwym moralizatorstwie, a także ckliwych akcentach religijnych. W K w ia 
tach i kw iatkach zaprezentowała się jako epigonka sztucznie przeestetyzowanej
modernistycznej literatury dziecięcej.
Zdecydowaną klęskę poniósł także doświadczony pedagog i twórca słynnych
wypisów szkolnych Stanisław Maykowski w swym tomiku C hłopcy z P socinka
(1944), reprezentującym już najwyższy stopień trudności percepcji dziecięcej
lektury. Postawił sobie za cel zwrócenie uwagi czytelnika na dowcip oparty na
absurdzie, powstałym przez zderzenie dosłownego sensu powszechnie znanego
przysłowia czy powiedzonka z konkretną sytuacją z dnia powszedniego.
Wywiązał się wszakże z zadania nader problematycznie, tworząc pełen dłużyzn
i po prostu nudny w lekturze poemacik o przygodach grupki urwisów,
odwiedzających kolejne zakłady rzemieślnicze i wywołujących zamieszanie
swoimi powiedzonkami. Istota dowcipu językowego i sytuacyjnego ginęła
tu w wielosłowiu autora, niepotrzebnie rozwleczonych szczegółach tła oraz
w sztucznie wprowadzonych, dość natrętnych pouczeniach dydaktycznych,
dotyczących poprawnego zachowania się wobec dorosłych.
Trwalsze, docenione zresztą częściowo po wojnie, walory reprezentowała
poezja powstająca pod piórami debiutantów czasów okupacji7. Szczególnie
korzystnie wyróżniał się tu dorobek Zofii Bronikowskiej (C zarodziejski koło
wrotek, 1943; P o szed ł M a rek na jarm arek, 1944; Siedm iom ilowe buty, 1944).
Poetka obrała za przedmiot i główny temat twórczości najbliższe otoczenie
dziecka (rodzina, dom, podwórko, wiejska przyroda), opisywane „realistycznie”
bądź z niewielką domieszką fantazji (wprowadzenie skrzatów, ożywionych
zabawek, antropomorlicznie potraktowanych roślin i zwierząt). W swych
tekstach zawsze dyskretnie podsuwała konkluzję poznawczą (np. o pożytkach
6
Już po wyzwoleniu kilka książeczek Zechentera z lat 1942— 1944 trafiło do rąk Witolda
D o r o s z e w s k i e g o , który poddał je miażdżącej krytyce z punktu widzenia poprawności
językowej w artykule Przeciw znęcaniu się nad mową i nad dzieckiem („Odrodzenie” 1949, nr 5, przedr.
w: Wśród słów, wrażeń i myśli. Refleksje o języku polskim. Warszawa 1966). Krytyka dotyczyła przede
wszystkim tomików Idziem y do ZO O , Co gąska wymyśliła i Przygoda krasnoludka Noska.
1
Por. M. A r n o l d o w a : Polska literatura dla najmłodszych. „Ruch Pedagogiczny” 1945/1947,
nr 4 (przedr. w: S. F r y c i e: Literatura dla dzieci i m łodzieży w latach 1945-1970. T. 2. Warszawa 1982).
Był to referat przedstawiony na I Ogólnopolskim Zjeździe Poświęconym Literaturze dla Dzieci,
zorganizowanym przez ZNP w dniach 1—4 czerwca 1946.

koegzystencji człowieka ze zwierzętami, mechanizmie zjawisk przyrody, cyklu
rozwojowym owadów) lub wychowawczą (potrzeba współdziałania i soli
darności, szacunek oraz życzliwość wobec starszych, dobre obchodzenie się ze
zwierzętami). Wiersze Bronikowskiej najdalsze były od infantylnego gaworzenia
i natrętnych pouczeń (i tym samym mocno odróżniały się od twórczości
Zechentera oraz Hoesick-Hendrichowej), a niewątpliwie istniejący moment
dydaktyczny wplatał się w strukturę utworów lekko i z dużą dawką humoru.
Autorka Siedm iom ilow ych butów chętnie odwoływała się do zabawnych spięć
groteskowych (np. oczekiwany przez rozmarzoną królewnę rycerz nadjeżdża na
... hulajnodze) oraz gier sytuacyjno-językowych, rodem z najlepszych tradycji
Tuwima i Brzechwy. W stosownych scenkach przedstawiała np. dosłownie znane
dziecku powiedzonka, funkcjonujące przysłowiowo (cielątko spędza czas na
gapieniu się na malowane wrota, nauka jak niesforna uczennica ucieka ze szkoły
do lasu na wagary, zaproszony do ciepłej izby śniegowy bałwanek rozpływa się ze
szczęścia itp.), lub też wprowadzała komiczne wieloznaczniki („zamknął pałac na
dwa zamki” i inne). Dla ilustracji zacytujmy wiersz pt. Strach:
Każdy strach jest mały
choć ma wielkie oczy —
w dzień go spotkać można
a najczęściej w nocy.
Cokolwiek by wtedy
strasznego się działo —
nie wolno uciekać!
Odważnie i śmiało
podejść mu naprzeciw,
gdy zuchwale kroczy —
i popatrzeć prosto
w jego wielkie oczy!
Wtenczas strach się skuli
i — smyknie spłoszony,
i — nie wróci nigdy,
bo sam wystraszony!8
Tadeusza Czapczyńskiego K sią że c zk a trochę nowa, trochę stara o M agdzie,
mące, kluskach i zegarach (1942, wyd. 2: 1943) składała się z czterech wierszo
wanych opowiastek, służących utrwaleniu elementów arytmetyki oraz umiejęt
ności z zakresu gospodarstwa domowego, wzmocnionych sugestią niezbędności
udzielania pomocy ludziom głodnym i bezdomnym (historyjka o ucieczce klusek
z talerza rozgrywała się tu w znamiennej scenerii wojennych
domyślnie
zniszczeń, ruin i gruzów, zamieszkiwanych przez sieroty oraz żebraków).
8 Ze zbiorku Z. B r o n i k o w s k i e j : B uty siedmiomilowe. Kraków 1944 (brak paginacji stron).

Również Izie Ostrowskiej (właśc. Stefanii Dietrich; zbiorki Straszne p rzyg o d y
kropelki w ody, 1943; C za rn y kot, 1944) przyświecał cel poznawczy: w pierwszej
z książeczek w zabawowy sposób podawała pożyteczne wiadomości o zja
wiskach atmosferycznych. Jedyny tomik Renaty Gwolińskiej pt. Pam iętasz?
(1944) stanowił próbę stworzenia niewolnej od dyskretnego uśmiechu na
strojowej liryki refleksyjnej, mającej głównie za przedmiot zjawiska przyrodnicze
(np. tęcza, wiatr) oraz zmienne „humory” i przywary dziecięce. Na przeciwległym
biegunie sytuowała się N a sza Toffi (1944) Kariny (właśc. Kazimiery Szarlitówny),
cykl bezpretensjonalnych wierszyków będących kronikarskim zapisem kolej
nych figlów małej suczki. Bojkotowany przez społeczeństwo „Ster” wydał Marii
Zagorowskiej M ieszk a ń có w lasów i pustyni (1942), cykl wierszowanych portre
cików egzotycznych zwierząt.
Ambicji przekazywania wiedzy ani realistycznego opisu świata nie miały
książeczki Gwidona Miklaszewskiego (J a k sk rza ty dla A n drzejka hulajnogę
zrobiły..., 1943; B ajeczka o książeczce, 1944), Jana Trzaski (właśc. Tadeusza
Kwiatkowskiego, R a z term om etr zachorował, 1942) oraz Jadwigi Wnorowskiej-Krzymuskiej (J a k grusza z Jankiem latała, 1943; O piesku Burku i je żu
K olczurku, 1944)
utrzymane wyłącznie w konwencji beztroskiej zabawy,
groteski i fantastyki. Ale i tu — jak się wydaje — czas powstania utworów
odcisnął ślad na treści. Oto np. w humorystycznym poemaciku Kwiatkow
skiego o chorym termometrze czytamy, poznając kamienicę, w której roz
grywa się akcja, nie o piwnicy, lecz o jednoznacznie kojarzącym się z wojną
schronie.
Jedynie dla kompletności obrazu wspomnijmy na końcu o raczej banalnych
i nie odznaczających się niczym szczególnym wierszach Wandy Gruszczyńskiej
(Leśny sklepik, 1943), Stanisławy Isakiewicz (P rześliczna bajeczka o M isiu
z m iasteczka, 1944), współpracowniczki hitlerowskiego Wydawnictwa Polskiego
Jadwigi Kozieradzkiej (Jak w ędrow ał m ały Danek, a z nim kot, pies i bałwanek,
1943), Hanny Mokrzyckiej (O panu N iedźw iedzińskim - ja k w ędrow ał M iś przez
lody do A fryki po p rzy g o d y , 1944), Urszuli Pomorskiej (Wicuś u krasnoludków,
1944), Magdaleny Samozwaniec (K ró lew n a Śm ieszka, 1942), Anny Świrszczyńskiej (M iała czarow nica zło te grabie, 1944), kolejnej współpracowniczce Wydaw
nictwa Polskiego
tajemniczej L. Żórawskiej-Paprockiej (Choinka Jacusia,
1941) czy Wojciecha Żukrowskiego (Bal w agreście, 1943). Mieszcząc się
w konwencji zabawowo-fantastycznej, ustępowały wyraźnie wcześniej wymie
nionym autorom dowcipem, lekkością i zwykłą sprawnością pióra.
Z dziedziny p o w i e ś c i i o p o w i a d a ń dzieci najmłodsze otrzymały
dwie książeczki o zwierzętach z krótkimi tekstami, niewiele przekraczającymi
rozmiary podpisów pod obrazkami: Pan Wąsik i je g o to w a rzysze z K ociogrodu
oraz Sambo i je g o p rzyjaciele (edycje anonimowe, bez podania wydawcy,
prawdopodobnie z roku 1941), ale w zasadzie drukowana jawnie proza
przeznaczona była dla dzieci starszych oraz młodzieży.

Największe zasługi w jej rozwoju położyła debiutująca na tym polu w latach
trzydziestych i mająca już odpowiednie doświadczenia Maria Kędziorzyna,
która w okresie okupacji wydała aż trzy nowe książki: Z w ią ze k dobrych duchów
(1940?, wyd. 2: 1944)9, C za r W ielkiej S ow y (1943) oraz To i owo (1944). Z w ią zek
dobrych duchów w dobroduszny sposób pokpiwał z maniery tajemniczości,
którą grupka dzieci usiłowała otaczać własne „dobre uczynki”, wikłając
się dzięki niepotrzebnej konspiracji w przygody, obracające się w efekcie
przeciwko członkom tytułowego Związku. Humorystyczna perspektywa nie
stała w sprzeczności z propagowanymi jednocześnie przez Kędziorzynę ideami
altruizmu oraz służenia w potrzebie innym, byle w sposób sensowny i racjonalny.
Druga powieść (określona, nie wiadomo dlaczego, przez autorkę mianem
„opowiadań dla młodzieży”), posługując się sztafażem fantastycznym (Lela,
córeczka leśniczego, zostaje czasowo zamieniona w wiewiórkę, a potem w sikor
kę), poszerzała wiedzę przyrodniczą dziecka, wprowadzając wiele szczegółowych
informacji o życiu lasu i jego mieszkańców oraz uzyskiwała pożądaną ewolucję
bohaterki, która w efekcie przeżywanych przygód uczyła się doceniać ciepło
domu rodzinnego oraz lekceważoną uprzednio naukę w szkole. Zbiorowi
krótkich opowiadań To i owo przyświecał również cel dydaktyczny. Zgromadzo
ne w tomie utwory, rozgrywające się w świecie miejskich i wiejskich dzieci,
ożywionych zabawek oraz zwierząt domowych, dyskretnie i bez nachalnego
pouczenia, za to z dużą dozą humoru krzewiły idee wzajemnej życzliwości,
pomocy oraz zrozumienia i tolerancji dla odmienności.
„Opowieści fantastyczne dla dzieci” N o c w zaczarow anym m ieście pióra Ireny
Szczepańskiej (1944) wnosiły z kolei własną tonację lirycznej zadumy i refleksji
nad samotnością, smutkiem, ubóstwem i cierpieniem jako nieodłącznymi
towarzyszami niewesołej ludzkiej egzystencji. „Nie radujcie się ani weselcie, gdy
cierpią ci, których kochacie” - brzmiał morał jednego z sześciu opowiadań
9
Sprawa pierwodruku Zw iązku dobrych duchów jest niejasna. Z całą pewnością nie była to
powieść przedwojenna, nie notuje jej więc na koncie Marii Kędziorzyny Bibliografìa literatury dla
dzieci i m łodzieży 1918-1939. Warszawa 1995. N ow y słownik literatury dla dzieci i m łodzieży
(Warszawa 1979, s. 265) oraz synteza historycznoliteracka S. F r y c i e g o (Literatura dla dzieci...,
T. 2, s. 278) informują, że pierwodruk ukazał się w roku 1940 — lecz edycja taka była z au
topsji nieznana i nie notowana także w bibliografii okupacyjnych litterariów J. Czachowskiej,
M. K. Maciejewskiej i T. Tyszkiewicz. W rozmowie z autorem tego szkicu, przeprowadzonej w lipcu
1991 roku, była kierowniczka literacka księgami S. Kamińskiego Aleksandra Mianowska (w tej
oficynie wyszło drugie wydanie Związku... z roku 1944) nie umiała tego wyjaśnić po latach, ale
kategorycznie stwierdziła, że firma Kamińskiego nie stosowała fikcyjnego kamuflażu w oznaczaniu
wydań. Z kolei najnowszy słownik Współcześni polscy pisarze i badacze literatury (T. 4. Warszawa
1996, s. 109) podaje, że pierwsze wydanie powieści Kędziorzyny opublikowała rzeczywiście w roku
1940 Księgarnia Powszechna w Krakowie. Egzemplarza tej edycji brak w Bibliotece Jagiellońskiej
i Bibliotece Narodowej. Jeżeli tak było — Z w iązek dobrych duchów okazałby się jedyną książką
wydaną przez to wydawnictwo w roku 1940, gdyż wszystkie pozostałe znane publikacje Księgarni
Powszechnej w Krakowie pochodzą wyłącznie z lat 1943— 1944.

