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Instynkt nakazujący dzieciom rwać się do życia, 
popycha je z równą siłą (...) ku wartościom moral
nym i  społecznym, które, jak dowiodło doświad
czenie wieków, okazały się najlepszymi strażnika
mi praw dziecka

Paul Hazard, KSIĄŻKI, DZIECI I DOROŚLI

Toteż ważna sprawa ta „dziecinna książka", gdyż 
słowo w  niej zaklęte to wielka siła kształtująca 

duszę dziecka, siła zła lub dobra, więc trzeba 
wiedzieć, którą z nich się wybiera 

Ewa Szelburg-Zaremblna. KILKA UWAG 
O LITERATURZE DLA DZIECI
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WSTĘP

Na publikację niniejszą składają się nnateriały z konferencji naukowej, 
która odbyła się pod hasłem „Tradycje narodowo-kulturowe w  literaturze 
dla dzieci i młodzieży”  w  Warszawie-Jachrance w  dniach 30 XI — 2 XII 
1994 r. Wygłoszone na konferencji referaty zostały skupione w  trzech 
kręgach tematycznych; I —  Topos narodu i aksjologiczne centrum kultury 
polskiej; II — W kręgu polskich tradycji narodowo-kulturowych; III —  Na
rodowa literatura dziecięca w  krajach Europy i europejska tradycja kulturo
wa w  Polsce.

Materiały wchodzące w  skład tej publikacji mówią nie tylko o kształ
towaniu świadomości narodowe] i kulturowej przez literaturę; są też próbą 
wykazania złożoności funkcji książki dziecięcej, prezentacji systemu warto
ści, jakie proponuje, oraz jej udziału w  tworzeniu norm moralnych 
współczesnego świata.

Konferencja była owocem inicjatywy i trudu organizacyjnego Biblioteki 
Publicznej m.st. Warszawy— Biblioteki Głównej i Stowarzyszenia Biblio
tekarzy Polskich. Jej temat zrodził się z przekonania o wyjątkowej randze 
wartości, jakie tkwią w  kulturze narodowej jako cząstce nowożytnej 
kultury europejskiej, i ze świadomości, jak ważne miejsce zajmuje w  niej 
literatura dla dzieci i młodzieży i jak wielką rolę odgrywa książka w  kształ
towaniu osobowości ludzkiej.

Towarzysząc człowiekowi przez całe życie, może ona działać na jego 
rozwój intelektualny, wpływać na postawę ideową, dostarczać przeżyć 
estetycznych.

Szczególna rola przypada książce dla dziecka. Zawarte we wczesnym 
dzieciństwie przymierze z książką, przynosi zazwyczaj najbardziej pożądane 
efekty, ponieważ wtedy właśnie jej wpływ jest najsilniejszy i najtrwalszy. 
Kontakty dziecka z książka stają się podstawą powstania niezwykle cennego 
nawyku czytania, tak potrzebnego wobec konkurencji technicznych form 
przekazu, uatrakcyjniających i zwielokrotniających sposoby komunikacji 
kulturowej. Mimo ich istnienia i ustawicznego rozwoju książka dziecięca 
nadal pozostaje ważnym źródłem wiedzy o świecie i człowieku, rozwija 
wyobraźnię, nadaje kierunek zainteresowaniom. Proponując młodemu po
koleniu określony system wartości, bierze udział w  jego wychowaniu.

Mówiąc o wielostronnym oddziaływaniu książki na młode pokolenie 
czytelników, nie można pominąć roli bibliotek, które poprzez zorganizowa
ne formy udostępniania — upowszechniają zawarte w  niej treści.

Biblioteka Publiczna w  Warszawie, jako jedna z pierwszych, doceniła 
znaczenie książki dziecięcej, organizując już w  1927 r. pierwszą Wzorową 
Bibliotekę dla Dzieci w  Warszawie w  dzielnicy Ochota przy ul. Grójeckiej. 
W latach następnych dzięki wspaniałym iDibliotekarkom-entuzjastkom 
rozwoju czytelnictwa dziecięcego, m.in. Marii Gutry i Barbarze Groniow- 
skiej, liczba warszawskich bibliotek dziecięcych szybko rosła.



Otwarcie Konferencji —  dyr. Janina JAGIELSKA

Idea ta znalazła także odbicie w  podjętym procesie gromadzenia 
w  specjalnym dziale archiwalnych tekstów pisanych i wydanych dla dzieci. 
Tak powstał księgozbiór otwartego w  roku 1938 Działu Muzeum Książki 
Dziecięcej — jedynego w  Polsce i jednego z nielicznych w  Europie. Stał 
on się rychło niezastąpioną bazą dla rozwijających się badań nad literaturą 
dla dzieci i młodzieży. Był także pomocny w przygotowaniu merytorycz
nym niniejszej konferencji eksponującej rolę książki dziecięcej w  za
chowaniu ciągłości kulturowej i narodowej.

Konferencja rozpoczęła się w  Warszawie w Bibliotece Publicznej m.st. 
Warszawy— Bibliotece Głównej. Otwarcia jej dokonał Wojewoda War
szawski, Bohdan Jastrzębski.

Miłym akcentem oficjalnej części konferencji było odczytanie i przeka
zanie przez Dyrektora Departamentu Upowszechniania Kultury, Macieja 
Klimczaka, listu Podsekretarza Stanu w  Ministerstwie Kultury i Sztuki, 
Zdzisława Podkańskiego.

Sesja zgromadziła ponad 80 osób, zarówno specjalistów w  zakresie 
literatury dziecięcej z kraju i zagranicy (Włochy, Bułgaria, Litwa, Austria, 
Niemcy, Finlandia), jak wydawców książek i czasopism, wykładowców 
literatury dziecięcej oraz instruktorów WBP.

W przygotowaniu programu naukowego konferencji uczestniczyli 
członkowie Międzyuczelnianego Zespołu Badawczego Literatury dla Dzie
ci i Młodzieży.

Otwarcie wystawy ilustrującej tradycje narodowo-kulturowe w  litera
turze dla dzieci i młodzieży w  poszczególnych epokach — przygotowanej 
przez Muzeum Książki Dziecięcej — zakończyło oficjalną część konferen
cji. Obrady merytoryczne odbyły się w  Jachrance.

Janina Jagielska



WYSTĄPIENIE WOJEWODY WARSZAWSKIEGO 
BOHDANA JASTRZĘBSKIEGO

Mam zaszczyt otworzyć obrady 
rozpoczynającej się dzisiaj konferencji 
na temat „Tradycji narodowo-kulturo- 
wych w  literaturze dla dzieci i młodzie
ży", która zgromadziła tak liczne grono 
wybitnych znawców tego przedmiotu.

W dzisiejszych! czasach wciąż roz
wijające się środki audiowizualne, słu
żące niestety bardzo często tylko roz
rywce, odciągają młodego człowieka 
od wartościowej książki, której roli nie 
sposób wręcz przecenić. Literatura dla 
dzieci i młodzieży jest bardzo specyfi
czna, bo słowo pisane musi trafić do 
małego czytelnika pozostawiając nie
zatarte ślady w  jego pamięci; utrwa
lić — bawiąc — wszelkie pozytywne 
cechy, jakie w inny charakteryzować 
człowieka dorosłego. Jedną z tych 
cech jest świadomość kulturowo-na- 
rodowa. Literatura to jeden ze sposo
bów przekazywania młodym najcen

niejszych wartości; uczenia, czym jest ojczyzna i jej kultura dla każdego 
narodu, w  jak najlepszym tego słowa znaczeniu.

Kazimierz Wyka powiedział kiedyś, że literatura dla dzieci i młodzieży 
jest jakby szklaną kulą, w  której odbijają się w  nieco innym kształcie 
problemy literatury dla dorosłych. O tym też musimy pamiętać.

Życzę Państwu owocnych obrad. Jestem przekonany, że wzbogacą 
one naszą wiedzę o zadaniach i osiągnięciach literatury przeznaczonej dla 
młodych pokoleń.
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TOPOS NARODU 
I AKSJOLOGICZNE CENTRUM 

KULTURY POLSKIEJ





TOPOS NARODU, CZYLI 
„MIEJSCA WSPÓLNE" W  MICIE, 

BAŚNI I ZABAWIE DZIECIĘCEJ

Tematy literackie, osadzone na toposie „locus amoenus" (czyli miejsca 
ukochane, do których pejzażowo przynależą pagórki, potoczki, łąki i lasy ze 
śpiewem ptaków) były wielokrotnie wykorzystywane przez „wielką poe
zję". W twórczości dla dorosłych wyraża je Mickiewiczowska tęsknota do 
„kraju lat dziecinnych", który „pozostanie święty i czysty jak pierwsze 
kochanie"; w  poezji dla dzieci jawi się w  wierszu Konopnickiej w  formie 
zagadki: — „a jak zowie się ten kraj?... tam gdzie Wisła modra płynie, 
szumią zboża na równinie".

W literaturze dla dzieci starszych i w  młodzieżowej problematyka 
narodu i ojczyzny jest narzucona, trochę „na wprost" przez autorów 
powieści historycznych (Kraszewskiego, Sienkiewicza, Domańską lub 
Bunscha). U najmłodszych sprawy te kształtują się w  oparciu o dziecięce 
zabawy, przede wszystkim te, które budują poczucie wspólnoty. Należą do 
nich zatem różnego rodzaju „koła młyńskie" z wyraźnie zaznaczonym 
środkiem, a więc centrum (stolicy, króla, zamku na górze, grodu lub 
skarbu). Układy takie w  schematycznie zaznaczonym rysunku wyglądają 
jak mandale, czyli kształty szczęścia.

Przykładem tego typu zabawy — śpiewanki jest znana maluchom Róży
czka w czerwonym wieńcu... Usytuowanie tejże Różyczyki w  środku koła, jej 
królewski wieniec-korona, hołd oddawany przez otoczenie a także pod
porządkowanie się jej decyzjom — „kogo kochasz tego bierz", świadczą
0 gruntującym się w  pojęciach dzieci stereotypie władzy przyjętej dobrowol
nie, w  poczuciu sprawiedliwości. Na tym kulturowo-zabawowym wzorcu 
znaczeniowym bazują baśniowe wątki, w  których za czyny bohaterskie 
czeka zwycięzcę ręka królewny i pół królestwa. I to jest właśnie związek 
„wartościowego" budowania pojęcia ojcowizny-ojczyzny u dzieci.

Ponieważ w  baśniach odżywają wątki prastarych mitów, w  nich trzeba 
szukać zarysu obrazu — wzorca „ziemi obiecanej". W naszej, polskiej 
literaturze owym źródłem motywów, wątków i tematów jest grecka
1 rzymska mitologia. I tak w  opowieściach o Eneaszu opuszczającym 
Troję w  poszukiwaniu nowej siedziby-ojczyzny oraz o Romulusie i Re- 
musie, którzy założyli Rzym, występują znaczące elementy tej podstawo
wej fabuły.



Oto one:
— opuszczenie domu, czyli wyjście -  exodus (żeby zatęsknić);
— zejście do podziemi celem odrodzenia i nabrania mocy (żeby 

zrozumieć);
— pojęcie za żonę królewny, jak Eneasz, którzy pojął za żonę Lawinię, 

córkę starego króla Latynusa (żeby stworzyć pełnię-rodzinę);
—  bratobójcza walka o władzę, gdzie krew Remusa staje się ofiarą 

(żeby znać cenę);
—  wytyczenie granic (żeby znać miarę);
— zebranie drużyny (żeby być „między swemi").
Tak zrekonstruowany wzorzec fabularny powtarza się wielokrotnie (w 

całości lub fragmentach)) w  podaniach, legendach i baśniach wielu krajów; 
ulega też „przemieszczeniu" w  innych gatunkach literackich. Wyraźnie 
widoczny jest w  wybranych dla przykładu baśniach fantastycznych Marii 
Kędziorzyny zebranych w  książce pt. Serce w plecaku ^ Utwór ten ma 
budowę szkatułkową, w  której ramy i tło stanowi wątek żołnierza-tułacza, 
co jak Odyseusz nie może wrócić do domu, w  którym czeka dziewczyna. 
Ponieważ nosi jej serce w  plecaku, jako drugie, „zapasowe", czuje się 
bezpieczny i wesoły, jak „opowiada" o tym znana, żołnierska piosenka: 

„Żołnierz drogą maszerował, 
nad serduszkiem się użalił, 
serce do plecaka schował 
i pomaszerował dalej..."

W utworze Kędziorzyny Śmierć ma topiczną postać dziewczyny-sta- 
ruszki, przybiera więc różne wyglądy. Kiedy udaje się po duszę starowinki, 
sama kuśtyka o kiju, kiedy ma zabrać z tego świata rycerza-bohatera, 
nakłada zbroję i dosiada tura. Żołnierz przechytrza ją za każdym razem, 
ponieważ uosobiona Śmierć, jak każda baba, jest łasa na plotki, a Walenty 
należy do bohaterów typu ludzie-opowieści, co jak Szeherezada wymigują 
się śmierci. Ale ten żołnierski spryt ma służyć nie tylko jemu osobiście, 
powinien też „przysłużyć" się dla dobra ogółu — ludzi, narodu, ziemi, 
ojczyzny, czyli wielkiej wspólnoty. Toteż w  opowieściach żołnierza ukryte 
są pouczenia i nakazy dotyczące tej ważnej sprawy.

Pierwsza opowieść nosi tytuł O srogim królu, nieszczęśliwej królowej 
i  królewiczu Niedźwiedziu. Powiela prastary motyw „przemiany", w  której 
niedźwiadek okazuje się synem królewskim. Bo to, co na wierzchu, jest tylko 
skórą, którą można zrzucić (jak mundur), a prawda jest zawsze ukryta.

W drugiej opowieści, O dobrej Handzi co płakała perłami, a różami się 
śmiała okazuje się jak ważne są w  życiu przyjazne związki, nawet ze 
zwierzętami (owadami i ptakami). Bo każdy, kto szykuje się do zwycięstwa. 
powinien zebrać drużynę.

W kolejnej opowieści, O uschłej jabłonce, książęcym synu, niewinnej 
panience i  o swym własnym szczęściu, żołnierz-narrator wspomina 
o swej wyprawie za góry i morza po dobre rady, do samego diabła. Od niego 
dowiaduje się bowiem, co robić, aby drzewo na powrót rodziło 
owoce, następca tronu wyzdrowiał z niemocy, a panna wyplątała się



z niefortunnych związków. Ta „żołnierska" wiedza, która przynosi w y
zwolenie, wyznacza właściwe granice zachowania i postępowania zaan
gażowanych w  wypadki osób (nie wolno złota zakopywać do ziemi, nie 
wolno pobłażać synowi ani pozwolić zwodzić się kobietonn).

Opowieść czwarta, O próżnej Dorocie, braciach bliźniakach i  o bohate
rze, „powtarza" historię bazyliszka, który w  ruinach zamku pilnuje skarbów 
i wzrokiem „meduzy" zabija śmiałków żądnych bogactwa. Pomimo że 
liczne ofiary odstraszyły potencjalnych bohaterów, w  końcu znalazł się 
jeden o czystych intencjach, co to nie chciał złota, ale sławę, który oszukał 
i pokonał złe moce. Tak więc głęboki sens tej opowieści „przypomina", że 
strach paraliżuje i obezwładnia człowieka, a prawdziwa siła kryje się 
w ciemnościach, do których trzeba zstąpić.

W opowieści O jaszczurowej żonie Marysi, która bała się wyśmiewania 
podkreślana jest waga próby, przede wszystkim pokonania siebie (niby 
brata bliźniaka).

Ostatnia opowieść O Jaśku co powrócił z nieba na ziemię, by znałeżć 
jeden dobry uczynek, dotyczy zdobycia fortecy, czyli krółestwa (tj. Nowe
go Jeruzalem), dla którego warto podjąć każdy wysiłek — nawet przejść 
tam i z powrotem przez bramę śmierci.

Wszystkie te opowieści (sumujące ideę „ziemi obiecanej") oparte są na 
ludowych podaniach znanych wielu czytelnikom. Tu, w  Sercu w płecaku, 
zgodnie z Freyowską ideą literatury „przemieszczonej" — powtarzają one 
to, co zostało wcześniej wyrażane w  formach przedliterackich —  mitach 
i „obrzędach" zabawowych.

Ponieważ wzorzec fabularny mitu o Eneaszu a także o Romulusie 
i Romusie został przedstawiony wcześniej, teraz warto przyjrzeć się 
regułom dziecięcej zabawy. Bo, żeby dobrze się bawić, trzeba:

— nie bać się, nawet jeśli się musi wejść do ciemnego pokoju;
— spróbować być kimś innym, a więc przebrać się, zmienić skórę;
— postarać się o tajnych „kum pli";
— samemu być sprytnym dać się oszukać;
— koniecznie „zdobyć fortecę".
W przedstawionych rozważaniach pojawia się potrójny układ, złożony 

z mitu, baśni (historii fantastycznej) i dziecięcej zabawy. Wskazane 
analogie i tożsamości, a przede wszystkim „miejsca wspólne", budują tzw. 
wielki temat, dotyczący narodowej wspólnoty, czyli bycia „między swemi". 
Realizuje się on najpierw w  rodzinnym kręgu, w  zabawie w  „koła 
młyńskie", w  gronie rówieśników (czyli w  „spółce hultajskiej", bo „sześciu 
zawsze sobie radę da"); potem w  żołnierskiej kompanii, szeregu obrońców 
domu i ojczyzny. Bo wszystko zaczyna się od domu, a więc kołyski, pokoju 
dziecinnego, zamkniętego ogrodu, który otwiera się na pola, łąki, lasy, 
a w  końcu obejmuje obszar „tam, gdzie Wisła płynie", z „Warsza
wą -  sercem Polski", „od gór aż do morza".

Przyp is
 ̂ M. Kędzierzyna, Serce w  plecaku. Kraków (1948).



A TOPOS OF THE NATION, I.E. COMMON PLACES IN MYTHS, FAIRY 
TALES AND CHILDREN'S GAMES

The work presents the concept of a topos in literary studies, its definition and 
typology. The author introduces this category into the analysis of selected legends, 
fairy tales, myths and children's games. Referring to the myth about Aeneas, Remus 
and Romulus, she distinguishes various attitudes of literary heroes. The structure of 
a myth is compared to the structure of Serce w  plecaku (A Heart in the Rucksack) 
by M. Kędziorzyna. She finds "common places" based on linguistic and visual 
patterns. She discusses the cultural model of children's games.
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Bogusław Żurakowski

LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  
A AKSJOLOGICZNE CENTRUM  

KULTURY POLSKIEJ

Rozpoznanie obszaru literackiego, na którym dokonuje się wyboru 
konwencji i wartości, poprzedzone jest badaniami całokształtu materiału 
kulturowego. Ograniczamy się tu jednak do polskiej literatury adresowanej 
do młodego odbiorcy, mając na uwadze jej potencjał aksjologiczny. 
Kierując intencję badawczą na aksjologiczną sferę literatury, odsłaniamy to, 
co zostało w  niej wyrażone, a co nieustannie dynamizuje „stawanie się" 
literatury w  aktach odbioru.

Dynamizm literatury pięknej zdaje się wynikać z tego, że jest ta 
dziedzina ponawianiem odpowiedzi na wyzwania płynące ze świata 
wartości. W przypadku literatury dla dzieci i młodzieży dynamizm jest 
warunkowany szeroko pojętymi celami edukacyjnymi, które zadecydowały
0 powołaniu tego typu utworów do istnienia. W literaturze dla modego 
odbiorcy „odpowiedź" na świat wartości uwarunkowana jest zaznaczającą 
się funkcją apelatywną tekstu. Podmiot czynności twórczych odwołuje się 
tu do wartości preferowanych przez dzieci i młodzież, równocześnie 
w  proponowanej przez niego komunikacji literackiej czyni celem prze
kształcanie postawy młodego odbiorcy, tak by odbiorca ów był w  stanie 
pojąć i przyjąć hierarchię wartości ludzi dorosłych w  określonym kręgu 
kultury.

Przekazywanie świadomości wartości przez autora wyraża się w  apela- 
tywnym ukierunkowaniu funkcji literatury adresowanej do młodego od
biorcy. Wartości wywołują u odbiorcy przeżycia aksjologiczne, co z kolei 
wpływa na kształtowanie postawy człowieka wobec świata. Wiąże się to 
także z wartościowością samego dzieła, ale również z odniesieniami do 
uniwersum wartości oraz z inkluzją owej sfery w  dziele.

Pomijamy odrębny problem świadomości pisarza w  aspekcie genetycz
nym (genezy dzieła). Sposób przenikania wartości i idei w  dzieło wciąż jest 
zjawiskiem tajemniczym. Dotychczasowe próby jego określenia nie przy
niosły zadowalających rezultatów. Stwierdzamy natomiast, że dzieło jest 
przyjmowane, a także oceniane między innymi ze względu na przyswojony 
w  nim świat wartości. W literaturze dla młodego odbiorcy raz akcentowane 
są wartości pozaestetyczne (jak to się dzieje w  twórczości S. Jachowicza
1 K. Hoffmanowej), kiedy indziej wyeksponowane są w  niej wartości



estetyczne i artystyczne, czego przykładem może być twórczość Konopnic
kiej, Porazińskiej, Żurakowskiej, Tuwima, Czechowicza, Kulmowej, Ka
mieńskiej, Ficowskiego, ks. Twardowskiego. Żakiewicza, Woroszylskiego 
i wielu innych autorów. W tym drugim przypadku mówimy o powszechnie 
obowiązującej w  literaturze pięknej hierarchii wartości, to jest takiej 
hierarchii, która preferuje autoteliczne wartości literackie (artystyczno- 
estetyczne).

Mamy też na uwadze odpowiedzialność za dzieło literackie. Utwór 
literacki adresowany do młodego odbiorcy jest osądzany przez co najmniej 
trzy trybunały, reprezentujące: dzieci, wychowawców i krytyków literac
kich. Każda z wymienionych grup wydaje sąd o dziele wedle własnego 
niepisanego kodeksu. Specyfiką wartościowania utworu literackiego dla 
młodego odbiorcy jest także to, że werdykt trybunałów powinien być 
jednogłośnie uniewinniający.

Dzieło literackie adresowane do młodego odbiorcy jest konfrontowane 
z odpowiednimi hierarchiami i systemami wartości. Biorąc pod uwagę 
tylko wartości najwyżej usytuowane w  hierarchii, przypomnijmy, że wedle 
sposobu wartościowania dziecięcego, jako najważniejsza, wymieniana jest 
wartość przyjemności płynąca z lektury (wartość hedonistyczna); wedle 
hierarchii wartości wychowawczych, jako główne, wskazywane są warto
ści etyczne, osobowe i poznawcze; wedle wartościowania krytycznolitera
ckiej najważniejszymi, decydującymi, są wartości artystyczne i estetyczne. 
Poddając aksjologicznemu oglądowi ową literaturę, stwierdzamy również, 
że wymienione sposoby oceny istnieją w  sposób komplementarny.

Wartości ewokowane w  dziele literackim mają określone wymiary 
przestrzenno-historyczne. Inkluzja wartości dokonywana jest na gruncie 
konkretnego języka, dystrybutywnie rozumianej kultury i przestrzeni his
torycznej.

Określając wspomniane kategorie, powołamy się na słowa filozofa: „Te 
dwa współczynniki: przestrzeń i czas mo je j  eg zy s te nc j i  wraz z nieuch
wytną ilością innych zdeterminowań konstytuują zarówno najbliższe, jak 
i coraz dalsze ś r o d o w is k o .  Spotykam się w  nim z innymi ludźmi, 
o których wiem, że przyznają się przynajmniej od jakiegoś niezbyt odleg
łego punktu, do tej samej, co ja, historii i do tej samej, co ja, ziemi. 
Podobnie do mnie czują i myślą. Oddycham w  kręgu ich oddechu, pracuję 
w  kręgu ich działalności i w  kręgu wytworów ich rąk. Te dw a d e t e r 
m in u ją c e  c z y n n i k i ,  k tó r y m  jestem p o d d a n y ,  to w  wymiarach 
r z e c z y w is to ś c i  l u d z k ie j  z iemia  i dz ie je .  Najpierw jest to ziemia, po 
której stąpam i historia, którą obejmuję swą własną pamięcią. To jest fakt 
pierwotny. Ale również pierwotne, towarzyszące mu, jest to, że moja 
historia rozszerza się w  historię wspólną, a ziemia — we wspólną ziemię"^

Odniesienia do świata wartości mogą ujawniać się szczególnie wyrazi
ście w  czasach zagrożenia państwa i narodu. Społeczeństwo, które utraciło 
suwerenność, broni wtedy swego aksjologicznego centrum. W owym 
centrum mają miejsce wartości uniwersalne i wartości ściśle związane 
z bytem społeczeństwa. Są to wartości kulturowe.



Przypomnijmy jeszcze, że: „Każda ojczyzna ma realizować na swój 
sposób pełny dobór wartości, w  tym i najbardziej podstawowe, ale 
i najwyższe, obowiązujące powszechnie"

Zatem wartości uniwersalne nie mogą być przysłonięte przez wartości 
narodowo-kulturowe. Wartości wyższe — etyczne, osobowe, poznawcze, 
obyczajowe — nie powinny być więc podporządkowane wartościom kul
turowym, lecz na odwrót. Wartości danej kultury są podporządkowane 
wyżej usytuowanym w  hierarchii wartościom absolutnym. Dopiero po 
zgłoszeniu powyższych uwag możemy zająć się aksjologicznym centrum 
kultury polskiej.

Należałoby powiedzieć, że w  tradycji literatury dla młodego odbiorcy 
wartości absolutne zajmują poczesne miejsce W utworach S. Jachowi
cza szczególnie eksponowane są takie wartości, jak: prawość, dobroć, 
miłosierdzie, wielkoduszność, uprzejmość, a także piękno moralne. Nie 
można także nie uwzględnić wartości religijnych w  literaturze dla młodego 
odbiorcy. Filozoficzna poezja Jachowicza, współbrzmiąca z prozatorskimi 
dokonaniami Hoffmanowej, najlepiej egzemplifikuje XlX-wieczny model 
literatury dla młodego odbiorcy, obok którego autorzy adresujący tw ór
czość do młodego odbiorcy nie mogą przejść obojętnie.

W inny sposób wartości uniwersalne i pozaestetyczne pojawiają się 
w  modelu literatury zaproponowanym przez M. Konopnicką: model 
ten — przykładowo — kontynuowany był przez J. Porazińską, J. Czecho
wicza, H. Januszewską. W modelu owym wartości etyczne, osobowo
ściowe i witalne przekazywane były w  ujęciu estetycznym bliskim poetyce 
romantyzmu. Z kolei ujęcie estetyczne, czerpiące inspirację z futurystycz
nych poetyk w  dwudziestoleciu międzywojennym, widzimy w  twórczości 
dla dzieci J. Tuwima i J. Brzechwy, a także w  twórczości J. Korczaka,
H. Górskie] i in. Wszelako literatura ta —  niejednokrotnie dążąc z dobrym 
skutkiem do zrównania się z poziomem artystycznym literatury „doros
łej" — wykazuje dbałość o przekaz wartości pozaestetycznych.

Pogłębiano zwłaszcza wiedzę o wartościach osobowościowych dziec
ka, przekazując świadomość etyczną i kulturową w  aspekcie paidii. 
Uniwersum wartości ludzi dorosłych poddawano przekodowaniu, od
woływano się do kodu folkloru ludowego i dziecięcego (kodu mityczno- 
ludycznego).

W okresie PRL-u, kiedy to poddawano krytyce filantropizm i do
broczynność, pomimo dewastacji świata wartości nie zdołano wyrugować 
z literatury dla dzieci wartości etycznych (skutecznie natomiast wyrugowa
no wartości religijne). Dziedzina wartości w  przekazie literackim — jak 
w  całym systemie edukacyjnym PRL — została znacznie okrojona przez 
cenzurę. Próbowano amputować wartości religijne, przenicowywano pra
wdę historyczną, dokonywano próby podmienienia wartości osobowych 
przez antywartości ^  jednostce ludzkiej przeciwstawiano kolektyw so- 
cjalistyczny jako wzorzec pozytywny {homo sovieticus?). Pod^av^no/^^ 
manipulacji tradycyjną hierarchię wartości, przesuwając wartośjpf niżśize, 
a nawet antywartości, np. resentyment, na poziom wyższy. Ę’rzed ma-
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nipulacjami nie uchroniła się polska literatura dla młodego odbiorcy, jak 
i znaczna część literatury „dorosłej". Pomimo to wartości kulturowe 
przetrwały, tożsamość kulturowa ocalała, choć przemiany w  świadomości 
społecznej doprowadziły tu i ówdzie do aksjologicznego permisywizmu.

Zbiór wartości kulturowych, warunkowanych wartościami etycznymi, 
jest określany w  badaniach jako centrum aksjologiczne, wokół którego 
koncentrują się ideały etyczne, społeczne, religijne i polityczne. Właśnie 
ten zbiór wartości decyduje — zdaniem uczonych — o podobnym sposo
bie rozumienia, zachowania i działania członków grupy w  ramach aktualnie 
żyjącego pokolenia, jak też w  ciągu pokoleń. Chodzi tu o takie wartości, co 
do których „(...) panuje powszechny konsensus i które są podstawą 
organizacji systemu społecznego oraz tożsamości kulturowej" W kul
turze wartości te pełnią doniosłą rolę. O znaczeniu centrum aksjologicz
nego kultury świadczy to, że jego utrata doprowadza do dezintegracji 
społecznej, uniemożliwiającej przetrwanie ludzi jako spoistej grupy.

Przez wartość kulturową rozumiemy „wartość społecznie usankcjono
waną, typową dla dane] kultury, uwewnętrznioną przez członków danego 
społeczeństwa" ®. Wartość owa „pomaga im dokonywać wyborów, ukie
runkowuje i wskazuje cel oraz środki działania w  ramach tej dziedziny 
społeczno-kulturowej, w  której sama tkw i"

Jakie to wartości pełnią doniosłą rolę w  kulturze polskiej? Z badań 
socjologicznych wynika, że są to: „1) rodzina, rodzinność, dom; 
2) współnotowość, poczucie wspólnoty; 3) umiłowanie dziecka i ważna 
rola kobiety; 4) wrażliwość na wartości transcendentalne i na sacrum, 
religijność; 5) irracjonalizm, uczuciowość, romantyzm; 6) wewnętrzna 
wolność, osobista godność, honor, indywidualizm; 7) zdolność przebacza
nia, brak mściwości i okrucieństwa; 8) gościnność, towarzyskość, hojność; 
9) gotowość do poświęceń i ofiary, poczucie służby; 10) umiłowanie 
wolności, patriotyzm; 11) optymizm, nadzieja wbrew nadziei; 12) otwar
tość na inne kultury, tolerancja, uniwersalizm; 13) szacunek dla pracy 
twórczej; 14) demokracja, obywatelskość i krytycyzm wobec władzy" ®.

Wymienione wartości, typowe dla kultury polskiej, ujawniają zarazem 
stany psychospołeczne jednostek i całego społeczeństwa. Wiemy wszak, 
że „wartość, jeżeli jest przyjęta, nierozerwalnie łączy się z przeżyciem 
i działaniem"

Wartości i stany psychospołeczne są ugruntowane w tradycji. Badacze 
zagadnienia, analizując tradycję polską, określają jej istotę i historię Nas 
interesuje inkluzja tradycyjnego centrum kulturowego w  literaturze dla 
młodego odbiorcy. Wyłonienie centralnych wartości umożliwia usytuowa
nie wartości uniwersalnych, wyrażających wspólne dążenia ludzkości 
w  historycznej czasoprzestrzeni. Wartości kulturowe decydują wszak „od 
zewnątrz" o wspólnym sposobie myślenia i zachowania się społeczeństwa 
w  ciągu wieków.

Polska literatura dla dzieci i młodzieży zawiera między innymi przekaz 
świadomości wymienionych wartości. Poprzez wartości kultury narodowej 
i towarzyszących im stanów psychospołecznych dokonywało się w łą



czanie w  obieg literacki wartości uniwersalnych. Idiolekt kultury narodo
wej jest dziedziną urzeczywistniania funkcji apelatywnej literatury dla 
dzieci i młodzieży. Inkluzja najwyższych wartości — Dobra, Piękna, Praw
dy — dokonuje się w  powiązaniu z bliższymi dziecku wartościami kultury 
narodowej (dla dziecka same pojęcia brzmiałyby zbyt abstrakcyjnie).

Świat wartości zogniskowany jest w  jednej fundamentalnej wartości 
etyczno-osobowej, która nazywa się odpowiedzialnością. Chodzi tu o od
powiedzialność „za coś" i „przed kimś".

Przedstawiony tu obraz centrum kultury polskiej koresponduje z aksjo
logicznym centrum kultury europejskiej. Wymieńmy te wartości, które 
współcześnie decydują o kulturze europejskiej. Są to: 1) personalistyczna 
wizja jednostki ludzkiej i życia społecznego (człowiek w  centrum warto
ści); 2) pragnienie określenia sensu życia, ludzkiej kondycji; 3) umiłowanie 
wolności i godności osobistej; 4) doskonalenie procesu poznania; 5) wola 
przekształcania siebie, społeczeństwa, przyrody; 6) kreatywny altruizm;
7) oscylowanie między idealizmem i materializmem, wiarą i sceptycyzmem;
8) religijność osłabiana przez agnostycyzm; 9) chrześcijańskie (a także 
grecko-judaistyczne) „korzenie" kultury europejskiej

Istotna różnica między współczesną kulturą zachodnioeuropejską i kul
turą polską wyraża się w  odmiennych hierarchiach wartości. Kultura 
polska, która osadzona jest w  modelu kultury rycerskiej kreuje uwarun
kowanie ludzkiej kondycji przez wartości najwyższe: religijne; kultura 
zachodnioeuropejska jest bliższa modelowi mieszczańskiemu; życie jako 
takie jest tu najwyższą wartością (wartość witalna), a tradycyjne „wyższe" 
wartości są mu podporządkowane. Wracając do kultury polskiej, stwier
dzamy, że zbiór centralnych wartości (rodzina, umiłowanie dziecka i ważna 
rola kobiety, poczucie współnotowości, wrażliwość na sacrum i transcen
dencję, irracjonalizm, uczuciowość, honor, towarzyskość, zdolność prze
baczania, gotowość do poświęceń i ofiary, tolerancja, uniwersalizm), 
którym życie ludzkie jest „podporządkowane", tworzy filtr w  trakcie 
przyswajania innych kultur narodowych. Filtr ów działał szczególnie 
wyraziście po utracie niepodległości pod koniec XVIII wieku, funk
cjonował też w  następnych stuleciach.

W polskiej literaturze adresowanej do młodego odbiorcy tradycyjny 
system wartości zaznaczał się tym mocniej, im bardziej kulturze tej groziło 
wynarodowienie. Pomijamy tu wartość samego dziecka (dziecięcego 
bohatera jako nosiciela wartości), paidię i związane z nią wartości oraz 
symbole kulturowe ze względu na oczywistość ich występownia w  w ięk
szości dzieł adresowanych do młodego odbiorcy. Dowodząc urzeczywi
stniania w literaturze aksjologicznego centrum kulturowego, można wska
zać rodzinny dom, na którego tle dzieją się serie zdarzeń, ale nie jest to 
jeszcze tak bardzo charakterystyczne dla tej literatury. Nie jest również 
specyficzne to, że młody bohater oddala się od domu rodzinnego w  po
szukiwaniu przygód w  świecie egzotycznym, bądź w  krainie czarów. 
Specjalnością literatury polskiej jest ukazywanie konsekwencji utraty 
domu, rodziny. Zwraca na siebie uwagę temat sieroctwa. Motyw sierocy



przewija się w  tej literaturze tak często, że nie można go przeoczyć (por. 
np. Zloty kubek Lenartowicza, Listy Elżbiety Rzeczyckiej Hoffmanowej, 
O krasnoludkach i  o sierotce Marysi Konopnickiej). Zapewne splot różnych 
przyczyn zadecydował o pojawieniu się tej tematyki, ale nie bez znaczenia 
jest i analogia między utratą domu rodzinnego a utratą niepodległości 
(słowo „dom " w  użyciu przenośnym znaczy także „ojczyzna"). Można też 
wskazać na funkcjonowanie zasady „wyrównania" krzywdy, pochodzenia 
baśniowego. Zło powinno być w  jakiś sposób zrekompensowane, co 
współbrzmi z wcześniej wymienionymi wartościami kultury polskiej; 
irracjonalizm, nadzieja wbrew nadziei. Dom rodzinny ukazuje się w  serii 
fabuł jako prawdziwa wartość wówczas, gdy jest przedmiotem upra
gnionym. To właśnie jest jednym z czynników dynamizujących fabułę „od 
wewnątrz".

Kolejną grupę wartości urzeczywistnianych w  utworach dla młodego 
odbiorcy są: wewnętrzna wolność, godność, honor, gotowość do po
święceń i ofiary, poczucie służby, umiłowanie wolności, patriotyzm. 
Wartości te są ewokowane w  twórczości wielu autorów polskich, np.
H. Sienkiewicza, W. Przyborowskiego, W. Gąsiorowskiego i in.

Należałoby określić aksjologiczny sens pojęcia „naród". „Naród, 
wspólnota jest tym czynnikiem, który «uczłow ieczył» czy zhumanizował 
na swoją miarę czas i przestrzeń. (...) Nic innego — nie pochodzenie czy 
miejsce zamieszkania, lecz ak ce p ta c ja  tych dwóch czynników decyduje
0 przynależności do narodu — czyni obywatelem ojczyzny. Jej pojęcie 
konstytuują więc od strony podmiotowej: naród, od strony przedmiotowej: 
ziemia i historia" I jeszcze uwaga wskazująca na uwarunkowanie 
uniwersalizmu przez patriotyzm: „Chodzi więc o to, aby w  warunkach 
środowiskowego tu  o to  doprowadzić do realizacji wartości najwyższych.
1 to z dwóch powodów: aby przez to nie tylko wzbogacić, ale wręcz 
stworzyć własną kulturę i własne dobro, aby przez to podnieść własne 
cechy swoiste do godności wartości ogólnoludzkich, przemienić je niejako 
i uczyniwszy uniwersalnymi, oddać ludzkości"

W ten sposób określa się związek wartości kulturowych z uniwersal
nymi. Przypomnijmy jeszcze, że wśród wartości najwyższych wymieniane 
jest sacrum. I że wartości religijne dobitnie akcentowane są 
w  XIX-wiecznej polskiej literaturze dla młodego odbiorcy, a także części 
literatury XX wieku. U Jachowicza, Lenartowicza, także u Hoffmanowej 
wartości religijne stanowią poręczenie dla formuł wartości etycznych 
Wartości religijne splatają się też nierzadko z patriotyzmem, z obywatel- 
skością, z optymizmem, z osobistą godnością, także z „romantyzmem". 
W polskiej literaturze dla młodego odbiorcy dostrzegamy więc wzajemne 
warunkowania się dwóch zbiorów wartości: kulturowych i uniwersalnych. 
Znakami rozpoznawczymi są tu powszechnie uznawane wytwory kulturo
we. jak: biały orzeł w  koronie, biało-czerwona flaga, hymn narodowy, 
miejsca kultu (np. Jasna Góra, Wawel, Oświęcim), święta: Boże Narodze
nie, Wielkanoc, Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki czy imieniny, kult 
bohaterów narodowych, jak Kościuszko czy Piłsudski. Dodajmy do tego



kultywowanie języka polskiego z wszystkimi dialektami, kultywowanie 
twórczości Mickiewicza, Matejki, Chopina czy Wyspiańskiego. Wymienio
ne przykładowo wytwory kulturowe oznaczają historię polskiego społe
czeństwa, są przejawem jego ciągłości, trwania, krótko mówiąc, są 
znakami tożsamości Każdy naród ma własne centrum kulturowe i w ła
sne wytwory kulturowe. Przenikają one do świadomości społecznej, 
tworząc podbudowę dla uniwersalizmu.

Wspominaliśmy już o tym, że odrębnym problemem jest literatura 
okresu powojennego, mianowicie; co i jak przeniknęło do niej z aksjo
logicznego centrum kulturowego zawierającego się w  tradycji. Pamiętamy, 
że socjalistyczna propaganda lansowała (nawet wymuszała) wzory „leninow
skiego człowieka", którego cechami miała być bezkompromisowa 
rewolucyjność i surowa dyscyplina w  budowaniu nowego ustroju społecz
nego. Człowiek przeciętny miał poświęcić swoje interesy dla dobra 
ogółu — w  gruncie rzeczy dla elity rządzącej — a system wartości miał 
opierać się na marksizmie-leninizmie i na przezwyciężaniu religii. W tej 
propagandzie było też miejsce na równoważenie wąsko pojętego dobra 
własnego narodu z deklarowanym uznawaniem wartości innych narodów. 
Dla celów propagandowych zawłaszczono też —  po uprzedniej selek
cji — wytwory własnej kultury narodowej, w  rzeczywistości dopuszczano 
do głosu tylko te elementy systemu wartości kulturowych, które miały 
służyć „nowemu ładowi": współnotowość, towarzyskość, optymizm, o t
wartość na inne kultury (szczególnie bloku państw socjalistycznych), 
demokrację (w  formie sterowanej przez partię), obywatelskość (jako 
pochwała systemu socjalistycznego). Takiej typowej dla kultury polskiej 
wartości, jak krytycyzm wobec władzy, nie można było urzeczywistniać, 
zwłaszcza w  odniesieniu do warunków krajowych. Krytyczne uwagi można 
było — i należało kierować — przeciwko formom władzy burżuazyjnej 
i feudalnej. Tak okrojony i przemieniony zbiór wartości kulturowych był 
przedmiotem działalności dydaktyczno-wychowawczej wszystkich form 
i szczebli edukacyjnych. Był również wcielany w  życie przez wszystkie 
państwowe agendy życia społecznego i politycznego. Jeżeli przypomnieć 
ponadto fakt dewastacji świadomości wartości uniwersalnych, takich jak 
dobro, sacrum, prawda, wreszcie wartości prawnych, otrzymujemy obraz 
życia społecznego z częściowo zamazanym centrum aksjologicznym kul
tury Obraz ów rysuje się szczególnie drastycznie przed październikiem 
1956 roku, obejmuje bowiem wtedy jeszcze fanatyczny kult wodzów 
rewolucji, kolektywizm, walki z „wrogiem ludu" itd.