tomu10, uzupełniającego jakby listę wartości wychowawczych, propagowanych
w prozie Marii Kędziorzyny, zgoła niebaśniowym elementem postrzegania
świata w jego niejednoznaczności i złożoności, w sposób daleki od łatwego
dychotomicznego widzenia rzeczywistości.
Tak spójnego charakteru nie miały książki ustępującej Kędziorzynie aktyw
nością twórczą Malwiny Zaleskiej (pseudonim Wiktorii Hessel). Jej zbiorek P o
niebieskich ścieżkach (1944), adresowany dla dzieci młodszych, składał się
z krótkich opowiadań religijnych, opartych na apokryficznych uzupełnieniach
Nowego Testamentu, dotyczących głównie dzieciństwa Chrystusa oraz wykorzy
stujących wybrane żywoty apostołów i świętych. Skierowana natomiast już do
młodzieży praca W poszukiw aniu skarbów ziem i (1944) była właściwie jedynie
lekko i powierzchownie zbeletryzowanym wykładem popularnonaukowym
z dziedziny mineralologii i geologii, wymagającym od odbiorcy także orientacji
w zagadnieniach geografii, fizyki, chemii i geometrii.
W zamierzeniu do młodzieżowego odbiorcy adresowana była także powieść
Jerzego Lirskiego (właśc. Wiesława Poniatowskiego) P o d ró ż w nieznane (1944).
Autor, wierny genre’owi sensacyjno-przygodowemu, nie radził sobie jednak
z potencjalnym czytelnikiem, innym niż uprawianej równolegle powieści „dla
dorosłych”. Najwyraźniej chciał dostarczyć emocjonującej a zarazem poucza
jącej lektury, nie potrafił wszakże w harmonijny sposób połączyć obu pier
wiastków. Przede wszystkim wyraźnie nie docenił inteligencji oraz krytycyzmu
potencjalnych kilkunastoletnich czytelników, konstruując zbyt naiwną, jak na tę
kategorię wiekową, ramę fabularną podróży dookoła świata, przedsięwziętej
przez dwóch ubogich chłopców z Warszawy
wyruszających na wyprawę bez
dokumentów, pieniędzy i znajomości języków, a mimo to bez kłopotu docierają
cych na wszystkie niemal kontynenty i w razie potrzeby z łatwością porozumie
wających się z Indianami, Chińczykami czy Arabami. Awanturnicze wątki
podróży w nieznane (w postaci licznych, zawsze szczęśliwie zakończonych
przygód w obu Amerykach, Australii, Azji i Afryce) przeplatały się ze sztucznie
wtopionym w narrację wykładem popularnonaukowym (głównie z zakresu
geografii) i prowadziły do zamykającej książkę konkluzji o potrzebie ustawicz
nego poszerzania wiedzy o świecie. Lirski wyposażył powieść w słowniczek
trudniejszych wyrazów obcych i pojęć geograficznych, a także w mapkę
P o d ró ż w nieznane mogła więc z powodzeniem służyć celom edukacyjnym.
Udanym utworem beletrystycznym jednak nie była, rozmijając się wyraźnie
z odbiorcą: zbyt naiwna i nieprawdopodobna w konstrukcji akcji dla młodzieży,
zbyt trudna i mało atrakcyjna w partiach popularnonaukowych dla dzieci. Ze
względu na czas wydania powieści zaskakiwały obszerne fragmenty (rozdziały
V—VII) poświęcone Stanom Zjednoczonym i wyrażające wyraźną fascynację nie
tylko pięknem geograficznym kraju, ale również amerykańską techniką. Autor
10 I. S z c z e p a ń s k a : N oc w zaczarowanym mieście. Kraków 1944, s. 149.

oczywiście tak skonstruował trasę wędrówek swych bohaterów, że nie otarli się
0 Związek Radziecki, i to jest w ówczesnym wojennym kontekście zrozumiałe,
co jednak ciekawe
ZSRR nie ma również na mapce stanowiącej wkładkę
do powieści; czytelnik otrzymywał więc utwór podróżniczo-geograficzny nie
zauważający największego ówczesnego państwa świata...
Osobne zagadnienie stanowiła działalności t e a t r z y k ó w d z i e c i ę c y c h
1składających się na ich repertuar s z t u k i w i d o w i s k s c e n i c z n y c h d l a
d z i e c i . Za zezwoleniem okupacyjnych władz niemieckich w Generalnym
Gubernatorstwie działały cztery specjalne scenki najmłodszego widza: w W ar
szawie teatrzyki „chałturzącego” już w tej dziedzinie długo przed wojną
Tymoteusza Ortyma (czerwiec 1940 — marzec 1944) i — na zdecydowanie
wyższym poziomie
Stanisława Płonki-Fiszera (wrzesień 1943
maj 1944),
w Krakowie zaś Teatrzyk Marionetek „Brzdąc” (kwiecień 1941
styczeń 1942)
i Krakowski Polski Teatr Kukiełek (maj 1944
styczeń 1945). Ponadto
przedstawienia dla dzieci okazjonalnie pojawiały się także na deskach „doro
słych” jawnych scen i scenek Warszawy, takich jak „Bohema”, „Jar”, „Komedia”,
„Kometa”, „Niebieski Motyl”, „Nowy Miraż” i „Stary Miraż”. Podstawową
charakterystyczną cechą jawnych imprez teatralnych dla dzieci było — zau
ważane także przez guasi-kulturalną prasę gadzinową — ogromne ubóstwo
repertuarowe. Przez cały czas okupacji ów repertuar ograniczał się niemal
wyłącznie do prawie nie różniących się od siebie przeróbek wątków kilku stale
tych samych najpopularniejszych baśni. Józef Antoni Dąbrowa-Sierzputowski
narzekał na łamach „7 Dni”:
Przedstawienia dla dzieci borykają się z szeregiem trudności, z których
największe obecnie są dwie: nadmierny popyt w stosunku do pojemności sal
teatralnych i czasu przeznaczonego na te przedstawienia oraz zbyt mała podaż
w postaci piór. Trzeba przyznać, że pisanie dla dzieci jest najtrudniejszą formą
literacką, toteż odczuwa się brak oryginalnych bajek, komedyjek itp. [...]
Znaleźliby się jeszcze autorzy lub wydane przed kilku laty niektóre książki dla
dzieci, nadające się do zainscenizowania, lecz ilość spektakli nie pokryłaby
nakładu takiego widowiska. Wskutek tego repertuar dziecinny ogranicza się do
kilku znanych bajek, ujętych nieco „po staremu”.11
Rok później powracając do sprawy, dodawał:
Tematami tych przedstawień bywają w pierwszym rzędzie najpopularniejsze
bajki — Czerwone kapturki, Kopciuszki, Śnieżki, K oty w butach, Jasiowie
i Małgosie, albo im podobne, zainscenizowane często z pewnymi odmianami.
Dziecko bardzo lubi bajki, chętnie słucha ich nawet po kilka razy i po kilka
11
Ski [J. A. D ą b r o w a-S i e r z p u t o w s k i ] : „Śnieżka i 7 krasnoludków” w Kom ecie. „7 Dni”
1943, nr 3.

razy ogląda w teatrze, bo atrakcją dla niego jest samo pójście do teatru, widok
akcji na scenie — ale nie zdaje sobie sprawy, że zobaczenie czegoś nowego dla
niego byłoby jeszcze bardziej interesujące. Dlatego zbyt częste chwytanie się tych
tematów przez niemal wszystkie teatry jest grubym błędem [...].12
Podobnie jak w odniesieniu do twórczości scenicznej „dla dorosłych”
nie
dysponujemy dziś żadnymi tekstami, stąd o utworach pisanych w czasie okupacji
dla dzieci z myślą o jawnym wystawieniu możemy wnioskować jedynie na
podstawie nikłych informacji zawartych w sprawozdanich z premier. Wyjątkiem
był wydany przez krakowski „Ster” „obrazek sceniczny w 7 odsłonach według
bajki G rimma” J a ś i M ałg o sia , topornie sklecony wierszem przez piszącą aktorkę
Marię Ursyn (1942), zarazem będący jedyną w całym piśmiennictwie General
nego Gubernatorstwa książkową edycją utworu dramatycznego13.
Współpracująca z Wydawnictwem Polskim autorka wierszy dla dzieci
Jadwiga Kozieradzka rozpoczęła karierę scenopisarską od składanek rewiowo-szopkowych, powstałych we współpracy autorskiej z Zygmuntem Ipohorskim-Lenkiewiczem (B ajeczki w szopce, „Niebieski Motyl”, reż. J. Wolian,
25 grudnia 1941; C hodźm y do stajenki, „Komedia”, reż. K. Tatarkiewicz,
grudzień 1942). Potem powstała komedia muzyczna (z muzyką Z. Gozdawy)
P rzyg o d y trzech urwisów („Komedia”, luty 1943), stanowiąca — jak można
domyślić się ze streszczenia przeróbkę rzuconego w tym samym roku na rynek
czytelniczy poemaciku J a k w ędrow ał m ały Danek, a z nim kot, pies i bałw anek14,
a u schyłku 1943 roku odbyły się premiery
według słów recenzentów
opartych „tylko bardzo luźno na zasadniczych motywach baśni” przedstawień
K o t w butach („Bohema”, grudzień 1943) i P an Twardowski („Jar”, grudzień
1943)15.
O
ile twórczość Jadwigi Kozieradzkiej przypadała na lata 1941—1943, o tyle
od schyłku tego ostatniego roku do końca okupacji na pierwsze miejsce pod
względem częstotliwości wchodzenia na scenę wysunęła się — rekordowo płodna
i w tej dziedzinie
najpracowitsza „pisarka G G ” Helena Wielgomasowa.
Z jej współpracy z niejakim K. Ostrowskim zrodziło się widowisko baśniowe
pt. B al u króla G oździka I („Stary Miraż”, październik 1943), następnie już
samodzielnie stworzyła komedyjkę J a k głupi B artek zw y c ię ży ł biedę („Stary
Miraż”, październik 1943), W esołą szopkę („Kometa”, 8 grudnia 1943), Wigilię
12 S. [J. A. D ą b r o w a-S i e r z p u t o w s k i ] : Bajki czarowne... „7 Dni” 1944, nr 20.
13 Premiera sceniczna Jasia i M ałgosi Marii U r s y n odbyła się 29 listopada 1941 w krakows
kim Teatrzyku Marionetek „Brzdąc” (por. recenzję: N ajm łodsza publiczność oklaskuje „Jasia
i Małgosię". „Goniec Krakowski” 1941, nr 283).
14 Por. Ski [J. A. D ąb r o w a-S i e r z p u t o w ski ]: „P rzygody trzech urwisów” w Kom edii.
„7 Dni” 1943, nr 6.
15 Por. El. [L. Z i e m k i e w i c z ? ] : „K ot w butach" w Bohemie. „7 Dni” 1943, nr 50;
S. [J. A. D ą b r o w a-S i e r z p u t o w s k ï]:„Pan Twardowski" w Jarze. „7 Dni” 1943, nr 50.