Trzeba docenić postawę tych pisarzy, którzy w  sposób niezakłamany 
przekazywali w  formie literackiej świadomość dziedziny wartości absolut
nych i kulturowych. Było to bardzo trudne, gdy utwór miał odnosić się do 
teraźniejszości już przekształconej przez socjalistyczną elitę władzy, a w ła
dza owa natarczywie wymagała od pisarzy tworzenia dzieł „na miarę 
naszych czasów", dzieł odzwierciedlających dokonania socjalizmu. Więk
sze możliwości przekazu wartości absolutnych i kulturowych obserwujemy 
w  poezji dla dzieci i w  literaturze fantastyczno-baśniowej okresu na



stępnego, tj. po 1956 roku, gdy cenzura i polityka kulturalna okazywały 
pewną „tolerancję". Granice tolerancji wobec świata wartości były 
stopniowo poszerzane, przywracano też młodemu odbiorcy kolejne utwory 
z tradycji literackiej. Dzięki otwarciu na fantastykę przemycano wartości 
niewygodne dla ówczesnej władzy, o czym była już mowa. Jednakże
0 możliwości odwoływania się do wartości uniwersalnych i kulturo
wych w  pełniejszej gamie decydowało to, że autorzy wprowadzali nowa
torskie środki wyrazu; nowatorstwo formalne odwracało uwagę cenzora 
od treści utworu, w  ten sposób utwór mógł wejść w  obieg (jako tzw. 
eksperyment). Zdarzało się, że dopiero po pewnym czasie wyławiano takie 
utwory z księgozbioru bibliotek pod pretekstem „melioracji" księgo
zbiorów.

Jak widzimy, inkluzja aksjologicznego centrum kultury polskiej w  dzie
dzinie literatury dla młodego odbiorcy dokonywała się nie bez prze
szkód — okres PRL-u był pod tym względem podobny do czasu zaborów. 
Wszelako najważniejsze jest to, że przywołane wytwory kulturowe, jak
1 wartości służyły celom etycznym, osobowym, estetycznym i poznaw
czym. Zaś powinnościowy sens wartości sprawia, że świat wartości 
ewokowany w  przekazie literackim pełnił i nadal pełni funkcję wycho
wawczą.

Kończąc ten rekonesans badawczy, stwierdzamy, że niezbędna 
jest kontynuacja badań w  nakreślonym kierunku, co skłania do posze
rzania pola obserwacji o te elementy aksjologiczne w  literaturze pol
skiej, które pochodzą z kultur innych narodów; z zachodu i ze wschodu.

P rzyp isy
 ̂ W. Stróżewski, Istnienie i  wartość, Kraków 1981, s. 291.
 ̂ Tamże, s. 294.
 ̂ Por. B. Żurakowski, Literatura —  Wartość —  Dziecko. Kraków 1992, 

s. 42-142.
*  Por. A. Tyszkin, Wartości zdegradowane, wartości ocalone W: Spór o warto

ści w  kulturze i  wychowaniu, pod red. F. Adamskiego, Kraków 1991, s. 13-35.
* L. Dyczewski, Kultura polska w  procesie przemian. Lublin 1993, s. 60.
* Tamże, s. 58.

Tamże.
® Tamże, s. 64.
’  Tamże.

Wartości w  kulturze polskiej, pod red. L. Dyczewskiego, Lublin 1993. 
Dyczewski Kultura polska w  procesie przemian, op. cit., s. 90-93.
J. Tazbir, Kultura szlachecka w  Polsce, Warszawa 1983.
Stróżewski, op. cit., s. 291.
Tamże, s. 295.
Por. B. Żurakowski, Świat wartości w  polskiej poezji dla dzieci [W :] Dziecko 

i  jego światy w  poezji dla dzieci, pod red. U. Chęcińskiej, Szczecin 1994, s. 81-89. 
Dyczewski, Kultura polska w  procesie przemian, op. cit., s. 64-65. 
Tamże, s. 117-142.



LITERATURE FOR CHILDREN AND YOUTH VS. AXIOLOGICAL CENTRE
OF POLISH CULTURE

The starting point for the deliberations is the statement that a nation is a definite 
value. This is confirmed by axiological studies which indicate that a nation is 
a community bringing to effect what we might call "humanization" of time and 
space. A fatherland is a "moral union" —  realization of top values in concrete 
historical and community conditions. In Poland this was accompanied by a situation 
of the state of emergency that lasted for the last two hundred years which forced 
authors to stress the need for balance, indispensable to make the highest ideals 
come true.

To assure that a nation is understood as a value it is necessary to have the 
acceptance of its time and space, and universal aspirations. Universal aspects are 
visible in the affirmation of common aspirations of mankind in the field of top 
values. A nation thus conceived is a subject of many literary works for children and 
young people. Some put a greater stress on religious and ethical values.

The nation achieves its identity through culture which has its "axiological 
centre". The centre of Polish culture is made up of such values as: family, home, 
sensitivity to transcendental references, irrationalism, inner freedom and honour, 
hospitality, sociability, generosity, love of freedom, patriotism, openness to other 
cultures, tolerance, citizenship.

The adopted axiological centre decides on the subject of values in literary works 
for children, eo ipso on the way of understanding the value of the nation. In 
individual works for children the nation as a value is presented through its 
component elements.

Children's literature contains also anti-values, most frequently in a satirical form. 
The literature of People's Poland offered substitutes of values serving the then 
binding ideology.
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Wstęp

Dlaczego właśnie o bibliotekach dziecięcych chcemy mówić roz
ważając problemy edukacji młodego pokolenia i przekazywania tradycji 
narodowych w  literaturze dla dzieci i młodzieży?

Głównymi nosicielami treści wychowawczych jest przecież dom ro
dzinny oraz przyjęty program edukacji szkolnej — a obecnie w  dużym 
stopniu wpływ mass mediów.

Biblioteki jednak, gromadząc swoje zasoby odpowiednio do zmien
nych możliwości i zainteresowań młodych czytelników, pozwalają im na 
indywidualne dochodzenie do osobistego przeżywania i przyswajania 
przekazów kultury oraz wartości przez nie przenoszonych, niezależnie od 
tradycji domu rodzinnego oraz od możliwości i założonego programu 
edukacyjnego szkoły. Zasoby biblioteczne dają możność indywidualnego 
wyboru, osobistego przeżycia przekazu literackiego i refleksji nad pro
blemem przedstawionym w  utworze. Służą więc rozwijaniu wyobraźni 
i wrażliwości, budzą marzenia i aspiracje życiowe, pozwalają na namysł 
i dyskusję, wspomagają proces dojrzewania osobowości. Dzieje się to 
poprzez kontakt czytelnika z książką, która go zainteresowała i którą sobie 
wybrał oraz przez kontakt z innymi środkami przekazu (grafika, malarstwo, 
muzyka, małe formy teatralne, słowo mówione, nowoczesna sztuka audio
wizualna), z których dziecko uczy się w  pełni korzystać. Również kontakty 
rówieśnicze i podejmowanie własnej aktywności twórczej znaczą wiele dla 
użytkownika, biblioteki dla dzieci i młodzieży i budują jego aktywne 
uczestnictwo w  tradycji kultury narodowej i światowej.

I. Funkcje biblioteki publicznej dla dzieci

Ulegały zmianie w  różnych okresach dziejów narodu. W pierwszym 
okresie ich tworzenia  ̂ — w  Polsce okresu międzywojennego — miały 
rozwijać czytelnictwo, służyć samokształceniu oraz rozwojowi wewnętrz
nemu dzieci z biedniejszych środowisk wielkomiejskich. Powstawały dzięki 
działaczom społeczno-oświatowym świadomym roli wychowania poprzez



kontakt z piękną i wartościową książką, która potrafi wprowadzać dzieci 
w  tradycję kultury ojczystej i światowej oraz stwarzać w  czytelniach 
radosny świat zabawy, fantazji i zaspokajania ich potrzeb poznawczych. Tę 
dobrze zapoczątkowaną, wypracowaną i rozwijającą się działalność spe
cjalnych bibliotek przeznaczonych tylko dla dzieci zahamował wybuch 
II wojny światowej w  1939 r.

W okresie okupacji ich oficjalna działalność trwała krótko, gdyż 
okupant zamknął szkolnictwo i biblioteki, ale dopóki było to możliwe, 
istniejące placówki biblioteczne starały się chronić — zwłaszcza młodsze 
dzieci — przed psychozą wojennej grozy poprzez stwarzanie azylu „nor
malności" życia. Gdy na rozkaz władz okupacyjnych, zostały zamknięte, to 
bibliotekarki, pracujące jeszcze jako strażniczki zbiorów, starały się pota
jemnymi wypożyczeniami wspomagać dorastanie zaprzyjaźnionych czytel
ników oraz wspierać tajne nauczanie. Był to czas szybkiego dorastania 
młodzieży do oporu wolDec okupanta i walki o wolność — tak bohatersko 
poświadczony w  działalności harcerzy z Szarych Szeregów  ̂oraz najmłod
szych uczestników Powstania Warszawskiego w  1944 r. z Poczty Polowej 
„Zawiszaków".

W okresie powojennym, w  Polsce Ludowej, powrócono do idei 
przedwojennych bibliotek publicznych dla dzieci. Zaczęła powstawać od 
nowa i rozwijała się sieć tych pozaszkolnych placówek, które miały 
wspomagać rozwój czytelnictwa i rozwijać szersze zainteresowania kul
turalne. W pierwszych latach powojennych, w  okresie odbudowy kraju ze 
zniszczeń, biblioteki służyły przede wszystkim pomocą w  nauce szkolnej 
gromadząc ocalałe książki dla dzieci i młodzieży oraz podejmując dawniej 
wypracowane już formy pracy z czytelnikami (m.in. głośne czytania, 
opowiadanie baśni, lekcje biblioteczne).

Lata stalinowskiego socrealizmu przyniosły wprawdzie ideologiczne 
„czystki" w  księgozbiorach bibliotecznych  ̂ oraz odcisnęły swe piętno na 
produkcji wydawniczej, jednak stale rosnąca sieć publicznych bibliotek dla 
dzieci i młodzieży pełniła funkcję wychowawczą wobec młodych czytel
ników, szerszą, niż to zakładano w  oficjalnych programach edukacji 
i wychowania socjalistycznego, inną i bardziej wszechstronną niż to 
wynikało z publikowanych sprawozdań. Jak to było możliwe? Działo się to 
za sprawą osobowości bibliotekarek pracujących z dziećmi oraz dzięki 
późniejszym zmianom na rynku wydawniczym w  drugiej połowie tych lat.

II. Wychowawcza rola pozaszkolnej biblioteki publicznej

W stosunku do dzieci i młodzieży oparta jest i była na dobrowolności 
uczestnictwa. Uwolniona od przymusu realizacji ściśle określonego pro
gramu szkolnego dawała możliwość samodzielności wyboru, stwarzała 
warunki rozwijania indywidualnych zainteresowań oraz pogłębiania w ie
dzy w  innym zakresie niż przewidywały to programy szkolne.

Biblioteki dziecięce służyły indywidualnemu rozwojowi swoich użyt
kowników poprzez:



— wartość uniwersalną zgromadzonych zasobów;
— celowe działania podejmowane przez bibliotekarzy w  różnorodnych 

formach pracy bibliotecznej.
Wartość gromadzonych zasobów książkowych wzrastała zwłaszcza 

w  latach sześćdziesiątych, gdy w  okresie „odw ilży" po 1956 r. wróciły 
wznowienia klasyki literatury dla dzieci i pojawiły się liczne przekłady 
z literatur obcych oraz obficie rozwijała się twórczość rodzimych autorów. 
Powstawał kanon ulubionych lektur dziecięcych. A są to przecież utwory 
adresowane do czytelników w  różnym wieku, na różnym stopniu rozwoju 
czytelniczego i psychicznego, to utwory w  intencji autora przekazujące 
dziecku w  określonym wieku (a więc w  sposób dla niego dostępny) ważne 
treści wychowawcze. Takie utwory mają szansę głęboko trafiać do psychi
ki czytelnika, zostają w  jego pamięci jako ślad wspaniałego, głętiokiego 
przeżycia, zostają we wspomnieniu jako najpiękniejsze utwory literackie. 
Dorośli, zachowując wspomnienia takich lektur ze swego dzieciństwa, 
przekazują własnym dzieciom tę tradycję, to umiłowanie bohaterów 
literackich (Ani z Zielonego Wzgórza, dzielnego Winnetou, nieustraszone
go i rycerskiego Stasia Tarkowskieego opiekującego się małą Nel itp.). Tak 
poprzez pokolenia przekazywany zespół ulubionych lektur tworzy kanon 
klasyki literatury dziecięcej, w  którym przekazywana jest ciągłość tradycji 
literackiej kraju i strefy kulturowej, w  której dorastają dzieci i młodzież. 
W ten sposób przekazywane są wzorce literackie oraz zespół wartości 
uznawanych jako nadrzędne. Zwłaszcza literatura XIX wieku w  sposób 
wyrazisty przekazywała młodym czytelnikom humanistyczne wartości kul
tury europejskiej oraz ideały wolnościowe, dla których warto było ponosić 
najwyższe ofiary — bohaterstwa i poświęcenia (a to wiązało się z naszymi 
narodowymi dziejami). Takie książki — bogate w  treści i oddziałujące 
swoją formą artystyczną, często wzbogaconą przez świetnych artystów 
ilustrujących książki dziecięce, umożliwiały współczesnym, powojennym 
czytelnikom obcowanie z najważniejszym dorobkiem myśli czasów prze
szłych, dawały poczucie ciągłości kultury i tradycji ojczystej, ucząc zarazem 
jej trudnych dziejów inaczej niż podawały to oceny ideologicznie kon
struowanych podręczników szkolnych.

A więc oddziaływanie samych książek, najlepszych, najpiękniejszych 
i najmądrzejszych, które starano się kompletować w  bibliotecznych zaso
bach dla dobra ich czytelnikówi Książek, z których treściami obcować 
można było spokojnie, z namysłem, ciesząc się współprzeżywaniem z bo
haterami i ucząc się z nich wrażliwości, wyobraźni i skutecznego działania. 
Książek, które ze znawstwem i zapałem umiały polecać i zaciekawiać nimi 
panie bibliotekarki — pełne zrozumienia powierniczki dziecięcych marzeń 
i fantazji.

I tu dochodzimy do drugiej formy wychowawczego oddziaływania 
publicznych bibliotek dla dzieci: celowe działania podejmowane w  róż
nych formach zajęć bibliotecznych oferowane użytkownikom. Różnorod
ność tych form, ich zakres i liczebność uczestników ujawniły badania 
Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki IVJarodowej a szczegółowa



tematyka odnotowywana jest w  dokumentacji i sprawozdaniach biblio
tecznych.

Publiczne biblioteki dla dzieci — to nie tylko miejsce kontaktu z książ
ką, ale możliwość aktywnego uczestnictwa w  różnych formach kultury, 
pozwalające na uczenie się kodów przekazu artystycznego. Stwarza to 
dzieciom z różnych środowisk możliwość poznawania rozmaitych form 
przekazu artystycznego, pozwala samym spróbować swoich sił i umiejęt
ności i daje możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu oraz roz
wijania swoich zainteresowań. Biblioteki publiczne spełniały w  jakimś 
stopniu rolę alternatywnej oferty wychowawczej wobec usztywnionych 
i jednostronnych szkolnych programów nauczania socjalistycznego.

To właśnie biblioteki publiczne dla dzieci prowadziły cykliczne spot
kania poświęcone dziejom ojczystym, chwale oręża polskiego, historii 
powstań i zrywów wolnościowych (z tym ostatnim. Warszawskim 1944 r., 
które tak napiętnowane było w  oficjalnych ocenach, a tak bezpośrednio 
przeżywane we wspomnieniach rodzinnych, w  opowieściach uczestników 
zapraszanych na spotkania w  bibliotekachi) Te biblioteczne gawędy 
z dziejów narodu odbiegały od suchych i wybiórczych relacji oficjalnych 
nauk podręcznikowych, opierały się na fragmentach tekstów literackich 
(a więc bardziej angażowały emocjonalnie), na dokumentach, przekazach 
ikonograficznych, a nawet na pieśniach i melodiach przekazujących 
atmosferę i nastroje dawnych, odległych czasów. Realizując odgórnie 
ustalony kalendarz rocznic, które należało zaznaczyć w  pracy bibliotecznej, 
potrafiły bibliotekarki wykorzystać transparentowe hasła oryginalnie 
i kształcąco, jak to np. jedna z bibliotek uczyniła ze stałą rocznicą W. Rew. 
Październikowej, którą zaprezentowała w  formie wędrówki przez Syberię 
szlakiem polskich zesłańców, odkrywających i opisujących bogactwa tej 
ziemi w  XIX wieku. W okresie tzw. żelaznej kurtyny i izolacji Polski 
Ludowej od kontaktów ze światem zachodnim, biblioteki dziecięce w  całej 
Polsce za sprawą p. Marii Gutry — wizytatora Ministerstwa Kultury i Sztu
ki — prowadziły szeroko rozbudowany i wykorzystujący literaturę piękną 
oraz niebeletrystyczną konkurs — turniej czytelniczy pod hasłem „Jedzie- 
my w  świat". Ukazywał on piękno, zabytki, przyrodę, ludzi i obyczaje 
innych państw, lądów i kontynentów poprzez atrakcyjną grę wyobraźni 
w  wyprawie opartej na lekturach, mapach, albumach i atlasach. Otwierały 
więc młodych czytelników na ciekawy świat, ukazywały korzenie kultur 
i ich wielorakość, pobudzały aktywność i marzenia młodzieży. To również 
niektóre biblioteki dziecięce podejmowały ze swoimi czytelnikami próby 
docierania do tradycji regionalnych i rodzinnych, do korzeni rodzimej 
kultury i jej autentycznych twórców, próbując ocalić od zapomnienia stare 
obyczaje wiejskie, zanikające obrzędy, regionalne legendy, opowieści 
i przyśpiewki zachowane w  pamięci starych ludzi. Ciekawe i znaczące dla 
integracji społeczności lokalnych (a zwłaszcza na tzw. Ziemiach Odzy
skanych) były właśnie rodzinne tradycje i zwyczaje świąteczne przywiezio
ne do tych zasiedlanych po wojnie miast i miasteczek. Przenosiły one 
odległe w  czasie i przestrzeni tradycje domowe, gwarowy język i piosenki



z różnych regionów Polski (najczęściej z dawnych kresów wschodnich) 
w  kształtujące się nowe lokalne społeczności. Biblioteczne konkursy, im
prezy „andrzejkowe", choinkowe, wiosenne topienia Marzanny czy zabawy 
sobótkowe utrwalały rodzime, wiejskie tradycje w  dzieciach, którym powo
jenny program wychowania wbijał do główek „naukowy" światopogląd 
wyśmiewający „stare zabobony". I choć nie podjęto jeszcze bardziej 
wyczerpującego opracowania tej problematyki (trudnej do zobiektywizowa
nej oceny naukowej), uważam, że działalność i wpływ wychowawczy, który 
umożliwiały biblioteki publiczne dla dzieci i młodzieży —  a przynajmniej 
wiele z nich — był znaczący dla wielu jej użytkowników.

Ili. Jaka dziś, w  okresie III Rzeczypospolitej, jest funkcja poza
szkolnej biblioteki dla dzieci i młodzieży?

Czemu obecnie, w  wolnej i pluralistycznej Polsce, demokratycznej 
i dążącej do integracji z rozwiniętymi krajami Zachodu, powinna ona 
służyć?

Z pewnością nie powinna zatracić swoich właściwych funkcji: w y
chowania młodego czytelnika poprzez głęboki i pełen zrozumienia kontakt 
z mądrą, na wysokim poziomie artystycznym literaturą oraz wspomagania 
rozwoju osobowości przez rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i aktywności 
w  kontakcie z różnymi rodzajami sztuki.

Zmienia się jednak kontekst działania bibliotek, bo zmienia się świat, 
a więc i człowiek współczesny ulega zmianie. I nie chodzi tu o ideologię, 
mody ani coraz to nowe hasła mające uszczęśliwiać człowieka. Zmieniają 
się warunki życia i codzienności, w  której rodzą się i dorastają nasi 
czytelnicy. Gdy w  latach osiemdziesiątych prowadzone były badania 
dotyczące sieci, lokali i wyposażenia bibliotek dziecięcych , to z przeraże
niem stwierdzaliśmy ich prymitywne wyposażenie techniczne, ciasnotę 
lokalową i brak warunków do wykorzystywania nowoczesnych środków 
przekazu, a tym samym ograniczone możliwości szerszej i bardziej różnorod
nej oferty kulturalnej w  ponad połowie badanych placówek. A dziś magneto
widy, komputery, odtwarzacze do płyt kompaktowych stanowią już stałe 
wyposażenie wielu domów rodzinnych, tylko szwankuje umiejętność wyboru 
i wartościowania, dobór treści tych nowoczesnych środków przekazu.

Kłopoty finansowe lat dziewięćdziesiątych, grożące wręcz likwidacją 
placówek bibliotecznych i brakiem funduszy nie tylko na unowocześnienie 
koniecznego wyposażenia bibliotek, ale wręcz na sprawę podstawową: 
zakup książek i prenumeratę czasopism, uświadomiły z całą ostrością 
powagę zagrożeń, a równocześnie prowokowały niektórych, głoszących 
pseudo postępowe hasła, do stawiania pytania: czy w  ogóle potrzebne są 
dziś biblioteki? Czy książka i czytelnictwo to już nie jest przeżytek? Czy 
młode pokolenie, wychowane i wzrastające w  kulturze audio-wideo jest 
jeszcze skłonne do czytania i rozumienia książek? Ale życie pokazuje, że 
bez sztuki czytania nie może funkcjonować nowoczesny człowiek, a bib
lioteki potrafiły jakoś przetrwać ten trudny okres.



Wydaje się, że w  obecnej sytuacji trzeba podejmować próby znalezie
nia „złotego środka" między tradycją a nowoczesnością. Uwzględniając 
zainteresowania najnowcześniejszymi technikami przekazu i informacji, 
którymi będą musieli umieć posługiwać się w  przyszłym, w  dorosłym życiu 
zawodowym dzisiejsi użytkownicy bibliotek dziecięcych, trzeba po
dejmować próby przekazywania najcenniejszych wartości tradycji kultury 
europejskiej, kultury słowa, najwyższych wartości humanistycznych ludz
kości. Dorobek 20 wieków kultury Europy — to dorobek myśli, literatury 
i sztuki, które przekazywane były w  formie druku i wydaje się, że mimo 
rozwoju innych mediów umiejętność odbioru tekstu w  indywidualnym 
czytelnictwie nie może zaginąć. Dlatego wszelkie formy bibliotecznych 
prac, które zmierzać będą do usprawnienia sztuki czytania i pomocy 
w  czytaniu ze zrozumieniem, czyli w  kształtowaniu umiejętności i nawyku 
czytania, jest ważnym działaniem na rzecz przekazywania i podtrzymywa
nia tradycji kultury danego kraju i regionu.

Ale również ważna jest rola łśiblioteki dziecięcej wobec współczesnych 
mediów. Nieuwzględnianie nowoczesnej techniki w  pracy biblioteki czyni
łoby z niej placówkę muzealno-archiwistyczną. A przecież ma to być 
placówka wychowująca swoich użytkowników do aktywnego uczest
nictwa w  życiu i kulturze. Niezbędne więc jest, by niezależnie od 
środowiska, w  którym żyje i uczy się. młody czytelnik mógł w  bibliotece 
przeżywać kontakt z różnymi formami przekazu sztuki, oraz by miał 
możność kształtować i rozwijać swoje zainteresowania.

A więc i tradycja i nowoczesność równocześnie? Tak, lecz nie bez
krytycznie. I tu dochodzimy do starej zasady, przyjętej przez pierwsze 
założycielki polskich bibliotek dziecięcych: wybór i selekcja. Wybieranie 
z oferty rynkowej utworów o najwyższej wartości artystycznej (a nie 
jakichkolwiek, bo dostępne lub tanie), odpowiednich dla różnych pozio
mów wieku i rozwoju osobowości czytelnika, o najlepszej formie edytor
skiej. Bo w  bibliotece potrzebne są książki najpiękniejsze i najmądrzejsze, 
takie które fascynują, do których chce się wracać wielokrotnie i które przez 
swoje uniwersalne wartości będą trafiały do kolejnych pokoleń czytel
ników. Nie jest to problem cenzury, gdyż księgozbiory musi charak
teryzować różnorodność i wszechstronność, są bowiem uniwersalne, ale 
raczej jest to troska pedagogiczna o niezaśmiecanie umysłów miałką 
lekturą. I chyba rzecz polega też na uczeniu wartościowania. Jest to 
problem oczywiście nie na ten referat, ale wydaje się wart dyskusji 
i rozważań odrębnych nad rolą biblioteki publicznej wobec modelu kultury 
masowej, która zalała obecnie i polski rynek wydawniczy, i polskie media. 
Wydaje się, że trzeba pielęgnować tradycyjne wartości i odrębności 
rodzimej kultury, aby wyobraźnię dzieci nie zdominowała wyłącznie 
Myszka Miki, Kaczor Donald, Batman i wojownicze żółwie Ninja.

Sądzę, że tak jak w  czasach Polski Ludowej biblioteki publiczne dla 
dzieci umiały zaoferować pewne cenne wartości wychowawcze, tak 
i obecnie powinny poprzez swoje zasoby i formy zajęć z czytelnikami, 
przekazywać wartościowe wzorce postaw i zachowań, budzić zdolność



refleksji i krytycznego stosunku do mody i reklamy, przeciwdziałać wzorom 
zła i agresji, dominującym w  kulturze masowej, proponując wartości 
pozytywne. Trzeba młodym ukazywać nieszablonowe horyzonty wiedzy, 
uczyć otwartości na świat i drugiego człowieka oraz tolerancji dla jego 
odmienności, szukać wartości niepowtarzalnych w  rodzimej sztuce i tradycji 
kulturowej, budząc równocześnie chęć poznawania innych. A więc uczyć 
kontaktu ze światem a równocześnie budzić poczucie własnej wartości 
i odpowiedzialności za siebie, swoje najbliższe otoczenie i za ekologię 
planety Ziemia. Bo przecież dzisiejsi czytelnicy dziecięcych bibliotek będą 
żyli i tworzyli już w  XXI wieku. Powinni najcenniejsze wartości z dorobku 
przeszłych wieków przenieść i wykorzystać dla dobra przyszłości.

Reasumując
Biblioteki publiczne dla dzieci i młodzieży poprzez swoje odpowiednio 

do potrzeb i możliwości czytelników dobrane zasoby oraz prowadzone 
różnorodne formy zajęć mogą i powinny stanowić centra wychowania 
edukacji kulturalnej. Tak jak w  przeszłości, i obecnie, powinny być 
współpartnerem w  procesie indywidualnego kształtowania osobowości, 
zainteresowań i aspiracji życiowych młodzieży, współdziałając w  przekazy
waniu tradycji narodowej i dorobku kultury wieków przeszłych, pomagając 
w  kształtowaniu umiejętności krytycznego osądu i wartościowania, wspo
magając kształtowanie aktywnej, twórczej postawy oraz otwartości na 
zdobycze nowoczesnej technologii i cywilizacji.
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THE ROLE OF CHILDREN'S LIBRARIES IN MAINTAINING THE NATIONAL
TRADITION

Libraries, apart from family tradition and school curricula, help to adopt the 
content of culture and values that is brings on an individual basis. In the first years 
of their existence in independent Poland, during the interwar period, they were to 
serve the purpose of self-eduction and help in the spiritual development of children 
from poorer urban families. During the Nazi occupation they secretly supported 
reading and underground education. In People's Poland the network of libraries 
outside of schools played —  always differently depending on the period —  an 
educational function towards a young reader.

The use of children's libraries outside of schools is based on the principle of free 
will. It serves the individual development of its readers through: 1) universal values 
of the book collections, 2) task-oriented activity of librarians taking various forms in 
everyday library work.

The value of the acquired collections grew in the 1960s. Classic works ensure 
the continuity of literary tradition. They transmit literary patterns and a set of values.

The task-oriented activity of librarians for readers is characterized by a big 
variety of forms. One of them are regular meetings on the history of Poland. The 
activities involving readers in many libraries include competitions and readres' 
tournaments. Such events serve to conclude the work of studying family and 
regional tradition.

The basic function of children's libraries outside of schools, similarly to the 
previous years, is to guarantee contact with good literature. However, the context of 
their operation has changed. The essence of the problem is to find "the golden 
mean" between tradition and modernity. Taking into account the most recent media 
and information technologies, the library must work towards the goal of spreading 
the habit of reading and culture of the written word and must teach how to choose 
a valuable book. It should become a centre of cultural education.



Ewa Rutkiewicz

POLSKA SZKOŁA ILUSTRACJI 
w ZDOBNICTW IE KSIĄŻEK 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

W teorii, a coraz częściej i w  praktyce, książka awansuje do przedmiotu 
sztuki, niezależnie od tego, jaki rodzaj ilustracji zawiera. Dzieło literackie 
przekazuje nam obraz rzeczywistości autora, jego wyobrażenia artystyczne 
i estetyczne, ale istnieje potrzeba uzupełnienia go własną wyobraźnią, 
potrzeba wyeksponowania pewnycłi wątków. Te zadania podejmuje ilu
stracja. Zdefiniowanie pojęcia ilustracji jest bardzo trudne. Jeżeli przyjąć, 
że jest ona wizualną formą przekazywania treści lub pomocą w  ich 
przekazywaniu, to ilustracją są zarówno wykresy funkcji matematycznycłi, 
jak i artystyczne prace, trudno też wyłączyć z zakresu tego pojęcia film, czy 
przedstawienie teatralne. Ilustracja w  książkach) dla dorosłych może od
biegać od treści dzieła, byle tylko nadała mu piękny wystrój; może być 
także tylko wyrazem poszukiwań wizualnej interpretacji utworu literac
kiego. W książkach dla dzieci i młodzieży ilustracja jest wielowarstwowym, 
skomplikowanym, a przez to może najbardziej dla twórcy pasjonującym 
rodzajem sztuki ilustratorskiej. Tworzenie ilustracji dla małych odbiorców 
jest z góry uwarunkowane założeniem przyswajania jej przez dzieci, 
wynikającym z czynników emocjonalnych i chęci poznawania świata, przy 
czym należy pamiętać, że dziecko przyjmuje ilustrację z największą wiarą 
i maksymalnym zaufaniem. W książkach dla dzieci staje się ona sprawą 
pierwszoplanową i bardzo często usuwa tekst na plan dalszy. Ilustracja 
w  publikacjach dla dzieci spełnia wielostronne zadania. Jedno z ważniej
szych — to wzbudzanie estetycznych odczuć u dzieci, kształtowanie w y
obraźni, świata fantazji i marzeń dziecięcych. Musi ona również ułatwiać 
proces poznawczy poprzez poszerzenie i rozbudowę poszczególnych 
obrazów, nadanie im wyrazistego sensu, przy jednoczesnym zachowaniu 
wierności wobec realiów. Ponadto ilustracja spełnia również funkcje 
dydaktyczne. Dziecko bardziej niż dorosły potrzebuje inspiracji wizualnej 
i bez oporu poddaje się wizji tworzonej przez ilustratora. Tworzenie 
ilustracji dla dzieci jest zadaniem niezwykle trudnym. Tu istnieje koniecz
ność wyboru środków, zwłaszcza w  zakresie interpretacji tekstów, gdyż 
daleko posunięta aluzyjność, niedosłowność i symbolika grożą niezrozu- 
miałością. Tak więc ilustrator staje się jednocześnie pedagogiem i psycho
logiem, posługującym się spec^icznymi środkami oddziaływania.



w  książkach dla młodzieży ilustracja spełnia nieco inne funkcje. Tu, 
podobnie jak w  książkach dla dorosłych, może spełniać jedynie rolę 
estetyczną, bądź np. eksponować walory poznawcze.

Prace ilustratorów polskich świadczą o odkrywczości i celności inter
pretacji tekstów, a zarazem są próbami poszukiwań nowych plastycznych 
środków oddziaływania. Nowatorstwo tkwi w  ukształtowaniu książki jako 
jednolitego dzieła sztuki. Obecnie często używa się wielobarwnego papie
ru, różnego koloru i rodzaju czcionek, wprowadza się do książki ilustracje
0 charakterze sugestywnego obrazu malarskiego czy kompozycji graficznej 
lub też rysunku bardzo uproszczonego, pozornie rodem ze świata wy
obraźni dziecięcej, wizji fantastycznej pełnej surrealistycznych skojarzeń, 
czy ilustracji adaptującej formy sztuki ludowej. Od poszczególnych ele
mentów rysunku aż po całościową koncepcję graficzną ilustracja w  książce 
nie różni się od obrazu sztalugowego lub dzieła grafiki narzędziowej. 
Niekiedy nie można rozgraniczyć malarstwa i ilustracji również w  zakresie 
użytych technik plastycznych. Oryginały ilustracji wykonane są przy użyciu 
najrozmaitszych technik, np. akwarelą, temperą, rysunkiem w  tuszu, a także 
wszelkimi technikami graficznymi. W całościowym opracowaniu książek 
wykorzystuje się także fotografie, mapy, plany miast itp.

Przytoczone uwagi dotyczące ilustracji książkowej uzasadnione są 
faktycznym dorobkiem, która w  światowej opinii artystycznej zasłużyła 
sobie na zaszczytne miano „polskiej szkoły ilustracji". „Polska szkoła 
ilustracji" rodziła się w  klimacie nowoczesnym, ale sięga tradycjami 
malarstwa Wojciecha Gersona, Juliusza Kossaka, Michała Andriollego
1 wielu innych. Uzewnętrzniała się w  zainteresowaniach książką okresu 
Młodej Polski w  twórczości Stanisława Wyspiańskiego, Antoniego Procaj- 
łowicza oraz działalności Jana Bukowskiego, Stanisława Dębickiego, Zofii 
Stryjeńskiej, Karola Homolacsa, Mikołaja Wiszniewskiego, Karola Mac
kiewicza, Władysława Skoczylasa, Edmunda Bartłomiejczyka, Michała 
Byliny I całej plejady ilustratorów ,Płomyka" i „Płomyczka" skupionych 
wokół wydawnictwa „Nasza Księgarnia".

„Polska szkoła ilustracji" w  tym opracowaniu została ograniczona do 
książki dziecięcej i młodzieżowej.

Kolorowa książka dziecięca, i dla nieco starszych czytelników, z pol
skimi rycinami, zrodziła się w  drugiej połowie XIX wieku przede wszystkim 
ze względów patriotycznych. W dawnej książce istniała potrzeba eks
ponowania w  ilustracjach tematyki narodowej, a także realiów życia 
społeczeństwa, piękna przyrody ojczystej. Wyróżniającymi się pozycjami 
były między innymi Bajki Stanisława Jachowicza z ilustracjami Gersona, 
Pieśń o ziemi naszej Wincentego Pola z rycinami Juliusza Kossaka, Bajki 
Ignacego Krasickiego zilustrowane przez Antoniego Zaleskiego, Dzień 
grzecznego Władzia z ilustracjami Juliusza Kossaka. Dla wielu utworów 
historycznych ilustracje tworzyli przede wszystkim Juliusz Kossak, Woj
ciech Gerson, Miłosz Kotarbiński, Julian Maszyński, Michał Andriolli. 
W publikacjach dla najmłodszych na szczególną uwagę zasługują ryciny 
Piotra Stachiewicza do wierszy Marii Konopnickiej {Nowe latko). W okre



sie Młodej Polski dla młodych czytelników rysowali między innymi 
Stanisław Dębicki (Lucjan Rydel Bajka o Kasi i  królewiczu 1904), Jan 
Bukowski (M. Konopnicka Jasełka 1906), Anna Gramatyka-Ostrowska. 
W latach 1918-1939 wysoki poziom polskiej ilustracji dla dzieci i młodzie
ży został potwierdzony przez działalność edytora wysokiej miary, Jakuba 
Mortkowicza, oraz artystów grafików: Zofię Stryjeńską (Janina Porazińska 
Jaś i  Kasia 1925), Antoniego Gawińskiego (M. Konopnicka Wesołe chwile 
1934), Bogdana Nowakowskiego (M. Konopnicka Fiłuś, ł\/liluś i  Kizia 
1929, Pimpuś Sadełko), Kamila Mackiewicza (Zofia Rogoszówna Dzieci 
pana majstra 1921), Franciszkę Themerson (Julian Tuwim O panu Trala- 
lińskim... 1938, Stefan Themerson Pan Tom buduje dom). Nie można 
też nie wspomnieć o słynnym Koziołku ł\ńatołku autorstwa Kornela 
Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza, po raz pierwszy wydanym 
w  roku 1933.

Po roku 1945 ilustracja polska była reprezentowana na licznych 
wystawach, głównie poprzez książki dziecięce w  znaczących metropoliach 
świata — Paryżu, Mediolanie, Rzymie i Moskwie. Ważniejsze imprezy 
wystawowe — to Międzynarodowe Targi Książki w  Lipsku, Frankfurcie 
i Moskwie, Wystawa pn. Najpiękniejsze książki świata we Frankfurcie, 
(IBA) — Międzynarodowa Wystawa Sztuki Edytorskiej w  Lipsku, 
(BIB) — Biennale Ilustracji Książkowej w  Bratysławie. Znaczące nagrody 
to między innymi Złoty Medal w  roku 1960 dla „Naszej Księgarni" na XII 
Triennale Sztuki w  Mediolanie za całokształt pracy edytorskiej, w  tym np. 
za książki z ilustracjami Michała Byliny (Halina Górska O księciu Go
tfrydzie, rycerzu gwiazdy wigilijnej), Janusza Grabiańskiego {Chodzi, 
chodzi Baj po ścianie, wybór H. Kostyrko), Adama Kiliana (Tadeusz 
Kubiak Karuzela), Henryka Tomaszewskiego (Jerzy Kern Pierwszy i  kilka 
innych wierszy), Stanisława Zagórskiego (Jan Brzechwa Kaczka dziwacz
ka). Złoty Medal otrzymała również „Nasza Księgarnia" na VIII Biennale 
Sztuki w  Sao Paulo za bardzo wysoki poziom ilustracji w  eksponowanych 
na wystawie książkach dla dzieci. Na jedynym Biennale adresowanym 
wyłącznie do dzieci (BIB), nagrody otrzymało wielu artystów, np. Złote 
Jabłko, najwyższe wyróżnienie, w  roku 1967 — Elżbieta i Marian M u
rawscy za ilustracje do książki Wiktora Woroszylskiego Podmuch malowa
nego wiatru; w  roku 1969 — Złoty Medal zdobył Józef Wilkoń za ilustrację 
do książki Anny Kamieńskiej W Nieparyżu i  gdzie indziej, w  roku 1971 
Grand Prix — Andrzej Strumiłło za ilustracje do książki Roberta Stillera 
Narzeczony z morza. Nagradzano także na Biennale w  kolejnych latach 
Mariana Murawskiego {Niewyczerpany dzban 1975). Janusz Stanny 
uzyskał Złoty Medal za ilustracje do książki Hanny Januszewskiej Lwy 
(1975 т.), zaś w  roku 1991 Stasys Eidrigevicius — za szwajcarskie w y
danie Kota w  butach. Wśród laureatów (IBY) — Międzynarodowej 
Wystawy Sztuki Edytorskiej w  Lipsku, są Olga Siemaszko (Złoty Medal 
1959 za ilustracje do książki W. Hauff Kalif Bocian), Józef Wilkoń (za 
opracowanie graficzne wiersza Konstantego I. Gałczyńskiego Gołębie 
Warszawy, 1959), Zbigniew Rychlicki za ilustracje do książki Gustawa



Morcinka Przedziwne historie o zbójniku Ondraszku. W 1965 r. wyróż
niony został Antoni Boratyński (Srebrny Medal za ilustracje do książki 
Wandy Markowskiej i Anny Milskiej) Srebrna gołębica, Bohdan Butenko 
(wyróżnienie w  roku 1965 za ilustracje do książki Edwarda Leara Dong, co 
ma świecący nos oraz do książki Jana I. Sztaudyngera Kasztanki). 
Interesujące są również Międzynarodowe Targi Książki Dziecięcej w  Bolo
nii, na których np. w  roku 1968 Premio Grafico zdobył Janusz Stanny za 
ilustracje do książki Hanny Januszewskiej Zaczarowany krawiec. Nie 
sposób wymienić wszystkich nagród, które są wyrazem uznania dla 
ilustratorów, wyróżnionych książek i laureatów. Przytoczone stanowią 
tylko nieliczne przykłady. Ponadto ilustracja oceniana była na konkursach 
na najlepiej wydaną książkę, organizowanych przez Polskie Towarzystwo 
Wydawców Książek, a także przez Prezesa Rady Ministrów w  formie 
nagród za twórczość dla dzieci i młodzieży ^  Polska ilustracja jest 
reprezentowana w  świecie, również w  wydaniach obcojęzycznych książek 
oraz poprzez reprodukowanie jej w  różnych pismach obcych, np. 
w  „Graphis", „Graphik", „Advertising Art".

W zdobnictwie książek dla dzieci i młodzieży wyodrębniły się specyfi
czne style i tendencje, wśród których można wyróżnić:

— Styl bajkowy (baśniowy) — reprezentowany w  twórczości Jana 
Marcina Szancera, Janusza Grabińskiego, Bożeny Truchnowskiej. Cha
rakteryzuje się on nastrójowością, przekazaniem świata baśniowej wyobra
źni, fantastyki, pewnej tajemniczości. W ilustracjach tego typu występuje 
zderzenie humoru z poezją, liryki z dramatyzmem. W zakresie techniki 
odznacza się on rozbudowaniem malarskim, różnorodnością barw i ich 
nasyceniem. Przykładowymi pracami stają się ilustracje Szancera do Baśni 
Andersena, O krasnoludkach i  o sierotce Marysi Konopnickiej, do wierszy 
Brzechwy i Pinokia, a także Grabiańskiego do utworów: O krasnoludkach 
i  o sierotce Marysi, Marii Kownackiej Rogaś z Doliny Roztoki, Truchanow- 
skiej — Oskara Wilda Szczęśliwy książę, Jerzego Broszkiewicza Opowieść
0 Chopinie.

— Styl realistyczny, w  którym ilustracje odtwarzają rzeczywistość, np. 
realia historyczne w  rycinach M. Byliny do „Płomyczka" i „Płomyka", do 
Huraganu Wacława Gąsiorowskiego i Czarodziejskiej księgi Janiny Pora- 
zińskiej. Reprezentowany jest także w  twórczości Anny Stylo-Ginter. 
Artystka z dużą swobodą przedstawia realistycznie ujęte postaci dzieci
1 dorosłych; rysuje prostą, delikatną kreską, trafnie chwyta ruch. Przy
kładami zilustrowanych książek są — Danuty Bieńkowskiej Wielka gra. 
Aleksandra Minkowskiego Złota troć, dla najmłodszych M. Konopnickiej 
Parasol.

—  Styl groteskowy wyraża się ilustracjami, które eksponują elementy 
humorystyczne, wynikające z nieudolności rysunkowej i dziecięcego w i
dzenia świata, np. w  twórczości Bohdana Butenki (Wiktor Woroszylski 
Cyryl gdzie jesteś, Erich Kastner Emil i  detektywi, Kwapiszon — seria 
przygód), Mieczysława Piotrowskiego (Kornel Makuszyński Szatan 
z siódmej klasy). Jerzego Flisaka (Adam Bahdaj Mały pingwin Pik-Pok).



— Styl ilustracji nawiązujących do twórczości dziecka i przejmujący 
jego cechy. Ilustracjami tego typu są ilustracje barwne, nawiązujące do 
malarskich prac dzieci, np. strona plastyczna „Świerszczyka". Są nimi także 
ilustracje odnoszące się do rysunków dziecięcych, podkreślające ich 
naiwność, przesadną staranność — przykładem mogą być ilustracje Hanny 
Czajkowskiej do książki Astrid Lindgren Dzieci z BuHerbyn.

Ponadto odnajdujemy ilustracje, których autorzy czerpią ze sztuki ludo
wej, jak np. Adam Kilian. Są to ilustracje stylizowane na obrazach „na szkle 
malowanych". Zbliżone do nich są ilustracje Zbigniewa Rychlickiego 
wykonane w  technice drzeworytniczej, np. ryciny do Klechd domowych. 
W interpretacji tekstu występuje też czasami wprowadzenie elementów 
oryginalnych, niezwykłych, np. surrealizmu poprzez ilustracje Daniela 
Mroza.

Scharakteryzowane style i tendencje w  zdobnictwie książek są wyra
zem indywidualności w  interpretacji treści literackich oraz poszukiwań 
nowych środków wyrazu artystycznego. Nierzadko przez ilustracje książ
kowe przejmowane są osiągnięcia innych sztuk graficznych, np. sztuki 
plakatowej, między innymi aluzyjności wypowiedzi, skrótu. Cechą polskiej 
ilustracji książkowej jest rozszerzenie ilustrowania na całościowe opraco
wanie graficzne książek, np. poprzez zróżnicowanie kroju i koloru czcio
nek, wprowadzenie pisma odręcznego, zróżnicowanie koloru kart, arty
styczne opracowanie obwolut, okładek, wprowadzenie ruchomych ele
mentów ilustracji, nadawanie niekiedy wymyślnych kształtów książce.

Odrębnym elementem pozostaje ilustracja w  książce popularnonauko
wej, zajmującej dla przykładu znaczące miejsce w  twórczości Andrzeja 
Heidricha czy Jerzego Heintze.

„Polska szkoła ilustracji", jako pojęcie, powszechnie odnoszona jest do 
lat sześćdziesiątych. W latach tych wielu absolwentów Akademii Sztuk 
Pięknych związało się z wydawnictwarńi, głównie „Naszą Księgarnią". 
Wysoki poziom ówczesnej ilustracji poparty został licznymi nagrodami 
i wyróżnieniami, zarówno dla wydawnictw jak i artystów, nie tylko w  kraju, 
ale i poza jego granicami. Dziś wielu artystów, teoretyków, historyków 
sztuki zastanawia się, czy „polska szkoła ilustracji" nadal istnieje i czy 
mamy prawo używać tego miana?

Przypis
 ̂ Wykaz nagród został przede wszystkim oparty na publikacji: Pół wieku 

przyjaźni z dzieckiem i  szkoią 1921-1971  pod red. S. Aleksandrzaka, Warszawa 
1972.



THE POLISH SCHOOL OF BOOK ILLUSTRATION IN BOOKS FOR 
CHILDREN AND YOUTH

The aim of the paper is to present the trends and styles in the art of illustrating 
books for children and youth, the major artists, and works on books for young 
people.

The artists in this field were among others Jan Marcin Szancer, Janusz 
Grabiański, Michał Bylina, Janusz Stanny, Bohdan Butenko, Adam Kilian, Zbigniew 
Rychlicki, Hanna Czajkowska, Daniel Mróz. The characteristic features of the art of 
book illustrating in this case include author-specific interpretation of literary texts, 
use of folk art motifs, as well as the whole national culture, lively colours, variety of 
methods, use of old techniques, such as woodcut (mainly in the works of 
Z. Rychlicki), extention of book illustrating to allround print design, also introduc
tion of photographs, maps, schemes etc.

The "Polish School of Book Illustration" dates from the second half of the 19th 
century and has lasted through the period of Young Poland, the interwar 20-years' 
period to contemporary times. In the second half of the 19th century the 
outstanding illustrators were among others Wojciech Gerson (e.g. Stanisław 
Jachowicz „Bajki" —  "Fairy Tales"), Juliusz Kossak (Jan Chęciński „Dzień grzecz
nego Władzia" —  "The Day of Good Władzio"), Piotr Stacl^iewicz (Maria Kono
pnicka „Nowe latko" —  "New Little Summer"), Michał Elwiro Andriolli („Klech
dy..." —  "Folk Stories...") by Kazimierz W. Wójcicki). In the Young Poland period 
this trend was represented, for example, in the illustrations by Stanisław Dębicki 
(Lucjan Rydel „Bajka o Kasi i królewiczu" —  "Tale about Kate and the Prince"), 
Jan Bukowski (Maria Konopnicka „Jasełka" —  "A Christmas Play"), and in the 
years 1918-1939 the famous illustrators were, among others, Zofia Stryjeńska 
(Janina Porazińska „Jaś i Kasia" —  "Johny and Kate"), Antoni Gawiński (Maria 
Konopnicka „Wesołe chwile" —  "Merry Moments"), Franciszka Themerson (Julian 
Tuwim „Słoń Trąbalski" —  "Elephant the Trunk-like", Stefan Themerson „Pan Tom 
buduje dom" —  "M r Tom is Building a House"). The description of trends and 
styles is preceded by introductory remarks on the definition of illustrations, their 
function and role in books, particularly in books for children and young people.



Gertruda Skotnicka

TRADYCJE NARODOW O-KULTUROW E  
W  POLSKIEJ POWIEŚCI HISTORYCZNEJ 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Tytuł tej pracy przywołuje dwa pojęcia; narodu i kultury, nierozerwalnie 
z sobą sprzężone. Owo sprzężenie jest widoczne niemal we wszystkichi 
definicjach narodu. Kultura jest w  nicłi stałym składnikiem pojęcia ^  Jeżeli 
autor definicję narodu określa jako „makrokulturę społeczną", od razu 
dodaje, że jest to „wielka wspólnota o charakterze kulturowym"
W większości definicji wspólnota kultury traktowana jest słusznie jako 
„rdzeń narodowości", a więc podstawowy składnik pojęcia narodu. 
Składnik ten bywa w  definicjach traktowany rozmaicie. Czasem uważa się 
go jako sumę niematerialnych przejawów życia narodu, skupienie pew
nych postaw moralnych, uznanych powszechnie wartości i dążeń w y
znaczających modele zachowań, częściej jednak bardziej prawidłowo, jako 
całokształt materialnego i duchowego dorobku narodu, powstały w  ciągu 
jego dziejów i będących charakterystycznym wyrazem wspólnoty zbioro
wości. Obydwa pojęcia nie są precyzyjne i mają charakter historycznie 
zmienny.

W kulturze polskiej, podobnie jak w  kulturach innych narodów, ważne 
miejsce zajmuje literatura. Jej twórcy należąc do zbiorowości narodowej, 
dzieląc jej doświadczenia, ideały, przywiązanie do pewnych wartości, dają 
temu emocjonalny i intelektualny wyraz w  swoich utworach. Do gatunków 
w  sposób szczególny związanych z życiem narodu należy od XIX wieku 
powieść historyczna, a w  jej ramach powieść dla dzieci i młodzieży.

Powieści historyczne dla dzieci i młodzieży pełnią funkcje złożone. 
Odtwarzają w  swoich strukturach fabularnych kulturę minionych wieków, 
ich klimat, życie i działanie przodków, dążenia i aspiracje, przekazują 
z pokolenia na pokolenie doświadczenia przeszłości, uczą rozumieć proce
sy dziejowe, pomagają odbiorcy w  znalezieniu własnego miejsca w  kul
turze swojego narodu. Operując nie tylko zweryfikowanym konkretem 
historycznym, ale także mitem i legendą, wprowadzają do świadomości 
powszechnej system uproszczonych obrazów i znaków tworzących w  su
mie mitologię narodową.

O złożoności funkcji powieści historycznych mówi także ich związek 
z kulturą współczesną autorów, spojrzenie na przeszłość z perspektywy 
teraźniejszości, odbijanie się w  nich problemów charakterystycznych



dla okresu, w  którym powstają, aktualnych ocen i sądów, myśli politycznej 
i społecznej.

Polska powieść historyczna dla dzieci i młodzieży od początku jej 
istnienia, tj. od pierwszej połowy wieku XIX, pełniła służbę narodową. 
Podjęła zadania wynikające z sytuacji narodu pozbawionego wolności, 
autonomii politycznej i samodzielnej państwowości. Utylitaryzm patrioty
czny stał się niejako jej celem nadrzędnym. Na to dodatkowe obciążenie 
polskiej powieści historycznej zwrócił uwagę między innymi Stefan 
Żeromski. Formułując spostrzeżenia dotyczące powieściopisarstwa Ches- 
tertona i Dostojewskiego oraz francuskiego romansu psychologicznego 
ubolewał, że podczas gdy w  krajach wolnych, na Zachodzie „(...) mógł był 
powstać utwór osnuty na tle przeszłości dla rozkoszowania się jej barwą, 
dla nasycenia głodu zbadania, jak żyli i co czuli przodkowie, dla upojenia 
się brawurą i awanturniczością, wytworem czasów minionych — u nas 
i ten porządek literacki podejmowany był «d la  pokrzepienia serc» 
popadających w  abnegację i zwątpienie o wszystkim pod ciężarem 
beznadziei, stworzonej przez wiecznie jednaki ucisk. Nauczanie teraźniej
szości za pomocą żywych obrazów przeszłości, oddziaływanie na «krok 
leniwy zgnuśniałych zdarzeń» —  było pobudką do tworzenia"

W ten sposób autor Popiołów, upominając się o bezwzględną swobo
dę twórczą pisarza, wydobył specyfikę narodową tej odmiany powie
ściowej. Powieść historyczna stała się odpowiedzią zniewolonego narodu 
na ucisk polityczny, na nasilanie się procesów rusyfikacyjnych i ger
man izacyjnych. Nieprzypadkowo najbujniejszy rozwój XIX-wiecznej bele
trystyki historycznej przypada na ostatnie 20-lecie tego stulecia, a więc na 
okres Apuchtinowskiego systemu wynaradawiania młodego pokolenia 
i wzmożonego działania Kulturkampfu. Młodzież pozbawiona w  szkołach 
nauki historii ojczystego kraju i własnego języka w  latach niewoli otrzyma
ła ponad 150 powieści, z których każda wzbogacała jego wiedzę o prze
szłości i teraźniejszości oraz podtrzymywała świadomość narodową. Po
wstał wtedy model powieści uczącej, o dużych walorach poznawczych. 
Koncepcja powieści obficie przekazującej wiedzę historyczną odbiła się 
wyraźnie w  krytyce literackiej tego okresu. O ten rodzaj wiedzy w  książ
kach dla dzieci upomniał się Sienkiewicz recenzując Bitwę pod Raszynem 
Przyborowskiego, a za Sienkiewiczem inni krytycy i recenzenci. Model 
powieści uczącej zalecano szczególnie na stopniu propedeutycznym, 
objętym nauczaniem domowym. W trosce o młodzież, która w  szkołach 
rządowych spotykała się ze szkalowaniem dziejów Polski, zwłaszcza przez 
nauczycieli historii sprowadzanych z głębi Rosji, podkreślano konieczność 
tworzenia cyklów powieściowych, które ogarniałyby całe okresy i epoki. 
Sienkiewicz uważał, że „(...) gdyby ktoś w  formie powiastek dla dzieci 
objął całą historię, wyświadczyłby niemałą przysługę literaturze dziecin- 
nej(...)" Próby tworzenia śladem Kraszewskiego takich cyklów, podjęte 
przez J. Papi i W. Przyborowskiego, nie zostały ukończone.

Powieść historyczna okresu zaborów uprawiała edukację patriotyczną 
proponując pożądane postawy i wzorce osobowe. Najogólniej rzecz



biorąc mieściły się one w  koncepcji dobrego Polaka-katolika, ale różniły się 
odcieniami, a nieraz nawet zasadniczymi liniami struktur.

Dominującym wzorcem był Polak walczący o wolność ojczyzny, o Jej 
honor i znaczenie w  świecie. Wzorzec ten egzemplifikowali liczni bohate
rowie, którzy niezależnie od swego wieku, często uciekając ze szkolnej 
ławy, popisywali się czynami zbrojnymi, przerastającymi ic f realne moż
liwości, a rany odniesione na bitewnych polach uważali za spełnienie 
podstawowego obowiązku obywatelskiego i najlepszy tytuł do sławy 
rycerza. Apologia męstwa w  walce za ojczyznę i rycerskich postaw 
przodków wychowała pokolenia, które ruszyły do walki o niepodległość 
w  czasie I wojny światowej, a w  latach II wojny światowej znalazła odbicie 
w  postawach obrońców Westerplatte, Helu i Warszawy, w  żołnierzach 
generała Hubala. Mieści się w  tym modelu patriotyzmu postawa roman
tycznych straceńców mierzących siły na zamiary, a nie odwrotnie, ale jest 
w  nim także odbicie losów narodu, który nigdy nie pogodził się ze 
zniewoleniem i dawał temu wyraz w  kolejnych powstaniach, mimo że 
kończyły się klęską.

Jedynie w  okresie największego rozkwitu idei pozytywistycznych poja
wia się w  powieściach historycznych o tym adresie czytelniczym pewna, 
wynikająca z programu epoki, antynomia w  pojmowaniu służby ojczyźnie, 
sformułowana w  pytaniu, czy patriotyzmu walki nie można by zamienić na 
mniej efektowną, ale korzystniejszą dla kraju w  określonych warunkach, 
pracę na ojczystym zagonie, w  dziedzinie rozwoju ekonomicznego, w  dzia
łaniu na rzecz postępu cywilizacyjnego. To pytanie, w  przeciwieństwie do 
haseł w  powieści obyczajowej, w  tym gatunku brzmiało nieśmiało, o wiele 
głośniejsze były zdania z Przedmowy do Śpiewów historycznych Juliana 
Ursyna Niemcewicza, którymi autor wyrażał nadzieję, że jego utwory 
przysposobią „dzielnych do boju obrońców" i że potrafią „(...) przenieść 
w  dalsze pokolenia tę miłość kraju, to męstwo, przez które Polak słynął 
niegdyś i dobił się, dzisiaj utraconej ojczyzny i sławy"

Z przeszłości starali się autorzy powieści wydobywać akcenty optymis
tyczne. Dawne sukcesy oręża, osiągnięcia militarne, wizja potężnej Rze
czypospolitej, rządzonej mądrze przez powszechnie szanowanych wład
ców, tchnąć miały w  młode pokolenie, które było świadkiem samych klęsk, 
wiarę i nadzieję w  lepszą przyszłość, a przede wszystkim w  możliwość 
wybicia się na niepodległość.

Tradycja wychowywania na wzorach bohaterów narodowych, którzy 
umieli walczyć i umierać za ojczynę, powołała do życia literackiego 
sylwetki wielkich wodzów. Wraz z malarstwem o tematyce historycznej, 
szczególnie obrazami Matejki, stworzyły one podstawę dla powstania 
i utrwalenia mitów, które, głęboko zakodowane w  zbiorowej świadomości 
Polaków, usunęły w  cień tzw. prawdę historyczną. Powielana w  rozlicz
nych tekstach sylwetka księcia Józefa Poniatowskiego, obdarzona hojnie 
epitetami waloryzującymi dodatnio, w  panteonie polskich wielkości naro
dowych bardzo długo zajmowała pierwsze miejsce. Z nią łączył się mit 
„księcia niezłomnego" oraz „rycerza bez skazy i trwogi", a okrzyk



rzucającego się w  nurty rzeki Elstery bohatera: „Bóg mi powierzył honor 
Polaków, Jemu samemu go oddam" jeszcze w  20-leciu międzywojennym 
znało na pamięć prawie każde polskie dziecko. Ten mit na użytek młodego 
pokolenia najgorliwiej w  swoich powieściach eksponowali pisarze na 
przełomie XIX i XX wieku, zwłaszcza Zuzanna Morawska i Walery Przybo- 
rowski który przecież w  pracy naukowej Przyczyny upadku Polski 
zarzucał księciu Józefowi hulaszczy tryb życia, brak poczucia odpowie
dzialności, a nawet talentu wojskowego. Drugie miejsce w  „złotej legen
dzie wodzów" zajmował Kościuszko zakodowany w  powszechnej świado
mości jako bohater w  chłopskiej sukmanie, gdy składa przysięgę na 
krakowskim Rynku. Na „świętego narodowego" kanonizowały go nie 
tylko powieści, ale przede wszystkim liczne wiersze i czytanki. Do wodzów 
opromienionych złotą legendą w  beletrystyce historycznej okresu zaborów 
należeli również: Jan Zamoyski, Stanisław Żółkiewski, Jan Karol Chod
kiewicz, Stefan Czarniecki Jan III Sobieski

Wzorcem kulturowym w  powieściach okresu zaborów była kultura 
szlachecka. Mówią o tym liczne egzemplifikacje polskich dworów i dwor
ków jako ognisk myśli politycznej, prawości charakterów, narodowych 
obyczajów, staropolskiej gościnności, pobożności, poczciwości, oświaty, 
zwłaszcza sanitarnej. W dworach i dworkach realizują się szlacheckie idylle 
rodzinne. Dzieci są tu przede wszystkim spadkobiercami miecza i szabli, 
kontynuatorami tradycji, idei, wiary ojców i sposobu bycia. Od nich 
wymaga się, by w  łańcuchu pokoleń zajęły właściwe miejsce, by przejęły 
kulturę przodków i przekazały ją pokoleniu następnemu.

Znak równości między kulturą szlachecką a kulturą narodową w  po
wieściach tego okresu wywodził się XIX-wiecznej historiografii, która, 
patrząc na przeszłość, w  uformowaniu się polskiej kultury szlacheckiej 
widziała jej kształty narodowe.

Składnikiem kultury szlacheckiej była ksenofobia, uzewnętrzniająca się 
między innymi w  stosunku do królowych obcego pochodzenia, Rychezy, 
żony Mieszka II, Bony, Marii Kazimiery.

Znaczenie kultury szlacheckiej, wysunięcie jej w  powieściach na 
pierwsze miejsce było odbiciem długotrwałej rzeczywistej pozycji tej 
warstwy w  kraju ®. W żadnej z powieści historycznych dla dzieci i młodzie
ży nie ma apoteozy kultury magnackiej, wręcz przeciwnie, zamki i ich 
właściciele bywają często przedmiotem krytyki. Zamki i pałace — to 
przeważnie gniazda intryg, kosmopolityzmu, zdrady i pychy.

Odmiana powieściowa, która w  okresie zaborów tak gorliwie pełniła 
wyznaczone jej funkcje, po odzyskaniu niepodległości w  roku 1918 
pozornie straciła rację bytu Pojawiły się tendencje ahistoryczne, zaczęto 
wyraźnie preferować powieść o tematyce współczesnej, odpowiadającą na 
potrzeby chwili. Ale na obszarze twórczości dla dzieci i młodzieży już 
w  połowie lat dwudziestych naszego wieku nastąpił nawrót do historyzmu 
i powieść historyczną uznano za „rodzaj literacki zawsze potrzebny", bez 
którego edukacja Polaka obejść się nie może. Nowa sytuacja narodu nie 
wyzwoliła powieści od utylitaryzmu. Jej specifika narodowo-kulturowa



zmieniła się jednak; określono nowy rodzaj służby społecznej, jaką miała 
pełnić i sprecyzowano nowe dla niej zadania. W pierwszym rzędzie 
wskazano na konieczność zerwania z dawną tendencją do przypominania 
martyrologii narodu. Radosnemu, pełnemu optymizmu budowaniu II Rze
czypospolitej miały towarzyszyć książki radosne, bez tragedii rozgrywają
cych) się na bitewnych polacłi Domagano się zmiany wartości ide
owych) celem wychowania młodego pokolenia dla nowej rzeczywistości 
w  wolnej ojczyźnie, dla twórczej pracy w  warunkach pokoju i rosnącej 
stabilizacji.

Apelowano o uwzględnienie w  adresie czytelniczym najniższych krę
gów społecznych, a w  związku z tym o miejsce wśród powieściowych 
bohaterów dla wiejskiego i miejskiego plebsu.

Zgodnie z tymi postulatami punkt ciężkości w  beletrystyce przesunął 
się w  stronę zagadnień budowy i utrwalania państwowości oraz or
ganizacji życia wewnętrznego kraju w  różnych epokach, w  stronę rozwoju 
myśli społecznej. Historia wojen, królów i wodzów coraz częściej ustępo
wała miejsca kwestiom ekonomicznym, ustrojowym i kulturalnym; zamiast 
wydarzeń z pola walki przedmiotem uwagi stały się fakty z dziedziny 
kultury materialnej i dziejów cywilizacji. Widać to szczególnie wyraźnie 
w  grupie powieści o ostatnich Piastach i w  powieściach jagiellońskich.

Odejściu od porozbiorowych idei patriotycznych towarzyszyło szcze
gólne zainteresowanie dla pradziejów. Wyraźny zwrot beletrystyki dla 
młodego pokolenia ku historii starożytnej ziem polskich ma swoje ważkie 
przyczyny. Pozostaje on w  związku ze wzmożonymi zainteresowaniami 
naukowymi najstarszą przeszłością narodu i kulturą prapolską. Wiek XX 
przyniósł wiele odkryć archeologicznych, a największa ich ilość przypada 
na 20-lecie międzywojenne. Owe odkrycia, a zwłaszcza rewelacyjne 
w  skali światowej wykopaliska w  Biskupinie, spopularyzowane przez 
szereg wykładów, odczytów, artykułów w  prasie, przez radio i film 
wpłynęły na powstanie między innymi Grodu nad Jeziorem Z. Kossak- 
- Szczuckiej, Kamierjnym toporem Bronisławy Stei nowej czy Od Wisiy do 
Nitu Janiny Przeworskiej i Amelii Hertz. Powieści o tej tematyce budziły 
zainteresowanie kolebką narodowej i ogólnoludzkiej egzystencji, wpisy
wały w  świadomość określone pojęcie własnego najdawniejszego rodo
wodu, własnych korzeni. Świadomość dalekiej przeszłości i długiej tradycji 
utwierdzała niejako w  prawie do niepodległości. W latach trzydziestych 
wiedza o własnej przeszłości uzbrajała ponadto w  argumenty przeciw 
rosnącemu w  potęgę hitleryzmowi, lansującemu teorię o powstaniu pań
stwa polskiego drogą podboju. Utwory beletrystyczne z pradziejów narodu 
służyły także celom utylitarnym. Budząc zainteresowanie młodych czytel
ników skarbami, które kryje ziemia, zyskiwały w  nich licznych sprzymie
rzeńców w  obronie znaków materialnych najdawniejszej przeszłości.

W sytuacji, gdy nie trzeba już było wśród młodych czytelników 
podtrzymywać zagrożonego niewolą ducha narodowego, powieść 20- 
lecia swobodniej kierowała się ku uniwersum i myśli internacjonalnej. 
W większym stopniu zajęła się problemami o charakterze ogólnym i tym



wszystkim, со zbliżało państwa i narody. Sprzyjał temu znacznie większy 
czynnik internacjonalny w  postawie Polaka w  wolnej ojczyźnie i rozwój 
techniki ułatwiający kontakty międzynarodowe.

Powieść historyczna tego okresu, manifestując niejako swój odwrót 
od ksenofobii przez odnajdywanie wartości w  innych kulturach, uzew
nętrzniała także różne rodzaje pacyfizmu. Największą wymowę antywojen
ną zyskały powieści, w  których mądry, polityczny kompromis uznany został 
za lepszy niż wojna, a najwyższą oceną opatrzono działanie na rzecz 
lepszej i piękniejszej egzystencji człowieka. Ten rodzaj pacyfizmu łączy się 
często z pochwałą władców-budowniczych państwowości polskiej po 
okresie rozbicia dzielnicowego, Władysława Łokietka i Kazimierza Wiel
kiego (Za króla Łoktka Stanisława Ostrowskiego, Królewska r}iedola 
i Trzaska i  Zbroja Antoniny Domańskiej) z pełnym dowartościowaniem 
rzeczywistości pokojowej otwierającej szeroko takie tereny ludzkiej działal
ności, jak kultura, nauka, sztuka, literatura, sport {Historia żółtej ciżemki 
Domańskiej, Peregrynacje Andrzeja Wilczka Antoniego Gawińskiego, Pej- 
sidoros i  Ferenike Lucjana Rydla, Dysk olimpijski Parandowskiego).

Po odzyskaniu niepodległości w  powieściach coraz częściej występuje 
nowe rozumienie służby dla ojczyzny. Liczy się nie tylko służba z bronią 
w  ręku, ale służba wielkością ducha i lotnością myśli, mądrą księgą 
i dziełem artystycznym.

Lata II wojny światowej nie sprzyjały rozwojowi literatury, bowiem 
najważniejszą wtedy sprawą stała się walka o biologiczne istnienie narodu, 
o zachowanie jego „żywej substancji". Mimo dziejowego tragizmu trosce
0 zachowanie życia towarzyszyło dążenie do zachowania i przekazania 
dzieciom i młodzieży wartości kultury narodowej. Wszędzie tam, gdzie były 
jakieś większe skupiska Polaków oraz w  polskim podziemiu toczył się 
proces przekazywania młodemu pokoleniu idei i tradycji kulturowych.

W sytuacji okupacyjnej, gdy kultura polska została przez reżym 
hitlerowski skazana na totalną zagładę, gdy szkolnictwo średnie i wyższe 
mogło istnieć tylko w  konspiracji, literatura piękna przejęła funkcję trans
mitowania tradycji, kultury i postaw patriotycznych. Była powszechnie 
uznaną wartością kulturową, tym ważniejszą, że ruchy migracyjne ludności 
rozbiły tradycyjne struktury kulturowe, zmieniły kryteria wartościowania
1 naruszyły normy zachowań. W literaturze szukano tradycyjnego systemu 
wartości i optymistycznej wizji zwycięstwa w  zrywach do walki o wolność.

Beletrystyka historyczna dla dzieci i młodzieży nie wzbogaciła się 
o nowe tytuły, ale w  stałym obiegu czytelniczym pozostawały powieści 
Sienkiewicza, szczególnie Krzyżacy, utwory Przyborowskiego, Gąsiorow- 
skiego, Domańskiej i innych pisarzy. Znowu z braku podręczników do 
historii wracano do Niemcewiczowskich Śpiewów historycznych i dzieci 
uczono na pamięć wierszyka: Kto ty jesteś? Polak mały Władysława Bełzy. 
Z powieści historycznych partyzanci czerpali wymowne pod względem 
semantycznym pseudonimy.

Powrót do klasyki historycznej, a więc do znanych tradycyjnych 
wartości otrzymuje swój wyraz we wznowieniach powieści w  różnych



skupiskach Polaków, których wojenne losy rzuciły poza granice kraju. Dla 
dzieci, które ze Związku Radzieckiego zdołano wywieźć na Bliski Wschód 
wraz z ewakuacją wojska polskiego pod dowództwem gen. Andersa w  Tel 
Awiwie i Jerozolimie, wśród innych książek wydano O/szynkę Grochow
ską i Rycerza bez skazy i  trwogi Przyborowskiego, Oko proroka Włady
sława Łozińskiego, Zaklęty divdr Walerego Łozińskiego W Budapeszcie 
ukazała się książka Na San Domingo Przyborowskiego. w  Londynie 
wydano Katechizm polskiego dziecka Bełzy

Wiele postaci historycznych spopularyzowano w  licznych czaso
pismach i podręcznikach dla dzieci i młodzieży w  Wielkiej Brytanii, Iranie, 
Indiach, Nowej Zelandii, na Węgrzech, w  Afryce. Polonia w  Związku 
Radzieckim mogła wyeksponować jedynie sylwetkę Kościuszki, i to jako 
patrona dywizji polskiej tego imienia.

W Polsce w  trudnych warunkach okupacyjnych powstawała pierwsza 
powieść historyczna dla młodzieży Karola Bunscha — Dzikowy skarb, 
Kazimierz Konarski pisał Zlączym się z narodem, a Maria Kruger — Petrę. 
Wszystkie te pozycje światło dzienne ujrzały dopiero po wojnie.

Po II wojnie światowej w  czasoprzestrzeni powieści historycznej 
występują nowe zjawiska. Jednym z nich jest swoista decentralizacja, 
odwrót od zagadnień ogólnopolskich ku „małym ojczyznom", dziejom 
regionów i postaciom mniej znanym z historiografii. Wydobycie historii 
i kultury regionów jest próbą dowartościowania „małych ojczyzn" i jedno
cześnie wzbogacenia kultury ogólnopolskiej ich treściami.

W latach pięćdziesiątych stosunek do powieści historycznej i tradycyj
nych wartości eksponowanych przez klasykę uległ zasadniczym zmianom. 
Zaczęto ją traktować jako gatunek mniej funkcjonalny, niedyspozycyjny 
wobec partyjnych dyrektyw podejmowania tematyki związanej z budową 
nowej rzeczywistości, a więc mało przydatny czy wręcz niepotrzebny. Dla 
niektórych pisarzy stała się ona rodzajem ucieczki przed koniecznością 
pisania o Pafawagu, planie 6-letnim i spółdzielczości produkcyjnej na wsi. 
Głębsze rozumienie istoty beletrystyki historycznej prowadziło do odkrycia, 
że i ona może być znakomitym narzędziem perswazji, dostrzeżono, że 
zawarty w  niej model myślenia o przeszłości jest zależny od teraźniejszości 
i może wyrzeć wpływ  na styl myślenia o współczesności.

Powieści pisane w  tym okresie bardzo wyraźnie wykazały, że kreowa
nie obrazu przeszłości zależy od całokształtu kultury okresu, w  którym 
powstają. Mogą być jaskrawym przykładem dla naukowców badających 
problemy relacji między historią a literaturą, metodologią metaforyzacji 
procesów dziejowych i „wpisywania" współczesności w  olśrazy oparte na 
faktach dziejowych

W większości powieści tego okresu występują jaskrawe przykłady 
traktowania gatunku jako narzędzia kształtowania obowiązującej orientacji 
społecznej, politycznej i światopoglądowej młodych czytelników. Miejsce 
problematyki narodowej zajęły problemy społeczne i socjologiczne. Udo
wodnieniu jedynej prawdy służyć miała retoryka schematów fabularnych, 
akcja podporządkowana ideologii, z obrazami epok wycieniowanymi pod



kątem wymaganego spojrzenia na przeszłość oraz z bohaterami — wzor
cami postaw.

Najbardziej akceptowanym typem bohatera stał się wielki rewolu
cjonista, walczący „za wolność naszą i waszą", bojownik o sprawied
liwość społeczną. Idea powszechnej równości przekreśliła narodową od
rębność. Zdecydowane przetasowanie miejsc występuje w grupie postaci 
historycznych; królowie, książęta, wielcy wodzowie ustępują miejsca 
reprezentantom plebsu.

Zmieniło się pojęcie patriotyzmu. Miłość do ojczyzny mogła być tylko 
miłością do ojczyzny ludowej. Patriotyzm został zrównoważony z interna
cjonalizmem, rozumianym wąsko jako porozumienie i przyjaźń z jedną 
grupą społeczną, proletariatem innych krajów.

Pierwsze zmiany w  ideologii powieści występują w  latach sześćdziesią
tych ale proces powrotu do autentycznych wartości narodowo-kulturowych 
toczy się wolno. W sylwetkę Polaka-patrioty często jeszcze wpisuje się nie 
tyle stosunek do ojczyzny, co laicki światopogląd i udział w  walce o postęp 
społeczny. Konieczność liczenia się do roku 1976 z cenzurą ograniczała 
możliwość łączenia z pojęciami narodowymi treści katolickich.

Zasadniczym zmianom ulega pojęcie tradycji. Uwalnia się ono od 
pejoratywnego zabarwienia w  latach pięćdziesiątych kiedy „tradycyjny" 
znaczyło „wsteczny", choć niekiedy i jakby półtonem mówiło się też 
o „postępowych tradycjach" w  kulturze.

Większa swoboda w  wyborze tematów objawia się odwrotem od 
powieści o antagonizmach klasowych i ruchach społecznych. Do łask 
wraca powieść historyczno-obyczajowa dobrze osadzona w  realiach mi
nionych epok, charakteryzująca cechy świadomości zbiorowej, kulturę, 
życie codzienne, narodowe stroje, prace i zabawy dawnych Polaków. 
W swej zwartej strukturze i niewielkiej objętości nawiązuje do klasyki 
reprezentowanej przez utwory Antoniny Domańskiej i staje się pożądaną 
przeciwwagą dla obszernych, często liczących ponad 400 stron, „unauko- 
w ionych" powieści

Polska powieść historyczna dla dzieci i młodzieży jest bardzo silnie 
związana z losami narodu. Jest literackim wyrazem pamięci o przeszłości,
0 korzeniach narodu i rozwoju jego świadomości, o okresach świetności
1 latach niewoli, o wzlotach i upadkach narodowej kultury. Młodym 
czytelnikom powinna przekazać przede wszystkim specyficzne w  naszej 
historii umiłowanie wolności i niezależności, przekonanie, że w  najtrud
niejszych chwilach naród polski chce i może „wybić się na niepodległość". 
Powinna także kształtować poczucie związku z tradycją kulturalną, a strze
gąc od szowinizmu i ksenofobii, nauczyć dbać o dobre imię Polaka 
w  świecie.

P rzyp isy
 ̂ Tak sformułowane są wszystkie encyklopedyczne definicje narodu, między 

innymi krótka definicja w  Encyklopedii popularnej PW N  (Warszawa 1991, 
s. 549).



 ̂ Według Pawła Rybickiego naród jest „złożoną zbiorowością wyższego 
rzędu", której zasadniczym rysem jest wspólnota kulturowa. „Z kulturowego 
dorobku to zaś ma najsilniejsze piętno narodowe i najsilniej występuje jako składnik 
osobnej wspólnoty kulturowej, co nosi piętno odrębnego rozwoju dziejowego 
i odrębnego narodowego cłiarakteru". P. Rybicki, Naród i  państwo. Z  rozważań 
nad relacją między dwiema postaciami wielkiej społeczności w: Naród. Kul
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Najbardziej obszerne powieści: R. Jegorowa, K. Koźminsl<iego, T. Kudliń
skiego, T. Łopalewskiego, B. Heyduka, R. Adarnowa, K. Dobkiewiczowej, 
J. Macierzeskiej, L  Sieciechowiczowej, B. Sujkowskiego, J. Ziółkowskiego stoją na 
półkach tworząc szereg tzw. cegieł, które straszą samą objętością. W  przeciwień
stwie do nich dużą poczytnością cieszą się dobrze zbudowane niewielkie objęto
ściowo powieści historyczno-obyczajowe E. Nowackiej, Marii Kruger, J. Żylińskiej, 
Miry Jaworczakowej.

Gertruda Skotnicka

NATIONAL AND CULTURAL TRADITIONS IN THE POLISH HISTORICAL 
NOVEL FOR CHILDREN AND YOUTH

Using as a starting point the explanation of the terms "national" and "cultural", 
the author traces literary exemplifications of the content of these terms in historical 
novels for children and youth. She characterizes the kind of national service that this 
literary genre played when Poland was under partition and the main task was to 
provide patriotic education to young generations doomed to denationalization. Over 
150 novels were written at that time which presented the much sought after model 
of Poles who fought for freedom. They also spread the conviction about the 
possibility of regaining independence and exposed the culture of the nobles.

After Poland became and independent country in 1918 ahistorical tendencies 
appeared, but they did not last long. In the novels of the 20-years' interwar period, 
tlie focus shifted to the questions of building and strengthening of the statehood 
and organization of internal life in the country in various epochs. History of wars, 
kings and commanders was ever more often replaced by economic, systemic and 
cultural issues.

During the war no new titles of historical novels appeared, but readers in the 
country and abroad read classic novels of generally recognized value.

After the war the main subject became Polish-German relations throughout 
ages. In the 1950s many works were striking examples of a historical novel treated 
as a tool to influence the social and political views of young readers. The most 
prominent type of a hero was a revolutionist fighting for social justice.

The first changes in the ideology of historical novels were observed in 1960s 
and the lengthy process of recovery of authentic national and cultural values has 
lasted ever since.



Jolanta Kowalczykówna

W  MAJU I W  LISTOPADZIE
Wiersze patriotyczne na łamach „Płomyka' 

w  20-leciu międzywojennym

Na początek refleksja: na kartach ogłoszonej w  1938 roku radosnej 
powieści o młodości, szkole i lotnictwie pt. Jutro będzie słońce, jej 
autorka, Maria Kann pisała, iż dziewczęta „Uciekały w  jakiś dziwny świat; 
«wszędzie i nigdzie». Przeszłość splatała się tam z przyszłością w  jedną 
całość, a wszystkie marzenia wydawały się możliwymi do urzeczywi
stnienia. Tę krainę nazywały — Błękitne. (...) W Błęlcitnem bliskimi byli i ci 
spod Somosierry, i mali obrońcy Lwowa, i podchiorążowie z Nocy 
Listopadowej, i bohaterowie znad Wisły”  Ч W jednym natomiast z ostat
nich numerów „Tygodnika Powszechnego" z roku bieżącego w  Obrazie 
tygodnia mogliśmy przeczytać, co następuje: „Z  badań opinii publicznej 
wynika, że co trzeci Polak nie wie, dlaczego obchodzimy święto 
11 Listopada?", co brzmi wręcz niewiarygodnie Ale — jak to się stało?