H ani („Kometa”, grudzień 1943), K o p ciu szk a („Kometa”, styczeń 1944) oraz
C ztery córeczki króla („Jar”, przed 24 czerwca 1944). Ogólna wiedza o pisarstwie

Wielgomasowej dla dorosłych pozwala domniemywać, że i w tym wypadku dość
zbliżone daty premier musiały niewiele odbiegać od ekspresowego tempa
tworzenia widowisk dla dzieci, określanych przez recenzentów gadzinówek
mianem „komedii muzycznych”. Rozpływający się nad — raczej wątpliwymi
walorami dziecięcej twórczości Wielgomasowej recenzenci posuwali się nawet
do snucia paralel z ... Dickensem16 i uznawali za jej specyficzny rys to, iż autorka
„zawsze na pierwszy plan wysuwa dwie kontrastowe postacie”17, co w oczach
dziennikarzy prasy polskojęzycznej miało uchodzić za dowód ... szczególnego
kunsztu artystycznego.
Cytowane wcześniej narzekania Dąbrowy-Sierzputowskiego na „zbyt
małą podaż w postaci piór” najpewniej odpowiadały stanowi faktycznemu
w każdym razie poza Marią Ursyn, Jadwigą Kozieradzką i Heleną Wielgomasową w świetle dostępnych źródeł nie można wskazać innych autorów GG
piszących dla teatrów dziecięcych.
W sumie, nie przeceniając bynajmniej powstałych dokonań artystycznych,
trzeba jednakowoż spojrzeć na jawną literaturę dla dzieci i młodzieży jako na
zjawisko w niejednym o d m i e n n e od rozwijającej się równolegle „dorosłej”
literatury GG. Przede wszystkim
w przeciwieństwie do tej ostatniej — trudno
byłoby mówić o całkowitym zerwaniu ciągłości personalnej między twórczością
przedwrześniową a publikowaną już za okupacji pod niemieckim dozorem.
Literatury GG dla dzieci i młodzieży nie współtworzyli oczywiście najwybitniejsi
i najbardziej znaczący pisarze dla dzieci lat 1918— 1939. Spośród żyjących po
wrześniu 1939 roku, część znalazła się na uchodźstwie, inni padli ofiarą represji,
ukrywali się lub po prostu milczeli twórczo, w pełni podporządkowując
się konspiracyjnym nakazom nieuczestniczenia w jawnej namiastce życia
kulturalno-artystycznego. Niemniej jednak dzięki nowym utworom takich
autorów, dalszego planu, jak np. Jadwiga Hoesick-Hendrichowa, Wiktoria
Hessel (w czasie wojny publikująca pod nazwiskiem Malwina Zaleska), M aria
Kędziorzyna, Janusz Odrowąż, Stanisława Nowakówna, Irena Szczepańska czy
Witold Zechenter (z reguły zaczynających swoją twórczość dla dzieci w latach
trzydziestych), ł ą c z n o ś ć z o k r e s e m d w u d z i e s t o l e c i a m i ę d z y 
w o j e n n e g o z o s t a ł a w z n a c z n e j m i e r z e z a c h o w a n a . Mimo
nierównego poziomu utworów powstających już w czasie wojny i zmuszonych do
liczenia się z zakazami cenzury hitlerowskiej, nie można także — jak się wydaje
mówić o bezwzględnym zdominowaniu jawnego piśmiennictwa dziecię
co-młodzieżowego przez szukających łatwego zarobku hochsztaplerów, grafo
manów i plagiatorów, którzy „z marszu” opanowali piśmiennictwo „dorosłe”.
Powstawały — z jednej strony — i ukazywały się dokonania chybione
16 Por.: Wigilia sierotki Hani i Jezusowe jasełka w Kom ecie. „7 Dni” 1943, nr 52.
17 (J. Z.): „Wigilia H ani” w Kom ecie. „Nowy Kurier Warszawski” 1943, nr 301.
11 — Książka._

(np. ckliwości Hoesick-Hendrichowej, koślawe rymowanki Zechentera, powieść
Lirskiego, zapewne też utwory sceniczne Wielgomasowej), ale z drugiej strony
wydawano także pozycje n ie u s t ę p u j ą c e p r z e c i ę t n e m u p r z e d 
wojennemu poziomowi literatury dziecięco-młodzieżow e j . W miarę sprawne warsztatowo miały za zadanie
na miarę możliwości
percepcyjnych odbiorcy i możliwości manewru wobec czujnej cenzury — uczyć
i kształtować wrażliwość dziecka, krzewić i propagować wzorce wzajemnej
pomocy, życzliwości, tolerancji, solidarności, współczucia dla wszechogarniają
cej nędzy i ubóstwa, postrzegania świata w jego skomplikowaniu i wielo
wymiarowości. Te h u m a n i s t y c z n e w a l o r y
całkowicie obce panu
jącej oficjalnie ideologii nazistowskiej i zupełnie nieobecne w literackim piśmien
nictwie GG „dla dorosłych” — odnaleźć można, naszym zdaniem, w prozie Marii
Kędziorzyny czy Ireny Szczepańskiej, w wierszach Zofii Bronikowskiej, Tadeu
sza Czapczyńskiego, Renaty Gwolińskiej... Zapewne, nie wszystkie dziecię
co-młodzieżowe dokonania jawnej literatury GG reprezentowały ten poziom
oraz wartości, w pewien sposób nawet „opozycyjne” wobec oficjalnych
trendów, niemniej jednak
w odróżnieniu od pisarstwa dla dorosłych
żadna z publikacji dziecięcych n i g d y n i e s t a ł a s i ę t u b ą h i t l e r o w 
s k i e j p r o p a g a n d y , nawet gdy wychodziła spod pióra potępianego
przez patriotyczną opinię i podziemie współpracownika takich oficyn, jak
Wydawnictwo Polskie, „Ster” czy „Litera”.

KRZYSZTOF WOŹNIAKOWSKI
Public Children’s Book and Literature in German-occupied Poland (1939— 1945)
Summary
In the period of Hitler’s occupation on the territory of German-occupied Poland there acted 58
firms publishing in Polish with the knowledge and approval of German authorities. Altogether there
occurred 657 Polish books and brochures (including 394 literary books) in public book circulation.
Among the latest ones 86 composed adults’ publications and 308 — children’s and youth’s books
(what constituted 78,17% of literary book production and 46,87% of the whole „legal”, from German
point of view, publishing production in Polish). The private firms like: Gebethner and Wolff
(Warszawa— Kraków), S. Kamiński, D. E. Friedlein, S. A. Krzyżanowski, T. Gieszczykiewicz
(Kraków) or M. Kowalski (Lwów) and Polish-language Nazi printing houses like: Wydawnictwo
Polskie, „Litera” (Warszawa) and „Ster” (Kraków) were engaged into the publishing of children’s and
youth’s literature. German official circles were not interested in detail in this field and neglected it
what made possible to keep slightly bigger margin of creative privileges than in the case of adults’
book production submitted to strict instructions of Hauptabteilung Propaganda.

Among 308 public children’s and youth’s publications, after deducting reissues, translations and
adaptations from foreign literatures, one should state 100 books and new booklets creating the
entirety distinctly separated within the limits of „literature of German-occupied Poland” originated
after September 1939. They did not yield to pre-war achievements in artistic level. The following items
especially worth mentioning: Zofia Bronikowska’s Czarodziejski kołowrotek (1943), P oszedł M arek na
jarm arek (1944), Siedmiomilowe buty (1944), and Maria Kçdziorzyna’s novels and stories Z w iązek
dobrych duchów (1940), Czar Wielkiej Sow y (1943), To i owo (1944), and also Irena Szczepanska’s N oc
w zaczarowanym mieście (1944). In their best achievements children’s books of German-occupied
Poland tried — according to receiver’s perceptive possibilities and manoeuvres against Nazi
censorship — to propagate humanistic values (mutual assistance, solidarity, compassion, tolerance
towards others) completely unfamiliar to adults’ literature of that time. None of public children’s
books (even published in Nazi firms) also became the tool of Nazi propaganda.

KRZYSZTOF WOŹNIAKOWSKI
Das legale Buch und die legale Literatur für Kinder im Generalgouvernement (1939— 1945)
Zusammenfassung
Während der Naziokkupation wirkten auf dem Gebiet des Generalgouvernement 58 Verlagsfir
men, die mit der Zustimmung der deutschen Behörden in polnischer Sprache veröffentlichten.
Insgesamt erschienen in der legalen Verlagstätigkeit 657 polnische Bücher und Broschüren, darunter
394 literarische Bücher. In der letzten Gruppe gab es 86 Veröffentlichungen für den erwachsenen
Leser, und 308 Bücher für Kinder und Jugendliche Bucher und 46,87% der Gesamtzahl der „legalen”,
— vom deutschen Standpunkt her gesehen — polnischen Verlagstätigkeit bildet). Die Literatur für
Kinder und Jugendliche haben solche private Firmen wie: Gebethner und Wolff (Warschau, Krakau),
S. Kamiński, D. E. Friedlein, S. A. Krzyżanowski, T. Gieszczykiewicz (Krakau) und M. Kowalski
(Lemberg) wie auch die polnischsprachigen Naziverlage, solche wie: Wydawnictwo Polskie und
„Litery” (Warschau) und „Ster” (Krakau) veröffentlicht. Die öffentlichen deutschen Behörden haben
sich für dieses Gebiet nicht interessiert und verachteten diese Tätigekit, was eine gewisse künstlerische
Freiheit erlaubte, eine Freiheit, die größer als im Fall der Bücher für Erwachsene war, die streng durch
die Hauptabteilung für Propaganda kontrolliert wurden.
Unter den 308 legalen Veröffentlichungen für Kinder und Jugendliche, nach Aberechnung von
Neuauflagen, Übersetzungen und Adaptationen fremder Literatur, sollten genau 100 neue Bücher
und Büchlein verzeichnet werden, die eine deutlich ausgesonderte Gruppe in Rahmen der schon nach
September 1939 enstehenden „Literatur des Generalgouvernements” bildet. Ihr Niveau ließ sich mit
dem der Vorkriegszeit vergleichen; herausragend waren hier die Dichtungen von Zofia Bronikowska:
Das Zauberspinnrad (1943), Als M arek auf den M arkt ging (1944), Siebenmeilenstiefel (1944); die
Romane und Erzählungen von Maria Kędziorzyna: Der Verband guter Geister (1940), Zauber der
Großen Eule (1943), Dies und Jenes (1944); Irena Szczepańska: Die N acht in einer verzauberten Stadt
(1944). In ihren größten Werken versuchte die Literatur für Kinder im GG — sofern es
die Rezeptionsmöglichkeiten des Empfägers und das Durchsetzungsvermögen gegen die Nazizensur
ermöglichte — die humanistischen Ideen (Hilfesbereitschaft, Solidarität, Mitgefühl, Toleranz),
die dem damaligen Schrifttum für Erwachsene fremd waren, zu verbreiten. Keine der
Veröffentlichungen für Kinder (sogar die, die in den Nazifirmen erschienen) wurde zum Sprachrohr
der Nazipropaganda.
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BOGUMIŁA STANIÓW

Obraz Ameryki i kultury amerykańskiej
w literaturze dla dzieci i młodzieży,
tłumaczonej w Polsce w latach 1944— 1989

Literatura amerykańska dla dzieci i młodzieży była wydawana w Polsce
powojennej stale, choć ze zmiennym natężeniem. W latach 1944 1989 ukazało
się ponad 550 tytułów, średnio rocznie około 12. Zupełnie wyjątkowy okazał się
rok 1952, kiedy to nie wydano ani jednej pozycji — był to czas, gdy większość
dzieł amerykańskich umieszczano na listach książek wycofywanych z bibliotek
powszechnych.
W różnego rodzaju zestawieniach statystycznych literatura ta plasowała się
wśród przekładów z innych krajów zwykle na piątej pozycji, jeśli chodzi o liczbę
tytułów, i na trzeciej pod względem łącznego nakładu1. Nasycenie książką
amerykańską miało ścisły związek z wielkością ogólnej produkcji dla dzieci
i młodzieży w Polsce, na którą wywierały wpływ następujące czynniki:
scentralizowany system działania wydawnictw, monopol firm-molochów,
niedomagania przemysłu poligraficznego,
brak papieru czy niewłaściwa gospodarka tym papierem (drukowano
wiele dzieł ideologicznych przy permanentnym braku wydawnictw encyklo
pedycznych i beletrystyki),
brak planowych tłumaczeń najlepszej literatury zagranicznej dla dzieci
i młodzieży — tej nagradzanej międzynarodowymi i narodowymi nagrodami
1
G. L e s z c z y ń s k i : Okno na świat. K ilka uwag o przekładach. „Sztuka dla Dziecka” 1987, nr 2,
s. 20—22 i 38— 39; K. P r ę t n i c k i , M. S u c h a n e c k i : Królestw o klasyki. Literatura obca
w przekładach na ję z y k polski. „Sztuka dla Dziecka” 1987, nr 5, s. 25—27 i 38. Badania własne autorki
wykazały, że w okresie 1944— 1989 łączny nakład literatury amerykańskiej dla dzieci i młodzieży
w Polsce wyniósł prawie 25 min egzemplarzy.