Od niedawna wiadomo, iż zwłaszcza prasa dziecięco-młodzieżowa jest 
niezwykle istotnym czynnikiem w  procesie rozwoju umysłowego i obywa
telskiego młodego adresata. Redaktorzy periodyków okresu międzywojen
nego podawali mu materiał obszerny, różnoraki i bez wątpienia pożytecz
ny, a przy tym —  atrakcyjny. Dawali go świadomi możliwości, jaki stwa
rzała redakcyjna trybuna, jak również szerokiego oddźwięku, powodowa
nego wydawanymi przez siebie czasopismami. Wiadomo również, iż 
właśnie czasopismo staje się kuźnią poglądów, ocen i sądów, urabia 
opinie, ukierunkowuje, rozwija i pogłębia zainteresowania, podsuwa okre
ślone wzorce osobowe, proponuje aprobowany przez siebie system warto
ści, uczy, bawi, wychowuje, kształtuje charakter i postawę ideową. Nie 
sposób zatem nie docenić siły oręża ideowo-wychowawczego, jakim była 
i zapewne pozostaje prasa dziecięco-młodzieżowa.

Przedwojenny „Płomyk" akcentował wiele rocznic państwowych 
i świątecznych, a więc Insurekcję Kościuszkowską, oba powstania — li
stopadowe i styczniowe, wymarsz Pierwszej Kadrowej, Święto Morza, 
także dni 19 Marca i 1 Lutego, a potem jeszcze 12 Maja i 18 Marca, 
specjalnym natomiast respektem darzono i kultem otaczano dni 3 Maja i 
11 Listopada. Prowadzono w  ten sposób solidną, acz nie nachalną 
edukację patriotyczną małych abonentów. Realizowano ją poprzez pod
suwanie odpowiednio dobranych treści, wyrażanych w  rozmaitego kształtu



wypowiedziach literackich i paraliterackich, podtrzymując pamięć przeszło
ści i tradycji; służyły temu małe opowiadania, pogadanki, artykuły popular
nonaukowe, reportaże, wspomnienia, scenki i monologi, a nawet porady 
z zakresu robót ręcznych, rozrywki umysłowe i anonse audycji radiowych. 
Największą wszelako preferencją wśród nich cieszyły się piosenka i wiersz, 
dominujący z pewnością wśród tego bogactwa form podawczych. On też 
stanie się przedmiotem uwagi w  niniejszej wypowiedzi.

Autorzy wierszy nie mieli zapewne łatwego zadania pisząc co roku na 
„zadany temat", ale też i nie były one perłami liryki patriotycznej. Niewiele 
z nich łaowiem wyróżniało się oryginalnością ujęcia tego tematu, kunsztem 
formy i niezaprzeczonym artyzmem.

Najczęstsze cechy tych mniej lub więcej sprawnych warsztatowo 
rymowanek to nadmierny niekiedy patos i egzaltacja przy stopniowo 
banalizujących się rymach, każdego roku bowiem powtarzano te same 
treści. Z każdym też rokiem —  wydaje się — powszedniały takie ich 
patriotyczne jakości jak: miłość i zgoda narodowa, społeczna równość, 
radość powszechna, chwila dziejowa, święto nadziei, narodowej zgody 
i radości, pamiętny dzień prowadząc do pewnej monotonii, dostrzegalnej 
nawet w  powodzi tytułów: 3 Maj, Majowa rewia. Pamiętny dzień, 
W radosny dzień. Biją dzwony, W dniu 3 Maja. 3 Maj 1191 roku. Zawitał 
maj. Witaj majowa jutrzenko.... O witajże nam Maju, W święto radości. 
Hymn majowy. Trzeci Maja. W święto 3 Maja. Dzień Trzeci Maja etc.

Wszelako należy także stwierdzić, iż często nie były to jednak oficjalne 
„kawałki", kwitujące w  urzędowy i suchy, drętwy sposób wspomniane 
rocznice.

Bez wątpienia były wierszowaniem zaangażowanym, z najlepszą wolą 
pełniącym rodzaj służby narodowej. Wydaje się, iż słusznie oceniła ten typ 
pisania Halina Skrobiszewska stwierdzając; „M ogły razić tego rodzaju 
wiersze dorosłych, a jednak ich obecność w  poetyckim plenerze była 
uzasadniona, była konieczna. Spełniała wobec urodzonych w  wolnym 
kraju tę samą funkcję, jaką patriotyczna poezja czasu niewoli spełniała 
wobec poprzedniego pokolenia. Wciąż zresztą była obecna w  wypisach 
szkolnych i na półkach księgarskich. Jedna i druga obligowała do 
odpowiedzialności za „Pospolitą Rzecz" Dodajmy jeszcze, iż była też 
obecna zwłaszcza na łamach czasopism.

Grono „wierszujących" było liczne; stanowili je m.in.: Maria Chełmoń- 
ska, Klementyna Czaki, Maria Czerkawska, Maria Czeska-Mączyńska, 
Stanisława Daszyńska, Helena Duninówna, Zofia Dzikiewiczówna, Zofia 
Herwiwa, Maria A. Kasprzycka, Barbara St. Kossuthówna, Lucyna Krze
mieniecka, Alina Kwiecińska, Nela Krzepkowska, Janina Majewska, Wan
da Malicka, Hanna Ożogowska, Anna Rudawcowa, Barbara Sadowska- 
Klimkowa, Zofia Sekułowa, Maria Skałecka, Ewa Szelburg-Zarembina, 
Zofia Śmidowiczowa, Olga Ustupska, Janina Witkowska, Edward Kłonie- 
cki, Jerzy Pietrkiewicz, Wacław Szelążek. Pojawiały się sporadycznie 
nazwiska Marli Konopnickiej, Anny Świrszczyńskiej, Antoniego Bogusław
skiego. Spośród nich zaledwie kilkoro weszło do historii literatury dla



dzieci i młodzieży. Nie podsuwano natomiast najmłodszym wierszy 
Mączki, Słońskiego, Relidzyńskiego, Zbierzchowskiego, Oppmana... Pisali 
dla nich ci średni — w  najlepszym wypadku.

Wobec systematycznej popularyzacji obu rocznic: Ustawy Majowej 
i Święta Niepodległości nasuwa się pytanie, na które spróbujemy od
powiedzieć, jakie mianowicie wartości prezentowały sobą owe wiersze 
i jaką wobec młodego odbiorcy rolę odegrały, względnie — odegrać 
mogły.

Na tle większości przeciętnych korzystnie wyróżnia się np. (mimo 
oczywistej zbieżności motywów) wiersz Świrszczyńskiej pt. W dniu 
3 Maja:

„Hej przed Katedrą Świętego Jana 
Lud poruszony czeka od rana.
W  mroku ołtarza lśni złota księga.
Nową ustawę król czcić przysięga.
Bo dzisiaj naród w  sejmowej sali 
Zlacne i mądre prawa uchwalił.
Więc idzie szlachta, posły, wielmoże, 
aby dziękować Bogu w  pokorze.
Majowe słońce płonie nad światem, 
dzień to radości, szczęścia i sławy.
Drżą od okrzyków mury bogate 
patrycjuszowskiej, starej Warszawy" *.

Takie i podobne wiersze czytano bez wątpienia na lekcjach języka 
polskiego, być może — odwoływano się do nich na lekcjach historii. 
Mogły też służyć popisom deklamacyjnym na akademiach szkolnych i tzw. 
porankach. Zapotrzebowania w  tym względzie były oczywiste. Tekstów 
tych nie cechowała wprawdzie łatwość do pamięciowego przyswojenia, 
nadużywanie zaś zwrotów takich jak „pamięć dnia wielkiego", „najpięk
niejsze serc kwiaty", „szare chlebne łany", „dzień jasnych ducha lśnień", 
„złote sny wolności", „relikwiarz wielkich dni", „jasny duch ojców", 
„jasny wspomnień kwiat", „dzień ogłoszenia ustaw przesławnych", „zły 
tuman nieszczęść", „zbożny siew idei", „przyszły plon wolności", „czarne 
trudem dłonie", „rozstaj zwątpień", „siermiężny lud", „ciemna noc niewo
li", „majowy cud promienny", „zwiastun jutrzenki", „mroźne tchnienia", 
„sta! czynów" i wiele innych, od których gęsto w  utworach, odbierały im 
ową kosztowną prostotę, wyróżniającą rzetelną i prawdziwą sztukę.

Warto jednak przypomnieć i podkreślić akcentowaną w  nich symbolikę 
barw, a więc czerwień przewiniętą bielą, zieleń kwitnących łanów, słone
czne podwoje i złote blaski —  mające wyrażać radość, jasność i pogodę 
chwili oraz dźwięków, na które składały się: furkot chorągiewek, po
szum sztandarów, głos fanfar i orkiestry wojskowej, zwłaszcza dzwonów 
częstego rekwizytu tej poezji, przydających jej powagi i uroczystego, 
podniosłego charakteru, przy tym waloryzujących tekst emocjonalnie. Były 
to zabiegi istotne, ponieważ te właśnie kolory i dźwięki pozwalały — jak 
wspomniano — utrzymać owe wiersze w  górnej, i zarazem radosnej 
tonacji. A to musiało napawać optymizmem.



Nieco innych wrażeń doświadczali najmłodsi pochylając się nad lekturą 
wierszy „listopadowych". Rocznica odzyskania niepodległości 
niewątpliwie przejmowała radością, ale też przywodziła na myśl cenę jej 
odzyskania, ogrom krwi przelanej. Ponadto zauważmy, iż tematyka owych 
wierszy układała się w  kilku kierunkach. W pejzażu wierszy „listopado
w ych" mieściły się zarówno defilady, rewie i parady wojskowe jak 
cmentarze i samotne, zagubione w  polach żołnierskie mogiły. Była to po 
większej części poezja refleksyjna, sięgająca do wspomnień liczących się 
w  dziejach Ojczyzny wydarzeń, wyraźniej nachylona do młodego odbiorcy 
i podająca mu określone wzory zachowań.

Wiele spośród owych typowo rocznicowych wierszy stanowiło po
zdrowienie Polskiej Armii, stwarzało okazję do prezentacji potęgi polskich 
skrzydeł i złożenia hołdu Polskiemu Wybrzeżu. Były wśród nich i portrety 
zasłużonych z Józefem Piłsudskim na czele.

Radość płynącą z odzyskania niepodległego bytu przyćmiewał — jak 
wspomniano — ból po stracie najbliższych... Nie bez wpływu na klimat 
wierszy pozostawała również pora roku i jej najsmutniejszy miesiąc — 
listopad.

Ta wielotematyczność powoływała w  sposób naturalny rozmaitych 
bohaterów lirycznych, umieszczając ich w  rozmaitej także scenerii pa
triotycznej...

W roku 1918 obok zamieszczonego na wstępie wiersza Marii Konop
nickiej pt. Zmartwychwstanie, czytamy; „Naród nasz, dążąc do wyzwolenia 
w  ciągu 25 lat niewoli, przeszedł przez morze krwi, dał tysiące ofiar, wiełe 
łez, lecz wierzył, wierzył niezachwianie, że nadejdzie chwila Zmartwych
wstania Matki naszej Ojczyzny. I oto teraz stanie się nam według wiary 
naszej! Polska przestaje być Łazarzem wśród narodów, budzi się z mar
twych wolna, niepodległa, całal I ze wszystkich ust polskich wydobywa się 
okrzyk; „Niech żyje Polska! I wszystkie ręce polskie rwą się do odbudowy 
tej ukochanej Ojczyzny, do pracy dla niej. A wszystkie serca zgodnie 
z poetką postanawiają... Cały lud będzie sobie braćmi!"

Dzień odzyskania niepodległości to dzień defilady, dziarskiej parady 
wojskowej, pochodów szkolnych. Nie dziw zatem, że temat ten znajdzie 
się na „Płomykowych" kartach. Podejmują go m.in.; dwa wiersze anoni
mowe Defilada i Piechoto! ® utwór M. P. — Polonia Restituta 
B. Kossuthówny —  Orły polskie St. Jańskiego — Defilada ^  Oto fra
gmenty Defilady, w  której nieznany autor stara się wydobyć, dzięki 
zastosowanemu rytmowi wiersza, nastrój powszechnej radości i zaakcen
tować uczucie narodowej dumy;

„Jedenastego listopada 
co rok w  stolicy defilada.
Pod pomnik, gdzie wykuty z miedzi 
na koniu książę Józef siedzi, 
przychodzą z biur i fabryk tłumy, 
na święto Polski wielkiej, wolnej.
Przychodzą z biur i fabryk tłumy,



śpieszą się ludzie, idą, biegną —  
i radość huczy, wolność szumi 
placem Marszałka Piłsudskiego. (...)

A potem, gra muzyka,
Isłyszczą sztandary, biją dzwony, 
przecłiodzi w  zbrojnych, zwartych szykach 
wojsko Ojczyzny odrodzonej.
Na karabinów, szabel stali, 
na lufach armat, na bagnetach 
słońce się w  złotych iskrach pali 
i w  naszych sercach dumę wznieca.
A kiedy z chrzęstem i tupotem 
pułk szwoleżerów pędzi kłusem,
—  nad placem warczą samoloty —  
to wszystkim, wszystkim rośnie dusza, 
to radość cały kraj ogarnia! (...)
A czasem —

czasem defiladę 
przyjmuje sam Marszałek-Dziadek.
I wtedy mocniej serce bije, 
jaśniej jesienne słońce świeci —  
wtedy wołają wszystkie dzieci:
„Polska i Wódz Jej niech nam żyje!"

Temat lotniczy przynoszą zwłaszcza wiersze Pietrkiewicza i Kwieciń
skiej. W zakończeniu Lotników  czytamy:

„Niech każdy będzie lotnikiem, 
a każda myśl —  samolotem.
Dziś trzeba oczyma i krzykiem 
lecieć przed każdym świtem.
Lecieć przed świtem —  w dzień biały!
Coraz wyżej i dalej!
Aby nas dojrzał świat cały 
pędzących w  słońcu i w  chwale.
W  skrzydłach i śmigłach świeci 
potęga polskiego wojska.
Po sławie dawnych stuleci 
nadchodzi znów Wielka Polska!"

Motyw „morski" natomiast wprowadziła m.in. w  mającym kształt roty, 
wierszu Czeska-Mączyńska pisząc:

„Nie ma Polski bez Pomorza! 
to nasza przysięga. 
łHen, od Śląska aż do morza 
wolna Polska sięga!
Nie zdoła nam jej wydrzeć wróg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tobie morze, polskie serca 
miłość ślubowały,



twoje fale naszą wolność 
w  sobie kołysały.
Nie zdoła nam cię wydrzeć wróg!
Tak nam dopomóż Bóg!"

Spośród wierszy o charakterze typowo rocznicowynn przypomnijmy 
Studnickiej Nie zginęta! w  11 rocznicę odzyskania niepodległości, eks
ponujący „nasze orły-Legiony i białego ptaka", zamknięty strofą-marze- 
niem:

„Nie zginęła! Zmartwycłiwstała!
Mimo srogich) burz.
Będzie wielka i potężna 
jaśnieć w  blaskacłi zórz"

W tym kręgu sytuują się również: Jasna dola Witkowskiej, 11 Li
stopada oraz W dwudziestą rocznicę Wiszniewskiego, Andrzeja Pole
skiego —  11 Listopada, a także Wzorem ojców  — Lechity, Dziś 11 l i
stopada... Anny Rudawcowej, wreszcie Opadły złociste Uście — 
Z. G. Terlikowskiej W wielu z nicłi dźwięczy echo hymnów. Mazurka 
Dąbrowskiego i Boże, coś Polskę...

Tonem radości, acz przyćmionej śmiercią Wodza, wyróżnia się wiersz 
Malickiej pt. Zagrajcie nam dzwony..., w  którym czytamy:

„Zagrajcie nam dzwony 
Wesoło, rozgłośnie; 
bo dla nas listopad 
podobny jest wiośnie.
Bo cłioć mgły jesienne 
wiatr polem przegania, 
ten dzień dla nas jasny, 
to dzień Zmartwycłiwstania!"

W grupie wierszy, dającej się wyraźnie określić jako liryka zwrotu do 
adresata, świadcząca o ciepłym, serdecznym do niego stosunku i emo
cjonalnej z nim więzi, przypomnijmy: Gdybyś ty wiedział mój mały... 
Malickiej i Dla Ojczyzny —  Kłonieckiego z incipitem „Dla ciebie, synaczku, 
dla ciebie, piosneczka od serca się przędzie..." Przybierają one niekiedy 
kształt apelu lub wręcz nakazu sugerujących właściwy wzorzec postępo
wania.

Dzień 11 Listopada stawał się również okazją zarówno do snucia 
wspomnień, jak też udzielania małemu abonentowi swego rodzaju lekcji. 
Rozważania w  klimacie listopadowego zmierzchu snuje Czeska-Mączyń- 
ska w  wierszu p t  Listopadowy wieczór:

„Za oknami wicher, deszcz... a przy kominku 
Siwiutki dziaduś snuje powieść, synku, 
jak to ojczyzna cierpiała w  niewoli, 
jak do wolności tęsknił naród cały, 
jak się do bojów orlęta zrywały, 
w  moc ducha rosły wśród boli!"

i kończy tę opowieść zleceniem:



„Ale ty masz od dziecka pracować, 
by ta Ojczyzna, Macierz nasza święta, 
była potężna, wolna, uśmiechnięta.
Ty masz jej przyszłość budować.
Za oknem wicher, deszcz, a przy kominku, 
siwiutki dziaduś skończył powieść, synku, 
i rękę oparł na twej młodej głowie:
—  Pamiętaj, dziecię, uczciwie pracować, 
myślą i czynem Ojczyznę budować, 
życie jej oddać i zdrowie!"

Lekcje natomiast podejmują: W. Dalecka w  wierszu Do dzieci, 
N. Krzepkowska w  wierszu Razem, nawiązującym do haseł Ody do 
młodości, Kwiecińska w  wierszu Co to jest Polska? która, roztoczywszy 
obraz „Polski — skarbu odzyskanego” , kończy:

„Polska to wszystko, co sercu drogie, 
dlatego drogie, że swoje"

Ustupska w  Sztandarach nawiązując do tradycji przypomina poszum 
sztandarów pod Grunwaldem, Kircholmem, Wiedniem, przywołuje echa Sara- 
gossy i Somosierry, rok 1830 i 1863, Wrześnię i zamy^jąc te wspomnienia 
obrazem „w  szarej kurcie Komendanta wiodącego strzelecką drużynę"

Echa przeszłości jawią się też w  wierszu Zuzanny Dąbrowskiej pt. Biel 
i  purpura, a także Czerkawskiej W dniu niepodległości, w  którym roz
toczywszy piękną wizję „pejzażu odzyskanego" poetka kończy:

„Nie ma żadnego „trudno", nie ma żadnego „gdyby" —  
jest droga do przyszłości lepszej i piękniejszej.
Wszystko trzeba rozwinąć, niczego nie zmniejszyć, 
w  imię wspólnego dobra i wspólnej miłości.
To sobie przyrzeknijmy w  dniu Niepodległości"

Jeszcze inna grupa wierszy „listopadowych" to epitafia i treny ku czci 
poległych. W smutnej, jesiennej scenerii wykwitają groby żołnierskie. 
Przypomnijmy tu Mogiłę żołnierską Bogusławskiego, kryjącą skargę mło
dziutkiego żołnierza, W dzień zadumy —  Śmidowiczowej, Do Polski i Nad 
mogiłą żołnierza (z podtytułem: Wiersz do wypowiedzenia w  dniu 
11 listopada ku czci poległych za Ojczyznę) —  Kwiecińskiej, U mogiły 
Nieznanego Żołnierza — Swirszczyńskiej obligujący do pamięci i modlitw 
za tych, co padli w  bitwie, „żebyś ty mógł wolnym żyć", U grobu 
nieznanego żołnierza —  Z. Sekułowej, Mogiłę Nieznanego Żołnierza — 
Malickiej. Tu również znajdzie się wiersz Pietrkiewicza pt. Orlęta czczący 
pamięć dzieci Lwowa. W kolejną rocznicę walk o Lwów poeta pisał:

„Orlęta wolność kochają.
Gdy krew pulsuje i drży.
Wróg śmierć wnoszący do kraju, 
otrzyma od orłów dar kwi.
W  sławę historii wpatrzone 
trwa miasto przeszłości —  Lwów.
Głos dumny wlewa w  głos dzwonów  
I krwi dolewa do snów.



I dalej jeszcze:
Na lwowskich, cichych cmentarzach 
spoczęły lwowskie dzieci.
U Polski spoczęły ołtarza, 
gdzie wolność zwycięska świeci"

W smutnym cmentarnym pejzażu niejednokrotnie wyrastała samotna, 
pochylona brzoza. Ona też stała się bohaterką liryczną wiersza Kasprzyc
kiej, tak właśnie zatytułowanego. Przypomniała tu autorka motyw M ic
kiewiczowskiej brzozy-wieśniaczki, opłakującej syna. Do tegoż motywu 
już w  roku 1939 nawiąże Władysław Broniewski pisząc utwór Żołnierz 
polski

Sięgając pamięcią do historii najnowszej Chełmońska pisze, oparty na 
motywach ludowych Sen Kasi, a Pietrkiewicz — Legiony, nawiązujący do 
Hymnu narodowego i Hymnu Pierwszej Brygady. W anonimowym wierszu 
Legionista zwraca uwagę trzecia strofa wiersza, jako że wówczas Ojczyzna 
była jeszcze Matką, a nie — krajem:

„I poszedł młodzian w  noc cichą, czarną 
kędy „leguńska" walczyła brać.
By krew Polaków w  służbę ofiarną 
Matce —  Ojczyźnie na własność dać..."

Pora na refleksje. Na wstępie stwierdźmy raz jeszcze: ogłaszane na 
łamach „Płomyka" wiersze nie pretendowały do miana poezji. Ich autorzy 
najczęściej nie potrafili uniknąć stereotypowych środków wyrazu, także 
patosu wielkich słów. Nie ustrzegli się też przeświadczenia, iż Polacy to 
naród wybrany, ani niecenia haseł mocarstwowości Polski. Jednakowoż 
prawdą jest, iż mobilizowały one uczucia małego odbiorcy, uczyły go 
czujności, obligowały do odpowiedzialności, pozwalały zakosztować sma
ku wywalczonej wolności. Teksty omawiane stwarzały okazję do wspo
mnień i powtórki z historii, podsuwały pewien program działania na 
„ówczesne dziś", apelowały o pamięć wobec poległych. Parafrazując 
słowa Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „uczyły ziemi swej na pamięć" 
Realizując zadanie doniosłej wagi, jakim była edukacja patriotyczna 
w  określonym czasie i warunkach, zapewniały najmłodszym prócz wspo
mnianych pożytków — także godziwą rozrywkę.

Wykorzystywane na akademiach, obchodach i przedstawieniach szkol
nych, owe — jak je określała Redakcja — „wierszyki", teksty do deklama
cji chóralnej, scenki ze śpiewem pozwalały ćwiczyć pamięciową spraw
ność, umiejętność ich odtwarzania, nade wszystko jednak chroniły pamięć 
i swoisty majestat „chw il osobliwych", jakimi były w  życiu politycznym, 
społecznym i kulturalnym narodu obie rocznice: majowa i listopadowa, 
podniesione do rangi świąt państwowych.

Dlatego nie należy lekceważyć wkładu zapomnianych dziś w  dużej 
mierze autorów tych wierszy, podsuwanych najmłodszym z najlepszą wiarą 
i w  poczuciu dobrze rozumianego patriotycznego obowiązku. Pamiętajmy 
jeszcze, iż stanowiły lekturę pokolenia Kolumbów i Szarych Szeregów. Po 
roku 1945 wierszy takich zabrakło.
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Jolanta Kowalczykówna

IN "M AY" AND IN "NOVEMBER". PATRIOTIC POEMS PUBLISHED IN 
„PŁOMYK" IN THE INTERWAR PERIOD

The subject of the article are the poems published in the years 1918-1939 in the 
pages of a weekly for children and young people „Płomyk" and related to the 
celebration of two anniversaries: Constitution of May 3rd and reestablishment



of the state in 1918 on November 11 th. The journal always put a stress on national 
anniversaries and holidays, and in particular emphasized the two above holidays by 
publishing many texts for reading or riciting, both of poetry and prose. The number 
of poems was particularly visible —  poems by a group of authors writing for 
„Płomyk" on a regular basis, such as M. Czerkawska, M. Czeska-Mączyńska, 
Н. Duninówna, В. St. Kossuthówna, W. Malicka, H. Ożogowska, A. Rudawcowa, 
E. Szelburg-Zarembina, E. Kołoniecki. Those were not first-rate poems, also due to 
the fact that their authors repeated the same or very similar things every year, but in 
the patriotic education of the youngest generation of Poles at that time they played 
a significant role.

The poems related to the May anniversary were cheerful, underlined the joy of 
the holiday of agreement and equality of all estates.

They differed slightly, concerning the climate and mood, from the exts written to 
commemorate the vnniversary of November 11th. It was to a great extent rflective 
poetry bringing back the memories of important events in the history of Poland and 
providing little readers with definite patters of behaviour. The November theme 
would also be found in the poems commemorating those who lost their lives in the 
fight for independence. As the poems related to many topics, the authors invoked 
a number of lyrical heroes. Among the November poems there were also those 
which may be defined as typical lyrics whereby the author turns to the reader which 
shows the emotional bond with the latter. Still other group of poems are epitaphs 
and mourning songs written in honour of those who were killed (e.g. the poems 
„U mogiły nieznanego żołnierza" —  "At the Grave of the Unknown Soldier" by
A. Świrszczyńska, „Mogiła żołnierska" — "A Soldier's Grave" by A. Bogusławski, 
„Orlęta" —  "Eaglets" by J. Pietrkiewicz, „Brzoza" —  "A Birch" by M. A. Ka
sprzycka).

The pieces of writing discussed in the article, without aspiring to be called 
poetry, nevertheless mobilized the feelings of the youngest citizens, taught them to 
be alert, obliged them to feel responsible for the "Commonwealth" . They were used 
in the calsses of Polish, history, at school ceremonies and matinees, served the 
neeeds of the school theatre. Most of all, howerver, they helped to protect the 
specific grandeur of the "particular moments" which the days of May 3rd and 
November 11th came to be for our nation. After 1945 there was no coming back to 
this tradition.



Teresa Winek

LITERATURA DLA DZIECI 
W YDANA W  LATACH 1940-1944

(Rekonesans)

Próba podjęcia jakiegokolwiek tematu dotyczącego literatury dla dzieci 
wydanej w  czasie wojny napotyka podstawową trudność; niekompletność 
materiału dokumentacyjnego. Twórczość tego okresu nie została objęta 
dotycłiczas bibliografią i z tego pewnie powodu była konsekwentnie 
omijana przez badaczy.

Pewnych braków w  tej dziedzinie nie będzie już można nadrobić, część 
materiałów zaginęła fizycznie lub w  pamięci twórców, wydawców i od
biorców. Literatura zaistniała w  czasie wojny była bowiem skazana na 
unicestwienie już w  momencie swego powstania i to zarówno z powodu 
niszczycielskiej polityki okupanta jak i technicznych warunków tworzenia 
książek o niewielkich nakładach.

Część książek nie zawierała koniecznych informacji identyfikujących, 
a nawet była sygnowana błędnie, by z różnych powodów nie zwracać 
uwagi najeźdźcy. Gromadzenie materiału dokumentacyjnego było możliwe 
jedynie zaraz po wojnie, gdy żyli ludzie kształtujący wojenne losy litera
tury. Niestety, okres ten z powodów pozaliterackich nie sprzyjał tego 
rodzaju przedsięwzięciom. Istniejące obecnie bibliografie: Literatura polska 
i  teatr w latach // wojny światowej. Bibliografia Jadwigi Czachowskiej, 
Marii K. Maciejewskiej i Teresy Tyszkiewicz  ̂ oraz Władysława Choj
nackiego Bibliografia zwartych druków konspiracyjnych wydanych 
pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945  ̂ nie traktują literatury 
dla dzieci jako odrębnego zjawiska i nie obejmują całości materiału. 
Mogą być jedynie pomocą dla ewentualnego bibliografa tej części pi
śmiennictwa.

Jak trudne jest uzyskanie dokumentacyjnej kompletności dowodzi 
choćby fakt, że wojenne książki dla dzieci w  zbiorach Biblioteki Narodowej 
i Muzeum Książki Dziecięcej są w  zasadzie księgozbiorami komplementar
nymi. Zaledwie kilkadziesiąt pozycji z interesującego nas zakresu w y
stępują w  obu bibliotekach. Znaczy to, że nasza znajomość produkcji 
wydawniczej z czasów wojny pozostanie cząstkowa.

Specyfika literatury okresu wojennego wiąże się z faktem, że po
wstawała ona w  szczególnie trudnych warunkach, przy niemal całkowitym 
zniszczeniu instytucji wspierających i warunkujących rozwój życia l i



terackiego, w  sytuacji znacznego rozbicia środowisk twórczych. Część 
piszących skazana była na milczenie z obawy przed represjami okupanta, 
inni na skutek różnych okoliczności rozproszyli się po świecie. Zmienił się 
też geograficzny zasięg funkcjonowania polskiego piśmiennictwa. Litera
tura kierowana do dzieci powstawała niemal na całym świecie, wszędzie 
tam, gdzie pojawili się polscy emigranci, wysiedleni głównie ze wschod
nich terenów Polski. Wojenne losy prowadziły Polaków niemal po całej 
Europie, a także Azji i obu Amerykach i wpływały na zmianę miejsc 
nasilenia działalności kulturalnej Polonii: poprzez Węgry, Francję, Bliski 
Wschód, Włochy do Wielkiej Brytanii. Literatura funkcjonująca poza 
obszarem rdzennie polskim okazuje się znacząca ilościowo i — co może 
wydawać się paradoksalne — ma najpełniejszą dokumentację. Badacze 
emigracyjni rejestrowali niemal na tiieżąco zaistniałe fakty literackie, 
starając się nadać im systematyzujące przyporządkowanie. Z powstałych 
w  latach 1945-1948 bibliografii cząstkowych opracowana została przez 
Janinę Zabielską bibliografia sumująca dorobek polskiego piśmiennictwa 
na obczyźnie Stała się ona podstawą szkicu Anny Bogusławskiej 
Literatura dla dzieci i  młodzieży zamieszczonego w  drugim tomie Literatury 
polskiej na obczyźnie ^  Autorka omówiła w  nim twórczość wydaną przez 
Polaków podczas wojny w  poszczególnych krajach ich pobytu, dając 
krótką charakterystykę tematów i gatunków literackich, do jakich przynale
żą poszczególne utwory. Książkom tam omówionym nie poświęcimy więc 
szczególnej uwagi.

Agresywna polityka okupanta zniszczyła już na początku wojny całą 
strukturę życia literackiego w  Polsce, w  tym także działalność wydawniczą. 
Książka dla dzieci skazana była, jak cała literatura, głównie na życie 
nieoficjalne, istnienie uzależnione od środowisk skupionych wokół wy
dawnictw funkcjonujących zasadniczo jako księgarnie Z tego powodu 
los książki związany był zaledwie z kilkoma ośrodkami, z których najbar
dziej prężny okazał się Kraków gdzie utwory dla dzieci drukowało kilka 
wydawnictw, m.in. „Gebethner i W olff", „Księgarnia Powszechna", księ
garnia Stefana Kamińskiego, Wydawnictwo D. E. Friedleina, „S.A. Krzyża
nowski", oficyna „Senzacja", „Akropol". Działały one zasadniczo przez 
całą wojnę, choć z różną intensywnością. Niewątpliwym potentatem 
wydawniczym był „Gebethner i W olff", mający stosunkowo łatwą w  rze
czywistości okupacyjnej sytuację (pozostawał pod zarządem komisarycz
nym) i najbogatsze tradycje edytorskie w  zakresie twórczości dla dzieci. 
Prowadził swą działalność tak w  Krakowie, jak i w  Warszawie, gdzie 
kontynuował swą pracę drukarską także M. Arct. We Lwowie książki dla 
dzieci wydawała oficyna Michała Kowalskiego, właśnie tam miał miejsce 
jeden z nielicznych wojennych debiutów późniejszych pisarzy; Stanisławy 
Fleszarowej-Muskat, która jako Stanisława Isakiewicz wydała Prześliczną 
bajeczkę o misiu z miasteczka (1944).

Indeks autorów wydawanych podczas wojny okazuje się bardzo ubogi 
w  stosunku do lat tuż przedwojennych jak i roku 1945. Wielu pisarzy nie 
pojawiło się przez całą okupację, twórczość dla dzieci zdominowały



nowe nazwiska, co jest szczególnie widoczne właśnie w  Krakowie. 
Autorzy byli niejako „przypisani" do swych wydawców, choć tę zależność 
wymuszały raczej okoliczności zewnętrzne, a nie względy artystyczne. Tak 
np. w  księgarni Mariana Krzyżanowskiego ukazały się utwory Zofii Broni
kowskiej {Czarodziejski kołowrotek —  1944, Siedmiomilowe buty —  
1944) i Witolda Zechentera (wydał podczas wojny 12 tytułów). Maria 
Julia Zaleska drukowała u „Gebethnera i Wolffa", a Hanka Burska 
w  krakowskiej „Senzacji".

Bardziej urozmaicone było środowisko piszących na obczyźnie, ucho
dzących z kraju pisarzy o zasłużonej pozycji literackiej, reprezentowane 
m.in. przez Kazimierę Iłłakowiczównę, Zygmunta Nowakowskiego, Kornela 
Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza.

Najbardziej znamienny dla książki lat wojny był rok 1940, w  którym 
kształtował się pewien model funkcjonowania literatury, rozwijany w  na
stępnych latach, aż do pewnego załamania pod koniec roku 1944. Oto 
najbardziej znamienne cechy tego modelu. Już w  1940 r. pojawiają się 
pierwsze książki emigracyjne. Powstają one w  Budapeszcie, w  środowisku 
uchodźców przynależnych do grupy pracowników administracji państ
wowej. Mają one nierzadko postać powielanych maszynopisów, a pierw
szym wydanym dziełem było W pustyni i  w  puszczy H. Sienkiewicza (jako 
ciekawostkę podam za Bogusławską informację, że powieść tę wydano 
w  czasie wojny pięć razy: w  Budapeszcie— 1940, Argentynie —  1942, 
Londynie — 1943, Jerozolimie — 1943, Indiach — 1944).

Większość wydanych podczas wojny tytułów, zarówno na terenie ziem 
polskich jak i na emigracji, stanowiły wznowienia utworów wcześniej
szych. Inne jednak były powody tego zjawiska. Na obczyźnie, zwłaszcza 
w  pierwszym okresie emigracji, wznawiano to, co uchodźcy zabrali ze sobą 
z kraju. Z powodu braku jakiegokolwiek zaplecza technicznego działalność 
wydawniczą organizowano w  każdym ośrodku od początku. Może dlatego 
też właśnie tam ukazywało się stosunkowo więcej pierwodruków, 
a także utworów przynależnych do klasyki literatury polskiej 
i dziecięcej.

W kraju przedwojenne wydawnictwa korzystały głównie z wcześniej
szego dorobku. Ważył na tym fakcie czynnik ekonomiczny, niebagatelną 
rolę odegrał jednak element asekuracyjny: rzekome korzystanie przez 
wydawców ze starych składów. Ten rodzaj postępowania praktykowały 
największe firmy wydawnicze, a przede wszystkim „Gebethner i W olff". 
Starał się on utrzymać przedwojenny profil wydawniczy. Kontynuował np. 
serię «Polska i Świat Współczesny. Biblioteka M łodych», w  której 
wznowił Skarb na Sumatrze J. A. Grabowskiego (trzy wydania w  I. 
1941-1943) i Cień Sahary K. Jodko-Narkiewicza (1941, 1942). Konsek
wentnie sygnował też „Biblioteczkę Młodzieży Szkolnej", do której przy
należy np. Imieniny maku H. Lorensowej, wznawiane w  I. 1940-1944 
jedenaście razy. Takie działania były potwierdzeniem tradycji, przywiązania 
do dawnego znaku, niosły też nadzieję przetrwania, nie tyle materialnego, 
co propagowanych wartości.



Dążenie do obrony narodowych wartości stało się też przyczyną 
innego faktu literackiego. Otóż w  okresie wojny sięgnęły po pióro osoby 
nie zajmujące się wcześniej pisarstwenn. Było to oczywiste w  sytuacji, gdy 
znaczna część literatów ukrywała się przed okupantem i miała utrudniony 
kontakt ze środowiskami wydawniczymi. Równie istotny był też inny 
powód; nie zawsze ujawniane przekonanie o niezbywalnej roli słowa 
pisanego. Dlatego wśród autorów pojawiały się nazwiska ludzi, którzy 
piszącymi stali się niejako pod wpływem okoliczności wojennych. Tak było 
w  przypadku Marii Grażyny Ławrukianiec, autorki utworów: Księżycowa 
bajka. Opowiadania, Tytuł da serce, które ukazały się w  1942 r. w  Budape
szcie. Sięgnęła ona do twórczości baśniowej — słowiańskiej i egipskiej, 
tworząc opowiadania przeplatane wierszami. Pisała potem jeszcze 
w  pierwszych latach po wojnie do czasopism dziecięcych w  Londynie, jej 
twórczość była jednak głównie wojennym epizodem.

Najpopularniejszym gatunkiem wojennej literatury dla dzieci były 
baśnie. Wznawiano przede wszystkim klasykę: H. Ch. Andersena i braci 
Grimmów. I tak np. książka Dziecię eifów. Coś. Len miała u „Gebethnera 
i W olffa" w  I. 1940-1943 pięć wydań. Rekordy wydawnicze pobił Wybór 
baśni Andersena w  tłumaczeniu C. Niewiadomskiej, wydany w  serii 
„B iblioteki Uniwersytetów Ludowych" po raz pierwszy w  1937 r., już 
w  roku 1944 — osiągnął wydanie dziewiętnaste. Wznowienia następowa
ły więc co kilka miesięcy. Oprócz tego taniego i skromnego wyboru 
„Gebethner i W olff' przygotował też inny Wybór baśni ilustrowany przez 
K. Henisza (w  1943 r. ukazało się drugie wydanie).

Równie często dostarczano czytelnikom Grimmów, zarówno pojedyn
cze utwory {Szklana Góra, Zwycięzca smoka, Janek Wyrwidąb, mające po 
siedem wojennych wznowień), jak też Bajki z ilustracjami w  przekładzie 
M. Tarnowskiego. To liczące 430 stron dzieło ukazało się w  1944 r. 
w  krakowskiej „Księgarni Powszechnej".

Baśnie wydawały niemal wszystkie istniejące oficyny, nawet te, które 
wcześniej nie zajmowały się literaturą dla dzieci. Tak np. w  1942 r. ukazała się 
w  Krakowie seria klasycznych bajek (Czerwony Kapturek. Kot w butach. 
Śpiąca Królewna, Śnieżyczka), opracowana przez Jadwigę M. Niektóre z nich 
nie były sygnowane, z podobieństwa z innymi można wnosić, że były 
drukowane przez „Akropol", przedwojenne „Wydawnictwo Kart i Obrazków".

Szczególne zasługi w  tej dziedzinie można przypisać krakowskiemu 
wydawnictwu D. E. Friedleina, w  którym ukazała się edycja Baśni polskich 
zebranych przez Macieja Bywalca (1942 r.) oraz opracowane przez 
T. Podgórskiego Dziwy na dziwami. Baśnie i  legendy (1943) i U wrót 
zaklętego świata. Wybór baśni (1943). W „Senzacji" wydał w  1940 r. 
Świat czarów. Zbiór baśni, podań i  legend E. Jezierski (Kruger), we 
Lwowie u M. Kowalskiego Baśń o siedmiu krukach J. Porazińska (1943) 
a Baśnie i  podania J. Walicki (1943). Podczas wojny wydano też Bajki 
z 1001 nocy z ilustracjami Walentynowicza („Gebethner i W olff", 1943) 
oraz Bajki japońskie A. Świderskiej („S. A. Krzyżanowski", 1943). 
O takim profilu wydawniczym zadecydowały niewątpliwie względy ekono



miczne i sytuacja polityczna. Współczesna psychologia potwierdza jednak, 
że przedstawione inicjatywy wydawnicze były istotne ze społecznego 
punktu widzenia. Utwory baśniowe pełniły funkcję terapeutyczną, oswaja
ły ze światem, w  którym częste były zagrożenia i przemoc, niosły typowy 
dla baśni optymizm światopoglądowy i moralny.

Podobną rolę pełniły też książeczki nie będące baśniami, ale nawiązujące 
do nich w  czytelny sposób, choćby poetyką tytułów: Poselstwo z krainy 
czarów B. Buyno (1940, 1943), Przygody chłopczyka w  krainie ptaszków
B. Buyno (1943), Jak skrzaty dla Andrzejka hulajnogę robiły G. Miklaszew
skiego (1943), Historia obrazkowa o krasnalu, co się kataru nabawi! W. 
Lipińskiego (1943). Dużą aktywnością w  pisaniu tego rodzaju utworów 
wykazała się J. Hoesick-Hendrichowa, autorka takich książeczek jak: Bunt 
zabawek. Bajki dla dzieci. Kwiaty i  kwiatki. Książeczki Izi i  Beatki (Legendy 
o kwiatach). Miś, Historia z przypadku o małym niedźwiadku i innych. Jej 
utwór/ były drukowane w  Krakowie przez niemal wszystkie wydawnictwa.

Książki te, zazwyczaj niewielkie objętościowo (8, 12 stron), skromnie 
ilustrowane, z wierszowanym tekstem, przeznaczone były do „szybkiej" 
lektury i jeśli spełniły swe zadanie, to przez sam fakt istnienia, możność 
obcowania ze słowem drukowanym.

Rekordy popularności w  tej parabaśniowej produkcji bił Konstanty 
Krumłowski, autor wydawanej przez „Akropol" serii «Najpiękniejsze Bajki 
Opowiedział Wujcio Kostuś» oraz bardzo śmieszne historyjki, w  których 
znalazły się spolszczone wersje baśni Andersenowskich jak i oryginalne 
utwory autora: Przedziwne, przeróżne przygody podróżne chłopca, co 
dla psotek zwany był Wlazkotek, Jak osioł i  ciele mieli przygód wiele. 
Historia kotki i  pieska, które chowała ciocia Tereska. Poetyka tytułów  zdaje 
się być wystarczającym komentarzem do tych utworów. Ich istnienie 
tłumaczy w  pewnej mierze fakt. że powstawały w  środowiskach nie 
związanych wcześniej z literaturą dla dzieci, okazały się konse
kwencją pewnego stereotypu w  myśleniu o twórczości dla młodych 
odbiorców i pozostaną znakiem zagrożeń, jakie ujawniają się z większą 
siłą w  sytuacjach, gdy utrudniony jest normalny rozwój twórczości 
artystycznej.

Zjawisko powyższe, decydujące w swym wymiarze ilościowym, prze
słaniają jednak inne fakty z historii książki dla dzieci. Widoczne są dowody 
działań zmierzających do utrzymywania w  obiegu czytelniczym utworów 
pisarzy zasłużonych w  tej dziedzinie. Istotne były tu zabiegi samych 
piszących i ich powiązania ze środowiskiem wydawniczo-księgarskim. 
Przykładem twórcy operatywnego była np. Maria Kędziorzyna, która 
wydała w  trzech krakowskich wydawnictwach pięć swoich utworów: 
Antka Grudę (dwa wydania w  1943 r.) i Związek Dobrych Duchów  
(1943) u S. Kamińskiego Czar wielkiej sowy. Opowiadania dła młodzieży 
(1943) u D. E. Friedleina, a także To i  owo. Opowiadania dła młodzieży 
O 944) i zmienioną wobec wcześniejszego wydania Osobę na stanowisku. 
Powieść dla dziewcząt (1944) w  oficynie T. Gieszczykiewicza.

Wskazać należy też na konspiracyjne publikacje „Naszej Księgarni",



omówione przez Zdzisława Szeląga Przedmiotem podziemnych działań 
edytorskich były bowiem utwory takich pisarzy jak: Ewa Szelburg-Zarem
bina, Janina Porazińska, Hanna Januszewska, Czesław Centkiewicz.

Przejawem dążenia do świadomego kształtowania społecznego obiegu 
literatury są też wydania dzieł klasyki literatury dla dzieci. W czasie wojny 
pojawiły się zarówno Bajeczki Józeia I. Kraszewskiego (1943, Lwów), jak 
też Dzień dobry Stanisława Jachowicza (w  wyborze Eugenii Fonferko, 
1943, „S. A. Krzyżanowski" oraz Paweł i  Gaweł i  inne bajki pana 
Jowialskiego (wybór Stanisława Balickiego, 1944, S. A. Krzyżanowski). 
Najczęściej wznawianym klasykiem okazał się Władysław Ludwik Anczyc 
(nie bez znaczenia były tu chyba związki spadkobiercy pisarza z firmą 
Gebethnerów). Jego powieści przyrodnicze: Gawęda z jeżyną. Wiatr 
i  kwiaty. Świerszcze oraz l\/lały światek, l\/lotyl i  gąsiennica a także Żółw  
i  makolągwa. Ptaszki w  gniazdku jak również Perły i Wzgardzony przyjaciel 
miały co najmniej po siedem wydań.

O ambicjach środowisk wydawniczych świadczą też edycje literatury 
obcej: Robinsona Kruzoe Daniela Defoe (1943, Lwów), Legend o Chry
stusie Selmy Lagerlóff (1942,1943, „Gebethner i W olff"), Przygód Tomka 
Sawyera Marka Twaina (1943, Łódź)), Chaty wuja Toma Harriet Beecher 
Stowe (1941,1943, „Gebethner i W olff"), powieści Johanny Spyri i kilku 
innych. Te pojedyncze tytuły nie pozwalają mówić o konsekwentnych, 
zamierzonych działaniach, świadczą jednak o próbach wychodzenia z „co 
dziennego" repertuaru i dostarczania młodym czytelnikom lektury tyleż 
różnorodnej, co stanowiącej najlepsze wzory pisarstwa.

Niezwykłe efekty przyniosły podobne zabiegi środowisk polonijnych 
na Bliskim Wschodzie. Dla przebywających tam dzieci stworzono polskie 
szkoły i placówki wychowawcze oraz «Szkolną Biblioteczkę na Wscho
dzie». Redagowana przez Łukasza Kurdybachę pod auspicjami Minister
stwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego seria ta wychodziła 
w  latach 1943-1946. W ciągu ostatnich dwóch wojennych lat ukazało się 
w  niej prawie siedemdziesiąt pozycji z naszej literatury, w  tym dzieła 
Kochanowskiego, Słowackiego, Sienkiewicza, Reymonta i in. Na uwagę 
zasługuje fakt, że znalazły się tam też utwory nie przynależne do zestawu 
lektur szkolnych, jak np. mało znany przed wojną Krół Maciuś Pierwszy 
i Krół ł\/laciuś na wyspie bezłudnej Janusza Korczaka, Książka dła Tadzia 
i  Zosi oraz O krasnoludkach i  o sierotce Marysi Marii Konopnickiej, Dzieci 
pana majstra Zofii Rogoszówny, Kichuś majstra Lepigłiny Janiny Poraziń- 
skiej. W tej serii ukazały się także książki Kornela Makuszyńskiego, 
ilustrowane przez Mariana Walentynowicza; Przygody Koziołka Matołka 
i Awantury i  wybryki małej małpki Fiki Miki. «Szkolna biblioteczka na 
Wschodzie» była njwiększym spośród emigracyjnych działań wydaw
niczych i docierała także do innych skupisk polonijnych. Na marginesie 
należy wspomnieć o bogatej w  czasie wojny literaturze o tematyce 
harcerskiej (krajowe i emigracyjne wydanie Kamieni na szaniec Aleksandra 
Kamińskiego). Przynależne do niej utwory dobitnie wskazywały na po
trzebę patriotycznego zaangażowania i przygotowały do służby ojczyźnie.



w  znacznej części twórczości z czasów wojny problematyka narodowa 
była w  zasadzie nieobecna. Wyjaśnienia tego faktu należy szukać nie tylko 
w  zagrożeniach i okupacyjnym terrorze. W okresie ciągłego istnienia ludzi 
na granicy śmierci, wśród barbarzyństwa z jednej strony a bohaterskich 
wyborów — z drugiej, literatura w  założeniach jej twórców i pośredników 
miała pełnić funkcje kompensacyjne, dostarczać młodemu czytelnikowi 
przeżyć, których był pozbawiony w  okupacyjnej rzeczywistości.

Takie założenie tłumaczy chyba obecność utworów o tematyce przy
rodniczej i domowo-podwórkowej. Wierszowane utwory i niewielkie 
opowieści z życia przyrody są reprezentowane stosunkowo licznie. Pisała 
je m.in. Maria Julia Zaleska Kury i  kaczki. Jaskółki (1942, i in.), Iza 
Ostrowska (Straszne przygody kropelki wody, 1943), Wacław Lipiński 
(Leśr)a kapela, 1944), Janusz Odrowąż-Wiśniewski (Awantura w  Zwie- 
rzątkowie, 1941). Zwykłe dziecięce przygody opisywali z humorem: 
Gwidon Miklaszewski (Bajeczka o książeczce, 1944), Stanisław Maykow- 
ski {Chłopcy z Psocinka, Wesoła powiastka, 1944), Helena Szpyrkówna 
i inni. Swoistym ewenementem w  tym kontekście okazuje się wydany 
w  1944 roku we Włoszech Bohaterski Miś Bronisławy Ostrowskiej, utwór 
o pierwszej wojnie. Zaskakuje natomiast całkowity brak utworów o tema
tyce religijnej, tak bogato reprezentowanych w  twórczości dwudziestolecia 
(wyjątek: Po niebieskich ścieżkach. Opowiadania religijne dla dzieci, 
Kraków 1944). Tłumaczy to fakt, że przynależała ona głównie do małych 
wydawnictw kościelnych, zlikwidowanych przez okupanta.

Osobnym zagadnieniem pozostaje zjawisko funkcjonowania literatury 
dla dzieci wydawanej przy akceptacji i poparciu władz niemieckich. Wspo
mina o niej w  swym artykule Tomasz Szarota ®. Wykaz publikacji zamiesz
czonych w  „Sterze" i „Małym Sterze" znajduje się w  bibliografii Literatura 
polska i  teatr w  latach // wojny światowej. Nie są to teksty liczne, choć 
z zestawienia Szaroty wynika, że w  ciągu pierwszych piętnastu miesięcy 
okupacji książki dla dzieci stanowiły najliczniejszą grupę wśród wszystkich 
wydawnictw oficjalnych w  Warszawie. Drukowane przez „Literę" (dawny 
„Rój"), „Wydawnictwo Polskie" (różne od zlikwidowanego wydawnictwa 
R. Wegnera) okazjonalnie, z powodów merkantylnych, nie odbiegały 
poziomem literackim od rymowanych wierszyków z rysunkami i budziły 
protest jedynie z powodu związków z propagandą niemiecką.

Zasygnalizowane powyżej fakty polityczno-społeczne warunkowały 
istnienie literatury dla dzieci w  czasie wojny. Twórczości, z jaką spotykał 
się młody odbiorca, nie można traktować jako przejawu stosunku twórców 
książki do tradycji literackiej wcześniejszego okresu. Można jedynie rozpa
trywać jej relacje z szerzej pojętą tradycją kulturową, która przypisywała 
słowu pisanemu szczególną rolę w  przezwyciężaniu trudów egzystencji, 
w  sytuacji ograniczenia wolności i zagrożenia życia. Dla podtrzymania tej 
opinii konieczne jest jednak prześledzenie wojennych epizodów literackich 
życiorysów pisarzy zawodowo związanych z twórczością dla dzieci. Zwe- 
r^ikować ją mogą dzieła powstałe lub zamierzone podczas wojny, lecz nie 
wydane z powodu sytuacji politycznej i struktury rynku wydawniczego.
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Teresa Winek

LITERATURE FOR CHILDREN PUBLISHED IN THE YEARS 1940-1944 
(A RECONNAISSANCE)

The work is a reconnaisance into literature for children published from 1939 to 
1944. Such books published during the war are —  due to the incompleteness of the 
documentative material —  very little known. Inside of the country it was doomed to 
destruction the moment it appeared, mainly due to the destructive policy of the 
occupier and the technical conditions. Part of the material were lost forever.

The most active publishing centre of literature for children was Cracow where 
several publishers were based, including "Gebethner i Wolff", "S. A. Krzyżanowski", 
and "Akropol". In Warsaw publishing in this field was continued by M. Arct, and in 
Lvov books for children were published by M. Kowalski. The majority of the books 
were new impressions of the pre-war titles.

The best documentation that exists covers the so-called emigre literature. It is 
known for example that in the years 1940-1944 W  „Pustyni i w  Puszczy" (In the 
Desert and in the Jungle) by H. Sienkiewicz was published in total five times (in 
various centres of the Polish emigration). The majority of titles there were also 
simply new impressions.

The most popular genre of war literature for children were fairy tales, particularly 
by Andersen and Grimm brothers. They played a therapeutic function, fillled readers 
with optimism. Similar role was played by small books containg short stories referring 
to fairy tales. Small in terms of volume, they were meant for "qucik" reading.

In the war editions, particularly of "Nasza Księgarnia", there was a visible trend to 
suppoort books by well-known and recognized authors, such as M. Kędziorzyna,
E. Szelburg-Zarembina, J. Porazinska, H. Januszewska, Cz. Centkiewicz. In the 
emigre publishing houses next to the works by J. Kochanowski, J. Słowacki,



Н. Sienkiewicz, W. Reymont, the published titles included the following 
"O krasnoludkach i о sierotce Marysi" (About Dwarfs and a Little Orphan Girl, 
Mary) by M. Konopnicka, "Król Maciuś Pierwszy" (King Matthew I) and "Król 
Maciuś na wyspie bezludnej" (King Matthew on a Lonely Island) by J. Korczak, 
"Dzieci pana majstra" (Children of Mr. Master Worker) by Z. Rogoszówna, as well 
as "Przygody Koziołka Matołka" (The Adventures of Goatie the Dummy) and 
"Awantury i wybryki małej małpki Fiki-Miki" (Adventures and Escapades of a Little 
Monkey called Fiki-Miki) by K. Makuszyński and M. Walentynowicz.

The books for children and youth published during the war were a continuation 
of the cultural and literary tradition.



Ryszard Waksmund

POWIASTKA w  LITERATURZE 
PATRIOTYCZNEJ 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Literatura dla dzieci i młodzieży narodziła się w  wieku XVII, biorąc za 
wzór topikę i formy gatunkowe literatury dorosłej. Jedną z takich form była 
powiastka, która w literaturze europejskiej istniała już od średniowiecza 
a apogeum swych możliwości estetycznych osiągnęła w  dobie oświece
nia —  głównie we Francji, skąd rozprzestrzeniła się po całej Europie. 
Francuzi nadali jej miano conte (zapewne od słowa raconter — opowia
dać), odnosząc to pojęcie do różnych form fabulistyki, w większości nie 
uwzględnionych przez poetyki klasyczne. Zdaniem współczesnych znaw
ców: „Conte, podobnie jak nowela, rozwinął się z tzw. gatunków prostych, 
a więc struktur wypowiedzi o charakterze praktycznym, obsługującym 
potrzeby życia codziennego, oraz struktur związanych z twórczością 
ludową — jednym słowem z potocznego opowiadania oralnego, służące
go informacji, zabawie lub pouczeniu" ^

Krystalizacja gatunkowych cech powiastki nastąpiła wówczas, gdy jej 
treść uniezależniła się od podłoża realnego, zdarzeń rzeczywistych, wypeł
niających treść wszelkiego rodzaju memoratów (opowiadań wspomnie
niowych) a jedyną intencją przyświecającą powołaniu tego typu tekstu 
miało być zadziwienie lub pouczenie czytelnika, świadomego, że ma do 
czynienia z produktem czystej inwencji autora — fabulatem. Efektem 
takiego założenia stały się gatunkowe wyznaczniki powiastki, a mianowi
cie: ostentacyjna fikcjonalność świata przedstawionego, typowość w  kre
owaniu postaci i tła zdarzeń, arbitralność i wszechobecność narrato- 
ra-fabulatora a nade wszystko tendencyjność utworu, wynikająca z zaan
gażowania autora po stronie określonych wartości lub przeciwko obcym 
mu wartościom.

Oświecenie zaprezentowało czytelnikom powiastkę jako literacką no
wość i jednocześnie gatunek o nieograniczonych możliwościach, nie
skrępowany założeniami klasycyzmu, jako alternatywę dla zużytej, choć 
poczciwej bajki Ezopowej tudzież fabuł mitologicznych i romansowych. 
Powiastka stała się wygodnym narzędziem w  rękach „nowożytników", 
nową miarą literackości. Na kontynencie miała tę samą mniej więcej wagę 
gatunkową co dokonania ówczesnych angielskich powieściopisarzy. Po
czątkowo też zdawała się brać górę nad powieścią, od której nie od



biegała niekiedy nawet rozmiarami (np. Kandyd Woltera), a kiedy pod 
wpływem romantyzmu utraciła swój wpływ na literaturę dorosłą, długo 
jeszcze funkcjonowała w  obszarze piśmienictwa dla dzieci i młodzieży jako 
namiastka powieści sensu stricto

Już Cłiarles Perrault tworząc swe słynne contes de fees (baśnie 
o wróżkach) starał się godzić tradycję oralną (ludową) z piśmienniczą, 
wysoko artystyczną — z tradycją bajki Ezopowej, gdzie usprawiedliwie
niem dla zaprezentowania gminnej opowieści miał być morał, jaki dawał 
się z niej wyprowadzić. Nie inaczej postąpił też Franęois Fenelon kon- 
cypując wymyślne contes na użytek młodziutkiego Delfina jak również 
pani Leprince de Beaumont — autorka popularnego podówczas Magazy
nu dziecinnego (1757). Połączenie nauki z zabawą i rozrywką miało stać 
się normą piśmiennictwa dla niedorosłych. Wszelako proces asymilacji 
gatunku nie przebiegał tak prosto, tym bardziej że kostium powiastki służył 
w  literaturze dorosłych za sztafaż stylistyczny dla prezentowania treści 
filozoficznych, publicystycznych a nawet frywolnych. W wieku XVIII 
powiastki Woltera, Diderota i Crebilona uchodziły za literaturę deprawują
cą młodzież, za literaturę wręcz libertyńską. Niekorzystne opinie na temat 
tej nowinki literackiej zbiegły się u nas z ujemnymi konotacjami samego 
terminu conte, którego polskimi odpowiednikami były w  owym czasie takie 
określenia jak „bajeczka, bajka, krotochwilna historyjka, powieść dla 
śmiechu zmyślona, bajeczna powieść; baśń, plotka, brednie, fraszki; ohyda, 
naśmiewisko, potwarz"

Przeciwwagą dla tego typu fabuł miała stać się tzw. powiastka moralna 
{conte mora!), uprawiana przez Jeana Franęoisa Marmontela. Moralnemu 
relatywizmowi literatury salonowej pragnął Marmontel przeciwstawić 
„zdrową edukację", tzn. ideały życia ludzi prostych, cnoty łatwe do 
naśladowania i kultywowania: pracowitość, uczciwość, miłość wzajemną 
rodziców i dzieci, życie zgodne ze wskazaniami natury. Nic zatem dziw
nego, że jego utwory wzbudziły irytację markiza de Sade'a, który z przeką
sem orzekł; „Czym są te powiastki? to głupstewka tylko dla kobiet i dzieci, 
nikt nigdy nie uwierzy, że skreśliła je ta sama ręka co Belizariusza —  dzieło 
zdolne samo wsławić autora; czyż ten co napisał piętnasty rozdział tej 
książki musiał sięgać po marny rozgłos dając nam powiastki mdłe jak woda 
różana?" *. Zmieniając paradygmat gatunkowy Marmontel, zdaniem Sa
de'a, zdegradował powiastkę, sprowadził ją do rangi literatury dla malucz
kich. I tak w  istocie było.

Kiedy burzliwe wydarzenia rewolucji francuskiej obnażyły kruchość 
starego ładu, a tym samym moralną nicość literatury arystokratycznej, 
twórczość Marmontela, propagująca cnoty aprobowane przez mieszczań
stwo, mogła uchodzić za ideał pisarstwa nie tylko dla dorosłych. Wywierała 
z pewnością niemały wpływ i na beletrystykę oświeceniowych magazy
nów dla dzieci, obejmującą różnorakie sfery życia rodzinnego. Wpływała 
nie tylko na prozę, ale także dialogi („rozmówki") i tzw. komedyjki. Już 
w  roku 1790 warszawscy misjonarze zamieszczają jeden utwór Marmon
tela w  Zbiorku powieści moralnych, wyjętych z Dzieł różnych najpóźniej



szych tego wieku autorów dla dzieci. Z których one zabawić się i  cnotę 
zamiłować mogą. Jego powiastki ukazują się u nas w  wielu przekładach 
i edycjach do roku 1805, dystansowane z biegiem czasu przez niemieckie 
i rodzime wytwory w  tym gatunku.

W wiek XIX wkroczyła powiastka z tym samym bagażem konotacji 
genologicznych co w  epoce poprzedniej, stając się po części synonimem 
bajki i powieści. Wszelako pedagogiczna krucjata przeciwko baśni i wszel
kiej fantastyce położyła kres oświeceniowemu relatywizmowi. Od tej pory 
mianem powiastki zaczęto obdarzać niemal wyłącznie małe formy proza
torskie i wierszowane z realistyczną fabułą lub anegdotą, służącą wyeks
ponowaniu budującej nauki moralnej. Z tego względu miała stać się 
standardowym gatunkiem literatury dla dzieci i młodzieży oraz tzw. 
literatury dla ludu — obszarów ignorowanych przez ambitniejszych belet- 
rystów. Ale już w  drugiej połowie tego stulecia, gdy romantyzm utracił swą 
destrukcyjną siłę i przestał być postrzegany jako zagrożenie dla niewinnych 
dusz, pierwiastki cudowności i fantastyki zaczęły coraz śmielej przenikać 
do fabuł powiastkowych, nie stanowiąc zagrożenia dla dobrze już tam 
zadomowionych wartości dydaktycznych.

Jeszcze jedno zjawisko zasługuje na uwagę. W miarę upływu dziesię
cioleci powiatka zawęża krąg odbiorców do czytelników coraz to młod
szych, co wypływa z przyjęcia przez piszących, przeważnie pedagogów, 
ustaleń rodzącej się na ich oczach psychologii rozwojowej a także 
niebywałego rozkwitu tzw. powieści dla młodzieży w  różnych jej od
mianach, dystansującej się coraz bardziej wobec przestarzałych form 
beletrystyki. Powiastka znajduje schronienie także w  piśmiennictwie „dla 
ludu", którego wtórnym adresatem była niekiedy uboga młodzież i dzieci. 
Jak pisze Kazimierz Chruściński: „Biorąc za podstawę wyznaczniki tematy- 
czno-treściowe można by wyodrębnić następujące grupy powiastek «dla 
ludu» : humorystyczne, religijne, społeczne, patriotyczno-narodowe i « f i 
lozoficzne». Podziału tego nie można jednak traktować zbyt rygorystycz
nie, ponieważ — jak wiadomo — gatunki, zwłaszcza prozatorskie, mają 
charakter synkretyczny" Na przełomie XIX i XX wieku powiastka rywali
zuje z opowiadaniem — gatunkiem przejętym z literatury wysokiej i nie 
aspirującym do łatwego moralizatorstwa. Jednocześnie praktyka szkolna 
wprowadza do obiegu dziecięcego pojęcie „czytanki", tematycznie i struk
turalnie spokrewnionej z wypróbowaną dydaktycznie powiastką.

Z tego względu musimy ograniczyć nasze rozważania jedynie do tych 
utworów, które mocą decyzji autora lub edytora zostały nazwane powia
stkami, wyeliminować natomiast takie, które mimo identycznych atrybu
tów  zostały wskutek ignorancji czy asekuracji obdarzone mianem „bajki", 
„powieści", „opowiadania", „czytanki" itp. Rezygnujemy także z opisu 
form powieściopodobnych, które z niedbałości czy określonych nawyków 
autor określił jako powiastki. Niech za przykład wystarczy nam tytuł znanej 
powieści historycznej Antoniny Domańskiej w  brzmieniu z pierwszego 
wydania: Historia żółtej ciżemki. Powiastka z czasów panowania Kazimie
rza Wielkiego. W strukturze głębokiej bowiem każdy tendencyjny utwór



dla dzieci i młodzieży zdradza powinowactwo z powiastką moralizatorską 
niezależnie od tego, czy powstał lat temu dwieście, czy współcześnie.

Pierwsze oryginalne powiastki, jakie napisano w  języku polskim na 
użytek odbiorcy dziecięcego, wyszły spod pióra Klementyny z Tańskich 
Hoffmanowej. Za takie bowiem uważa się utwory ze zbioru Powieści 
moralne dla dzieci przez Autorkę „Pamiątki po dobrej matce" (1820). Tytuł 
nawiązywał z jednej strony do Marmontelowskich contes moraux, z dru
giej zaś do jej własnego debiutu książkowego, którym zainicjowała nurt 
prozy dla dziewcząt, wiele miejsca poświęcając obronie języka ojczystego 
i propagowaniu edukacji domowej (jedynie możliwej w  owycłi warun
kach), której starała się nadać charakter wybitnie narodowy.

Oba dziełka, a zwłaszcza stworzony przez nią niedługo potem periodyk 
„Rozrywki dla Dzieci" (1824-1828) były pierwszą u nas szkołą pisarstwa 
dla młodych Polaków. Stąd czerpano przez następne dziesięciolecia 
gotowe wzory treściowe i gatunkowe, służące propagowaniu państw 
patriotycznych.

Działalność Hoffmanowej była tym bardziej doniosła, że francuska 
corite mora! jako wzór gatunkowy nie mogła spełniać takiej funkcji. Nie 
szukano też inspiracji na tym polu w  literaturze przekładowej, zadowalając 
się co najwyżej utworami służącymi za zachętę do uprawiania cnót 
uniwersalnych jak pobożność, pracowitość, uczynność, posłuszeństwo 
wobec starszych etc. Dopiero Serce Edmunda de Amicisa, które pojawiło się 
w  polskich przekładach pod koniec XIX wieku, było pierwszym znaczącym 
zjawiskiem tego rodzaju, ośmielającym wydawców do drukowania powia
stek inspirowanych stosunkowo świeżymi wydarzeniami politycznymi, jak 
na przykład rozruchami w  Indiach przeciwko Anglikom, co oceniano jako 
nierozumny bunt przeciwko cywilizacji, czy wojną burską, okazję do 
sławienia męstwa osadników, stawiających opór angielskim agresorom 
Hoffmanowa musiała więc sama odkryć drogę, po której kroczyć będą liczni 
jej naśladowcy, preferując, z uwagi na obiekcje cenzury zaborców, tematykę 
historyczną i to niezbyt przyległą do realiów zniewolonego kraju.

W kilka lat po upadku powstania listopadowego ukazuje się we 
Wrocławiu zbiorek Hoffmanowej Powiastki, powieści i  komedyjki moralne 
(1838). Jest to chyba pierwszy przypadek użycia przez nią terminu 
„powiastka", bez wskazania jednak, o które utwory prozatorskie konkretnie 
chodzi. Więcej zdecydowania wykazali w  tym względzie autorzy „Nowego 
Korbuta" zaliczając do tej kategorii gatunkowej niektóre opowiadania 
biograficzne napisane z myślą o czytelnikach „Rozrywek dla Dzieci" np. 
Trzy chwile z życia Erazma Viteliusa, Przygoda Macieja Stryjkowskiego, 
Michał Korybut u ciotki? Jeszcze wcześniej, bo w  rękopiśmiennym 
czasopiśmie Hoffmanowej „Rozrywki Wieczorne" (1823-1824) znajdzie
my opowiadanie Rymarz warszawski, wprowadzające postać Tadeusza 
Kościuszki. Przewaga materii beletrystycznej nad faktograficzną sprawiła, 
że oddzielono je od szkiców biograficznych, kreślących sylwetki wybitnych 
Polaków — wodzów, mężów stanu, literatów i pedagogów. Autorka ta 
preferowała ludzi pióra i nauki, zwłaszcza z epoki stanisławowskiej, co



można tłumaczyć potrzebą odreagowania zbiorowej psyche po napoleońskiej 
hekatombie i dążnością do zaprezentowania młodzieży ideałów organicz- 
nikowskich ®. Szkice owe trudno znaleźć poza „Rozrywkami dla Dzieci", 
podczas gdy ujęcia zbeletryzowane miały znacznie wydłużoną recepcję.

Jeszcze w  1908 roku Gebethner i W olff wypuścili w  swej oficynie 
Wybór powiastek Hoffmanowej jako kolejną pozycję „Biblioteczki M ło
dzieży Szkolnej". W tomiku tym prócz króciuteńkich dwu- i trzystronico- 
wychi historyjek o charakterze moralizatorskim znajdziemy bardziej roz
budowane opowiadania, sławiące dobroć serca wielkich Polaków, dobroć 
okazywaną biednym i nieszczęśliwym. W tej mało spektakularnej, można 
rzec anegdotycznej roli, ukazani zostali Tadeusz Kościuszko {Rymarz 
warszawski), Grzegorz Piramowicz {Kolęda), i książę Józef Poniatowski 
{Mały Tomek z Jabłonny). W powiastce Elżbietka funkcję historycznych 
person przejmują mieszczańskie dzieci i one to biorą pod opiekę żołnierską 
sierotę. Widzimy więc, że Hoffmanowej nie chodzi o ilustrację historii 
Polski, lecz o wyeksponowanie filantropijnego gestu przeznaczonego dla 
ofiar wypadków dziejowych, a więc o patriotyzm dnia powszedniego.

Polska powiastka biedermeierowska lubowała się w  eksponowaniu 
dziecięcych cnót i występków, co dawało okazję do sformułowania 
określonego pouczenia. Wśród wartości moralnych propagowanych przez 
Stanisława Jachowicza znalazły się przede wszystkim dobroć, prawość 
i odpowiedzialność Były to jednak cnoty w  wyłącznie mieszczańskim, 
bynajmniej nie heroizującym wydaniu. Nie stroniąc od realiów geograficz
nych i topograficznych, Jachowicz pomijał w  swych wierszowanych 
powiastkach wszystko to, co mogło stanowić wyraz młodzieńczego buntu 
przeciwko politycznemu konformizmowi dorosłych. Jego postawa jako 
przedstawiciela pokolenia romantycznego nadal zastanawia badaczy: 
„Może właśnie chciał nie słyszeć, nie widzieć; ten niegdyś członek 
Towarzystwa Patriotycznego, świadek listopadowego powstania. Może 
chciał nie dopuścić, by znowu młodzi biegali po ulicach, strzelali do 
przełożonych, którzy nie chcieli pójść z nimi, a potem leżeli martwi na 
polach bitew, gnili w  więzieniach, uchodzili na emigrację. Dzieci, które 
wychowywał, nie mógł uchronić od cierpienia; cierpienie zresztą było 
usprawiedliwione w  jego wizji świata. Chciał za wszelką cenę uchronić od 
tragizmu"

Z tym większym zaskoczeniem śledzimy treść powiastki Co ci się 
podoba?, utrzymanym w  charakterystycznej dla jego utworów konwencji 
„rozm ówki" między dorosłym i dzieckiem:

—  Chodź tu. chłopcze, sam!
Jabłuszko ci с1агл.
Ale powiedz tylko śmiało.
Co ci się tu podobało?
—  Ta fuzyjka. choć niewielka,
I ta krzywa karabelka.
To siodełko z tym czaprakiem;
Bo wiesz, panie, żem Polakiem!



Jest to chyba wyjątkowy utwór w  dorobku tego pisarza. Stąd formalnie 
niedaleki już krok do słynnego Katechizmu polskiego dziecka pióra 
Władysława Bełzy. Bełza nie nazywał jednak swoicłi wierszy powiastkami, 
a gdy wprowadzał tematykę patriotyczną, ujmował ją przeważnie w  tonacji 
lirycznej, przejętej od epigonów romantyzmu.

W drugiej połowie XIX wieku powiastka staje się głównie domeną 
prozy, gatunkiem epickim, uprawianym z myślą o mniej wyrobionym 
czytelniku, poszukującym nie tylko zrozumiałej lektury i wiedzy o otaczają
cym świecie, ale także oczywistycłi prawd moralnych). Patronują jej mniej 
dopracowane wytwory pisarstwa Hoffmanowej a także słynny Pielgrzym 
w Dobromilu Izabeli Czartoryskiej (1818), zapoczątkowujący nurt literatu
ry dla ludu. Bywa także traktowana jako miniatura bądź namiastka 
powieści — jej propedeutyczny model, służący przygotowaniu do odbioru 
bardziej skomplikowanych struktur epickich. Dotyczy to także powiastki 
historycznej, dającej okazję do przemycania treści patriotycznych.

Właściwie już samo wprowadzenie tematyki z dziejów Polski można 
uznać za propagowanie postaw patriotycznych, zakrzepłych w  heroicznych 
czynach przodków. Interesować nas jednak będą przypadki szczególnego 
zagęszczenia sensów o jednoznacznej wymowie symbolicznej, mających 
wywołać w  młodym odbiorcy pożądane nastawienie do własnej ojczyzny. 
Większość przypadków dotyczy różnorakich sposobów eksponowania 
symboliki narodowej, obrazów zniewolenia rodaków i postaw zmierzają
cych do obrony polskości a także restytucji niepodległego państwa. 
Najłatwiej można było to uczynić preparując dłuższy cykl powiastek 
dziejowych, imitujący dokonania powieściowe I. J. Kraszewskiego. Ale 
przez wiele dziesięcioleci zadowalano się popularnym wykładem, nie 
zostawiającym żadnych luk dla fikcji literackiej. Fikcyjnym bywał co 
najwyżej narrator-gawędziarz, krąg jego „słuchaczy" i kontekst sytuacyjny 
pozwalający bezkolizyjnie toczyć się naszpikowanej faktami i datami 
opowieści. Taka konstrukcja wykładu jak również jego segmentacja na 
poszczególne rozdziały, przypominające jednostki lekcyjne, nie uprawnia 
jeszcze do nazwania Pielgrzyma w Dobromilu I. Czartoryskiej, Wieczorów 
pod lipq  L. Siemieńskiego czy Książeczki Zosi Z. Bukowieckiej po
wiastkami

Najłatwiej procesowi beletryzacji ulegały wątki podaniowe o począt
kach państwa polskiego, gdyż przechowały w  sobie czystą strukturę mitu. 
Były też, mając na uwadze patriotyczną edukację młodzieży, najbardziej 
atrakcyjne i bezpieczne. Wprost narzucały się jako dydaktyczna koniecz
ność między lekturą powiastek moralizatorskich a gawędą o dziejach 
ojczystych, ich funkcja zaś sprowadzała się do uświadomienia młodemu 
odbiorcy narodowej tożsamości Polaków. Jak pisze Gertruda Skotnicka: 
„W  długim okresie niewoli narodowej warunki polityczne, prześladowanie 
i tępienie przez zaborców wszystkiego co polskie, uczyniły z bohaterów 
podań pożądane i powszechnie uznane symbole; z Wandy — symbol 
ofiarności patriotycznej i męstwa w  zmaganiu się z obcą przemocą, 
przywiązania do narodu oraz odpowiedzialności za jego losy, wymierzony



przeciwko wpływom wrogim, zwłaszcza germańskim, z Piasta — symbol 
gospodarności i przetrwania mimo niesprzyjających warunków, szczegól
nie często podkreślany w  dobie pozytywizmu"

Najwięcej śmiałości i pomysłowości wymagało prezentowanie sym
boliki związanej z narodowym godłem. Wykorzystywano w  tym celu 
podanie o Lecłiu, ale nie tylko. Nową wersję tego podania opowiada 
dzieciom Franciszek Staszic w  Powiastkach historycznych polskich
(1862), kreśląc sylwetkę Lecha jako przybysza z naddunajskiej krainy, 
który wędrując za „północną gwiazdą promienną" zdecydował się na 
osiedlenie w  nieznanej puszczy, gdzie syn jego —  Polech poskromił 
starego orła, broniącego gniazda z młodymi. Zdarzenie to było ukoronowa
niem sześciu dni pracy osadników, a następnego dnia podczas uroczystej 
uczty namaszczono pogromcę orła na wodza drużyny. Tak zmodyfikowany 
wątek nasuwał młodemu czytelnikowi analogię do Księgi Rodzaju, sugero
wał sakralną genezę polskości.

Symbolicznej wymowy nabiera także treść powiastki Michaliny Zie
lińskiej Przysięga (1882), nawiązująca do legendy rodowej Herbur- 
tów  — przybyszów z Moraw, którzy osiedlili się w  okolicach Dobromila. 
Herburt i jego dziewięciu synów poległo w  walkach z Krzyżakami, Tatarami 
i Turkami. Ostatnich trzech zostawiło żony i dzieci, by wbrew przeczuciom 
matki, wyruszyć z królem Władysławem pod Warnę. Tuż przed wyjazdem 
najmłodszy z synów wykrzyknął; „ — Nie płacz matkol Przysięgam ci, że 
wrócimy do gniazda naszego bronić ziemi, ludu. ciebie i nieletnich piskląt 
Herburtów" Wieść o ich śmierci dociera do zamku wraz z pojawieniem 
się trzech pokrwawionych orłów, co upodabnia tę powiastkę do ballady 
lub baśni. Charakterystyczne, że tzw. baśnie dla ludu chętnie operują tego 
typu symboliką, o czym można się przekonać z lektury utworów Ignacego 
Danielewskiego i Józefa Chociszewskiego

Inny przykład wykorzystania tego motywu znajdujemy w  powiastce 
Juliusza Starkla Mały Tomuś (1887). Mowa w  niej o chłopcu, który nie 
radząc sobie w  nauce geografii ojczystej, widzi we śnie orlęta, wylatujące 
z podręcznika, aby opowiedzieć mu o Gnieźnie i Poznaniu. Po nich 
pałeczkę preceptora przejmują myszy, dając wykład o Kruszwicy i Popielu, 
potem wspaniały rycerz, chwytający go na koń i zabierając do lubelskiego 
zamku i na Wawel, a następnie flisak, z którym płynie wiślanym szlakiem 
przez Warszawę i Toruń do Gdańska; „I śniło mu się, że mała Elżbietka 
(jego siostra —  R. W.) była dużą dziewczynką i że oboje lecieli wysoko 
nad ziemią, jakby mapą, choć nie mieli skrzydeł — a góry. rzeki i miasta 
przesuwały się pod nim i" Cóż za postęp w  porównaniu z krajoznaw
czymi opisami HoffmanowejI Szkoda tylko, że chwyt ten nie został 
rozwinięty pod względem fabularnym i edukacyjnym, gdyż mielibyśmy 
opowieść prekursorską względem słynnej baśni Selmy Lagerlof Cudowna 
podróż (1906-1967).

Do symboliki narodowego godła odnosi się także w  jakiejś mierze 
fabuła powiastki Staszica Oblężenie Płocka przez Krzyżaków, Wojewoda 
Jan Odrowąż stając przed wyborem darów krzyżackiego posła — puklerza



białego albo czerwonego, odpowiada: „Przyjmujemy obydwa. Biały jest 
znakiem pożądanego pokoju, puklerz zaś czerwony rozlewu krwi, której nie 
będziemy żałować dla odzyskania pierwszego" Nietrudno zauważyć, że 
jego gest i słowa przypominają reakcję króla Jagiełły na aroganckie 
wyzwanie ze strony wysłanników Wielkiego Mistrza przed bitwą pod 
Grunwaldem. Powiastka historyczna nie stroni bowiem od opisów batali
stycznych!, a role obrońców ojczyzny chiętnie obsadza młodocianymi 
łierosami. Tutaj do walki z Krzyżakami włącza się w  męskim przebraniu 
córka wojewody — Bronisława, co można uznać za motyw przejęty 
z Grażyny A. Mickiewicza.

Mniej wiarygodne jest zachowanie się małej Madzi z powiastki 
Zielińskiej Ksiądz gwardyan Szykowski. Dziewczynka tak zawstydza ucie
kinierów przed Tatarami, że decydują się na czynny opór przy murach 
klasztoru aż do nadejścia odsieczy. Po szczęśliwej batalii dziecię owe 
zostaje skomplementowane słowami samego hetmana — Jana Sobie
skiego: „W  Bogu nasza nadzieja! póki takie będą na ziemi naszej rodziły się 
dziewczęta" Z kolei w  powiastce Staszica Król tułaczem mali wieśniacy 
wystrugują drewniane szabelki i ćwiczą się we władaniu kijami, „ażeby 
kiedyś stanąć w  obronie prawego potomka Piasta" Nie o prawdę 
historyczną w  tych wszystkich przypadkach chodzi, lecz o propagowanie 
zachowań wzorcowych, idealnych, nasuwających polskiej młodzieży jed
noznaczne cele.

W innym nastroju utrzymane były opowieści z motywami niewoli 
i tęsknoty za krajem. W utworze SHva rerum pana Ludwika Strzemeskiego, 
przytaczającym wystylizowane fragmenty autentycznego ponoć manu
skryptu, każe Zielińska swemu bohaterowi, uwięzionemu nad Bosforem 
złożyć pod datą 8 października 1622 r. następujące wyznanie: „Gdziebym 
nie spojrzał, oczy mi się zawsze na północ ku Dniestrowi obracają. A serce 
tak się z tęsknicą rwie, jakby wprost struną ono było muzyczną, którą byś 
ręką szarpał. Jużci to tęsknica tak na nim gra" Być może inspiracją do 
napisania tej powiastki stała się znana nowela H. Sienkiewicza Niewola 
tatarska (1880). Jeszcze jeden przykład miłości ojczyzny znajdziemy 
w  losach wiejskiej dziewczyny z Pokucia, która zagarnięta w  niewolę 
awansuje na żonę sułtana Solimana i używa swych wpływów do łagodze
nia polityki tego władcy w  stosunkach z Rzeczypospolitą. Powiastkę na 
ten temat opatrzyła Zielińska tytułem Najpiękniejsze z uczuć ludzkich. 
Z kolei Jadwiga Chrząszczewska kreuje postać rzymskiego niewolnika, 
pragnącego powrócić przed śmiercią do rodzinnego kraju, co staje się 
możliwe dzięki fortunnemu zbiegowi okoliczności, który cezar tłumaczy 
jako pożądaną dla siebie wróżbę zwycięstwa {Zwycięzca, 1905). Nie udaje 
się za to opuścić więziennych murów bohaterowi powiastki Marii Bogu
sławskiej Jaskółki (1900). Aż do zgonu towarzyszyć mu będzie uratowana 
przezeń jaskółka, którą jej zarozumiałe siostry przezwały Kajdaneczką. Tak 
pomyślana historyjka ma niewątpliwie wymiar symboliczny a jej tragiczny 
finał wypływa zapewne z inspiracji znaną bajką Oscara Wilde'a Szczęśliwy 
książę (1888).