literackimi, oraz tytułów z czołówki list bestsellerów; bliższe bowiem przyj
rzenie się repertuarowi wydawniczemu z tej dziedziny wskazuje na przypad
kowość w doborze tytułów tłumaczonych i pomijanie wartościowych pozycji.
Nasilenie zainteresowania literaturą tak odległego od nas (w sensie dosłow
nym) państwa, a przez wiele lat również kraju o odmiennym, oficjalnie nawet
wrogim, ustroju, uwarunkowane było jednak przede wszystkim czynnikami
politycznymi i wpływem cenzury. Chętniej tłumaczono i wydawano dzieła
współczesne z krajów socjalistycznych, które niosły bliskie treści związane
z budową ustroju oraz zaangażowaniem dzieci i młodzieży w ten proces. Dopiero
przełamanie monopolu wielkich państwowych firm wydawniczych, powstanie
firm prywatnych i zniesienie cenzury, możliwe w związku ze zmianami ustrojo
wymi po 1989 roku, pozwoliły w ostatnich latach bez ograniczeń przekładać
najlepsze, najwartościowsze utwory, choć, jak się wydaje, nadal nie wyko
rzystujemy wszystkich sposobności.
Analizując propozycje wydawców literatury tłumaczonej w Polsce w pierw
szej połowie lat osiemdziesiątych, Grzegorz Leszczyński stwierdzał z zaniepoko
jeniem, iż w centrum zainteresowań w tym okresie była literatura nowa,
dotychczas nie tłumaczona (ponad 51%) i wyrażał obawy o to, że wiele
wartościowych, klasycznych tytułów może ulec w przyszłości zapomnieniu2. Nie
dotyczyło to jednak wówczas ani przedtem literatury amerykańskiej, która była
zawsze przykładem „królestwa klasyki”3. Tabela 1 przedstawia rozmiary
produkcji przekładów z literatury amerykańskiej dla dzieci i młodzieży w latach
1944 1989, z uwzględnieniem nowości. Po okresie powojennym, który charak
teryzował się znaczną przewagą wznowień, w następnych latach około 25%
liczby wydawanych tytułów stanowiły dzieła ukazujące się u nas po raz pierwszy.
W tabeli 1 wydzielono krótszy
6-letni okres powojenny dla zaznaczenia tej
tendencji, następnie lata podzielono na równe 10-letnie przedziały.
Tabela 1
Produkcja wydawnicza przekładów literatury amerykańskiej
dla dzieci i młodzieży w latach 1944— 1989
W tym nowości

Nowości
w odsetkach

Lata

Liczba tytułów

1944— 1949
1950— 1959
1960— 1969
1970— 1979
1980— 1989

117
115
108
91
122

9
12
34
21
28

7,7
10,4
31,5
23,1
23,0

1944— 1989

553

104

18,8

2 K. P r ę t n i c k i , M . S u c h a n e c k i : K rólestw o klasyki..., loc. cit
3 G. L e s z c z y ń s k i : Okno na świat..., loc. cit

Wydawanie pozycji klasycznych, uznanych i niekontrowersyjnych w treści
było przez lata polityką wygodną, jednak w niewielkim stopniu przyczyniało się
do poznania literatury Stanów Zjednoczonych, które po dzień dzisiejszy jawić się
mogą jako miejsce zaciekłych walk rodem z westernu. Nowsze pozycje, zwłaszcza
obyczajowe, wydawano sporadycznie i kiedy nie doczekały się wznowień,
nie mogły na stałe zaistnieć w świadomości czytelników. Ramy tej wypo
wiedzi nie pozwalają na bliższą analizę tematyczną repertuaru wydawniczego.
Spróbujmy więc ustalić, jaką informację na temat kraju, jego historii, geografii
i kultury mogli zdobyć potencjalni młodzi czytelnicy powojennej realistycznej
literatury amerykańskiej. Przedmiotem rozważań będzie tylko literatura piękna,
z wyłączeniem fantastycznonaukowej, religijnej i twórczości dla najmłodszych.
Analizie poddano najbardziej reprezentatywne w tym względzie tytuły autorów
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej4.
Elementy wiedzy na temat historii i przyrody kraju pojawiały się zwykle
w tle wydarzeń. Dla wielu pokoleń czytelników źródłem wiedzy na temat
niewolnictwa w Ameryce, swoistym dokumentem epoki z pierwszej połowy
XIX wieku pozostaje wciąż C h ata wuja Toma Elizabeth Harrieth Beecher-Stowe,
przez wiele lat lektura szkolna. Począwszy od skrótu w 1853 roku, powieść
tę wydawano u nas wiele razy i w różnych wariantach5. W omawianym
okresie miała 14 edycji, ostatnia pochodzi z 1983 roku. Książka do dziś
spotyka się z żywym odbiorem czytelników i kontrowersyjnymi uwagami
krytyków. Tragiczne losy wuja Toma, Elizy, George’a i innych, pozbawionych
podstawowych praw ludzkich niewolników, śmierć głównego bohatera były
żywym protestem autorki, która stała zdecydowanie po stronie abolicjonistów.
Nowsze adaptacje rezygnowały z dłużyzn narracji, elementów melodramatycznych i sentymentalnych, wyraźnie eksponując problematykę społeczną,
ogólnoludzką, o dużych walorach poznawczych i wychowawczych; dlatego na
ogół wskazywano na nieprzemijającą wartość tej pozycji6.
Podobnie jak C hata wuja Toma, bardzo głęboko osadzone w rzeczywistości
historycznej są powieści M arka Twaina. Niektóre z nich przyniosły rzetelny,
realistyczny obraz Ameryki, np. w P rzyg o d a ch Tomka S aw yera
z okresu
4 Kryterium decydującym o zaliczeniu dzieł danego autora do literatury amerykańskiej był
N ow y słownik literatury dla dzieci i m łodzieży. Warszawa 1984.
5 Chata wuja Tomasza, czyli życie niewolników w Zjednoczonych Stanach północnej Ameryki.

Tłum. F. D y d a c k i . Lwów 1853.
6 Daniel Passent pisał tymczasem w roku 1965: „Jest to najbardziej schematyczna powieść
o Murzynach w USA, jaką sobie można wyobrazić.” „[...] bohater pozytywny książki p. Stowe jest
najbardziej nieprawdziwy i święty, służalczy i tchórzliwy, taki, który może wzbudzać tylko litość. Wuj
Tom jest dzisiaj wśród Murzynów przezwiskiem, nie komplementem. Mimo że powieść ta napisana
została w jak najlepszych intencjach, to dziś odsuwają się od niej postępowi Murzyni.” Autor
proponował, by dzieci czytały tę pięknie wydaną książkę po lekcjach, „ale niech to nie będzie
uświęcony autorytetem szkoły podręcznik z życia Murzynów amerykańskich”. (D. P a s s e n t: Dziki
lokator w chacie wuja Toma. „Polityka” 1965, nr 27, s. 9).

sprzed wojny secesyjnej. Autor, mimo stosowania humoru jako środka ekspresji,
poruszał poważne zagadnienia społeczne i moralne. Był gorącym zwolennikiem
zniesienia niewolnictwa. Jego stosunek do Murzynów występuje wyraźnie
w P rzygodach H ucka. Obie powieści wiele razy u nas wydawano (po wojnie
P rzy g o d y H ucka 9 razy, ostatni raz w 1988; P rzy g o d y Tomka Saw yer a — aż 22
razy, ostatni raz w 1988). Należy tu dodać, że pozycje te biły rekordy w wynikach
badań czytelnictwa (podobnie jak C hata wuja Toma) i nawet wpisanie P rzy g ó d
Tomka... na listę lektur szkolnych nie zmieniło stosunku czytelników do tej, pełnej
przygód, tryskającej humorem powieści.
Zdarzało się jednak wydawcom polskim proponować młodzieży dzieła
propagandowe, służące aktualnym potrzebom ideologicznym. Do takich tytu
łów należały, wydane w latach 1954 1955 przez „Naszą Księgarnię”, utwory
Howarda Fasta: D roga do w olności (1954) i O statnia granica (1955). Powieści te
ukazywały wydarzenia po wojnie Północy i Południa i po odzyskaniu wolności
przez Murzynów. Zbrodnicza działalność Ku-Klux-Klanu miała być przestrogą
przed okrucieństwami systemu kapitalistycznego. Realizm i głęboka wymowa
rewolucyjna utworów H. Fasta, a także ciągła aktualność były wówczas najwyżej
cenionymi zaletami jego tekstów. Stanisław Strumph-Wojtkiewicz uważał, że
„dla nas Howard Fast stanowi wymowne i niosące otuchę świadectwo, że walka
o socjalizm za oceanem nie ustaje, że w pierwszych szeregach walczących znaleźli
się pisarze tej miary co...” Howard Fast7.
Pewne elementy wydarzeń z historii USA pojawiały się również w tle powieści
innych autorów, choć nie są to książki wyłącznie historyczne, raczej przygodowe.
Na przykład w P o d ró ży do M atecum be Roberta Lewisa Taylora (1969) motyw
ucieczki wuja z kilkunastoletnim chłopcem przed zemstą Ku-Klux-Klanu, po
wystąpieniu w obronie Murzyna, staje się elementem sensacyjnej powieści.
Główny bohater to często szlachetny bojownik walk o ojczyznę, nie uznający
zwierzchności Anglii nad Stanami (James Fenimore Cooper C zerw on y K o rsa rz
5 wydań, ostatnie w 1981, Szpieg — 5 wydań, ostatnie w 1978), czy uczestnik
kolejnych epizodów wojny domowej (Irving Werstein B ohater w ojny dom owej,
1966). Niestety, bardzo często brak odpowiedniego komentarza do tekstu mógł
wpłynąć niekorzystnie na odbiór tych treści. Tak było np. w powieści Wersteina,
gdzie wydawca („Nasza Księgarnia”) tylko na obwolucie zawarł enigmatyczną
informację o tym, że główny bohater
Billy Harper — bierze udział w sławnej
bitwie dwu pancerników: „M onitora” i „Merrimacka”, w okresie wojny domowej
w Stanach Zjednoczonych.
7
S. S t r u m p h - W o j t k i e w i c z : Gawęda o książkach. „Rzeczpospolita” 1950, nr 71, s. 6; nr 331,
s. 3. Por. też: R. L o t h : N ad książką H owarda Fasta. „Pokolenie” 1951, nr 15, s. 4;
E. G r o t e n - S o n e ck a: Am erykańska cywilizacja zabija wolność. „Nowa Kultura” 1951, nr 10, s. 10.