Za to realistyczne obrazy zniewolone] ojczyzny znajdziemy w  anonimo
wych książeczkach «B iblioteki Groszowej dla Małych i Pilnych Dziatek»
(1863). Na marginesie losów Stasia Łanowskiego, będącego świadkiem 
kościelnej kariery Jana Pawła Woronicza, pojawia się gorzka uwaga 
narratora o zagarniętej przez Prusaków stolicy: „miasto zawsze było 
smutne, pałace stały pustkami, trawa rosła po odleglejszych ulicach" 
Bohater innej powiastki tej serii —  czwartoklasista Kazio Sitniewski, od
bywając podróż przez Pomorze, notuje w  swym dzienniczku krytyczne 
uwagi o wyglądzie niemieckiego pomnika postawionego ku czci Koper
nika w  Toruniu. Nie darzy też sympatią nowych gospodarzy, wykupują
cych polskie majątki, którzy każą sobie drogo płacić za proste przysługi: 
„Czyżby w  polskim dworze takim sposobem przyjęto podróżnego, gdyby 
zaskoczony jakimś przypadkiem musiał wstąpić do nieznanego obywate
la?"

Natomiast Zuzanna Morawska lokuje zdarzenia na niemieckim Śląsku, 
kreśląc perypetie Maryni Rożkówny, która po śmierci rodziców usiłuje 
uwolnić się od narzuconej przez gminę kurateli. Autorka kładzie duży 
nacisk na patriotyczne wychowanie dziewczyny i jej pracowitość, co nie 
pozostaje bez nagrody. W krytycznym momencie przychodzi jej z pomocą 
zamożna rodaczka-letniczka, wykupując zadłużony domek sieroty, który 
po odnowieniu zawsze był zapełniony turystami, „Marynia zaś siedząc przy 
stole zasłanym białym płótnem, rozdawała robotę pomocnicom i przy
śpiewywała piosenkę o Wandzie co nie chciała Niemca" Ta sama 
piosenka pojawia się na ustach dzieci z powiastki Władysława Bełzy 
Wypadek na kolei, gdy bawiąc się w  podróż do Krakowa, odgrywają przed 
sobą zwiedzanie Kościoła Mariackiego, Sukiennic, Wawelu oraz wyprawę 
na kopiec Kościuszki. Inna sprawa, że zabawa kończy się kłótnią „parowo
zów", za co malcy zostają postawieni do kątów. To jeden z nielicznych 
przypadków połączenia patriotycznych walorów tekstu z humorystycz
nymi. W innych bowiem powiastkach zachęca Bełza dzieci do okazywania 
wsparcia wojennym weteranom i ich rodzinom {Ołowiany żołnierz. Bóg 
nie opuści), do nauki dziejów ojczystych (Za braciszka), a także kreśli 
epizody z życia znakomitych Polaków {WHia u Mickiewicza, Z życia 
astronoma) oraz sugeruje małym czytelnikom, że wielkich mędrców i bo
haterów, jak Kochanowski, Zamojski, Kościuszko i Mickiewicz przemienia 
Bóg po śmierci w  gwiazdy na niebie {Gwiazdka)

Z biegiem lat treści patriotyczne przenikały coraz jawniej na teren 
powiastki, co należy tłumaczyć względną liberalizacją cenzury. U progu 
pierwszej wojny światowej warszawscy cenzorzy tolerowali nie tylko 
przejawy sentymentu wobec narodowych tradycji, ale także akcenty 
antygermańskie. Jedynym tabu były stosunki rosyjsko-polskie, a zwłaszcza 
tematyka powstań narodowych, nieobecna w  wydawnictwach narodo
wych aż po rok 1918. Jako przykład mogą posłużyć kolejne edycje 
znanego cyklu powiastek historycznych Michaliny Mossoczowej Z daw
nych czasów (I wyd. —  1905, VII — 1931), obejmującego epizody z prze
szłości Polski od „czasów przedhistorycznych" po wiek XIX. Jeszcze



w wydaniu trzecim z 1914 roku jedynym śmielszym akcentem są w  tym 
względzie epizody związane z uchwaleniem Konstytucji 3-go Maja {Ra
dosny dzień), wojnami napoleońskimi {Mały dobosz. Antoś Piaskarz, 
Napoleon w  Wilnie) oraz sytuacją Polaków zesłanych na Syberię (Do 
tatusia). Ale już dziesięć lat później mały czytelnik znajdzie w  wydaniu 
czwartym opowiadanie o powstaniu listopadowym {Olszynka) i stycz
niowym {Fujarka), o początkach II Rzeczypospolitej {Orzełek. Obrona 
Lwowa), a także wojnie polsko-bolszewickiej {Cud Wisły). Dopisuje też 
narrator do słów bohatera, wyrażającego nadzieję, że naród polski nie 
zginie (czasy germanizacji w  Poznańskiem) komentarz następujący: „I nie 
zginęliśmyl

Gdy w  roku 1914 i następnych rozszalała straszliwa wojna światowa, 
męstwo polskich legionów znowu chwałą nas okryło, a z morza płomieni, 
zgliszcz spalonych wsi, z ruin zdobytych miast wśród ryku armat i kul 
świstu powstała Niepodległa Polska, świadcząc przed całym światem, że 
nie zginęła i nigdy nie zginie!"

Charakterystyczne, że beletryzując wypadki dziejowe Mossoczowa 
zmienia kwalifikacje gatunkowe kolejnych epizodów, kierując się zapewne 
poczuciem ich autentyzmu. Inicjuje swój cykl „podaniem" i „legendą" 
(dzieje bajeczne), by czym prędzej przejść do „powiastki" (czasy od 
Mieszka I do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego), zdystansowanej 
następnie przez „opowiadanie" (walki o niepodległość). Nie zmienia to 
jednak morfologicznego paradygmatu jej fabułek. Każdą z nich poprzedza 
skondensowaną (podręcznikową) informacją o epoce, postaciach i zdarze
niach historycznych, by z tym większą swobodą modelować świat fikcji 
literackiej. Jej głównym bohaterem jest przeważnie dziecko rycerskie, 
mieszczańskie lub włościańskie, które przez zbieg okoliczności staje się 
świadkiem przełomowych wydarzeń politycznych a nawet wpływa niekie
dy na ich tok. Mossoczowej bliższa jest estetyka powieści historycznych 
Walerego Przyborowskiego, którym patronowała Sienkiewiczowska Trylo
gia, aniżeli powiastek Hoffmanowej. Niewykluczone też, że niektóre 
pomysły przejęła z „opowiadań miesięcznych" Amicisa. Wystarczy ze
stawić Olszynę z Małą widetą lombardzką. Małego dobosza z opowiada
niem O sardyńskim doboszyku. Do tatusia z fabułą Od Apeninów do 
Andów. Jedynie edukacyjny charakter całości nasuwa analogię do Piel
grzyma w Dobromilu i Wieczorów pod lipą.

Dzieje zmagań polsko-bolszewickich roku 1920, zamykające ów cykl, 
zostały przedstawione na przykładzie bitwy o Płock i most na Wiśle 
z udziałem miejscowych harcerzy. Być może Mossoczowa wzięła na wzór 
Trzy powiastki o harcerzach Zuzanny Rabskiej (1921), ale bez obecnego 
tam sztafażu mitologicznego. Rabska wprowadza bowiem motyw starego 
dębu w  Krzesławicach, który przechowuje pamięć o dawnych bitwach 
i skłania chłopca do bohaterskich czynów {Zaczarowany dąb). Autorka ta 
także podkreśla krzepiącą siłę patriotycznych pieśni, śpiewanych przez 
sanitariuszkę pułkową— Ewunię Modlińską konającemu żołnierzowi 
{Skowronek) a także literackich ideałów, jak Staś Tarkowski, mały dobosz



sardyński, dzielny Mysikrólik z Godów życia Dygasińskiego, Mowgli 
z Księgi dżungli Kiplinga i Janek z Bitwy pod Raszynem Przyborowskiego, 
patronujących czynom szewskiego syna, który znalazł śmierć na bol
szewickim froncie {Jasiek Mazurek).

Powiastka historyczna i batalistyczna zniknęły z repertuaru literatury 
dla dzieci i młodzieży zanim druga wojna światowa rzuciła przed kolejnym 
młodym pokoleniem nowe wyzwania. Przechowalnią wątków patriotycz
nych była odtąd proza o tematyce wojennej i okupacyjnej, także z udziałem 
harcerzy. Kontynuacją gatunkowych cech powiastki stała się czytanka 
szkolna, służąca zarówno popularyzacji przeszłości jak i kształtowaniu 
postaw patriotycznych. Jednak szkoła, oswajając uczniów z literaturą 
wysoko artystyczną, preferuje żywe gatunki literackie oraz utwory stawia
jące pytania, a nie udzielające gotowych odpowiedzi.

Powiastka nie nadaje się już na narzędzie edukacji w  demokratycznym 
społeczeństwie, ale warto pamiętać, że swego czasu służyła za oręż 
w  walce z uciskiem politycznym i uchodziła za zjawisko tyleż powszechne 
co pożądane. Jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę, że została powołana do 
istnienia w  okresie szybko rosnących aspiracji czytelniczych stanu trzecie
go, można przypuszczać, że jej wpływom uległa nie tylko beletrystyka „dla 
ludu i młodzieży", ale i niemałe obszary literatury popularnej. Sądzę, że 
temu zagadnieniu warto poświęcić osobne badania.

P rzyp is y
 ̂ Słownik literatury polskiego oświecenia. Pod red. T. Kostkiewiczowej. Wyd. 

2 poszerz, i popr., Wrocław 1991, s. 443.
 ̂ Zob. R. Waksmund, Literatura pokoju dziecinnego. Warszawa 1986, rozdz. 

Stulecie powiastki.
 ̂ M. Rutkowska, Terminologia literacka w  wypowiedziach o powieści w  XV III 

wieku, Wrocław 1975, s. 61-62.
*  E. Rzadkowska, Francuskie wzory polskich oświeconych. Studia o recepcji 

J. F. Marmonetela w  X V III w.. Warszawa 1989, s. 84.
* K. Chruściński, Powiastka „dla ludu". Z  badań nad „literaturą trzecią" 2  po i 

X IX  w. (W :) Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu. Seria I. Pod red.
E. Jankowskiego i J. Kulczyckiej-SalonI, Wrocław 1980, s. 224.

* Chodzi o tłumaczone z czeskiego powiastki drukowane przez M. Arcta 
w  ramach serii «Zajmujące Czytanki» —  nr 48: Wzburzenie w  Indiach i nr 46: Piet 
bohater burski.

’’ Bibliografia literatury polskiej „Now y Korbut": Oświecenie. Oprać. E. Alek
sandrowska i in. T. 6, cz. 1, Warszawa 1970.

® Piszę o tym szerzej w  rozprawie Wartości literatury dla dzieci i  młodzieży 
w  okresie kształtowania się je j modelu. (W:) Wartości literatury dla dzieci i  młodzie
ży. Praca zbiór, pod red. J. Papuzińskiej i B. Żurakowskiego, Warszawa-Poznan 
1985.

® Zob. B. Żurakowski Literatura —  dziecko —  wartość. Kraków 1992, rozdz. 
Wartości etyczne w  poezji dla dzieci.

M. Dernałowicz, I. Jarosińska, Stanisław Jachowicz (П 9 6 -1 8 5 1 ). {\N-.) 
Literatura krajowa w  okresie romantyzmu: 1831-1863. T. 2, Kraków 1988, s. 970.



s. 29.
Zob. A. Kuzik, Popularyzacje prozatorskie ojczystej historii dla dzieci i  mło

dzieży (Interpretacja genologiczna i  dydaktyczna). „Litteraria” X III, Wrocław 1981, 
s. 29.

G. Skotnicka, Podania o początkach narodu jako utwory dla dzieci. {\N:) 
Obszary spotkań dziecka i  dorosłego w  sztuce. Praca zbiór, pod red. M. Tyszowej 
i B. Żurakowskiego, Warszawa-Poznań 1989, s. 123.

M. Zielińska, Na tle swojskiem. Powiastki z dawnych czasów. Ofiarowane 
młodemu wiekowi przez.... Warszawa 1882, s. 38.

Piszę o tym w rozprawie Dziewiętnastowieczne baśnie dla ludu (na wy
branych przykładach). „Literatura i podkultura popularna" I. Pod red. J. Kolbuszew- 
skiego i T. Żabskiego („Acta Uniwersitatis Wratislaviensis" No 1205), Wrocław 
1991.

J. Starkel, W szarej godzinie. Trzy powiastki opowiedział małej dziatwie.... 
Lwów 1887, s. 8.

F. Staszic, Powiastki historyczne polskie. Dla pożytku i  rozrywki dzieci 
skreślił.... Warszawa 1862, s. 73.

M. Zielińska, op. cit., s. 156.
F. Staszic, op. cit., s. 29.
M. Zielińska, op. cit., s. 190.
Proboszcz w  Powsinie. Warszawa 1863, s. 7.
Przejażdżka do dawnych Prus Królewskich. Powiastka z drzeworytem. 

Warszawa 1863, s. 11.
Z. Morawska, Dworek pod górą. Powiastka dla młodzieży przez..., Lwów  

1895. s. 71.
W. Bełza, Ołowiany żołnierz i  inne powiastki dla młodego wieku. Skreślił..., 

Wyd. 2, Warszawa 1883.
M. Mossoczowa, Z dawnych czasów. Opowiadania z historii polskiej Cz. III: 

Wałki o niepodległość. Wyd. czwarte uzupełnione. Warszawa 1924, s. 155. 
W  poprzednich) wydaniacłi tytuł zbiorku brzmiał: Powiastki z historii polskiej dla 
dzieci od łat 8-miu i nie był podzielony na części.

Ryszard Waksmund

A STORY IN PATRIO TIC  LITERATURE FOR C H ILDR EN A N D  Y O U N G
PEOPLE

The paper in the introductory part provides an explanation of the genological 
concept of a story, enumerates the characteristic features of this genre and presents 
its origin. In the main part the author concentrates on its patriotic content. He finds 
it in the stories by K. Tańska-Hoffmanowa and stresses that heroes of that author's 
works had to conform to charity assumptions. He considers the absence at first 
glance of patriotism in Jachowicz's stories. He specifies the type or patriotic themes 
in W. Bełza s works.

The subject of particular interest are the ways of presenting in such stories the 
national symbols. The similarities, but also some differences are to be found among 
others in the works by F. Staszic, M. Zielińska, J. Starkiel.

In many stories the patriotic content concentrated on such problems as captivity 
and nostalgia for the native land. The motifs of captivity and nostalgia for the



homeland are found aniong others in the works by L  Strzemecki, M. Zielińska, in 
"Tatarska niewola" (Tartar Captivity) and in the works by J. Chrząszczewska. 
Realist pictures of the captive homeland are to be found in the books by anonymous 
authors in the series Biblioteka Groszowa dla Małych i Pilnych Dziatek (Penny 
Library for Little and Diligent Children), and also in the works by W. Bełza and 
Z. Morawska.

With time when Poland was under partition the patriotic content started to 
appear in the stories ever more often. IHowever, due to censorship author omitted 
tł^e theme of the national uprisings and motifs regarding, for example, Po- 
lish-Russian relations. Only the regaining of independence freed these themes and 
motifs from being "taboo" as it was the case in the years of captivity. The changes in 
the themes are visible among other things in the works by J. Mossoczowa.

hłistorical and batalist stories dissapeared from the repertoire of children's 
literature already before World War II. The continuation of a story is a school reading 
passage. At present a story is no longer an educational tool, but some time ago it 
was a weapon in political struggles.



Grzegorz Leszczyński

JĘZYK EZOPOWY 
w  SŁUŻBIE NARODOWEJ TRADYCJI

Język ezopowy pojawiał się w  literaturze dla dzieci i młodzieży często, 
głównie jednak wyrażał treści adresowane do odbiorcy dorosłego. Autorzy 
korzystali ze swoistego uśpienia cenzury, z przeświadczenia, iż w  książce 
dla dziecka nic groźnego ukryć się nie da, że to, co groźne, musi być 
w  oczywisty sposób widoczne, by dotarło do odbiorcy naiwnego, niedo
świadczonego —  i tak rozszerzała się ścieżka, na której co i raz, tu i ówdzie 
przemycano treści nie wyśledzone przez cenzurę. Zjawisko to znane jest 
doskonale z okresu Polski Ludowej, wystarczy przywołać takie tytuły, jak 
Synteza Wojtyszki, Wio Leokadio Kulmowej, W Nieparyżu i  gdzie indziej 
Kamieńskiej, W królestwie Parakwarii Lewkowicz. Treści polityczne niesio
ne przez te utwory pozostawały poza świadomością małego odbiorcy, 
czytelne i jasne mogły być jedynie dla dojrzałego człowieka, dobrze 
obeznanego z rzeczywistością, do której odsyłał świat przedstawiony. Wiek 
XIX też miał swój ezopowy język. Przełom stuleci przynosi spotęgowanie 
politycznego zaangażowania utworów kierowanych do młodego odbiorcy. 
Sprzyjają temu wydarzenia dziejowe, zwłaszcza pewne złagodzenie cen
zury po roku 1905.

Język ezopowy — to posługiwanie się takimi formami przekazu, które 
pozwolą zmylić czujność cenzury, a jednocześnie są czytelne dla odbiorcy 
macierzystego. W przypadku utworu kierowanego do dziecka sprawa to 
nader trudna. Odbiorca dziecięcy ma do tekstu stosunek dość jednoznacz
ny: albo przyjmuje tekst w  całości, albo go odrzuca. Przyjęcie w  całości 
oznacza aprobatę dla powierzchniowych warstw dzieła związanych z fabu
łą, przygodą, kreacją bohatera, światem przedstawionym itd. Tzw. treści 
głębsze, a już szczególnie treści na różne sposoby ukryte, zawoalowane, 
podane w  sposób niezrozumiały dla części czytelników dorosłych, pozo
stają przecież poza percepcją dziecka. Trzeba więc powiedzieć jasno, 
wyraziście, ale jednocześnie milczeć, poruszyć wewnętrznie, dotknąć, ale 
usuwając rękę.

W literaturze dziecięcej przełomu wieków XIX i XX na margines 
zainteresowań literackich schodzi szkoła. Jest to bowiem szkoła zaborcza, 
zatem ciało obce, wobec którego trudno zająć jednoznaczną postawę. 
Nauka realizuje się przede wszystkim w  formie edukacji domowej — reali
zacji tego celu służy przecież warstwa poznawcza wielu utworów.



w  minimalnym stopniu pojawiają się obrazy ojczyzny w  niewoli, a i te 
przynależą bardziej literaturze lat I wojny światowej niż tekstom pozy- 
stywistycznym i młodopolskim.

W oczywisty sposób świat nabiera optymistycznego charakteru. M ło
dopolska niechęć do cywilizacji i modernistyczne nastroje katastroficzne 
nie znajdują tu odbicia. Miasto jest w  literaturze dla dzieci naturalnym 
terenem życia i pracy, staje się jak gdyby ucieleśnieniem cywilizacji 
przyszłości —  zatem i cywilizacji wolnego, szczęśliwego kraju. Tak jest 
w  powieści Edmunda Jezierskiego Ludzie elektryczni, podobnie w  finało
wych scenach Bajki o żelaznym wilku  Wacława Sieroszewskiego. U Je
zierskiego pojawia się dosłownie: wizja szczęśliwej ojczyzny czasów 
przyszłych, ojczyzny przeniesionej w  pustynie Sahar/ i całkowicie nowo
czesnej, gdzie żyją ludzie wolni od trosk, zdrowi, spokojni o swą przy
szłość, szlachetni. W baśni Sieroszewskiego występuje znamienny dla 
przełomu wieków motyw ogrodu pełnego szczęścia i wolności — jest to 
ogród dzieciństwa, z którego bohaterów niegdyś wygnano. Ogród-Polska 
został jednak z upływem czasu odzyskany, przemieniony w  bezkresny raj. 
„Za skarby zbójeckie pobudowali gęsto po całym kraju śliczne pałace, 
szkoły, ochronki, muzea, jasne, czyste jak świątynie fabryki, a wokoło 
wszędzie mnóstwo domków w  cudownych ogrodach, pełnych kwiatów 
i drzew przepięknych, wodotrysków, posągów i innych piękności. (...) 
Znikły brzydkie, cuchnące gnojówki, odrapane, krzywe chatki, obrzydliwe, 
błotniste miasteczka... Zniknęła powoli złość i zawiść" ^

Równie utopijna i równie poetycka jest wizja przyszłości w  Córce 
wodnicy Bronisławy Ostrowskiej. Wizja ta nabiera dodatkowo wymiarów 
mitologiczno-sakralnych i symbolicznych: miejsce, w  którym zostanie 
założona nowa ojczyzna, ta ku której na białych łodziach dopłyną miesz
kańcy wyspy zalewanej przez morze, „(...) to wybrzeże, złote w  głębi, 
równe i faliste, rozciągnięte szerokim pasem, jak olbrzymi łan zbożny, 
dostałym zbożem w  słońcu się kłoniący. Na przodzie zaś, jakby na skraju 
łanu, wznosił się kształt świetlany, w  którym wpatrzywszy się baczniej, 
pieśniarek rozeznawał przedziwnej piękności i harmonii postać. Była to 
niby jabłoń jesienna, złotym liściem wiejąca i obciążona purpurowymi 
jabłkami. Gdy jednak wpatrzył się w  nią dłużej, obaczył wyraźnie, że to jest 
raczej pani świetlista w  szacie słonecznego listowia i owocu, o obliczu zaś 
i ramionach tak ciemnych, jako jest kora drzewa, albo świeżo zaorana 
gleba. W dłoniach, błogosławiącym ruchem rozciągniętych, trzymała gałę
zie złote, owocem obciążone, którymi karmić się zdała dwie smukłe, 
stojące u jej boków sarny"

Ostrowska odwołuje się do symboliki tak spetryfikowanej, że aż 
zatracającej o alegorię; jest to alegoria ojczyzny-gleby, ale jednocześnie... 
ojczyzny-świętej Dziewicy. Skojarzenie to jednoznaczne: opisywana „Pa
n i" jest postacią „przedziwnej piękności i harmonii", „świetlaną", 
„o  obliczu jak kora drzewa" lub jak jasnogórska Madonna. Rekwizyty 
(„gałęzie złote" —  pełne kwiatów, ale i płodne —  „owocem obciążone"), 
ułożenie postaci (dłonie rozciągnięte „błogosławiącym ruchem"), zwie



rzęta — wszystko to stanowi o utożsamieniu ojczyzny ze sferą sa
crum.

W podtekstach wielu baśni młodopolskich pojawia się tematyka 
ratowania ojczyzny spod panowania zła — szczególnym tego przykładem 
są utwory o tematyce tatrzańskiej, nawiązujące do legendy o rycerzach 
uśpionych w  Tatrach. Przykładem utwór Kasprowicza (O śpiących ryce
rzach w  Tatrach)', bohaterem jest tu „mały chłopczyk, który na lato 
wyganiał stado ojcowskie do tej [górskiej] doliny na pastwisko"; on 
właśnie — i tylko on — z racji niewinności dostępuje zaszczytu rozmowy 
z „kamiennym bohaterem" i jedynie on może dać hasło walki, budzące 
rycerzy ze snu. Ow współczesny chłopiec ma swego odpowiednika 
w  czasach przeszłych, rówieśnika, który niegdyś już „ośmielił się obudzić 
ich ze snu wiekowego". Dziś czas walki nie nadszedł jednak jeszcze —  ale 
„(...) już niedługo mądrość i wiara w  wyzwolenie po świecie się rozkrzewi 
i (...) wtedy Bóg natchnie takiego chłopaczka, jak tamten, że ten chłopa
czek znajdzie jaskinię, do bramy złocistej zapuka, i będzie mógł śpiącym 
rycerzem słowo powiedzieć niekłamliwe: Już czas!" Dziecku zostaje 
powierzona misja pobudzenia ojczyzny do walki, dziecko staje się posłań
cem losu, ma uratować swój naród dzięki roztropności, mądrości, ale nade 
wszystko dzięki swemu dziecięctwu. Przesłanie tekstu skierowane do 
młodego odbiorcy jest oczywiste. Ma on wzrastać w  mądrość i od
powiedzialność, ma wzmacniać swe poczucie polskości i ma czuć się 
odpowiedzialny za swój naród, swą ziemię, swój kraj —  jak Bożydar 
z Córki wodnicy, jak Wicek Waszawiak z bajki Makuszyńskiego, jak 
bohater Zatopionego królestwa Edwarda Słońskiego.

Baśnie o rycerzach uśpionych i oczekujących na czas lub hasło walki, 
rozpowszechnione były w  Europie — wystarczy przywołać króla Artura 
i rycerzy Okrągłego Stołu, Fryderyka Barbarossę i Fryderyka Hohen- 
staufena, czeskich rycerzy śpiących na górze Blaniku, serbskiego królewi
cza Marka, morawskiego księcia Światopełka, czarnogórskiego księcia 
Iwana Czarnego. Być może, uzasadniona byłaby hipoteza, w  myśl której 
motyw królowej Tatry (O krasnoludkach i  o sierotce Marysi) wywodzi się 
z tego samego ludowego źródła i stanowi jego najdalej idące przekształ
cenie. Przyjrzyjmy się z tej perspektywy baśni Konopnickiej. Najprzód 
warto przypomnieć, że omawiany utwór po wielokroć odwołuje się do 
pierwiastków narodowych, zarówno w  warstwie mitologicznej, jak 
i w  autorskim przesłaniu. Wólka Głodowa jest jakby swoistym pars pro toto 
ojczyzny; jest czy raczej ma stać się „błogosławionym zakątkiem, w  którym 
mieszka ubóstwo i praca", zakątkiem który dzięki przemianie i odnowie 
człowieka ma wzrastać w  moc, potęgę i prawość. W tym kontekście motyw 
rycerzy uśpionych w  Tatrach nabiera specyficznego znaczenia. Rycerzami 
są oczywiście krasnoludki. Metamorfoza ta polega na ujednoliceniu m ito
logii ludowej i narodowej oraz infantylizacji czy raczej „gnomizacji" 
motywu rycerskiego. Trawestacja Konopnickiej idzie zdecydowanie 
w  stronę parodii — świadczą o tym kreacje bohaterów: Koszałka-Opałka, 
Podziomka, a i samego ich pryncypała: Błystka z brodą przymarzniętą



do tronu. Błystek jest zresztą nie tylko parodią rycersko-królewskiego 
majestatu w  tej jego odmianie, jaką nadały mu czasy średniowieczne, jest 
także parodią motywu Fryderyka I Barbarossy, który — wedle bajecznych 
opowieści niemieckich — zasnął w  górskiej jaskini siedząc przy stole wraz 
z sześcioma rycerzami; broda zaś jego długością swą przewyższa długość 
stołu, gdy przewyższy ją trzykrotnie, nadejdzie czas obudzenia i ponow
nego przyjścia cesarza, który zapewni Niemcom pierwsze miejsce wród 
narodów Europy. Błystek, Opałek, Podziomek — to postacie jakby żyw
cem wyjęte z poematu heroikomicznego; w  tym samym nurcie gatun
kowym utrzymana jest przezabawna kronika spisywana przez uczonego 
męża, a będąca in extenso parodią stylu Długosza czy Kadłubka.

Na tę metamorfozę motywu rycerzy uśpionych w  Tatrach można 
spojrzeć z innej perspektywy, dostrzegając przede wszystkim dostosowa
nie przesłania płynącego z baśni tatrzańskiej do potrzeb i możliwości 
percepcyjnych dziecka. Krasnoludki w  tym ujęciu to jakby udziecinnieni 
rycerze, rycerze przykrojeni do potrzeb —  do koncepcji heroizmu pozyty
wistycznego. Heroizm ten jest równoznaczny z pracą. Jest to po prostu 
heroizm pracy — i to do pracy właśnie zauroczają Skrobka krasnoludki. 
Skrobek, co niegdyś „zwątpił o sobie", teraz, na znak dany od krasnolud
ków, przełamał się wewnętrznie, wykarczował pole, zaorał, zasiał i jeszcze 
tegoż roku zebrał plon trzykrotny.

Inspiratorami dzieła Skrobka stają się krasnoludki, rycerze nie tyle sami 
dokonujący przemiany, ile „zachwycający" do niej. Budzą się z wiosną, nie 
czekając na hasło. Budzą się, gdy nadchodzi pełnia czasu, dokonawszy 
swego dzieła chowają się do swego ukrytego królestwa w  kryształowej 
grocie, jak Fryderyk Barbarossa pozostają w  skalnej jaskini. Jak Fryderyk 
Barbarossa są posłańcami tego czasu, przybywają, by przywrócić Polakom 
ich miejsce najwyższe wśród narodów, są żywym hasłem pracy. Za ich 
sprawą ta ojczyzna, ograniczona do ram Wólki Głodowej, staje się syta 
i czysta moralnie. Sierota odnajduje tu swój dom, dla każdego jest chleb, 
miejsce pod dachem rodzinnym i praca. Rycerze-krasnoludki budzą się, 
gdy nadchodzi czas przebudzenia ziemi; ich przesłaniem jest budzić człowie
ka z letargu bezczynności, by wszedł on w  fazę twórczego działania. Budzi 
się przyroda, która daje człowiekowi plony na dziś i nasiona na dostatnią 
przyszłość. Gdy nadejdzie jesień. Skrobek przyjmie jej wyzwania przygoto
wany, zima nie będzie już oznaczała uśpienia i letargu nicości. Krasnoludki 
dokonały swego dzieła. Teraz uśpione mogą oczekiwać nowego wyzwania 
czasu. Tak więc dzięki transformacji motywu rycerzy uśpionych w  Tatrach 
Konopnicka przemienia wielkie dzieło wyzwolenia poprzez walkę w  pozyty
wistyczną koncepcję pracy jako wyzwólicielki.

Królestwo tatrzańskich rycerzy jest utajnione, dosłownie: podziemne, 
w  czasach niewoli nie wolno o nim mówić, nie wolno nikomu wyjawić, że 
pojawiły się znaki przebudzenia. Dlatego Skrobek wybucha gniewem, gdy 
synowie opowiadają o tym, że widzieli krasnoludki; „(...) jak mi parę 
z gęby puści o tym królu, to mu takie cięgi tym rzemieniem sprawię, że 
w  niebie będzie słychać. Rozumiecie?" ^



w  utworach przełomu wieków ojczyzna ma dwie postaci, dwa wciele
nia: jawne, bezpośrednie, werystyczne oraz — z drugiej strony —  alegory- 
czno-symboliczne. Wcielenie jawne jest dość oczywiste, również wyod
rębniony imperatyw poświęcenia, pracy, nauki, świadomości dziejowej 
{Zaklęte dzwony Bełzy), imperatyw solidarności społecznej, poczucia 
współodpowiedzialności, pomocy itp. należy do zagadnień stosunkowo 
klarownychi. Sprawa komplikuje się, gdy próbujemy odpowiedzieć na 
pytanie, czym jest ojczyzna w  utworacłi parabolicznycłi, jakie są jej 
wyznaczniki przestrzenne, jaki obszar aksjologiczny wyznacza.

Otóż ojczyzna może być wszędzie. Na Biegunie Północnym {Zwycięz
cy Bieguna Jezierskiego) i na Sahiarze {Ludzie elelitryczni Jezierskiego), 
na wodzie {Córka wodnicy Ostrowskiej) i pod wodą {Zatopione królestwo 
Słońskiego), nawet w  skalnycłi czeluściach!, nawet pod gołym niebem. 
Jest wszędzie, gdzie tylko pojawi się polski emigrant, tułacz lub w y
gnaniec.

Nawet w  środku puszczy, Staś Tarkowski {W pustyni i  w  puszczy) jest 
Polakiem — dziwnym zaiste, choć nie widział Polski (urodził się w  Port- 
Saidzie jako syn powstańca), kocha ją szczerze i uważa ojczysty język 
własnego ojca za najpiękniejszy w  świecie. Jest przecież zaledwie w  poło
wie Polakiem, a w  połowie Francuzem. Tymczasem uczy języka polskiego 
małą Nel. Baobab, w  którego dziupli zamieszkali bohaterowie w  czasie 
tułaczki po Afryce, ochrzcił nazwą „Kraków". W drodze do Mombassy Staś 
wyrył na skałach napis „Jeszcze Polska..." pragnąc, by pozostał jakiś ślad 
ich pobytu w  tych stronach.

Przesłanie tego typu scen jest stosunkowo oczywiste, sprowadza się 
ono — najkrócej rzecz ujmując — do podtrzymywania świadomości naro
dowej i propagowania postawy, którą dziś z pewnym wahaniem gotowi 
bylibyśmy określić mianem patriotyzmu. Polak jest zawsze nieskazitelny, 
mądry, zaradny, zwycięski. Taki też ma być i czytelnik. Żaden z bohaterów 
dziecięcych nie zaprzedaje duszy diabłu, żaden nie przeżywa rozterek 
świadomości, choć wielu miałoby do tego prawo ze Stasiem Tarkowskim 
na czele. I ten charakter bohatera-patrioty utrzyma się przez dalsze lata. 
Rycerz złotego serduszka Buyno-Arctowej, Bohaterski miś — to najbar
dziej znane przykłady. Jesteś tym, skąd przychodzisz, musisz więc mieć 
świadomość własnych korzeni — to dewiza wpisana implicite w  tw ór
czość dla dzieci przełomu wieków, wymuszona przez sytuację dziejową 
i okoliczności historyczne.

Zapewne w  tamtych czasach język ezopowy był w  jakiś sposób 
zrozumiały. Jeśli nawet nie narzucał skojarzeń jednoznacznych —  jak 
w  przypadku Córki wodnicy czy Krasnoludków — pozwalał na kontakt ze 
światem wartości, nakazywał myślenie w  żywiole pojęć i praw moralnych 
implikowanych pojęciem ojczyzny. Były to praca, poświęcenie, jedność, 
przemiana. Patriotyzm jako wysiłek, jako dzieło wyrastania ponad siebie. 
Było to nade wszystko obcowanie z tajemnicą, światem jakby zaledwie 
przeczuwanym, a dobrze przecież rozpoznawalnym dzięki rodzinnym tra
dycjom i domowemu wychowaniu.



IMaród pozbawiony własnej państwowości stawia kulturę niesłychanie 
wysoko, pełni ona bowiem rolę kompensacyjną, terapeutyczną i dydak
tyczną jednocześnie. Sytuacja braku niepodległości sprawia, że wszystko 
w  kulturze staje się znaczące, wszystko nabiera charakteru znaku od
syłającego do innej rzeczywistości. Ale czy rzeczywiście wszystko jest 
znakiem? I Wiatr Północny, i Żelazny Wilk? Gdzie jest granica znaku, gdzie 
rozpoczyna się nadinterpretacja? Wyobraźmy sobie przez krótką chwilę, że 
L. F. Baum był Polakiem. Wiatr, co porywa małą dziewczynkę, byłby 
wiatrem historii, a nie zwykłym huraganem; kraina fantazji rozciągająca się 
na płaskich jak talerz szczytach gór, byłaby jeszcze jedną Nową Polską, jak 
Biegun Północny czy Elektropolis u Jezierskiego.

O czym dzisiaj możemy powiedzieć, że jest znakiem? Na pewno to, co 
zapowiada przyszłość, co staje się namiastką wolności i szczęścia, zgody, 
wiary w  utopię — zgodnie z Bełzowym zawołaniem: „w  co ty w ie
rzysz? —  w  Polskę wierzę". Ale jest jeszcze droga, która znaczy więcej niż 
droga, wyspa, która znaczy więcej niż wyspa... Czy to wszystko przechodzi 
dziś do lamusa przeszłości? Zapewne tak, podobnie jak liczne aluzje 
w  literaturze lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych są dla dzisiejszego 
odbiorcy w  ogóle nieczytelne.

Zmiana warunków, okoliczności, w  końcu i świadomości czytelniczej 
doprowadziły do swoistej weryfikacji dzieł. Z literatury dla dzieci pozostaje 
też tylko to, co wyrasta ponad treści ezopowe, co jest nie tylko dokumen
tem historii lub życia literackiego. Tzw. funkcja dydaktyczna, nakazująca 
autorowi podejmowanie tematów aktualnych, powoduje, że wiele dzieł 
zatrzymuje się na poziomie grafomanii i amatorstwa, że nie osiąga poziomu 
prawdziwej sztuki, a jednocześnie cieszy się społecznym uznaniem. Bo 
wyżej ceni się użyteczność niż piękno. Użyteczność jest czym innym niż 
forma, bywa że czymś nadrzędnym, zgodnie z przekonaniem, że użytecz
ność jest najlepszym probierzem trwałości dzieła. To, co użyteczne, jest 
zmienne, bo czas nakazuje szukać coraz to innych płaszczyzn. Niezmienne 
pozostaje tylko piękno.

Dlatego też trzeba by podjąć raczej refleksję nad tym, co wyrasta poza 
narodowe tradycje, niż nad tym, co ogranicza utwór do historycznego tu 
i teraz. Jest schyłek roku 1994. Nie trzeba wiedzieć, skąd przychodzimy, by 
wiedzieć, kim jesteśmy. Nasze człowieczeństwo realizuje się jakby już teraz 
ponad czasem. Sokrates zapytany, do którego z krajów przynależy, odrzekł: 
„N ie do Aten ani do Grecji, ale do świata". „Cały ten świat jest moją 
ojczyzną" —  napisał Seneka, a Cycero dorzucił: „Gdzie dobrze, tam 
ojczyzna".

Literacka ojczyzna dzieciństwa jest tam właśnie, gdzie dobrze. A dob
rze jest tam, gdzie pięknie.

P rzyp is y
 ̂ W. Sieroszewski, Bajki, Kraków-Wrocław 1984, s. 193. 
 ̂ B. Ostrowska, Utwory prozą. Warszawa 1982, s. 202.



 ̂ J. Kasprowicz, O śpiących rycerzach w  Tatrach, [w ]: Baśnie polskie. War
szawa 1986, s. 272, 275.

* M. Konopnicka, O kranosiudkach i  o sierotce Marysi, Warszawa 1954, s. 84.

Grzegorz Leszczyński

AESOP'S LANGUAGE IN THE SERVICE OF NATIONAL TRADITION

Aesop's language was used quite often in literature for children and youth, but it 
mainly served to express the content directed to adult readers. It was a language 
meant to mislead censopship, and at the same time it concealed the content legible 
for native readers.

For example, in "Electric People" by Edmund Jezierski the author presents 
a vision of a happy fatherland of the future times. "The Fairy Tale of an Iron Wolf" 
by Wacław Sieroszewski carries a theme of a garden full of happiness and freedom. 
It is a Pole's garden. In "The Daugther of an Undine" by Bronisława Ostrowska we  
have a vision of a happy land reached by inhabitants of a mythical island. It is an 
alegory of the fatherland as one's native soil and "Fatherland of the IHoly Virgin".

In the texts of many fairy tales of the Young Poland period the theme of saving 
the fatherland from the reign of evil is disguised beneath various literary pictures. As 
an example we may quote the poem by Jan Kasprowicz "On the Sleeping Knights of 
Tatry". The national symbols are referred to in the piece by Maria Konopnicka "On 
the Dwarfs and Little Orphan Mary".

In the pieces of the turn of the centuries the fatherland is depicted in two ways: 
either open and direct or alegorical and symbolical. The direct ways is veristic, 
whereas in the alegorical and symbolical approach the fatherland may be everyw
here: under water, in the Sahara, in a rocky chasm or even in the middle of a jungle, 
like in the novel "In the Jungle and in the Desert".

In those Aesop's language was somehow understood. But the change of the 
situation led to specific verification of these works. What remains of literature for 
children is the message beyond the Aesop's content.

It is almost the end of 1994. We should realize that literary fatherland is exactly 
where all is well and all is well where things are bright and beautiful.



Ewa Nowacka

MODYFIKACJE TREŚCI TRADYCYJNYCH  
W  POWIEŚCIACH HISTORYCZNYCH 

DLA MŁODZIEŻY (1948-1993)

Powieść historyczna jest z samej swojej istoty ważnym instrumentem 
kształtowania postaw patriotycznych. Przypominając chwalebne wydarze
nia dziejowe, budzi poczucie dumy i godności narodowej, snując opowie
ści o okrucieństwie i podstępnym działaniu sił wrogich, utrwala stereotyp 
nieprzyjaciela, wydobywając pewne (bywa, że zupełnie marginalne) wy
padki historyczne, nadaje im niezwykłą, decydującą rangę a przemilczając 
inne fakty, skazuje je na zapomnienie.

Wszystkie te twierdzenia są truizmami. Zobaczmy jednak, jakie kon
kretne działania można prześledzić na przestrzeni ostatnich czterdziestu 
pięciu lat.

Po Zjeździe Szczecińskim Związku Literatów (1949) do stosowanego 
już od wyzwolenia mechanicznego czyszczenia pułalicznych zbiorów 
bibliotecznych z pozycji ideowo nieprawomyślnych, wprowadzono kilka 
nowych elementów, które miały się przyczynić do kształtowania pożąda
nych postaw, szczególnie u młodego pokolenia.

Kształt nowych granic Polski wymagał także literackiego wsparcia 
czysto politycznej tezy, że tzw. Ziemie Odzyskane od prawieków były 
zamieszkane przez ludność polską, ciemiężoną i germanizowaną przez 
napływowy żywioł niemiecki. Jeżeli chodzi o korektę granic wschodnich 
II Rzeczypospolitej, to od literatury wymagano milczenia. To, co działo się 
na przestrzeni wieków na wschód od Bugu i Sanu, przestało należeć do 
polskiej historii. Ofiarą tych wytycznych padło nawet Ogniem i  mieczem 
Sienkiewicza, wprawdzie wydawane, ale traktowane jako w  pewnym 
sensie utwór wstydliwy i nie zalecany młodym czytelnikom.

Czas powojenny z bolesną i wciąż żywą pamięcią doznanych krzywd 
sprawił, że wielu wybitnych pisarzy wsparło swoją twórczością tezę
0 polskości ziem zachodnich i północnych. Wystarczy tu przypomnieć cały 
cykl piastowski Karola Bunscha, wielki cykl gdański Franciszka Fenikows- 
kiego, powieści Eugeniusza Paukszty, Anieli Gruszeckiej-Nitschowej, Zofii 
Kossak-Szczuckiej, poetyckie kroniki historyczne Anny Świrszczyńskiej, 
prozę Jadwigi Żylińskiej. Twórczość tę należy oceniać jako spontaniczną
1 wolną od koniunkturalizmu, aczkolwiek zbieżność między wytycznymi 
propagandy a przesłaniami odautorskimi jest niewątpliwa i bezdyskusyjna.

Nieco inaczej należy spojrzeć na milczące uznanie przez twórców 
istnienia wielkich połaci historii ojczystej objętych tabu cenzuralnym.



Nietrudno zgadnąć, że to milczenie dotyczyło wszystkich wydarzeń, które 
mogłyby wzbudzić w  młodym czytelniku myśl, że nie zawsze łączyła nas 
braterska przyjaźń ze wschodnim sąsiadem. Milczenie pokrywało wojny 
moskiewskie (XVI, XVII w .), okres rozbiorów (XVIII w.). Insurekcję 
Kościuszkowską, powstanie listopadowe i powstanie styczniowe, a nade 
wszystko wydarzenia roku 1920. Swoistą paranoją było uczynienie z Ta
deusza Kościuszki bohatera licznych czytanek, przy zachowaniu chwaleb
nej powściągliwości w  doprecyzowaniu przeciwko komu były zwrócone 
przekute na sztorc kosy żołnierzy Naczelnika. Wziąwszy jednak po uwagę 
udekorowanie sztandaru dywizji im. Tadeusza Kościuszki orderem Suwo- 
rowa (1948) powściągliwość literatów staje się tylko dowodem bardzo 
ludzkiego oportunizmu.

Jednak generalną tezą, która miała być także przedmiotem beletrystyki 
historycznej dla dzieci i młodzieży, było twierdzenie, że cały bieg ojczy
stych dziejów nieuchronnie prowadził do wyłonienia formacji ideowo- 
politycznej, reprezentowanej najpierw przez PPR, a po zjednoczeniu przez 
PZPR. Obowiązkiem pisarza było wyszukanie takich postaci historycznych, 
które mogły być nosicielami idei walki klasowej (np. Jędrzej Gałka 
z Dobczyna, Andrzej Frycz-Modrzewski, „czerwony kasztelanie" Dem
bowski, Tadeusz Kościuszko. Ludwik Waryński itp.), i takie podanie 
materiału literackiego, by stało się oczywiste, że korzenie panującej 
formacji sięgają bardzo daleko w  naszą przeszłość. Powieści takie w  latach 
1948-1959 pisywali: Jadwiga Chamiec, Halina Rudnicka, Marcelina 
Grabowska, Stefan Majchrowski, Jan Piasecki, Czesława Niemyska-Rą- 
czaszkowa, Władysław Rymkiewicz i wielu innych.

Biografiom wielkich twórców kultury i wybitnych uczonych urzędowo 
przypisano lewicowość i internacjonalizm (w  wydaniu stalinowskim, rzecz 
jasna). Naznaczona tym piętnem jest nawet powieść Janiny Porazińskiej 
Kto m i dał skrzydła o Janie Kochanowskim, Jerzego Broszkiewicza Kształt 
miłości (Fryderyk Chopin) czy Jana Piaseckiego Portret z l(onwalią 
(Mikołaj Kopernik).

Ponieważ nowe czasy wymagały nowych wzorców osobowych i no
wej mitologii, zmobilizowano pisarzy do stworzenia zbeletryzowanych 
hagiografii bohaterów nowego Panteonu (Świerczewski, Marchlewski, 
Buczek, Sawicka, Krasicki, Aniela Krzywoń, Franciszek Zubrzycki itd.). Za 
przykład niech posłuży powieść Janiny Broniewskiej O człowieł(u, który 
się kulom nie kłaniał, przez długie lata utrzymująca się w  wykazie 
obowiązkowych lektur szkolnych.

Powieści historyczne tworzone podług wytycznych zawartych w  N o
tatnikach agitatora miały, na szczęście dla czytelników, niewielką wartość 
artystyczną i, co za tym idzie, nikłe oddziaływanie propagandowe.

Przyjęło się uważać rok 1956 za cezurę oddzielającą okres stalinowski 
od znacznie łagodniejszych trendów ideowych i cenzuralnych, cechują
cych okres popaździernikowy. Trzeba jednak stwierdzić, że powieść his
toryczna dla dzieci i młodzieży generalnie wykazuje inercję, pozostając przy 
zaleceniach propagandowych rodem z lat czterdziestych i pięćdziesiątych.



Oczywiście, powtórnie zostały włączone w  krwiobieg czytelniczy pozycje 
przez całe dziesięciolecie zakazane: Monte Cassino Wańkowicza, Kamienie 
na szaniec Kamińskiego, Dywizjon 303 Fiedlera, 13 opowieści i Droga 
wiodła przez Narwik Pruszyńskiego, powieści Meissnera L-jak Lucy i Żądło 
Genowefy, ale nie znaczyło to wcale, by współcześni twórcy sięgnęli po 
tematykę dotychczas zakazaną ^  Ponieważ czas wojny przestał być już 
w  świadomości czytelników przedmiotem notacji teraźniejszości przeżytej 
i przesunął się wyraźnie w  dziedzinę opisu przeszłości, warto odnotować 
kilka wartościowych prób ukazania okresu wojny w  zupełnie inny sposób 
niż to było dotychczas przyjęte. Mowa tu o takich powieściach jak 
Żołnierze i  żołnierzyki fKnrw/ Kamieńskiej, Tarnina Jerzego Szczygła, Marsz 
ołowianych żołnierzyków Macieja Słomczyńskiego czy Gruby Aleksandra 
Minkowskiego.

Generalnie jednak w  powieści historycznej nadal króluje temat od
wiecznego zmagania się żywiołu słowiańskiego z ekspansją germańską. 
Powieści tych jest niezliczona mnogość, poczynając od Psiego Poła 
niestrudzonego Karola Bunscha, a kończąc na trzytomowej trylogii Kazi
mierza Korkozowicza Powrót Rudego. (Rudy to superagent księdza An
drzeja, który pełni funkcję kierownika tajnych służb na dworze Władysława 
Jagiełły.) Bliższa o wiele współczesności, ale utrzymana w  podobnym 
tonie jest seria kilkunastu książek o Rudym, nieletnim konspiratorze z lat 
okupacji, pióra Kazimierza Dębnickiego. Powieści te powielały stereotyp 
wroga, rozwijając w  różny sposób sienkiewiczowski wzorzec Krzyżaków. 
Można powiedzieć, że powieść historyczna dla dzieci i młodzieży praktycz
nie nie wychodziła poza relacje polsko-niemieckie, czasami któryś z auto
rów zbłądził na drogę wytyczoną przez Sagę o Jarłu Broniszu Władysława 
Grabskiego, jak to się przytrafiło Kazimierzowi Deskurowi w  dwuksięgu
0 wyprawie naszych przodków wraz z Wikingami do Winlandii za panowa
nia Mieszka I. Jest to jeden z nielicznych wyjątków potwierdzających 
regułę.

Stwierdzić też należy, że autorzy beletrystyki historycznej na ogół 
trzymali się idei walki klasowej tudzież proletariackiego internacjonalizmu. 
Można tu przypomnieć takie powieści Wandy Żółkiewskiej jak Droga przez 
ogień. Ostatni strzał. Ślady rysich pazurów czy Dzieci departamentu 
Sekwany, Moniki Warneńskiej Strzały na Dworskiej (Kasprzak) i Szukam 
Baltazara Kujawskiego (Marchlewski). Saturniny Wadeckiej W rodzinnym 
gnieździe i Bez drogowskazu. Echa puszczy Ryszarda Jegorowa, Gdy inni 
dziećmi są Janiny Dziarnowskiej i wiele innych. Pozycje te ukazały się 
w  latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.

Niechętnie zagospodarowywano „białe plamy", tak historii dawnej, jak
1 współczesnej. Wyjątkiem są powieści Stanisława Biskupskiego ORP 
Orzeł zaginął czy Na kursie „B ism arck" lub zbeletryzowane wspomnienia 
Karola Borchardta Znaczy kapitan i Krążownik spod Somosierry, wpraw
dzie nie przeznaczone dla młodego czytelnika, ale przede wszystkim przez 
niego czytywane. Obok książek tych, mówiących o walkach Polaków na 
Zachodzie, warto wymienić książki mówiące o młodzieży AK-owskiej,



jak Elżbiety Jackiewiczowej Pokolenie Teresy, Barbary Nawrockiej-Doń
skiej Godzina Zero czy powieść Marii Kann Sprawa honoru o niesieniu 
pomocy walczącemu gettu.

Mimo że literatura dorosła przełamała tabu, zakazujące dotykania 
stosunków polsko-rosyjskich na przestrzeni dziejów (Władysław Terlecki, 
Andrzej Kijowski, Eustachy Rylski, Igor Newerly), żaden z autorów 
powieści historycznych dla dzieci czy młodzieży nie poważył się podjąć 
tego tematu.

Za to w  1964 ukazuje się powieść Janusza Przymanowskiego Czterej 
pancerni i  pies, która idealnie wypełniła wszystkie zamówienia propagan
dy, dając promienny obraz polsko-radzieckiego braterstwa broni. Sama 
książka ze względu na swoje mierne wartości literackie, miałaby niewielki 
krąg oddziaływania, ale serial na niej oparty sprawił, że bohaterska załoga 
czołgu „Rudy" stała się „mieszkańcem masowej wyobraźni" i kolejne 
pokolenia wychowywały się chłonąc przygody Gustlika, Janka i Grigorija, 
uroczej Marusi i przemądrego psa Szarika. Szymon Kobyliński pospieszył 
z komiksem o czterech pancernych handel, a rzecz to wyjątkowa w  PRL, 
z gadżetami. Radio, telewizja i prasa młodzieżowa uruchomiły szeroko 
zakrojoną akcję promocyjno-reklamową, i czy tego chcemy, czy nie 
chcemy, stosunki polsko-radzieckie podczas wojny i braterstwo broni były 
i są postrzegane przez pryzmat tej właśnie książki i wyrosłego z niej serialu.

Jest to jedyna, znacząca książka, ze względu na zakres jej percepcji, 
wyrosła całkowicie z propagandowych wskazań. Myślę, że stanie się 
symbolem PRL-owskiej powieści historycznej dla młodzieży, chociażby 
dlatego, że nie istnieje inna, równie znacząca pozycja, jeżeli chodzi 
o kształtowanie preferowanych postaw ideowych.

Gdy ta propagandowa gwiazda znalazła się w  zenicie, nastąpiło coś 
w  rodzaju masowego odwrotu od historii najnowszej sensu stricto. Wielu 
pisarzy zwróciło swoje zainteresowania do historii starożytnej (Bieliński, 
Nowacka, Mrówczyński, Rolleczek), inni poświęcili swoją twórczość 
historii związanej z „małymi ojczyznami", lokalnej tradycji, swojskiej 
klechdzie, miejscowym legendom związanym mniej lub bardziej z dziejami 
ojczystymi. W ten nurt wpisuje się twórczość Kornelii Dobkiewiczowej, 
Apolinarego Nosalskiego czy Zdzisława Nowaka. Inni jeszcze, jak Anna 
Świrszczyńska, Dorota Chruścielewska czy osławiony Ryszard Torbus, 
zaczęli przerymowywać całą historię Polski na użytek dzieci młodszych. 
Poza Świrszczyńską, twórcy ci mieli tak wielkie kłopoty z samym procesem 
rymowania, że trudno powiedzieć, co właściwie chcieli przekazać poza 
garścią znanych ogólników.

Rok 1989 niczego nie zmienił, jeżeli chodzi o powieść historyczną 
przeznaczoną dla młodego czytelnika. Ukazały się, wznowione po w ie lo
letniej nieobecności na rynku czytelniczym, różne Pożegnania domu. Białe 
róże, Anie z Lechickich pól, ale funkcjonują one zam ias t  współczesnej 
książki historycznej, są surogatem czy namiastką. Pamiętajmy, że dla 
współczesnego nastolatka stan wojenny także jest już historią. Trudno 
nazwać sympatyczne Opium w  rosole Małgorzaty Musierowicz powieścią



historyczną, ale zawiera ona bodaj jedyne odnotowanie klimatu tamtego 
okresu, bo nie jest nim z pewnością idiotyczna i propagandowa Czarna 
Mucha Ryszarda Kowalskiego ani pełne aluzji politycznych Na tronie 
w  Blabonie Wojciecha Żukrowskiego. Nic mi nie wiadomo o przeznaczo
nych dla młodych czytelników odpowiednikach Nieludzkiej ziemi. Tego, 
co najważniejsze czy Cyngi. Nikt nie napisał zgodnej z prawdą wersji 
Krystka z Warszawy czy Czterech pancernych i  psa. To dziwne, ale 
w  przypadku powieści historycznej dla młodzieży wciąż pozostajemy 
w  zaczarowanym kręgu, zakreślonym ongiś przez aparat propagandowy 
dla indoktrynacji polityczno-ideowej młodego pokolenia.

Czyżby powieść historyczna dla dzieci i młodzieży umarła razem z PRL-em? 
Czasami wydaje się, że tak właśnie jest. Nikłe echa przekazu dziejowego 
można odłowić z literatury wspomnieniowej ostatnich czasów, z Darowa
nych kresek Joanny Papuzińskiej czy Tym razem serio, Małgorzaty Musie
rowicz, z pozycji fantasy, a więc takich, jak Córka czarownic Doroty 
Terakowskiej i Rok smoka Joanny Rudniańskiej, z różnych pozycji przygo
dowych nawiązujących do wydarzeń sprzed półwiecza, ale te poszukiwa
nia dają żałośnie nikły plon. Nie wierzę, by w  kraju szczycącym się wielką 
tradycją niemcewiczowskich Śpiewów historycznych, stuksiągiem Józefa 
Ignacego Kraszewskiego i wspaniałą wizją dziejów wyszłą spod pióra 
Henryka Sienkiewicza, powieść historyczna mogła umrzeć śmiercią włas
ną, ustępując miejsca romansom i autobiografiom osób przeróżnej prowe
niencji.

Nie wierzę, ale stoję przed pustką ostatnich pięciu lat. Na co czekają 
pisarze? Na nowe wytyczne? Na społeczne zamówienie? Na wydawców, 
którzy byliby skłonni kupić tekst historycznej powieści?

Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Ale jeszcze trudniej jest wyrazić 
zgodę, by obok Panienki z okienka. Historii żółtej ciżemki. Bohaterskiego 
misia. Bursztynów czy Grodu nad jeziorem znaleźli się Czterej pancerni 
i  pies, najpopularniejsza powieść historyczna ostatniego trzydziestolecia.

Nie pozwólmy umrzeć powieści historycznej, dajmy jej szansę reha
bilitacji.

P rzyp isy
 ̂ W  referacie obok powieści historycznych wymieniam także powieści 

o II wojnie światowej, mając świadomość, że nie odpowiadają one ściśle kryteriom 
teoretycznym odmiany gatunkowej, do których należy odległość w  czasie mierzona 
stosunkiem autora do rzeczywistości przedstawionej w  utworze.

 ̂ S. Kobyliński, J. Przymanowski, Przygody pancernych i  psa Szarika.... War
szawa 1970.



MODIFICATION OF THE TRADITIONAL CONTENT IN HISTORICAL NO
VELS AND WORLD WAR II BOOKS FOR CHILDREN AND YOUTH

(1948-1993)

The paper depicts the ideology of historical novels and World War II books for 
children and youth. The author underlines the political involvement according to 
the then binding programme of indoctrination. She finds that the majority of authors 
of those novels put into practice the principle of supporting the political argument of 
the socalled Regained Lands and keeping silent over Poland-USSR relations. Many 
novels were written in which a specific ideology was assigned to the heroes, such as 
Jędrzej Gałka from Dobczyn, Kochanowski, Kościuszko, Chopin.

The historical novels and World War II books turned out to be exceptionally 
resistant to the changes that took place after 1956 which was a year marking the end 
of the period of indoctrination. Though the previously prohibited books joined official 
circulation, writers did not e refer in their novels to subjects that had been kept secret 
for a long time. The books were filled with the stereotype of an enemy —  a German. 
The white spots were covered only with reluctance. The novel by J. Przymanowski 
"Czterej pancerni i pies" (The Four Armoured Men and a Dog) enjoyed tremendous 
popularity (thanks to the tv series). In the 1970s patriotism was hardly an attractive 
subject. The velvet revolution of 1989 changed very little in the understanding of the 
last half of the century.

Many writers who did not want to subordinate their novels to the imposed 
ideology wrote about the ancients. Some facts suggest that the historical novel "died" 
together with Peoples' Poland.



Joanna Papuzińska

STEREOTYPY NARODOWE W  POLSKIEJ 
LITERATURZE DZIECIĘCEJ

Literatura dziecięca coraz częściej staje się przedmiotem zainteresowa
nia socjologów jako specyficzny wyraz świadomości społecznej. Znajdują 
w  niej miejsce poglądy, przekonania, sądy wartościujące, powszechnie 
przyjęte i uznawane za słuszne, często w  ich obiegowej, potocznej formie. 
Takie powtarzające się i utrwalone w  danej epoce sądy i przekonania noszą 
miano stereotypów kulturowych. W niniejszej wypowiedzi chciałabym, 
aczkolwiek pobieżnie — gdyż szczegółowa analiza tego zagadnienia w y
magałaby poważnej rozprawy — prześledzić występujące w  literaturze 
dziecięcej stereotypy narodowe, dotyczące obrazu własnego narodu oraz 
innycłi narodowości żyjących na terenie państwa polskiego, jak również 
narodów z Polską sąsiadujących i ściśle z nią związanych wspólną historią.

Nowoczesne pojęcie narodu ukształtowało się w  Europie na prze
strzeni XIX stulecia, tj. akurat w  tym czasie, gdy Polska poziśawiona była 
własnej państwowości. Nie oznacza to jednak, że zagadnienia tożsamości 
narodowej były w  literaturze dziecięcej obszarem zapoznanym. Przeciwnie, 
stały się one tematem bardzo żywotnym i bardzo często pojawiały się w tle 
utworów kierowanych do młodego pokolenia, a choć niejednokrotnie 
przyjmowały postać znaków utajonych, zaszyfrowanych, przemawiały do 
czytelnika z bardzo dużą siłą wyrazu.

Literatura dziecięca, pdobnie jak piśmiennictwo popularne, pieśni czy 
poezja powszechnego obiegu, powtarzała na ogół w  uproszczonej wersji 
w zor/ tworzone przez literaturę „wysoką", wielkie dzieła pozytywizmu czy 
romantyzmu, często przedłużając ich żywotność poza granice swojej epoki. 
Kontynuacja tych wzorów funkcjonowała nie tylko w  obiegu tekstów 
klasyki dziecięcej, lecz także przez powtarzanie pewnych modeli zachowań 
i ocen w  dziełach kolejnych epok.

Sytuacja ta ulega znacznej zmianie po drugiej wojnie światowej, może 
nie bezpośrednio, lecz z upływem pewnego czasu, wraz z rozwojem 
wymiany kulturalnej, uniwersalizacją książki dziecięcej, a także potężnymi 
przemianami politycznymi, które nie tylko nadają specyficzny kształt 
oficjalnej racji stanu (przypomnijmy, że chodzi o lata 1945-1989, czyli 
okres niepełnej suwerenności politycznej państwa polskiego), ale też 
ingerują w  samą sferę twórczości literackiej poprzez restryktywną i na
kazową politykę ograniczania wolności słowa. Z racji tych uwarunkowań 
literaturę dziecięcą w  Polsce dzielimy na ogół na trzy odrębne epoki: 
zaborów, II Rzeczypospolitej i PRL-u. Ostatni, pięcioletni okres jest jeszcze 
zbyt krótki, aby można go było włączać do niniejszych rozważań.



Jeśli bierzemy pod uwagę diachroniczny aspekt funkcjonowania ste
reotypu w  literaturze dziecięcej, tj. jego istnienie w  czasie historycznym, nie 
możemy również zignorować faktu globalnych przemian świadomości 
społecznej, jakie nastąpiły na całym świecie w  drugiej połowie XX wieku, 
kiedy to szok psychiczny wywołany drugą wojną światową (i inne 
okoliczności) zdyskwalifikowały takie doktryny, jak rasizm czy nacjona
lizm, czyniąc ich publiczne wypowiadanie rzeczą wstydliwą i nieakcep
towaną, a już szczególnie niedopuszczalną w  literaturze dziecięcej. M ó
wiąc w  dużym uproszczeniu: nie jest już możliwe po holocauście mówienie
0 innych rasach czy narodach w  sposób tak pogardliwy czy protekcjonalny 
jak dawniej. Zwraca na to uwagę znakomity pisarz angielski, Peter 
Dickinson w  swym wielce przenikliwym eseju Zrozumieć wroga Ч Jednak
że mimo świadomie podejmowanych przez literaturę dziecięcą wysiłków 
rozbicia negatywnych stereotypów etnicznych czy podjęcia polemiki z ni
mi, niektóre stereotypy lub ich cechy okazują się zadziwiająco trwałe
1 odporne na zmiany, co spróbujemy wykazać poniżej.

Stereotyp, jako przejaw myślenia zbiorowego, jest swoistym zaprzecze
niem widzenia w  człowieku jednostki, nosiciela niepowtarzalnej, własnej 
osobowości. Traktuje ów stereotyp jednostkę jako przedstawiciela typo
wego grupy, do której ona należy, i podkreśla charakterystyczne dlań 
cechy wspólne — dodajmy — niekoniecznie prawdziwe, lut? zgoła fikcyj
ne, lecz podyktowane przez przekonania i emocje tej grupy, która stereotyp 
wytwarza. Stereotypy prezentowane na łamach literatury najczęściej znaj
dują wyraz albo w  sądach ogólnych, zawartych w  utworze, opiniach 
mających charakteryzować całą daną zbiorowość albo też w  postaciach 
epizodycznych, jakby konturowych, nakreślonych grubą, schematyczną 
linią, nie zaś wśród bohaterów literackich pierwszego planu, rysowanych 
przede wszystkim z dbałością o uwypuklenie cech osobniczych.

Przy podejmowaniu niniejszego tematu uprawnione staje się też 
pytanie, czy literatura dziecięca, ze swą specyficzną funkcją społeczną, jest 
w  ogóle stosownym obszarem do poszukiwania stereotypów? Czy istotnie 
możemy ją uznać za wyraz świadomości społecznej czy też raczej jest ona 
jakimś sztucznie wykoncypowanym przykładem myślenia „życzeniowego", 
w  którym intencja pedagogiczna nakazuje przedstawiać raczej to, co „być 
powinno" niż to, co naprawdę jest treścią podzielanych powszechnie 
przekonań?

Na to pytanie, jak sądzę, odpowiedzieć możemy twierdząco. Liczne 
badania socjologiczne nad literaturą dziecięcą wykazują, że podobnie jak 
piśmiennictwo popularne czy też literatura ludowa, często odwołuje się 
ona do powszechnie uznanych sądów i przekonań obecnych w  społeczeń
stwie i odbija dość wiernie świadomość zbiorową danego czasu i prze
strzeni. Niektórzy badacze skłaniają się nawet do poglądu, iż ważniejszą 
funkcją pisarstwa dla dzieci jest wyrażenie społecznie uznanych i pożąda
nych poglądów niźli manifestowanie własnej pisarskiej osobowości, nie
powtarzalnej, nonkonformistycznej czy zgoła zbuntowanej przeciw nor
mom społecznym, jak to bywa w  twórczości elit literackich.



Jest jednak bezspornym faktem, że, sięgając do świadomości potocz
nej, literatura dziecięca poddaje ją jednak pewnej sublimacji, oczyszcza 
z cynizmu, agresywności, prostactwa, opatruje dodatnim znakiem 
aksjologicznym, eksponując jakby lepszą stronę, fasadę przekonań głoszo
nych w  świecie dorosłych. Charakterystyczną też cechą tego działu 
piśmiennictwa jest „dydaktyzacja”  stereotypu, tj. nadawnie mu takiego 
kształtu, by wyrażał on skierowane pod adresem odbiorcy jednoznaczne 
pouczenie czy wskazówkę, jakim być powinien i do czego zmierzać.

Realizując te cele, właściwe dla swej funkcji społecznej, literatura 
dziecięca wypracowała pewne szczególne cechy warsztatu pisarskiego, 
którymi posługuje się przy przedstawianiu obrazu innych narodów. Należą 
do nich na przykład: rozbijanie negatywnego stereotypu zbiorowości przez 
ukazanie na jego tle przykładu pozytywnych zachowań jednostki; wydoby
wanie z negatywnego stereotypu cech pozytywnych i ukazywanie ich jako 
przykładu godnego naśladowania. Większość tych zbiorów literackich 
mieści się jednakże w  obrębie myślenia stereotypowego i posługuje się 
składnikami stereotypu obecnego w  myśleniu potocznym. I tak na przykład 
zabieg „przybliżania dystansu", tj. pokazania na tle obcej, negatywnie 
zarysowanej zbiorowości pozytywnych jednostek, odpowiada potocznym, 
pozaliterackim sformułowaniom, że „każdy (w  domyśle — Polak) ma 
swojego dobrego Niemca" czy też „każdy ma swojego porządnego Żyda", 
które odwołują się do tych samych mechanizmów.

Charakterystyczną cechą stereotypów jest ich niezależność od czasu 
akcji utworu. Powtarzają się one nie tylko w  utworach różnych epok 
literackich, ale także różnie usytuowanych w  czasie fabularnym, po
czynając od zamierzchłej historii do współczesności. Lecz w  samym 
formowaniu się stereotypów przeszłość odgrywa bardzo ważną rolę, tu, 
w  historii, wydają się one mieć swoją genezę i zakorzenienie. Toteż 
szczególnie wdzięcznym obszarem poszukiwania stereotypów jest powieść 
histor/czna, a zwłaszcza współczesna, gdyż dawniej problematka etniczna 
znacznie częściej pojawiała się w  powieściach obyczajowych czy przygodo
wych, które po drugiej wojnie stopniowo przestały dotykać tego problemu.

Zresztą już sam wybór czasu historycznego, epoki, na tle której 
pokazywany jest dany naród, jest już sięgnięciem do pewnego stereotypu. 
Jeśli bowiem autor czyni tematem swego utworu drugą wojnę światową 
lub bitwę pod Grunwaldem (a te dwa wydarzenia historyczne stanowią tło 
większości utworów, w  których mówi się o Niemcach), wybór ten 
przesądza o obrazie narodu niemieckiego. Jak się okaże, przemilczenie, 
selekcja materiału jest także ważnym budulcem dla stereotypu.

W odbiorze społecznym stereotyp zderza się z innymi informacjami 
o narodach, m.in. tymi, które obecne są w  literaturze przekładowej, 
ukazującej obraz własnego narodu i stereotypy etniczne widziane oczyma 
innych narodów. Na przykład popularna powieść Mały lord Frances 
Burnett to w  istocie dyskurs wokół mentalności Brytyjczyka i Amerykanina, 
których typowymi przykładami są stary lord Fauntleroy i sklepikarz amery
kański, a szczęśliwym iunctim  obu mentalności jest mały Cedryk.



Zanim przejdę do samej analizy zebranego materiału pragnę uprzednio 
podkreślić, że opracowanie to jest tylko szkicem, a nie jakimś kompletnym 
studium, że opierałam się tutaj na tekstach wybranych — już to z racji ich 
znaczenia i obecności w  obiegu literackim, już to z racji charakterystycz
nego zagęszczenia w  nich interesującej nas problematyki. Bardziej wyczer
pujące badania materiałowe pozwoliłyby zapewne uzupełnić to opracowa
nie wieloma cennymi elementami.

My i oni: Niemcy

Można by powiedzieć, że już sama używana w  Polsce nazwa narodu 
niemieckiego stanowi uproszczony do maksimum stereotyp obcego. Nie 
nazywamy bowiem sąsiadów, tak jak oni sami siebie, lecz nadaliśmy im 
własną nazwę „Niemcy", która podkreśla barierę językową — w  przeci
wieństwie do Słowian — tych, z którymi można się dogadać. Wprawdzie 
źródłosłów nazwy „Słowianie" nie jest zupełnie pewny, lecz często takie 
wytłumaczenie prezentuje się dzieciom i można je spotkać w  niektórych 
utworach literackich. A chociaż w  historii naszych wzajemnych stosunków 
bywały lata lepsze i gorsze, czas, w  którym powstawała i rozwijała się 
w  Polsce literatura dziecięca — tj. wiek XIX i XX — to okres raczej 
zdominowany przez wrogość. Toteż stereotyp narodu niemieckiego po
mieszczony w  literaturze dziecięcej jest stereotypem negatywnym. Jest to 
stereotyp agresora, zaborcy, okupanta, wyeksponowano w  nim przede 
wszystkim militarną stronę naszych stosunków. Jednakże ten stereotyp 
Niemca — odwiecznego wroga — łączy się, przynajmniej w  literaturze 
ukazującej się przed rokiem 1945, z podziwem dla jego zdolności, 
pracowitości, umiejętności, porządku. Ten aspekt stereotypu jest przed
stawiony jako wzór naśladowania i przeciwstawiony polskim wadom 
narodowym. Ow składnik dydaktyczny, silnie wbudowany w  stereotyp, 
pojawia się w  wielu utworach.

W powieści pod znamiennym tytułem Gdy JagieHo szedł na Niemce 
autor, Włodzimierz Trąmpczyński, pisze:

„Patrząc na to, co się dzieje po jednej i drugiej stronie, widzę 
u Krzyżaków ład, karność, wielki porządek i nagromadzenie bogactw, które 
zawsze jednają przyjaciół; u nas zaś ciągle swary, zatargi, wywyższanie się 
jednych ponad drugich i niezgoda, która rozprzęga i zawsze staje na opak 
wszystkim najpiękniejszym zamiarom"

Eksponowane cechy karności, dokładności, porządku mają charakter am
biwalentny i mogą służyć kreowaniu zarówno negatywnych, jak i pozytywnych 
wzorów. Widać to m.in. w  Bohaterskim misiu Bronisławy Ostrowskiej: 

„Drogą sunął nieprzerwany ich wąż. Jeszcze jeden. Szare hełmy, szare 
mundury w  kurzu gościńca, sunęły marszem tak miarowym, że zdawało mi 
się, iż widzę szereg nakręconych maszyn, a nie ludzi.

Twardym, mechanicznym krokiem szli, niby jakieś nieznane, straszliwe 
stwory z innej planety przybyłe — na zabór ziemi"



I dalej narrator stwierdza:
„Jedynie dzięki wyjątkowej skrupulatności niemieckiej nie zostałem 

rozdzielony z moim przyjacielem — automobilem. Gruby Bawar Hans, który 
dostał w  opiekę nasz automobil, uważałby bowiem za śmiertelne nadużycie 
dać naruszyć w  czymkolwiek jego całość. Upakował więc jak najtroskliwiej, 
co się dało, na mnie zrobił nawet specjalny, nieprzemakalny futerał — 
i gotowe. W towarzystwie innych (aut) zostaliśmy załadowani do pociągu"

Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden szczegół tego fragmentu. „Gruby Hans" 
nie jest po prostu Niemcem —  jest Bawarem. Polska literatura dziecięca — rów
nież zgodnie z pewnym potocznym stereotypem — dzieliła często Niemców na 
,^łychi" Prusaków i „dobrych" Bawarów. W literaturze PRL-owskiej nastąpi 
zamiana tych ról na „dobrych" Niemców z NRD i ,^:łych" z RFN.

Podział na Niemców dobrych i złych ujawnia się również we wspo
mnianej wyżej powieści historycznej Trąmpczyńskiego, który w  warstwę 
narracyjną wplata opinię Niemca o Krzyżakach jako zakale „(...) przyno
szącej hańbę imieniu, uciśnienie nie tylko ludom zawojowanym, a także 
kupcom i rzemieślnikom niemieckim..."

Te same cechy, które charakteryzują przeciwnika wojennego, pojawiają 
się w  scenach militarnych, a owa skrupulatność niemiecka staje się 
przykładem kultury pracy, umiejętności osiągania celów, tak jak dzieje się 
to np. w  XIX-wiecznej powieści Księżniczka Zofii Urbanowskiej, gdzie 
próżniactwu, bałaganiarstwu i rozpadowi dworu polskiego przeciwstawio
na jest równoległa sekwencja zagospodarowywania i dorabiania się 
majątku przez niemieckiego osadnika, który rozpoczynając od zera, staje 
się majętnym gospodarzem w  tym samym czasie, gdy rodzina bohaterki 
przemierza drogę od dostatku do bankructwa.

Inny jeszcze przykład dydaktycznej transformacji tego stereotypu znaj
dujemy w  powieści Janiny Porazińskiej Wesoła gromada, której akcja 
toczy się w  latach dwudziestych. Utwór rozpoczyna się sceną, kiedy to 
gromadka wiejskich dzieci stoi przed swą ubogą szkołą. Drogą przechodzi 
Niemiec. Pyta on dzieci, co to za budynek. Dzieci odpowiadają:

„To nasza szkoła. Hi, hi, hi(...) — zaśmiał się brodacz i wyszczerzył 
wielkie żółte zęby.

—  Ja myślał: psia buda" ®.
Ta kąśliwa uwaga oczywiście oburza dzieci. Po namyśle stwierdzają 

one, że istotnie, szkoła jest zaniedbana i zapuszczona i przydałby się jej 
remont. Postanawiają same go wykonać i rzeczywiście, realizują ten 
zamiar. Mamy tu już do czynienia z bardzo skrótowym posłużeniem się 
stereotypem dla celów dydaktycznych. Właściwie owa skrupulatność 
i pracowitość niemiecka pozostaje w  domyśle zaledwie. Pogardliwa uwaga 
przeciwnika staje się dla dzieci bodźcem do działania.

Po drugiej wojnie światowej w  obrazie Niemca pojawia się nowy 
składnik: jest nim barbarzyństwo. Ponieważ cecha ta zdecydowanie rozbija 
dawny stereotyp, niektórzy autorzy wprowadzają jakąś formę dyskursu 
z ujęciem poprzednim, zabarwioną zdziwieniem czy rozgoryczeniem: „Ci, 
którzy nazywali siebie kulturalnym narodem — oto, jak się zachowują".



Zuzanna Rabska w  powieści Przygody Grypsa w  zburzonej Warszawie jako 
szczególną cechę barbarzyństwa niennieckiego eksponuje niszczenie ksią
żek (pamiętamy, że była ona zapaloną bibliofilką). Fakt, że najcenniejszy, 
zdaniem autorki, skarb kultury staje się obiektem szczególnej agresji 
okupantów, dowodzi jakiegoś szaleństwa, które zawładnęło niemieckim 
narodem. Lecz mimo wszystko zasada „Ordnung muss sein", jako kon
stytutywna cechia narodowa Niemców, pojawia się w  wielu powieściach 
o drugiej wojnie światowej, zwłaszcza ^ch , które pisane były w  okresie 
późniejszym (np. w  Czarodzieju Wandy Żółkiewskiej wydanym w  r. 1979).

Pamięć drugiej wojny światowej zdominowała właściwie tematykę 
niemiecką w  twórczości dla dzieci i młodzieży okresu PRL-u. Książek 
o drugiej wojnie napisano w  Polsce tak wiele, że wyodrębniono dla nich 
w  bibliotekach dziecięcych osobny dział (podobnie jak dla baśni, science- 
fiction czy powieści obyczajowych). Jest to, jak mi się zdaje, wydarzenie 
bez precedensu, może jedynie jeszcze literatura rosyjska eksploatowała ten 
temat tak długo i intensywnie. Mówi się teraz często, że „zadekretowana" 
nienawiść do Niemców była równie obowiązkowa jak przyjaźń z ZSRR i że 
w  pewnym sensie miała stanowić dla niej psychologiczną przeciwwagę. 
Wydaje się jednak, że przyczyny tak obsesyjnego traktowania tego tematu 
były nieco szersze i stanowiły wyraz poszukiwania stosownego tła dla 
jakichś dramatycznch problemów i wyborów moralnych, z których literatu
ra dla dzieci i młodzieży była na ogół wyjałowiona. Nie zmienia faktu to, co 
możemy nazwać aktem przebaczenia czy pojednania.

Próby pokazywania dobrych Niemców z NRD i niedobrych z RFN były 
nieliczne i dość mało przekonywające. Jedynie w  powieściach sensacyjno- 
kryminalnych przemykały się niekiedy sylwetki zachodnioniemieckich 
szpiegów oraz paserów czy zleceniodawców dla złodziei dzieł sztuki 
(Rudnicka, Niziurski, Nienacki) lecz były to raczej odpryski wątków 
modnych w  literaturze tzw. szpiegowskiej dla dorosłych, mocno prze
siąkniętej indoktrynacją. Wielką natomiast sympatią — choć postacie te 
nie tak często się pojawiają — literatura dziecięca darzyła i darzy Niemców 
osiadłych w  Polsce i splonizowanych — szczególnie rzemieślników, arty
stów, ludzi nauki.

Żyd — człowiek do bicia

W sposób znamienny i zdecydowanie niekompletny budowany jest 
w  literaturze dziecięcej stereotyp Żyda. Tu również komponent dydaktycz
ny przesłania inne cechy i nakazuje budowanie takiego kontekstu sytuacyj
nego, w  którym na plan pierwszy wysuwa się jedna tylko rola — rola 
ofiary. U Bukowieckiej czy Hertza, Górskiej, Zarębińskiej, Kann czy 
Żółkiewskiej stosunek do Żydów jest aksjologicznym papierkiem lak
musowym, dzieli świat na ludzi dobrych i złych. Żli ludzie najróżniejszego 
pokroju: przestępcy i złośliwi ulicznicy, hajdamacy i kozacy z nahajkami, 
studenci-korporanci czy hitlerowcy krzywdzą, prześladują, zabijają Żyda,



zaś dobre polskie dziecko broni go. Ten stereotyp ma swoje początki 
u zarania stulecia lub nawet jeszcze w  okresie pozytywizmu i jest 
kontynuowany przez cały wiek dwudziesty, aż po czasy współczesne, choć 
oczywiście zmieniają się warunki i wymiar prześladowań (bo raz może 
cłiodzić o wypchinięcie żydowskiego cłiłopca z kolejki po cłileb czy 
dokuczanie mu w  klasie, a innym razem o zagładę całej żydowskiej 
społeczności), lecz schemat sytuacyjny zawsze jest ten sam. Inne elementy 
stereotypu, jak przypisywany często w  Polsce Żydom spryt, zdolności do 
nauki czy sztuki, giną w  tym wiktymistycznym obrazie eksponującym przede 
wszystkim bezbronność, bezradność i bierne odbieranie ciosów. Nieliczne 
utwory wnoszące inne elementy do tego obrazu jak na przykład powieść 
Topsy i  Lupus Zofii Kossak pokazująca sylwetkę groteskowego, lecz 
niezwykle skutecznego w  swym działaniu żydowskiego chłopca-detektywa 
(utwór z r. 1930), zostały z czasem wyeliminowane z obiegu wydaw
niczego, podobnie zresztą jak wszystkie przejawy istnienia na ziemiach 
polskich kultury żydowskiej i jej współżycia z polską kulturą (pisała o tym, 
jak pamiętamy, Halina Skrobiszewska) ustąpiły obrazowi holocaustu — je
dynemu zjawisku, z którym kojarzy się obecnie problem żydowski.

Chociaż więc oprawca zawsze naznaczony jest cechami negatywnymi, 
a obrońca — pozytywnymi, sama reakcja na postać ofiary nie wywołuje 
żadnych innych emocji poza współczuciem. Nie można też oprzeć się 
wrażeniu, że jakakolwiek próba interpretacji samodzielnej tego problemu 
przez czytelnika musi natrafić na nieuchronne pytanie: dlaczego?, które to 
pytanie w  zetknięciu z mentalnością dziecka może przynosić bardzo różne 
odpowiedzi. Oprócz naturalnej reakcji, współczucia, mogą pojawić się — 
i zapewne pojawiają — inne tropy myślowe: na przykład, że jeśli jest kara, to 
musi być jakaś, choćby i najgłębiej ukryta wina, lub być może, że Żyd, 
to taki rodzaj „faceta", którego można bić bezkarnie, bo sam się nie 
obroni?