W tekstach literackich przyswojonych czytelnikowi polskiemu dość często
znajdujemy elementy najwcześniejszej historii Stanów Zjednoczonych, np.
w nowelistyce Jacka Londona. Tematyka „Dzikiego Zachodu” — pojęcia
umownego, oznaczającego te obszary Ameryki Północnej, gdzie zmagano się
z różnymi przeciwnościami i zagrożeniami, pojawia się w wielu utworach
westernowych. Wyprawy pierwszych pionierów — rolników i hodowców bydła,
potem gorączka złota na wieść o kolejnych odkryciach tego kruszcu w Kalifornii,
koło Denver, a pod koniec stulecia w Klondike na Alasce, wzmagający się
bandytyzm, napady na dyliżanse, banki, pociągi, pocztę konną (Pony Express),
gigantyczna budowa kolei transkontynentalnej, przepędzanie olbrzymich stad
bydła z Teksasu na północ to obrazy, na tle których rozgrywały się właściwe
wydarzenia8. Ich elementy widać w różnych powieściach (np. Jacka Londona
Bellew Zaw ierucha, 6 wydań, ostatnie w 1984; Benjamina Appela P o zło to A laski,
1969; Mayne’a Thomasa Reida Dolina bez w yjścia, 5 wydań, ostatnie w 1988;
J eździec bez głow y, 4 wydania, ostatnie w 1973), ale zwłaszcza w swoistych
antologiach westernu, które wydały „Iskry” w wyborze i ze świetnym wstępem
Krystyny Jurasz-Dąmbskiej (D yliżansem p rze z prerię, 1965, 1967; O pow iadania
z D zikiego Z achodu, 1983). Głównymi bohaterami opowiadań-westernów „indyj
skich” byli purytańscy pionierzy, pierwsi osadnicy, rolnicy, hodowcy, po
szukiwacze i okrutni Indianie
dzikusi, którzy z czasem stali się pozytywnymi
bohaterami tego typu westernu, wspomaganymi często przez pojedynczą,
szlachetną „białą twarz”. W westernach „kowbojskich” częściej występowali
biali: robotnicy, rolnicy, hodowcy, włóczędzy, koniokradzi i poszukiwacze złota,
toczący ze sobą różne utarczki. „W obronie słabszego zjawia(ł) się zwykle
szlachetny, » samotny jeździec « , który odchodzi(ł) w triumfie, uwożąc dziewczę
wyrwane z łap dybiących na jej cnotę.”9 Często jego jedyną zapłatą była
satysfakcja wynikająca z pokonania zła. Taki schemat fabularny znajdujemy we
wspomnianych opowiadaniach, ale również w powieściach Jacka Schaefera
J eździec znikąd (1976), P ierw sza krew (1979), K anion (1986) i Arthura Douglasa
Smitha Z ło to z P o rto B ello (4 wydania, ostatnie w 1984). Utwory tego typu, gdzie
trup ściele się gęsto, zwykle budziły obawy pedagogów, ale znajdowali się też
zawsze obrońcy tego gatunku10. Wśród młodych czytelników liczne były rzesze
jego zwolenników, którzy zresztą spotykali się z tą tematyką — chyba o wiele
częściej
w filmie. Wydaje się, że słusznie zauważyła opracowująca tom
opowiadań K. Jurasz-Dąmbska: ,,[...]schemat-walka, w której szlachetność
i odwaga tryumfuje nad podłością
ilekroć jest pogłębiony psychologicznie,
oparty na znajomości historii i realiów, a wreszcie uskrzydlony talentem daje
8 Opowiadania z Dzikiego Zachodu. Warszawa 1983, s. 5— 9.
9 J. S i e w i e r s k i : Barwny świat westernu. „Nowe Książki” 1966, nr 2, s. 83.
10 Z. N i e n a c k i : Powitanie jeźdźca. „Nowe Książki” 1978, nr 1, s. 69— 70.

w rezultacie świeże, pouczające, wciąż jeszcze oczekiwane opowiadania z Dzikie
go Zachodu.”11
W wielu utworach autorów amerykańskich znajdujemy piękne opisy dzikiej
przyrody amerykańskiej. Wymownie i prawdziwie kreślił świat przyrody James
Oliver Curwood. Kilka pokoleń Polaków z przyjemnością przemierzało razem
z tym bardzo poczytnym autorem przestrzenie Północy i zachwycało się
przygodami na łonie natury, w bliskości zwierząt, które Curwood uczynił
głównymi bohaterami swych książek. Najpierw zapalony myśliwy, potem tylko
baczny obserwator i miłośnik zwierząt, potrafił w sposób autentyczny i bardzo
plastycznie przedstawić fascynującą faunę tych terenów. Jego powieści Ł o w c y
wilków (11 wydań, ostatnie w 1989) i Ł o w cy zło ta (6 wydań, ostatnie w 1983)
cieszyły się wielką popularnością, podobnie jak S zara W ilczyca (11 wydań,
ostatnie w 1978) i B ari, syn S zarej W ilczycy (6 wydań, ostatnie w 1978) oraz
W łóczęgi P ółn ocy (13 wydań, ostatnie w 1989) i Władca Skalnej D oliny (5 wydań,
ostatnie 1986). Curwood, obcując z przyrodą, dostrzegał w świecie zwierząt nie
tylko brutalną walkę o przetrwanie, ale również wzajemną pomoc, a nawet
przyjaźń (opieka psa Kazana nad ślepą wilczycą, przyjaźń Bariego z bobrami,
przyjaźń psa i niedźwiedzia).
Wzruszające sceny przyjaźni dzieci ze zwierzętami pochodzą z powieści
Margaret Veeks Adair G łos z oddali (1968), M aijorie Kinnan Rawlings R oczn iak
(6 wydań, ostatnie w 1988) czy Phoebe Ericksona Szop, k tó ry m iał na imię D aniel
(1962)12. Wydano u nas też dwie pozycje Sterlinga Northa, autora uhonoro
wanego w 1969 roku nagrodą D uttona za najlepszą książkę o zwierzętach. Były
to powieści pt. H u lta j (1968, 1969, 1973) i W ilczek (1973).
Ponad czterdzieści historii z życia zwierząt wyszło spod pióra Ernesta
Thompsona Setona. W Polsce wydawano je głównie przed wojną, ale czytano
jeszcze wiele lat po wojnie. W 1947 roku ukazał się D zieln y rogacz, w 190Û zbiór
opowiadań pt. Z w ie rzę ta , które znałem. Wszystkie były tragiczne w swej
wymowie, według niektórych krytyków — zbyt sentymentalne, pokazywały
bezradność świata zwierzęcego wobec człowieka.
Dramatyczne losy zwierząt — tym razem psów wilczurów, opisał Jack
London w powieściach Z e w krw i (17 wydań, ostatnie w 1979) i B iały K ie ł
(17 wydań, ostatnie w 1984). W artka akcja i autentyzm zdarzeń powodują, że są
to powieści zarówno dla młodzieży, jak i dorosłych, a Z e w krwi od lat pozostaje
w kanonie lektur szkolnych. Nie sposób nie wspomnieć tu również o powieściach
indiańsko-przygodowych Jamesa Fenimora Coopera ( tzw. P ięcioksiąg p rzyg ó d
Sokolego Oka). Wznawiany w Polsce powojennej kilkakrotnie cykl indiański:
Pogrom ca zw ie rzą t (7 wydań, ostatnie w 1988), O statni M ohikanin (15 wydań,
ostatnie w 1988), Tropiciel śladów (7 wydań, ostatnie w 1989), Pionierow ie
11 Opowiadania..., s. 9.
12 Tytuł nagrodzony w 1957 roku w USA nagrodą Williama Allena White’a.
12 — Książka...

(5 wydań, ostatnie w 1974), P reria (5 wydań, ostatnie w 1974), ukazuje
dzieje osadnika Natty’ego Bumppo z pionierskiego okresu na północno-zachodnich kresach Ameryki. Akcja wszystkich powieści toczy się na tle pięknej
przyrody, po mistrzowsku i z wielką precyzją kreślonej przez autora. Opisy
puszcz i lasów amerykańskich, jezior i zwierzyny, obecne są na kartach
wszystkich części cyklu.
Przetłumaczona i wydana w Polsce po wojnie literatura amerykańska dla
dzieci i młodzieży nie przyniosła zbyt wielu informacji na temat obyczajów
i kultury współczesnych Stanów Zjednoczonych oraz życia codziennego mło
dych ludzi w tym kraju. Dominacja klasycznych powieści podróżniczych
i przygodowych w repertuarze wydawniczym oraz trwająca przez lata swoista
blokada na współczesne idee z państw innego bloku spowodowały, że ten dział
tematyczny przedstawiał się wyjątkowo ubogo. Z życiem amerykańskiej rodziny
z początku naszego stulecia zapoznawała czytelników Elizabeth Spykman
w dowcipnej powieści pt. C y try n a i gw iazda (1959). Autorka ta napisała jeszcze
trzy kolejne części cyklu o rodzinie Cares, niestety, nie przetłumaczone w Polsce,
mimo że C y try n a i g w ia zd a zdobyła sobie bardzo pochlebne recenzje. Wesołe
przygody 12-letniego chłopca, pełnego różnych pomysłów, jego perypetie
w szkole, na podwórzu i konflikty w domu opisywał Booth Tarkington
w powieści P enrod (oryginał 1914, wydanie polskie dopiero w 1963). Nieco
poważniejszych problemów, bo pierwszej miłości, dotyczył Siedem nastolatek
tego samego autora (oryginał 1916, wydanie polskie dopiero w 1962 i następne
w 1967, 1978). Jednak zabawna opowieść o nastolatkach sprzed prawie
sześćdziesięciu lat już w chwili ukazania się w Polsce wydawała się nieco naiwna
i staroświecka13.
Niestety, brakowało dotkliwie utworów, które poruszałyby bardziej współ
czesne tematy. Trudna d ecyzja, powieść Evelyn L. Fiore (1968), dotyczyła
wprawdzie zagadnień związanych z wyborem zawodu, jednak krytyka oceniła ją
jako „dość przeciętną i bardzo schematyczną”14, nie doczekała się zresztą
wznowienia. Książką z gatunku „literatury dżinsowej”, rodzaju „love story”, była
pozycja Urszuli K. Le Guin Z e w szą d bardzo daleko (oryginał 1976, wydanie
polskie w 1983). Autorka, wielokrotnie podejmująca problem dojrzewania w li
teraturze science-fiction, na przykładzie głównego bohatera, który nie ma dość
siły, by bronić swego stanowiska i traci miłość dziewczyny, pragnęła przekazać
ważną myśl-przesłanie do młodych czytelników. Streszcza się ona najogólniej
w tym, że „prawdziwe dojrzewanie nie jest zależne od wieku, choć zawsze polega
na tym samym: osiągnięciu sukcesu w walce o szczerość własnych uczuć
i zachowań, o to, by — uznając podstawowe normy społeczne — nie czynić nic
wbrew sobie, nie stawać się bezmyślnym niewolnikiem drobnych, powszednich
13 J. S i e w i e r s k i : M odel A. D. 1916. „Nowe Książki” 1963, nr 4, s. 199—200.
14 B. O l s z a ń s k a : E. L Fiore „Trudna decyzja” [recenzja]. „Nowe Książki” 1969, nr 5, s. 318.

konwenansów”15. Tylko dzięki tym refleksjom książka może bronić się przed
zarzutem banalności.
Bardzo ważne problemy, charakterystyczne dla nowej literatury światowej
dla dzieci i młodzieży przyniosły powieści Katherine Paterson. Pierwsza z nich
M o st do Terabithii (oryginał 1977, wydanie polskie w 1984)16, dotyczyła
kwestii śmierci bliskiej osoby i sposobów uporania się z takimi problemami przez
nastoletniego chłopca. Druga — Wielka G illy (oryginał w 1978, wydanie polskie
w 1987), opowiadała o perypetiach 11-letniej dziewczynki, opuszczonej przez
matkę, która wiodła niczym nie skrępowane życie dzieci-kwiatów. Wycho
wywana w rodzinach zastępczych, doznała wielkiego rozczarowania, gdy doszło
wreszcie do spotkania z matką, wcześniej idealizowaną w marzeniach. Współ
czesne życie w Stanach pojawiało się więc w niektórych utworach, ale bardzo
nielicznych, a oferta następnych lat nie przyniosła zasadniczych zmian na tym
polu. Podczas gdy przed młodszymi czytelnikami na oścież otworzyły się drzwi
zaczarowanego świata baśni Walta Disneya, starsi mieli do dyspozycji wciąż
przygodę z ubiegłego wieku.
Podsumowując, dodajmy, iż w niewielkiej części przekładów umieszczono
przedmowy, posłowia, notki biograficzne, przypisy, słowniczki i uwagi na
obwolutach, które przybliżałyby postać autora, genezę utworu oraz epokę,
w której rozgrywała się akcja17. Szczególnie interesujące były przedmowy
autorstwa Kazimierza Piotrowskiego do Pięcioksiągu... J. F. Coopera oraz jego
posłowie do dzieł J. Londona. Sylwetkę J. O. Curwooda przybliżali Julian
Ejsmond w utworach wydanych przez Albertinum i Antoni Koskowski w tytu
łach sygnowanych przez „Iskry”. W starannie wydawanej przez tę firmę w latach
siedemdziesiątych serii Klasyka Młodych krótkie, ale bardzo trafne wstępy
zamieszczała Ewa Kieruzalska.
Mimo że rozważania te dotyczą literatury pięknej, to jednak wydaje się, że
w odniesieniu do wielu tytułów taka pomoc dla czytelnika — wprowadzenie
w klimat epoki, przybliżenie najważniejszych wydarzeń historycznych, postaci
autora, wyjaśnienie trudnych nazw i terminów, jest niezbędna dla pełnego
odbioru dzieła i podnosi jego wartość informacyjną.
15 I. T e s s a r o w i c z - P a k u ł a ; Dojrzewanie w słońcu, dojrzewanie w cieniu. „Nowe Książki”
1984, nr 4, s. 90—92.
16 Pozycja nagrodzona w 1978 roku Newbery Medal, w 1981 roku Medalem im. J. Korczaka.
17 16% tytułów amerykańskiej literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, wydanej w latach
1944— 1989, miało krótkie omówienia w formie wstępu, przedmowy, notki od wydawcy, infor
macji o autorze i jego dziele, posłowia itp. 20% opatrzono przypisami wyjaśniającymi wyrazy
obce i trudne.
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The article concerns the state of information on history, nature and culture of USA in realistic
American literature for children and youth published in Poland in the years 1944— 1989. The author
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Zusammenfassung
Der Aufsatz betrifft die Informationen über die Geschichte, die Natur und die Kultur der USA in
der realistischen amerikanischen Literatur für Kinder und Jugendliche, die in Polen in den Jahren
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BOGDAN ZELER

Szkolna lektura arcydzieł literackich

Tekst niniejszego artykułu pozostaje w bezpośrednim związku z moim
wystąpieniem na konferencji organizowanej przez Uniwersytet Śląski i po
święconej młodemu czytelnikowi książek. Mówiłem wówczas o problemach
związanych z ustaleniem szkolnego kanonu lektur szkolnych1. Wskazywałem na
pewne niedoskonałości w doborze lektury, które wynikały z rozbieżności
pomiędzy oczekiwaniami młodych czytelników a stanowiskiem osób formułują
cych zalecenia, ujęte w program nauczania. Wniosek — konkluzja mojego
ówczesnego wystąpienia, sprowadzał się do stwierdzenia, iż dziś, w dobie kultury
ponowoczesnej, o doborze lektury w równym stopniu powinny decydować
preferencje uczniów i literaturoznawców. Istotne wydaje się, aby w tym
postmodernistycznym zbiorze tekstów oprócz tych budzących zainteresowanie
znalazły się i te, których waga wypływa z ich pozycji w systemie wartości
literackich.
Przedstawiona wówczas propozycja myślenia o szkolnym kanonie tekstów
dotyczyła szkoły średniej. Obecnie chciałbym skupić się na pytaniach, jak
budować ów kanon tekstów dla szkoły podstawowej, w jaki sposób inter
pretować te teksty lekturowe, wreszcie — jakie konsekwencje dla kręgu
wydawców książek ma zaproponowane przeze mnie rozumienie kanonu.
Odpowiedzi na te pytania wydają się szczególnie istotne w obecnej chwili,
kiedy polska szkoła znalazła się na zakręcie historycznym. Od kilku lat
przygotowywana jest reforma oświatowa, która ma zmienić oblicze polskiej
szkoły. Konsekwencje tego mają mieć zasadnicze znaczenie dla uczniów
wszystkich etapów nauczania. Reforma przygotowywana przez — niestety,
ciągle zmieniające się — zespoły ekspertów w zasadzie sprowadza się do
1
Por. B. Z e l e n Kanon - lektura - odbiór czytelniczy. W: M łody czytelnik w świecie książki,
biblioteki i informacji. Red. K. H e s k a-K w a ś n i e w i c z i I. S o c h a.Katowice 1996.

zaproponowania podstaw programowych, mających stanowić wspólną płasz
czyznę dla wszystkich programów, z których nauczyciel będzie mógł wybrać,
jego zdaniem, właściwy. Podstawy te mają również wyznaczać ramy programów
autorskich, które mogą tworzyć sami nauczyciele2.
Założenia, jakim podporządkowana jest edukacja polonistyczna w szkole
podstawowej i średniej, są zasadniczo odmienne. Gdyby próbować ukazać owe
różnice, można je sformułować w sposób następujący. Edukacja polonistyczna,
a ściślej mówiąc — literacka, podporządkowana jest w szkole średniej ka
tegoriom procesu historycznoliterackiego, nauczanie języka polskiego w szkole
podstawowej tej perspektywy nie wprowadza, wręcz ją programowo uchyla.
Inaczej mówiąc, program nauczania szkoły podstawowej zależy od kryteriów
poetyki opisowej i skonstruowany został na zasadzie opisu określonej siatki
pojęć teoretycznoliterackich3. Ucznia i nauczyciela w szkole podstawowej
interesuje pojedynczy tekst literacki, edukacja zaś na poziomie szkoły średniej
podporządkowana jest rozumieniu historii literatury.
Ta kategoria p o j e d y n c z o ś c i sprawia, że odmienne zasady muszą
decydować o pojawieniu się danej książki w spisie lektur szkolnych w tych dwu
okresach edukacji. Zwróćmy również uwagę na fakt, że w lekturach szkoły
podstawowej występują dwie kategorie tekstów. Pierwsza, to tzw. literatura dla
dzieci i młodzieży, charakteryzująca się swoją odrębnością, wynikającą przede
wszystkim ze specyfiki jej adresata. Oprócz tych tekstów, pisanych dla młodych
czytelników, obecna jest w programie szkoły podstawowej literatura pierwsza,
wysoka. Tak dzieje się zwłaszcza w klasach starszych szkoły podstawowej
(VI VIII).
Przedmiotem niniejszego szkicu będą kryteria doboru i interpretacji tej
drugiej kategorii tekstów. To świadomy wybór, gdyż literatura dla młodego
czytelnika rządzi się swoimi odrębnymi prawami. Występuje też zasadnicza
różnica w doborze tych dwu rodzajów tekstów. Książki adresowane do dzieci
i młodzieży (zwłaszcza teksty współczesne) doskonale się konkretyzują i nie
sprawiają większych trudności interpretacyjnych. Inaczej ma się sprawa z teks
tami zaliczanymi do tzw. literatury wysokiej. Tu często teksty stają się dla ucznia
mało czytelne, pojawiają się zasadnicze problemy z ich interpretacją, a wynikim
takiej sytuacji jest bariera, pojawiająca się pomiędzy tekstem i czytającym go
uczniem, której przezwyciężenie często wydaje się niemożliwe. Tym problemom
chciałbym teraz poświęcić nieco więcej uwagi.
Należy rozstrzygnąć, jakie kryteria mają decydować o wyborze tekstów
literackich, tworzących kanon lektur. Ponieważ — jak starałem się wykazać
wyżej — nie mogą to być ani kryteria wartości historycznoliterackich, ani — ze
względu na wiek ucznia — jego preferencje czytelnicze, proponuję, aby pod
2 Por. np. P rotokół ze zjazdu II etapu prac nad zestawieniem podstaw programowych ( minimów
programowych) kształcenia ogólnego. Warszawa 1993.
3 Ibidem.

porządkować ów wybór kategorii a r c y d z i e ł a . Czym jest arcydzieło litera
ckie? Odpowiedź na to pytanie wymagałaby obszernych przywołań tekstów
estetycznych, teoretycznoliterackich, zwłaszcza tych związanych z aksjologią
dzieła literackiego. Na potrzeby niniejszego artykułu proponuję wyróżnić te
kręgi problemów, które z kwestią myślenia o kategorii arcydzieła się wiążą4.
Pierwszy z nich to a s p e k t c z a s o w y , wynikający z poczucia ciągłości,
rozumianej pokoleniowo czy geograficznie. Temu kryterium podporządkowane
jest wartościowanie właściwe dla rozumowania historycznoliterackiego, kiedy
opisujemy literaturę w kategoriach konwencji, prądu, epoki etc. Status arcydzieła
tekst nabywa w trakcie s p o ł e c z n e j r e c e p c j i . Związany z takim myśleniem
jest również a s p e k t p o k o l e n i o w y . Każde kolejne pokolenie buduje swój
model arcydzieła, na którego podstawie dokonuje weryfikacji arcydzieł. Kolejny
wyznacznik arcydzielności to k r y t e r i u m d o s k o n a ł o ś c i . O doskonałości
dzieła stanowią w równym stopniu standardy artyzmu, jak i oryginalność dzieła.
Refleksja nad arcydziełem ulega również swoistemu przesunięciu w rejony
refleksji nad kulturą literacką (arcydzieła są powszechnie znane, akceptowane)
i interpretacją. Zastanówmy się nad tymi dwoma ostatnimi wyznacznikami.
Tradycja myślenia o pięknie podlega różnym uwarunkowaniom. Z jednej strony
jest ono podporządkowane kryterium ozdobności, z drugiej funkcjonalizmu.
Piękne może być więc i to, co pozwala na wypełnienie określonych funkcji.
Szkoła jest instytucją, dlatego szkolny dobór tekstu literackiego jest jej
funkcjom podporządkowany. Jak określić te funkcje tekstu-arcydzieła, wy
stępujące w szkolnym odbiorze? Barbara Kryda, dydaktyk literatury, stwierdza,
że szkoła sprowadza arcydzieła do narzędzia wychowania moralnego, społecz
nego i estetycznego, widzi w nich szansę kształtowania wyobrażeń, zapew
niających więź między pokoleniami i ciągłość kulturową5. Ten sposób myślenia
o tekście literackim sprawia, iż w spisach lektur znalazły się teksty, przy których
czytaniu pojawiają się bariery odbioru. Bardzo precyzyjnie określił je swego
czasu Zenon Uryga6. Przypomnijmy, iż są to: bariera kulturowa, bariera
językowa, bariera postaw i sprawności recepcyjnej.
Arcydzieła, to często teksty dla dzisiejszego czytelnika niezrozumiałe,
anachroniczne, wymagające lektury słowników, tekstów objaśniających, przy
pisów i komentarzy. O ile prawdopodobne jest, że uczeń szkoły średniej potrafi
korzystać z tego rodzaju tekstów, o tyle należy przyjąć, że korzystanie z nich
przez ucznia szkoły podstawowej będzie znacznie utrudnione. Jakie konsekwen
cje ma takie przeświadczenie dla formułowania zawartości szkolnego kanonu
4 Por. hasło „arcydzieło” w Słowniku terminów literackich. Red. J. S ł a w i ń s k i . Wro
cław—Warszawa—Kraków— Gdańsk—Łódź 1988.
5 Por. referat B. K r y d y : K lasyka literacka w odbiorze uczniów, wygłoszony na Zjeździe
Polonistów w Warszawie w 1995 roku.
6 Z. U r y g a ' Odbiór liryki w klasach maturalnych. Warszawa—Kraków 1982.

lektur? Pierwszą z nich staje się konstatacja, że pewne utwory literackie,
tradycyjnie się w nim znajdujące, powinny ze względu na owe bariery, zostać
zeń wyeliminowane. Przykładem są nowele pozytywistyczne, praktycznie nie
konkretyzujące się w lekturze uczniowskiej, dziejące się w archaicznej i obcej
dzisiejszemu młodemu człowiekowi rzeczywistości. O tekstach takich, jak A ntek,
Janko M u zyk a n t, warto mówić w szkole średniej, charakteryzując zjawiska
związane z polskim pozytywizmem. W szkole podstawowej powinno się je
zastąpić innymi utworami, bliższymi światu współczesnego młodego czytelnika.
Występowanie tych zasadniczych dla percepcji dzieł barier, musi prowadzić
również do rewizji rozumienia interpretacji tekstu literackiego. Pisałem o tym
szerzej przy innej okazji7. Przypomnę jedynie, iż optuję za interpretacją związaną
z pojęciem „śladu”, kategoriami świata autorskiego i świata czytelnika. Inter
pretację tekstu rozumie się tu jako relację bytu, jakim jest autor i jego świat,
z bytem i światem interpretatora. Tekst niesie w sobie zamknięty ślad bytu
autora tekstu. Zadaniem interpretatora jest owe ślady dostrzec i odpowiednio,
dążąc za nimi, wykorzystać w budowaniu interpretacji tekstu. Wielką wagę
przywiązać należy do „własnego doświadczenia” interpretatora. Interpretator
bowiem nadaje nowe znaczenie tekstowi przez przywołanie właściwych mu
struktur bytu. O interpretacji zdaje się w takim rozumieniu decydować określona
postawa interpretatora, jego kompetencja, preferencje światopoglądowe etc.
Interpretacja wynika również z wielu związków intertekstualnych pomiędzy
utworami literackimi. Interpretacja staje się kolejnym tekstem, który jest dziełem
interpretatora. Toczy on „dialog z tekstami, jako ktoś umiejscowiony w sieci
ról i pozycji komunikacyjnych, które właściwe są publiczności określonego
miejsca i czasu”8. Tak rozumiana interpretacja pozwala nam wzbogacić naszą
wizję świata, a jednocześnie nasze rozumienie świata decyduje o kształcie tej
interpretacji. Dzieło zaś jawi się jako utwór nie posiadający jednego określonego
i z góry danego sensu, lecz jako całość otwarta na różne odczytania.
Takie rozumienie interpretacji obliguje do pytania o to, jak powinna
wyglądać szkolna interpretacja tekstu arcydzieła literackiego. Wszak świat
czytelnika, jego kompetencje, doświadczenie czytelnicze, znajomość świata
wreszcie nie pozwalają w pełni na interpretację, a w każdym razie czynią ją
ograniczoną i bardzo zawężoną. To oczywiście w dużym stopniu pytanie natury
dydaktycznej, pytanie o metodę, do której należy sięgnąć przy szkolnym
omawianiu tekstu literackiego. Jawi się bowiem konieczność odnalezienia
metody pozwalającej na poszerzenie horyzontów świata czytelnika, a tym
samym wzbogacającej odczytanie tekstów lekturowych.
7 Por. B. Z e 1e r: D ostrzec człowieka. O szkolnej interpretacji tekstu literackiego. „Polonistyka”
1996, nr 10.
8 Por. J. S ł a w i ń s k i : Odbiór i odbiorca w procesie historycznoliterackim. W: I d e m: P róby
teoretycznoliterackie. Warszawa 1992, s. 83.

Metodą, która, wydaje się, umożliwiłaby takie poszerzenie horyzontu, jest
e k s p l i k a c j a t e k s t u , znana od wielu lat, znamienna dla dydaktyki francu
skiej, znana i w przedwojennej dydaktyce polskiej. Czym jest eksplikacja?
„Mianem eksplikacji (expliquer wytłumaczyć) tekstu określa się we Francji
szkolne ćwiczenie, na które składają się trzy czynności: 1) wybór krótkiego
tekstu
fragmentu lub całego utworu — na ogół liczącego nie więcej
niż trzydzieści linijek tekstu lub wersów; 2) staranne i wyraziste odczytanie
tekstu słuchaczom; 3) objaśnienie tekstu przez wskazanie jego myśli prze
wodniej, najważniejszych cech leksykalnych, składniowych, stylistycznych,
kompozycyjnych [...], tak żeby uzyskać jego całościową interpretację.
[...] Metodycy francuscy stawiają eksplikacji literackiej trzy cele, które mogą
być akcentowane z różną siłą, zależnie od komentowanego tekstu. Cel pierwszy
jest natury poznawczej: chodzi o wnikliwe z r o z u m i e n i e t e k s t u przez
uczniów. [...] Cel drugi jest natury pedagogicznej: p i ę k n o , s e n s i b u d o w ę
t e k s t u trzeba uczniom przybliżyć [...]. I cel trzeci, estetyczny: [...]. N au
czyciel zachęca do r a d o w a n i a s i ę s z t u k ą s ł o w a . ”9
Jak widzimy, w metodzie tej szczególne miejsce przypada nauczycielowi.
Interpretacja tekstu na lekcji prowadzonej tą metodą jest wynikiem starcia się
świata autora ze światem interpretatora-nauczyciela; od niego uczniowie zapośredniczają interpretację sensów wpisanych w tekst. M etoda eksplikacji, sądzę,
może stanowić dobre przygotowanie do samodzielnej interpretacji tekstu przez
uczniów. Drugą z metod, które w sposób zasadniczy mogą ułatwić odczytanie
tych sensów, stanowi drama. Dokonajmy i jej krótkiej charakterystyki:
„Podstawą dramy jest fikcyjna, wyobrażeniowa sytuacja, która powstaje, gdy
kilka osób we wspólnej przestrzeni przedstawia coś, co nie jest w danym czasie
obecne, używając jako środków wyrazu swoich ciał i głosów” — pisze Krystyna
Pankowska w swojej pracy D ram a —zabaw a —myślenie.
„Drama uczy samodzielności myślenia i działania, aktywności i otwartości,
rozwija emocje, wyobraźnię i fantazję [...]. Na lekcjach polskiego rozbudza
refleksję, pomaga w zrozumieniu motywacji różnych zachowań, w samodzielnej
analizie i interpretacji dzieła literackiego, a przede wszystkim wyzwala swobodne
mówienie. M etoda ta pozwala na autentyczny odbiór utworu.”10
Zwróćmy uwagę, że obie omówione metody szkolnego odczytania tekstu
literackiego, choć biegunowo usytuowane, pozwalają na „uruchomienie” po
stawy umożliwiającej uczniowi poznanie świata autorskiego (eksplikacja)
i zderzenie go ze światem czytelnika (drama). Mogą stać się punktem wyjścia
interpretacji tekstu, rozumianej w sposób wcześniej zarysowany.
9
Lekcje czytania. Eksplikacje literackie, część pierwsza. Red. W. D y n a k i A. L a b u d a .
Warszawa 1991, s. 9.
10
A . D z i e d z i c, J . P i c h a l s k a, E. Ś w i d e r s k a : Drama na lekcjach ję zy k a polskiego w szkole
średniej. Warszawa 1992, s. 8.

Ze szkolnym funkcjonowaniem tekstu literackiego wiąże się też kwestia jego
właściwego przygotowania edytorskiego. Dzisiejsze możliwości edytorskie, za
stosowanie nowoczesnych technik druku, skład komputerowy pozwalają na
odejście od tradycyjnego kształtu lektury. Sądzę, że konieczne jest takie jej
opracowanie, które ułatwi uczniowi zrozumienie tekstu oraz jego interpretaqç.
Przykładem tak pomyślanej lektury mogą być książki wydawane w serii Lektury
Szkolne przez wydawnictwo „Książnica” w Katowicach11. Tomy rozpoczyna
wstęp utrzymany w tonie eseju, wprowadzający w lekturę, adresowany do ucznia
zdolnego. Sama lektura opatrzona jest przypisami. Osobną kategorią tekstu są
wplecione w utwór (po rozdziałach powieści, scenach dramatu, wierszach)
wskazówki interpretacyjne. Ich przykład przedstawię w końcowej partii artykułu.
Do rozważenia pozostają inne możliwości wydania danej lektury. Sądzę, że
niezbędne w niedalekiej przyszłości okażą się preparacje tekstu, jego komen
towane streszczenia etc. Chodzi bowiem o znalezienie takiej formy, która
pozwoliłaby na sensowne obcowanie z dziełem i wyparłaby kolejne pojawiające
się na rynku „ściągi”.
Sądzę, że szczególna rola przypadnie w procesie poznawania lektury różnym
technikom wizualnym. Tradycja edytorstwa francuskiego świadczy, że możliwe
są wydania komiksów opartych na lekturach szkolnych. Tu jednak może pojawić
się bariera, jaką stwarza specyfika tego gatunku: „Utwory literatury klasycznej
przerobione na formę komiksową nigdy nie miały sukcesu. Ponieważ komiks
wytwarza swoje nowe mity i swoich nowych bohaterów.”12
Szkoła przyszłości korzystać będzie w znacznie większym zakresie z przekazu
filmowego. Obcowanie z dziełem filmowym, nauczenie umiejętności jego inter
pretacji to jedno z podstawowych zadań dzisiejszej edukacji. Lekcje języka
polskiego, poświęcone arcydziełom literackim, są dobrym miejscem do tego
rodzaju ćwiczeń. Wszak przede wszystkim arcydzieła doczekały się ekranizacji.
Aby zobrazować, jaki konkretny wymiar może mieć sposób traktowania
dzieła literackiego w szkole, proponuję prześledzenie przykładu. Od kilku lat,
w różnych kontekstach: interpretacyjnym, dydaktycznym, wreszcie edytorskim,
publikowałem uwagi o Z em ście Aleksandra Fredry.

Propozycja dydaktyczna
Rozpocznijmy od krótkiego przypomnienia historii tekstów Fredry w szkole,
ograniczając się do wybranych przykładów z 20-lecia i czasów nam bliższych,
zaświadczających, iż utwory te zawsze postrzegane były jako arcydzieła.
11 Seria ukazuje się pod red. K. H e s k i e j - K w a ś n i e w i c z i B . Z e l e r à .
12 K. T. T o e p l i t z: Sztuka komiksu. Warszawa 1985, s. 60.

„W gimnazjum, w ramach lektury obowiązkowej, w latach dwudziestych
w klasie VII czytano Śluby panieńskie. Również w lekturze uzupełniającej można
było skorzystać z dorobku Aleksandra Fredry. Dla klasy V była to możliwość
przeczytania Pana Geldhaba i Cudzoziem szczyzny, w klasie VU i VIII czytano
Odludków i poetę. Teksty Fredry znalazły również swoje miejsce w podręcz
nikach, np. w Wypisach polskich Gallego.”13 „Fragment Pana Geldhaba Fredry
służy autorowi Wzorów prozy i poezji jako przykład charakterystyki postaci.
Szczegółowe ćwiczenia zwracają uwagę czytelnika na cechy głównego bohatera,
ujawniające się w dialogach. Analizę kończy zaś zdanie: Napisz charakterystykę
pt. M ój przyjaciel (przyjaciółka), jeśli umiesz, w formie dramatycznej.”14
Podobna sytuacja była i w szkołach galicyjskich15.
Znalazł się również Fredro w Wypisach z literatury polskiej, wydanych
w 1940 roku we Lwowie, pod red. Jerzego Borejszy16.
Warto również przypomnieć podręcznik Kazimierza Wyki Historia lite
ratury polskiej dla kl. X , cz I. Romantyzm, wydany w 1952 roku, który dziś może
być odczytany jako świadectwo czasów, w których powstał. W podręczniku tym,
jak pisze Ewa Siczek: „Fredro zasługuje na osobny, dość obszerny rozdział
tylko dzięki temu, zdawałoby się, że właściwie romantykiem nie był. Z roman
tykami łączyła go »w spólna droga do realizm u«, przy czym, jak zaznacza
Wyka, realizm Fredry różnił się zasadniczo od tego, do którego doszli
romantycy. Jako przykład prawdziwie realistycznej komedii, która ukazuje
proces »przechodzenia w Polsce ustroju feudalnego i obyczaju szlacheckiego
w ustrój kapitalistyczny i obyczaj burżuazyjny«, omawiany jest Pan Geldhab.
» Mamy przeto w jego komedii realistyczną krytykę stosunków kapitalistycz
n y ch « — podsumowuje autor, dalej jednak ubolewa nad tym, że posługując się
realizmem, nie przeciwstawia się Fredro kapitalizmowi w obronie klas ucis
kanych.”17
W latach ostatnich obowiązujące programy szkolne18 wprowadziły do
lektury dwa dramaty: Zem stę w klasie siódmej i Śluby panieńskie w drugiej klasie
szkoły średniej. Daje to Fredrze bardzo mocną pozycję, gdyż Zem sta jest
praktycznie jedynym utworem dramatycznym, czytanym w całóści w szkole
podstawowej. Fakt ten ma i swoje ujemne strony, gdyż z lekturą tej komedii
powiązane zostało wprowadzenie całego szeregu terminów teoretycznoliterackich, zasada kompozycji tekstu dramatycznego, rodzaje komizmu itd.
13 H. Ga l i e : Wypisy polskie na kl. IV. Wzory prozy i poezji. Warszawa 1922.
14 Por. G. S o w i ń s k i : Podręczniki literatury jako inspiracja tw órczości pisarskiej uczniów.
W: Podręczniki literatury w szkole średniej. Wczoraj — dziś — jutro. Red. B. C h r z ą s t o w s k a .
Poznań 1991, s. 97.
15 Por. Z. B u d r e w i c z : Podręczniki dla szkól zawodowych w 20-leciu międzywojennym.
W: Podręczniki..., s. 105— 106.
16 Por. I. M i e c i ń s k i [ M. I n g i ot]: Polskie życie literackie we Lwowie lat 1939 — 1942.
Glossariusz 5. Wrocław 1989, s. 12— 16.
17 E. S i c z e k : Interpretacje romantyzmu w powojennych podręcznikach literatury W: P odręcz
niki..., s. 202.
18 Por. np. Program szkoły podstawowej. Język polski, klasy IV—-VII. Warszawa 1990; Program
liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego i technikum. Język polski (dwie wersje). Warszawa 1990.

M e t o d a . Jaką metodę wybrać, przygotowując lekcje o utworach Fredry.
Oczywiście, możliwości jest wiele. Chciałbym zwrócić uwagę na niektóre z nich,
które płyną niejako z przesłania samych tekstów Fredry.
Nie można zapominać, iż dzieła Fredry funkcjonują w sposób szczególny.
Jak pisał Mieczysław Inglot: „Z rozważań teatrologów i teoretyków literatury
wyłania się możliwość trojakiego oglądu dzieła sztuki o nazwie: tekst dramatu.
Najpierw jako tekstu literackiego, demonstrującego słownymi środkami wyrazu
» p o e ty c k ą « wizję świata, organizowaną z myślą o konwencji literackiej
z jednej, a o czytelniku z drugiej strony. Po drugie, jako konkretnej insce
nizacji (czy ich zespołu), w ramach której na wspomnianą organizację li
teracką nakładać się będzie konwencja odmienna: konwencja teatralna. W jej
obrębie tekst redukowany zostaje do rozmiarów scenariusza. Ponadto zostaje
adaptowany w kontekście takich tworzyw, jak kolor, światło, kształt, dźwięk,
ruch, gest, mimika, które składają się łącznie ze słowem — na wypowiedź
sceniczną. [...] konwencja teatralna uwzględnia sygnały zawarte w trzeciej
z wymienionych płaszczyzn: w »w izji scenicznej« pisarza.”19
Ten aspekt jest w przypadku utworów Fredry szczególnie widoczny,
posiadał on bowiem szczególne wyczucie sceny. Na uwagę zasługiwać więc będą
te wszystkie próby interpretacji tekstu dramatów Fredry, które ową teatralność
będą podkreślały.
I n s c e n i z a c j a . Jest to najbardziej narzucająca się możliwość prze
prowadzenia cyklu lekcji o Zem ście i Ślubach panieńskich. Cyklu, gdyż wymaga
ona szeregu przygotowań, aktywności całego zespołu klasowego. Na kolejne
etapy mogą złożyć się „próby czytane” tekstu, gdzie będzie on poddawany
analizie i interpretacji literaturoznawczej, a wnioski interpretacyjne „prze
kładane” będą na język gry aktorskiej. Omówić wypadnie kwestie scenograficz
ne, a wówczas będziemy mogli zwrócić uwagę na bardzo istotne znaczenie,
jakie mają w dramatach Fredry przestrzeń sceniczna i rekwizyty. Uczniowie
uzdolnieni muzycznie będą mogli podjąć się opracowania muzycznego frag
mentów dramatu.
Takie opracowanie lektury z pewnością da uczniom więcej satysfakcji
niż kolejne dokonywanie stereotypowej charakterystyki postaci (a przecież
tej charakterystyki i tak uczniowie dokonują, przygotowując koncepcję po
staci)20.
Inną formą przeprowadzenia lekcji wokół dramatów Fredry może być
próba omówienia fragmentów teatralnych inscenizacji (zarejestrowanych na
taśmie video). Można również podjąć próbę napisania recenzji obejrzanego
19 M. I n g 1o t: P roblem atyka wizji scenicznej w szkolnych interpretacjach dramatu. W : Edukacja
literacka w szkole. Antologia opracowań. Cz. 2: Teoretyczne i praktyczne problem y szkolnej interpretacji
tekstów literackich oraz zagadnienia procesu historycznoliterackiego. Wybór i oprać. W. D y n a k
i M. I n g l o t . Wrocław 1988, s. 43.
20 Por. propozycję zawartą w książce S. B o r t n o w s k i e g o : Ścisłość i emocja. Szkice
polonistyczne. Warszawa 1977. O inscenizacji dramatów Fredry pisze też J. A. Fr ęś : Dramat i teatr
w szkole średniej. Warszawa 1992, s. 61.

spektaklu teatralnego (Zemstę i Śluby panieńskie ma w swym repertuarze
większość teatrów). Wszystkie te formy lekcji i przejawy aktywności uczniów
służyć mogą teatrologicznej edukacji młodzieży i wykształcić — obok znajomo
ści tekstów Fredry i umiejętności ich odczytania — postawę wnikliwego,
krytycznego odbiorcy dzieła teatralnego.
D r a m a . Jedną z nowocześniejszych metod prowadzenia lekcji mogą
stać się różne techniki dramy. N a lekcjach poświęconych dramatom Fredry
wykorzystać można np. wywiad z jedną z postaci (np. Milczkiem lub Papkinem).
Ciekawe możliwości daje technika rzeźby. „Polega ona na tym, iż uczeń
przyjmując rolę, zamiera w bezruchu, jednocześnie ekspresyjnie i komuni
katywnie wyrażając uczucie, postawę czy sytuację; przy czym ważna tu
jest zarówno wymowa całego ciała, jak i jego poszczególnych elementów,
gestu ręki, mimiki twarzy [...]. Jeden uczeń jest rzeźbiarzem, drugi materiałem
do rzeźbienia.”21 Technika ta może okazać się bardzo przydatna dla przed
stawienia charakteru postaci z komedii Fredry (np. Papkina, Albina). Podobny
charakter ma technika stop-klatki — zatrzymanego obrazu, kiedy uczniowie
przedstawiają zdarzenie uchwycone i zatrzymane w najbardziej dramatycznym
momencie (tu dramaty Fredry dostarczają olbrzymiej liczby możliwości:
powrót Gustawa, walka o mur etc.). Wykorzystać można również inne techniki
dramy: kreślenie planu miejsca akcji w Zemście, pisanie listu do Fredry
z prośbą, aby wbrew wszystkiemu nie podejmował decyzji o zaniechaniu dalszej
twórczości itp.
S k r z y d l a t e s ł o w a . Nie sposób nie wspomnieć na zakończenie, iż
wyjątkowe możliwości zorganizowania ciekawych lekcji przynoszą skrzydlate
słowa z utworów Aleksandra Fredry. Któż nie zna powiedzeń: „Giną za mną
kobiety!” czy „Niech się dzieje wola nieba / / Z nią się zawsze zgadzać trzeba”;
„Wolnoć Tomku w swoim domku”; „Szanuj zdrowie należycie, / / Bo jak
umrzesz, stracisz życie”. M ogą stać się one źródłem literackich zagadek
i konkursów. Są też doskonałą okazją do zapoznania uczniów z takimi
publikacjami, jak Skrzydlate słowa Henryka Markiewicza i Andrzeja Roma
nowskiego czy K sięga cytatów z polskiej literatury pięknej Pawła Hertza
i Władysława Kopalińskiego22. Warto również z uczniami zastanowić się nad
funkcją, jaką pełnią w tekstach Fredry przysłowia.
Przedstawiona propozycja szkolnych kontekstów utworów Fredry zdaje
się potwierdzać fakt, iż dzieło Fredry zachowało świeżość odczytań nie
tylko dzięki literaturoznawcom, ludziom teatru, ale i dzięki szkolnej po
lonistyce.23
21 Por. A. D z i e d z i c , J. P i c h a l s k a , E. Ś w i d e r s k a : Drama na lekcjach..., s. 19.
22 H. M a r k i e w i c z , A. R o m a n o w s k i : Skrzydlate słowa. Warszawa 1990; P. H e r t z ,
W. K o p a l i ń s k i : K sięga cytatów z polskiej literatury pięknej. Warszawa 1975.
23 B. Z e l e r : Dlaczego „Z em sta” je s t śmieszna? Twórczość Aleksandra F redry w dydaktyce
polonistycznej. W: K sięga w dwusetną rocznicę urodzin Aleksandra Fredry. Red. J. K o l b u s z e w s k i .
Wrocław 1994.

Propozycja edytorska
Poniżej przytaczam fragment opracowania dydaktycznego tekstu Z em sty.
Są to uwagi zamieszczone po III akcie komedii.
W arto w iedzieć, że...

Pojedynek — wywodzi się z średniowiecznych „sądów bożych”, walk
rycerskich, w których były rozstrzygane wszelkie sporne kwestie. Jak pisze
cytowany już Gloger: „Pojedynki rycerstwa polskiego odbywały się pierwotnie
konno, w zbroi, z kopią lub mieczem, jak turnieje i gonitwy, później dopiero
stawano pieszo do walki z mieczem lub szablą. Pistolety i szpady, czyli, jak
nazywano, rożny francuskie, mieli Polacy w pogardzie, jako broń dla rycerza
nieprzyzwoitą. Panicze tylko wychowani z cudzoziemska, robili wyłom w oby
czaju narodowym.”
Papkin podejmuje się na polecenie Cześnika misji. Udaje się do Rejenta,
aby w imieniu swego pana wyzwać go na pojedynek. Trudna to była rola.
Jan Stanisław Bystroń pisze o tym w swych Dziejach obyczajów w dawnej
Polsce : „Bywało też, że posyłano z wyzwaniem kogoś ze służby; nie zawsze
dobrze traktowano takich posłańców. Matuszewicz opowiada, że gdy Bogu
sławski wysłał przez pachołka pisemne wezwanie do Judyckiego, tenże
kazał posłańcowi na miejscu zaaplikować dwieście nahajów i tak zbitego
odesłał z odpowiedzią.”
Z astanów się i odpowiedz...

Papkin już wcześniej był posłem Cześnika. Przypomnij, na czym polegało
jego zadanie w akcie pierwszym?
Jak oceniasz przemianę, jakiej ulega Papkin w scenie rozmowy z Rejentem
Milczkiem (od pewności siebie do uległości)?
Jak charakteryzują Rejenta Milczka rozmowy, jakie prowadzi z murarzami
(sc. 1) i synem (sc. 2)?
W ykonaj:

Rejent w scenie rozmowy z Papkinem daje się poznać jako doskonały
prawnik. Zbierz, pojawiające się w tekście terminy prawnicze i ułóż ich
słowniczek.
Napisz krótki list Rejenta do Cześnika, w którym informuje o przyjęciu
wyzwania na pojedynek.24
24 A. F r e d r o : Z em sta. Wstęp i oprać. B. Z e l e r . Katowice 1996, s. 131.

BOGDAN ZELER
School Reading of Literary Masterpieces
Summary
The article is an attempt at an answer how to create a canon of texts for primary school, how to
interpret those reading texts, and finally — what consequences the author’s understanding of the
canon for publishers’ circles will bring. The answers to those questions seem particularly important at
the present moment when Polish school experienced a historic turning point. The educational reform
supposed to change the face of Polish school is prepared for last few years. Its consequences are
supposed to be of crucial importance for students of all educational stages.
Consideration of the consequences in the context of thinking about educational models in
primary school is particulary important. A single literary text is a subject of interest for a student and
teacher in such a school. There are two categories of texts in primary schools’ reading lists. The first
one is so called children’s and young people’s literature characteried by its individual features
resulting first of all from the specificity of its receiver. Apart from those texts written for young readers
there is so called „high literature” present in the primary school’s syllabus. It happens especially in
older classes of primary school (VI— VIII). The subject of the study are the criteria of choice and
interpretation of the second category of texts. There is an essential difference in the perception o f those
two kinds of texts. The books addressed to children and young people (in particular contemporary
ones) specify perfectly and do not cause bigger interpretative difficulties. There is a different situation
when regarding the texts included to the so called high literature. They become little readable for
a student, there occur fundamental problems in their interpretation and as a result there appears
a barrier between the text and the student reading it, an obstacle almost impossible to overcome.
There is a proposal introduced in the article to reduce the canon of primary school readings to the
reading of masterpieces. The methods simplifying their explanation (e.g. the method of literary
interpretation) were pointed out. There was also indicated the necessity of new solutions in the sphere
of publishing the school readings and proposed actual solutions to the editor’s problems.

BOGDAN ZELER
Meisterwerke der Literatur im Schulunterricht
Zusammenfassung
Im Aufsatz wird versucht, die Fragen zu beantworten, wie die Lektürenliste für die Grundschule
aufgebaut werden sollte, wie die Texte der Lektüren interpretiert werden sollten, und welche
Konsequenzen für die Verläger das von mir vergeschlagene Verstehen der Lektürenliste haben wird.
Die Antworten auf diese Fragen scheinen heute, wo sich die polnische Schule einem Wendepunkt
näherte, besonders wichtig zu sein. Seit einigen Jahren wird die Bildungsreform, die das polnische
Schulewesen ändern soll, vorbereitet. Die Resultate dieser Reform sind für die Schüler aller
Schularten von großer Bedeutung.
Besonders wichtig ist dies im Kontext des Bildungsmodells in der Grundschule. Für den Schüler
und den Lehrer dieser Schule ist nur der literarische Text von Bedeutung. In den Lektüren für die
Grundschule findet man zwei Kategorien der Texte. Die erste Kategorie bildet die sog. Literatur für
Kinder und Jugendliche, die wegen der Spezifik des Adressaten eine besondere ist. Neben den

Texten, die für junge Leser geschrieben werden, steht auch im Programm der Grundschule die sog.
hohe Literatur. Dies betrifft vor allem die letzten (VI— VIII) Klassen der Grundschule. In dem
vorliegenden Aufsatz werden die Kriterien der Wahl und der Interpretation der Texte der zweiten
Kategorie erörtert. Die Rezeption beider Arten der Texte ist grundverschieden. Die für Kinder und
Jugendliche bestimmten Bücher (vor allem die gegenwärtigen) konkretisieren sich exzellent und
bilden keine Schwierigekiten bei der Interpretation. Anders ist es mit Texten, die zu der sog. hohen
Literatur gerechnet werden. Diese sind für den Schüler schwierig, es treten hier grundsätzlich
Probleme bei der Interpretation auf, und Resultat dessen ist die Kluft zwischen dem Text und ihn
lesenden Schüler, deren Überwindung oft unmöglich erscheint.
Im Aufsatz wurde der Vorschlag gemacht, daß die Lektürenliste für die Grundschule auf die
Lektüre der Meisterwerke beschränkt wird. Man zeigte Methoden, die ihre Interpretation erleichtern
(zB. die Methode der literarischen Explikation). Auch die Notwendigkeit neuer Lösungen im Bereich
der Herausgabe von Schulllektüren wurde unterstrichen und konkrete Lösungen edititorischer
Probleme vorgeschlagen.
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