Wrócę w  tym miejscu jeszcze do konstatacji uczynionej na początku mej 
wypowiedzi, iż rodzime stereotypy „innych" czy „obcych" znajdują uzupeł
nienie lub przeciwwagę w  literaturze przekładowej, która kreuje taki obraz 
v/łasnego narodu, jakim sama go widzi i chce, żeby widzieli go inni. Tu 
mamy szczególną sytuację, gdyż praktycznie żadna literatura ani izraelska, 
ani żydowska (dla dzieci) od pół wieku nie pojawia się w  naszym obiegu 
czytelniczym. Pewnym przełamaniem tego impasu jest wydanie w  latach 
ostatnich opowiadań Singera, lecz to zaledwie pienA/sza jaskółka, która 
wiosny nie czyni. Zaś jeśli chodzi o twórczość autorów rodzimych, próby 
wyjścia poza schemat holocaustowy są znikome — w  przeciwieństwie do 
bogatego w  tym względzie piśmiennictwa adresowanego do dorosłych.

W powyżej przedstawionej części referatu próbowałam powiedzieć 
słów kilka o stereotypach trwałych, opierających się jakby biegowi czasu. 
Poniżej spróbuję odwołać się do stereotypu, który uległ iśardzo poważnej 
ewolucji i niejako zmienił zupełnie swoją zawartość.



Będzie to stereotyp żyjącej w  Polsce mniejszości cygańskiej. Obecność 
wątku Romów w  polskiej, jak też i europejskiej kulturze, wiąże się ściśle 
z nurtami romantycznymi, powracającymi cyklicznie w  różnych epokach 
literackich i niosącymi takie treści, jak bunt przeciw mieszczańskim kon
wenansom i normom ustablizowanego życia, kult wolnej jednostki, lek
ceważącej i gardzącej niejako tymi normami. Ukazanie postaci Cygana jako 
nosiciela tych tęsknot, uzupełnione motywem tajemnicy a nawet magii 
(zdolność do widzenia i przepowiadania przyszłości oraz przeszłości, 
kierowanie się porywami uczuć, dumy i osobistej godności) odwołuje się 
do stereotypu u Cygana prezentowanego przez literaturę popularną, 
piosenkę czy opertkę.

Jednakże w  literaturze dziecięcej — tu potwierdzałaby się teza o jej 
mieszczańskim rodowodzie — najczęściej pojawiał się stereotyp nega
tywny: Cygan reprezentował wszystko, co dobre dziecko powinno od
rzucić: destabilizację i włóczęgostwo, lenistwo i przestępczość, okrucień
stwo, brud fizyczny i moralny. Cygan jest dla grzecznych dzieci bardzo 
niebezpieczny —  może je porwać, uprowadzić i zmuszać do niegodnych 
czynów, a także znęcać się nad nimi.

Demoniczny stereotyp Cygana umieszcza już Maria Konopnicka w  ba
śni O krasnoludkach i  o sierotce Marysi. Cygan, wprowadzony do akcji 
znamienną przyśpiewką:

„O j, dana, dana, pilnuj Cygana, 
bo Cygan — złodziej, wozy podchodzi" 

reprezentuje w  tej baśni skondensowane zło, które zostaje pokonane 
magicznym i kultowym słowem „Miłosierdzie". Ten stereotyp jest kon
tynuowany jeszcze w  wieku XX, w  utworach słynnego ks. Stanisława 
Pasławskiego, Marii Buyno-Arctowej, Zofii Kossak-Szczuckiej i wielu 
innych, aż po baśń współczesnego pisarza, Wojciecha Żukrowskiego, 
gdzie powtarza się w  kształcie niemal identycznym. Ten zły Cygan jest 
zawsze narzędziem kary: nieposłuszne dziecko, które lekkomyślnie oddala 
się od domu, nie słucha dorosłych i grzeszy samowolą, może być 
schwytane przez Cyganów i przeżyć wielkie cierpienia, które wszakże 
pozwolą mu zmądrzeć, dojrzeć i poprawić się. Tak się dzieje u Żukrow
skiego, gdzie rozkapryszona królewna, zamieniona przez złowrogiego 
Cygana Nagniotka w  brzydulę, odzyska urodę dopiero wtedy, gdy zmieni 
się na lepsze.

Oczywiście zdarzają się próby polemiki z tym stereotypem i tak na 
przykład już Walery Przyborowski w  swej powieści Bitwa pod Raszynem 
podzieli cygańską społeczność na dobrą i złą, przyjmując za kryterium 
stosunek do sprawy polskiej i do głównego bohatera powieści. Ale dobrzy 
Cyganie są skazani na śmierć — prześladuje ich szczególny fatalizm losu 
i przygniatająca potęga złych Cyganów, którzy, jak to się mówi, „dla 
marnego grosza" sprzymierzają się z wrogami Polski. Wszystkie prawie 
wymienione wyżej pozycje są w  obiegu czytelniczym do dnia dzi
siejszego — w  każdym razie wiele z nich — ze względu na istotne warto
ści literackie i, jak sądzę, epizodyczność omówionych wyżej wątków.



w  utworach stworzonych w  latach późniejszych, zwłaszcza sześćdzie
siątych i siedemdziesiątych pojawiają się wszakże energiczne próby obale
nia tego stereotypu i zdyskwalifikowania go, np. w  takich utworach, jak 
Majka z Siwego brzegu Miry Jaworczakowej czy Złoty kolczyk Jana i Marii 
Ziółkowskich, biorących w  obronę nację Romów i w  bezpośredniej formie 
zaprzeczających negatywnym stereotypom („Wszyscy mówią, że my krad
niemy, a my wcale nie kradniemy" —  wyjaśnia jeden z cygańskich bohate
rów powieści).

Ważnym akcentem w  tym dyskursie nad stereotypem Cygana będzie 
antologia Jerzego Ficowskiego Gałązka z drzewa słońca, zawierająca zbiór 
cygańskich legend i baśni w  polskiej adaptacji literackiej. Warto też tu 
przytoczyć niezwykle przejmującą scenę ze współczesnej powieści Mał
gorzaty Musierowicz Noelka (s. 131-132) w  której dwie małe dziewczynki 
przeciwstawiają się dorosłym wypędzającym z kościoła ich małe rówie
śnice, rumuńskie Cyganki —  żebraczki i zapraszają je do siebie na wigilię. 
Z właściwym sobie poczuciem humoru autorka rozładowuje patos tej 
sceny na dalszych stronach powieści, nie odbierając wszakże znaczenia jej 
etycznemu przesłaniu. Jest może niewiele utworów poruszających temat 
cygański w  polskiej literaturze dziecięcej, ale złowrogi stereotyp Cyga- 
na-złodzieja i porywacza dziatek zniknął z niej zupełnie.

Byłoby, jak sądzę, nad wyraz interesujące zająć się istniejącym w  polskiej 
literaturze dziecięcej stereotypem Rosjanina. Stosunek do rosyjskiego narodu, 
pełen ambiwalencji i gwałtownych zwrotów, podlegający naciskom czyn
ników zewnętrznych, pozalitrackich, ale też głęboko nacechowany emocjami, 
stanowi zjawisko w  kulturze polskiej bardzo ciekawe, i, rzeczywiście, o takim 
stopniu złożności, że domaga się odrębnego opracowania. Powiem tu więc 
na ten temat kilka wstępnych zaledwie, hipotetycznych sądów.

W polskiej literaturze dziecięcej nie ukształtował się właściwie jednolity 
stereotyp Rosjanina. Możemy tu mówić raczej o kilku subtypach, uwarun
kowanych sytuacyjnie i historycznie. Występujący najczęściej w  klasyce 
dla dzieci i młodzieży typ nie przedstawia przeciętnego obywatela Rosji, 
lecz przedstawiciela władz zaborczych stacjonujących w  Polsce (urzęd
nika, nauczyciela, policjanta). Jest to stereotypowy funkcjonariusz aparatu 
represji, ze wszystkimi negatywnymi cechami, jak podejrzliwość, mści
wość, okrucieństwo, łapownictwo. Od Syzyfowych prac Żeromskiego 
przez Nad poziomy Wołody Skiby, Feralny tydzień Janusza Korczaka, 
Lalusia Panienkę Mariii Reutt, po dziesiątki powieści zesłańczych czy 
tekstów pomniejszych okresu międzywojnia albo też późniejszej literatury 
emigracyjnej, gdzie ten sam typ pojawi się już nie jako urzędnik carski, lecz 
sowiecki (czekista, kagiebista, biurokrata, wychowawca „dietdoma"). 
Niedobry Rosjanin „kolonialny" często bywa przeciwstawiany dobremu 
„Rosjaninowi u siebie".

Drugi typ to prostaczek o czułym sercu, często równie prześladowany 
i poniżany przez władzę jak Polak. Odznacza się on cnotą miłosierdzia 
i często wbrew zwierzchnictwu ukradkiem pomaga dziecku. Można tu 
wymienić Pożegnanie domu Żurakowskiej, Bohaterskiego misia Ostrow



skie]. Koniczynę Potemkowskiej. Głodne stepy — Olszewskiego czy Dziad
ku, ja wrócę Zasadzińskiej, całą, dość liczną grupę mało znanych powieści 
zesłańczych, a wreszcie Dzieci Lwowa Zakrzewskiej, zwłaszcza opowiadanie 
Lulu, w  którym rosyjski żołnierz wynosi polskiego chłopca spod kul 
i opiekuje się nim jak własnym dzieckiem, aż do chwili, gdy sam ginie 
w  bitwie. Stereotyp dobrego prostego człowieka jest kontynuowany rów
nież w  piśmiennictwie epoki PRL-u, kiedy to zadekretowany został pozy
tywny stosunek do państwa — ZSRR i tzw. władzy radzieckiej, wodzów 
rewolucji itp. Jednakże model dobrego żołnierza, który opiekuje się zbłąka
nym dzieckiem, powtórzy się jeszcze w  wielu współczesnych utworach. Być 
może, znajduje tu potwierdzenie potoczny stereotyp pozaliteracki, że Ro
sjanin prywatny — to człowiek „do rany przyłóż", zaś Rosjanin na urzę
dzie — to — przepraszam za sformułowanie — „niebezpieczna swołocz". 
Warto zauważyć, że również w  piśmiennictwie nie przeznaczonym dla dzieci 
jest podobnie. Na obraz Rosji składają się jakby trzy warstwy: wyalienowa
ny, często okrutny lub barbarzyński władca, zdemoralizowany urzędnik, 
dobry, prosty człowiek. Te trzy piętra odpowiadają potocznym wyob
rażeniom o Rosji, choć oczywiście zabarwienia mogą się zmieniać. Kto wie 
zresztą — może i w  samej literaturze rosyjskiej, czy niektórych jej nurtach, 
pojawiają się podobne obrazy?

Oczywiście takie przedstawianie jest również ilustracją ogólniejszej 
tezy o osłabianiu negatywnego stereotypu zbiorowego przez przeciw
stawienie mu pojedynczej postaci pozytywnej.

Na zakończenie powiem jeszcze, że oficjalne uznanie Polski za kraj 
monoetniczny, bez mniejszości narodowych, znacznie zubożyło refleksję 
nad współżyciem różnych kultur na jednym terytorium. Chyba zupełnie nie 
pisano żadnych utworów o żyjących na terenie państwa polskiego 
Niemcach, Ukraińcach, Białorusinach, Litwinach ani też, mówiąc szczerze, 
o przedstawicielach tych narodów żyjących we własnej państwowości. 
Właściwie najśmielej sprawy etniczne były traktowane w  okresie XX-lecia 
międzywojennego, lecz ujęcia te są dziś często anachroniczne. Toteż 
istnieje wielka luka w  świadomości młodych pokoleń Polaków na temat 
najbliższych sąsiadów i współmieszkańców, a współczesna literatura 
dziecięca ma przed sobą bardzo ciekawy obszar do spenetrowania.

Przyp isy
 ̂ Por. P. Dickinson, Zrozumieć wroga. „Guliwer" 1994 nr 4.
 ̂ W. Trąmpczyński, Gdy JagieHo szedł na Niemce, Warszawa 1961, s. 43. 
 ̂ B. Ostrowska, Bohatersłd Miś. Warszawa 1919, s. 118.

*  Tamże, s. 120.
’  W. Trąmpczyński, op. cit., s. 74.
® J. Porazińska, Wesoła gromada. Warszawa 1939, s. 10.



NATIONAL STEREOTYPES IN POLISH CHILDREN'S LITERATURE

Children's literature as a means to convey socially recognized and much sought 
after values is today frequently a subject of interest for researchers —  sociologists 
seeking in it the reflection of views and generalizations characteristic for a particular 
time and place, or the picture of current social awareness. Such point of view was 
adopted in the consideration of the way of presenting one's own nation, family, 
neighbouring nations or ethnic groups in the selected most popular works of 
literature for children.

The preliminary analysis and selection of material indicates that the history of 
children's literature in Poland may be divided into three periods, of which each was 
characterized by a group of features related to national issues, which were strictly 
correlated with the political situation in the country. These were: literature of the 
partitions (until the beginning of 1918), literature of the 2nd Republic and literature 
of People's Poland.

National stereotypes, both referring to the picture of one's own nation, as well 
as neighbouring nations (Germans, Russians) or ethnic groups (e.g. Jews or 
Gypsies) were subject to various fluctuations throughout the three periods, though 
they preserved some common elements, which writers frequently mentioned in their 
attempts to build new, current models for evaluation of one's own nation and other 
nations.



Teresa В rześka-Smerkowa

KRYTYKA LITERATURY 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

WOBEC PROBLEMU NARODU

Krytyka literatury dla dzieci i młodzieży jest integralną częścią krytyki 
literackiej tak, jak integralną częścią literatury narodowej czy powszechnej 
jest twórczość adresowana do małych i młodych odbiorców. Znamienną 
cechą krytyki jest jej ambiwalencja — swoiste zawieszenie między auto- 
rem-nadawcą a odbiorcą-czytelnikiem. Pośredniczenie, ale i rozdarcie. 
Kogo bowiem krytyk ma reprezentować, w  czyim imieniu się wypowiadać: 
autora czy czytelnika? Zależnie od wyboru postawy bliższej autorowi lub 
czytelnikowi krytyk kładzie nacisk na jedną z wielu funkcji, które spełnia 
każdy akt krytycznoliteracki^ Spośród owych funkcji szczególne znaczenie 
mają dwie; wartościująca i postulatywna. Obie skierowane są przede 
wszystkim do twórców. Pierwsza z nich nakłada na krytyka obowiązek 
oceny i hierarchizowania utworu według kryteriów, które przecież nigdy 
nie są całkowicie subiektywne, lecz implikowane przez epokę literacką czy 
historyczną. Funkcja postulatywna służy już bezpośredniej artykulacji 
potrzeb danej zbiorowości w  danym czasie oraz jej oczekiwań wobec 
literatury. Taki też charakter miała znamienna wypowiedź poświęcona 
literaturze dla dzieci i młodzieży:

,,(...)literatura jest nader potrzebnym środkiem ku kształceniu, ale 
literatura odpowiadająca potrzebom narodu. Aby taką była, powinna 
płynąć ze źródeł czystych, zdrowych, powinna być wytworem ducha 
narodowego. Ten warunek pożyteczności (...) powinna mieć szczególnie 
literatura poświęcona młodzieży"^.

Powyższy postulat sformułował poznański krytyk, Hieronim Feldmano- 
wski, na krótko przed wybuchem powstania styczniowego. Polska w ów 
czas już od wielu dziesięcioleci była pod zaborami, a w  sytuacji zagrożenia 
bytu narodowego i w  niewoli sprawą najważniejszą staje się obrona 
tożsamości narodu. Zatem podkreślanie rangi problematyki narodowej 
i znaczenia edukacji patriotycznej w  literaturze adresowanej do dzieci 
i młodzieży było wyrazem najżywotniejszych potrzeb zbiorczych. Polską 
intencjonalną literaturę dla dzieci i młodzieży zrodziły te właśnie potrzeby.

Żądania literatury dla młodych odpowiadającej potrzebom narodu 
i będącej wyrazem „ducha narodowego" pojawiły się niemal natychmiast 
po 1795 roku i były reakcją na utratę niepodległości.

Jeden z pierwszych w  Polsce teoretyków i krytyków literackich, 
wybitna postać polskiego oświecenia — książę Adam Kazimierz Czarto



ryski, jeszcze w  1781 roku w  „Przepisach od Komisji Edukacji Narodowej 
Pensjomistrzom i Mistrzyniom dane...”  zalecał jako lektury dla młodych 
przede wszystkim utwory francuskie: Te/emaka Fenelona (po polsku 
i francusku), Les contes de Fees d'Aulnoy oraz Les Milles et une Nuit 
Już jednak w  Myślach o pismach polskich domagał się opracowania 
dziejów narodowych i polskich utworów, przede wszystkim bajek, dla 
dzieci ^  Myśli... wydane zostały w  Wilnie w  1810 roku, ale powstały 
zapewne wiele lat wcześniej, może — jak wskazuje błędny ponoć zapis na 
stronie tytułowej — już w  1801 roku. Książę Czartoryski był przecież 
jednym ze współzałożycieli w  1800 roku warszawskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk, w  którego programie poczesne miejsce zajmowała w ła
śnie kwestia ocalenia narodowego poprzez pielęgnowanie rodzimych 
tradycji i języka ojczystego. Z tego też kręgu pochodził głos Jędrzeja 
Śniadeckiego, apelującego do pisarzy o polskie książki dla dzieci i młodzie
ży: „Pisarze polscy, oto jest dla was pole popisu"

Jako pierwszy odpowiedział na owe postulaty Julian Ursyn Niemce
wicz, którego Śpiewy historyczne, przedstawione we wstępnej wersji na 
jednym z posiedzeń Towarzystwa, chyba w  1809 roku, ukazały się drukiem 
„z nutami i rycinami" w  1816 i od razu zdobyły ogromną popularność. Już 
w  trzech pierwszych wydaniach: 1816, 1818, 1819 osiągnęły łączny 
nakład 20 tysięcy egzemplarzy, co na owe czasy było sumą niemal 
astronomiczną, zwłaszcza jeśli się zestawi ją z 3 tysiącami nakładu dwóch 
pierwszych wydań Pana Tadeusza

O roli, jaką odegrały Śpiewy... w  świadomości zbiorowej, pisał po 
latach w  Paryżu książę Adam Jerzy Czartoryski:

„Ze wszystkich dzieł Niemcewicza żadne nie miało tyle wziętości 
i pokupu, tyle skutku bezpośredniego nie sprawiło i tyle chwały mu nie 
zjednało jak Śpiewy. W salonach, buduarach leżały otwarte na ozdobnych 
stolikach między gracikami zbytkowymi; panienki uczyły się ich na pamięć; 
wkrótce Śpiewy z salonów zstąpiły do domów szlacheckich..., a od dworu 
na folwark i tam przez córkę oficjalisty, co z pensji na wakacje wróciła, 
śpiewane były; nikt nie śmiał nie znać książki Niemcewicza. (...) z salonów 
zachodziły Śpiewy nawet do przedpokojów, nauczając, co to jest Polska, 
czym była i jak ją kochać trzeba. Nie można było pociągiem pióra więcej 
sprawić, usłyszeć i zyskać pomyślniejszych skutków"

Szkołą polskości był również Pielgrzym w Dobromilu (cz. I —  1818, 
cz. II —  1821) księżny Izabeli Czartoryskiej, wyraźnie adresowany do 
młodzieży wiejskiej. Cieszył się nie mniejszą popularnością niż Śpiewy 
historyczne Niemcewicza. Do końca XIX stulecia miał aż piętnaście wydań 
w  różnych miejscowościach wszystkich zaborów

Popularność owych publikacji nie była przypadkowa. Była nie tylko 
wyrazem potrzeb narodowych, lecz i wynikiem intensywnych wysiłków 
publicystycznych i krytycznoliterackich. Znamienne w  tym kontekście są 
anonimowe Myśli o edukacji kobiet — drukowane w  „Dzienniku Wileń
skim" 1816 roku, w  których podkreślano znaczenie literatury narodowej 
(„przyjemniejszą jest rzeczą czytać pisarzów polskich") Zalecano tu



jako pożyteczne dla młodzieży takie utwory, jak: Rozmowy i  podróże ojca 
z dwoma synami Józefa Wybickiego, Pana Podstolego, Satyry oraz Bajki 
Ignacego Krasickiego, pisma Jana i Jędrzeja Śniadeckich i „ty le innych 
dzieł ojczystych, które i dla nauki, i dla piękności języka polskiego 
odczytywane być powinny"

Tak oto sformułowane zostało zadanie, jakie przez cały wiek XIX 
stawiano przed literaturą dla dzieci i młodzieży, czyniąc zeń najistotniejsze 
kryterium krytycznoliterackie, a zarazem najważniejszy postulat. Wyraźnie 
wyartykułował to Kazimierz Brodziński w  recenzji debiutanckiej książki 
Klementyny Tańskiej Pamiątka po dobrej matce przez młodą Polkę spisana, 
drukowanej w  „Pamiętniku Warszawskim”  z 1819 roku:

„(...) dobór książek do edukacji domowej wielkiej jest wagi dla 
utrzymania języka i ducha narodowego. (...) narodowa edukacja od 
domowych książek zawisła"

Ów znany i uznawany nie tylko w  literackim środowisku warszawskim 
krytyk promował debiutanckie dziełko, pod którym młoda autorka nie miała 
odwagi się podpisać, zarazem pierwszą w  Polsce książkę intencjonalnie 
przeznaczoną dla młodych czytelniczek, przeciwstawiając je romansom 
francuskim, szczególnie zaś bardzo rozpowszechnionym książkom Stefanii 
Felicyty de Genlis. Promował w  imię obrony wartości narodowych i ojczy
stego języka. Protestował zarazem przeciw złej polszczyźnie „książek 
wrocławskich", czyli wydawanym przez Wilhelma Bogumiła Korna we 
Wrocławiu książeczkom dla dzieci, na ogół tłumaczonym czy dowolnie 
przerabianym przez przypadkowych autorów, które w  owym czasie zale
wały cały kraj, wszystkie zabory

Nie bez znaczenia dla rodzącej się krytyki literatury dla dzieci i młodzie
ży było także i miejsce wydawania książek dla tej kategorii odbiorców. 
Świadczy o tym recenzja Augusta Zdżarskiego Bajek i  powieści (1824) 
Stanisława Jachowicza ” . Recenzent podkreślał, iż jest to „dzieło krajowe, 
a nie krajowo-zagraniczne", gdyż wydane zostało w  nowej płockiej 
drukarni „wyraźnie i pięknie"; pisał, że ów „p łód pięknej poezji" winien 
znaleźć się nie tylko „w  ręku wszystkich przyjaciół dzieci, ale w  ręku 
wszystkich wielbicieli i znawców literatury ojczystej"

To właśnie kryterium narodowe, rozumiane bardzo szeroko: od treści 
i „ducha" przez język aż do zewnętrznych elementów książki, stało się 
w  dobie romantyzmu głównym probierzem wartości literatury dla dzieci 
i młodzieży.

Wzgląd na wymogi edukacji patriotycznej kierował nie tylko krytykami, 
lecz i autorami. O Klementynie Tańskiej, późniejszej Hoffmanowej, napisał 
po latach Piotr Chmielowski, iż „stworzyła polską czytelnię dla dzieci" 
chociaż, jak pisał Juliusz Słowacki, „serca przez nią na kluczyk od spiżarni 
zamknięte, klucz nieszczęścia będzie musiał otworzyć na nowo" Pa
triotyczną powinnością powodował się także Joachim Lelewel, pisząc 
Dzieje Polski potocznym sposobem opowiedziane (1829). Autor, dedyku
jąc tę książkę swoim bratankom, tak zwracał się we wstępie do najstar
szego z nich: „(...) kiedyś dobry Polak wiedzieć powinieneś, co się



w  domu, co się w  Polszczę, Twej Ojczyźnie, działo" W anonimowej 
recenzji opublikowanej w  „Tygodniku dla Dzieci" z 1829 roku, pod
kreślano, iż lelewelowskie opracowanie dziejów odznacza się trafnością 
w  ukazaniu prawdy historycznej, a jednocześnie atrakcyjnym dla dzieci 
ujęciem

Szczególnie jednak akcentowano w  krytyce literatury dla dzieci i mło
dzieży oraz w  publicystyce adresowanej do kobiet rolę języka ojczystego 
w  podtrzymywaniu tożsamości narodowej w  warunkach niewoli. Krzewić 
mowę rodzimą miała literatura, a pielęgnować ją w  życiu rodzin
nym —  kobiety. Nie przypadkiem więc na łamach wydawanego przez 
Jachowicza „Dziennika dla Dzieci" ukazała się Odezwa do kobiet гг mową 
ojczystą;

„(...) język ojczysty jest ostatnim pomnikiem chwały naszej, jedyną 
gałązką z wieńca utraconej narodowości. (...) Lube rodaczki, nie gardźcie 
ojców puściznąl (...) Porzućcie obce mowy, niechaj język polski stanie się 
odtąd jedynym myśli waszych tłumaczeniem. (...) Ojczyzna cieszyć się 
będzie widokiem zapału waszego. Wdzięczność młodych córek ustali 
nadzieje wspólnej matki..."

Nie byłoby w  owej odezwie nic szczególnego, gdyby nie napisała jej 
„młoda córka" właśnie — zaledwie piętnastoletnia Eleonora G., czyli 
Gatkiewiczówna, późniejsza Ziemięcka. Owa uczennica i konsekwentna 
kontynuatorka Brodzińskiego w  wystąpieniach krytycznoliterackich z lat 
czterdziestych, kiedy po okresowej fascynacji heglizmem powróciła do 
ortodoksyjnego katolicyzmu, ostro występowała przeciw pojawiającym się 
wówczas nowym tendencjom w  literaturze, zwłaszcza francuskiej, prze
ciwstawiając im idealizującą powieść dydaktyczną typu Chateaubrianda 
czy Hoffmanowej

Wielu krytyków pierwszej połowy XIX wieku pozytywnie oceniało 
twórczość Klementyny z Tańskich Hoffmanowej — i to nie tylko w  kontek
ście literatury dla dzieci i młodzieży —  właśnie za idealizację „domowego 
obyczaju", jak to ujmował Michał Grabowski w  Literaturze i  krytyce 
Ow krytyk, pozostający jak i autorka Dziennika Franciszki Krasińskiej pod 
wpływem walterscotyzmu, w  pełni doceniał stosowaną przez nią formę 
diariusza jako najwłaściwszą dla ewokowania staroszlacheckiej przeszło
ści. Tak jak Brodziński i Hoffmanowa ostrzegał przed „bałamuceniem 
młodzieży", zdając sobie sprawę, iż w  imię moralności i wartości narodo
wych występuje przeciw prądom swego czasu

Największe zainteresowanie krytyki literackiej wśród utworów Hoff
manowej wzbudził Jan Kochanowski w Czarnolesie. Obraz z życia sze
snastego wieku (Lipsk 1842) ze względu zarówno na wybór bohatera jak 
i epoki. Tak poważni krytycy jak: Wacław Aleksander Maciejowski, Hipolit 
Skimborowicz, Fryderyk Henryk Lewestam i Antoni Szabrański poświęcili 
tej adresowanej do młodzieży powieści pięć, na ogół pozytywnych, 
recenzji w  których podkreślali przede wszystkim realizowanie przez 
autorkę romantycznego postulatu narodowości. W obszernej recenzji 
opublikowanej na łamach paryskiego „Dziennika Narodowego" znalazło



się stwierdzenie, że istotę twórczości Hoffmanowej stanowi „połączenie 
nauki dawanej młodzieży z praktycznością domowego i obywatelskiego 
życia"

Wcześniej polemikę w  emigracyjnej prasie wywołała inna powieść tej 
pisarki, a mianowicie Karolina (1840). W nadesłanej z kraju recenzji ostro 
zaatakowano autorkę z powodu szargania legendy bohatera narodowe
go a to z kolei wywołało replikę wyjaśniającą założenia autorskie 
i podkreślającą, iż jest to „powieść całkiem narodowa", a atak na 
francuszczyznę i kosmopolityzm księcia Józefa Poniatowskiego i jego 
otoczenia wynikał z konsekwentnie prowadzonej przez pisarkę walki 
o kulturę narodową, polski obyczaj, strój i język

Utworom Hoffmanowej przyznawali zresztą krytycy, iż są one wzorowe 
pod względem poprawności językowej, co traktowano jako wartość naro
dową właśnie Nadto przy recenzowaniu jej powieści Krystyna (1841) 
podkreślono, że wprowadza ona nowe rozumienie obowiązku narodowego: 

„M y  Polacy umieliśmy dotąd umierać tylko dla kraju, dziś zaczynamy 
się sposobić do przyszłego życia; zaczynamy poznawać, iż narodowość nie 
opiera się jedynie na poświęceniu, ale czerpa (I) moc swoją, nabiera 
rzeczywistości życia w  kształceniu umysłu przez pracę, w  kształceniu serca 
przez poprawę życia domowego"

Sama Hoffmanowa miała wprawdzie u schyłku życia wątpliwości, 
w  jakim stopniu udało się jej podtrzymać poczucie narodowe, bo
w iem — jak pisała — „(...) polszczyzna nie jest jeszcze dla Polek klas 
najwyższych żywiołem rodzinnym" Prasa emigracyjna zgodnie jednak 
doceniała jej trud wychowawczy i zasługi jako powieściopisarki zwyczaj
ności. Akcentowano to zwłaszcza po jej śmierci, m.in. w  pięknym wspo
mnieniu zamieszczonym na łamach „Demokraty Polskiego" podkreślano 
jej wkład w  wychowanie młodego pokolenia, a realizację tak ważnej dla 
romantyków idei narodowości upatrywano w  moralnym oddziaływaniu na 
czytelników, by kultywowali ojczysty język i obyczaj Inne czasopi
smo — „Demokracja Polska XIX Wieku" —  zwracało uwagę na jej zasługi 
dla nadania wychowaniu kobiet charakteru narodowego i w  utrwalaniu 
cnót chrześcijańskich a „Dziennik Narodowy" przypomniał inspirującą 
rolę K. Brodzińskiego, którego wiersz Żal języka ojczystego wskazał młodej 
Tańskiej jej życiowe powołanie

Zaskakujące jest, że ówczesna twórczość dla dzieci i młodzieży tak 
w  naszym dzisiejszym odczuciu dydaktyczna i — zdawałoby się — opóź
niona wobec swojej epoki, współbrzmiała jednak z ówczesnym życiem 
narodowym i literackim w  stopniu znacznie większym niż bylibyśmy skłonni 
przypuszczać. Świadczą o tym przytoczone głosy krytyczne, nie podkreś
lające bynajmniej specjalnego statusu owej literatury. Zwłaszcza dorobek 
Klementyny Hoffmanowej oceniano i na emigracji, i w  kraju w  kategoriach 
ogólnoliterackich i narodowych. Na plan pierwszy bowiem krytyka literacka 
okresu romantyzmu wysuwała historyzm i kryterium narodowe, a tym 
wymogom twórczość pierwszej w  Polsce autorki, świadomie adresującej 
swoje utwory do młodych odbiorców, sprostała znakomicie.



w  kraju nie mniejszy rezonans krytycznoliteracki wywoływały kolejne, 
adresowane do najmłodszych, tomiki Stanisława Jacłiowicza. Wysoko 
oceniał jego twórczość nawet Edward Dembowski, krytycznie odnoszący 
się do Hoffmanowej. U Jacłiowicza cenił rozszerzenie pojęcia narodu na 
lud co w  pełni zgodne było z jego własnym rozumieniem narodu 
i przekonaniem, iż to lud reprezentuje w  czystej postaci cłiarakter narodo
wy i jest źródłem narodowej kultury. Autor Bajek i  powiastek propagował 
w  utworach) dla dzieci i w  szerokiej działalności pedagogicznej i społecznej 
postawę patriotyczną o obliczu obywatelskim, co doceniała ówczesna 
krytyka. Z Hoffmanową łączyły go niepodważalne zasługi dla pielę
gnowania języka ojczystego, o czym świadczą dedykowane mu słowa 
Józefa Ignacego Kraszewskiego:

„Skromnej cnoty, cicłiego poświęcenia wzorze.
Coś poczciwe uczucia, starą naszą mowę 
Wlewał kropla po kropli w  pokolenia nowel"^^

Cytowany fragment pocłiodzi z wiersza wydrukowanego w  „W ień
cu" — wielkim, spontanicznym hołdzie złożonym pisarzowi przez wybit
nych i zupełnie nieznanych przedstawicieli społeczeństwa polskiego i jest 
specyficzną postacią krytyki literackiej, a przynajmniej kryptokrytyką. 
W „W ieńcu" przypomniano także inne zasługi narodowe Jachowicza, 
a mianowicie jego udział w  powstaniu listopadowym i późniejszą działal
ność na rzecz sierot po powstańcach. Ze względu na cenzurę było to 
sformułowane aluzyjnie:

„Czy pomnisz tę chwilę zjednoczenia 
Serdecznych uczuć, gdy w  bratnim gronie.
Jednocząc wspólne nasze dążenia 
Daliśmy sobie życzliwe dłonie?"

Wobec naśladowców Hoffmanowej i Jachowicza krytyka nie była 
bynajmniej pobłażliwa, jeśli nawet starali się realizować najważniejszy 
postulat owego czasu, czyli krzewić mowę ojczystą. Lucjan Siemieński 
pisał w  poważnej rozprawie poświęconej literaturze dla dzieci i młodzieży: 

„(...) na tandetnych utworach nie może kształcić się (młodzież) ani 
w  języku, ani w  stylu. (...) książki fabrykowane szczególnie u nas w  Galicji 
nie tylko uczyniły zupełny rozbrat z dobrym sposobem pisania, ale jeszcze 
przynoszą z sobą to uroszczenie, jakby od nich dopiero poczynało się 
bogactwo ojczystego języka (...). Jakże bowiem często zdarza się spotkać 
panienkę wychodzącą z pensjonatu, która ani słyszała nawet o klasycznych 
dziełach naszej literatury, gdyż całe swoje ukształcenie odbierała na 
tandetnych wyrobach spekulujących autorów lub księgarzy"

Pochodząca sprzed ponad stu czterdziestu lat opinia krytyka nie 
utraciła na aktualności i dzisiaj. Zdaniem Siemieńskiego przeciwdziałać 
owemu zalewowi tandety literackiej można było przez udostępnienie 
dzieciom klasyki narodowej: „W  dziełach autorów mających sławę narodo
wą dzieci snadniej mogą znaleźć odpowiedni dla siebie pokarm niż 
w  płodach wyłącznie sobie przeznaczonych" Na podobnym stanowis
ku stał Ewaryst Estkowski, który „(...) nieprzebrane bogactwa dla nie-



przesyconej wyobraźni (...) młodzieży" widział w  łiistorii i literaturze 
ojczystej Ale Hieronim Feldmanowski na łamach „Tygodnika Poznań
skiego" w  1862 roku apelował: „Wszyscy, którzy pojmują należycie 
wartość tej cząstki literatury, a mianowicie wszyscy około podniecenia 
światła narodowego najczynniej się krzątający, niechaj raczą zwrócić 
uwagę na literaturę dla młodzieży tak szczerze, tak korzystnie, a czynnie, 
jak ją zwrócili na literaturę ludową"

Apel Feldmanowskiego ukazał się drukiem niemal w  przededniu 
wybuchu kolejnego powstania narodowego. Czy był to tylko przypadek?

Nie przypadkiem wszakże była jaskrawa zmiana kryteriów krytycz
noliterackich po upadku powstania. Kwestie narodowe z przyczyn zarów
no zewnętrznych (cenzura i represje), jak i wewnętrznych, ustąpiły 
pierwszeństwa kryteriom utylitarno-społecznym i racjonalistycznym, zwią
zanym z przesłankami ekonomiczno-społecznymi i filozoficznymi nowego 
kierunku i nowej epoki literackiej. Krytyka literacka doby pozytywizmu, 
żywo zainteresowana rolą literatury dla dzieci i młodzieży w  wychowaniu 
nowego społeczeństwa, przestała jednak w  pierwszych latach popo
wstaniowych eksponować kryterium narodowe. Dopiero nasilający się od 
lat siedemdziesiątych zalew obcych przeróbek i tłumaczeń oraz powszechny 
wśród wydawców proceder sprowadzania z zagranicy, głównie z Niemiec, 
gotowych obrazków, do których krajowi autorzy pisali polskie teksty, nie
często tak znakomite, jak te, które wyszły spod pióra Marii Konopnickiej, 
sprowokował reakcję krytyki ze stanowiska jednoznacznie narodowego.

Już w  1873 roku pisano; „Czy je (tzn. obrazki) sprowadza jakieś 
lenistwo piszących, którzy wolą gotowy pomysł cudzy obrabiać tylko, czy 
nie trzeba tu oskarżyć wydawców, że dla rycin, najczęściej brzydkich, gdy 
są niemieckiego pochodzenia, dla pstrokacizny kolorowych obrazków 
podają do wykonania piszącym robotę taką, zamiast wydawać to, co 
oryginalny pomysł by stworzył?"

Podobnie formułował swoje niepokoje związane z zalewem obcych 
ilustracji Karol Estreicher, wskazując na dzieła polskich artystów, które 
„byłyby materiałem zabawiającym i uczącym zarazem"

W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych kryterium narodowe 
w  ocenie książek dla dzieci i młodzieży było już znowu wyraźnie obecne. 
Piotr Chmielowski domagał się wprowadzenia do lektur utworów Adama 
Mickiewicza:

„Mickiewicz jest naszym Homerem i naszym Pindarem, od samego 
dzieciństwa poi nas nektarem poezji. Dla najmłodszych Powrót taty, dla 
młodzieży ma cały szereg przepisanych (?l) ballad i powieści, dla wszystkich 
przedstawia wielki obraz naszej minionej rzeczywistości w  Panu Tade
uszu"

Ze znacznie większą rezerwą odnosił się Chmielowski do spuścizny 
Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego jako lektury młodzieży, 
wskazując, że utwory tych pisarzy wymagają odpowiedniego przygotowa
nia. Zalecał natomiast młodym, chociaż z pewnymi zastrzeżeniami. Rusałki 
Bohdana Zaleskiego, niektóre utwory Wincentego Pola, zwłaszcza Pieśń



0 ziemi naszej i wreszcie — Śluby panieńskie oraz Pana Geldhaba Fredry. 
Kończył zaś owe zalecenia stwierdzeniem:

„Przestając w  towarzystwie najszlachetniejszych postaci, wśród scen 
z życia wziętych, a wieczną pięknością artyzmu nacechowanych, wy
chowań iec zapragnie i sam się do urzeczywistnienia ideałów przyczynić" 

Wzgląd na edukację patriotyczną wyraźny jest także w  tekstach krytycz
noliterackich Adolfa Dygasińskiego, który kładł niemały nacisk na kształ
cenie języka ojczystego i na historię, odwołując się przy tym do argumentów 
z zakresu pedagogiki pozytywistycznej. Dowodzą tego poniższe cytaty: 

„M y, którzy dużo czytamy o sobie jako o narodzie, zaczynamy 
wychowanie od nauki języka obcego (...). Prawo rozwoju człowieka jest 
nieubłagane (...). Pierwszym wymaganiem tego prawa jest uczyć myśleć 
na zdrowym gruncie ojczystej mowy"

„(...) nie tylko przygody i podróże należy dawać młodzieży (...) poza tym 
wszystkim istnieje świat ludzki, do którego wprowadza nas historia" 

Krytycyzm wobec stale obecnej w  literaturze dla dzieci i młodzieży
1 w  jej ocenach, chociaż w  różnym stopniu eksponowanej, orientacji na 
edukację patriotyczną pojawił się dopiero na początku XX wieku. Przede 
wszystkim w  „Poradniku dla Czytających Książki", gdzie Stefania Sem- 
połowska pisała:

„Powieść historyczna krzewi idee niemoralne: nienawiści narodowe 
(specjalnie antyniemieckie), uwielbianie dla potęgi, cześć dla wojow
niczości. (...) książka mieści nietolerancję religijną (...)"

Także Stanisław Posner dostrzegał relatywizm moralny literatury dla 
dzieci i młodzieży i postulował, by zadaniem jej stało się przede wszystkim 
budzenie współczucia dla wszystkich ludzi: biednych i osieroconych, 
głodnych i źle odzianych, także dla tych, którzy „obcością wyglądu strach 
raczej mogą budzić w  dziecku". Wskazywał zatem na nową wartość: 
solidarność mimo wszelkich różnic społecznych i antropologicznych, 
zapewne i narodowych. Pisał przecież:

„N ie Robinson powinien stać w  polu widzenia lektury dziecięcej, ale 
raczej Don Kichot. Nie korsarz morski i lądowy, nie szczęśliwy zdobywca 
i wynalazca, ale ci raczej, którzy zapoznani i wyśmiani torowali ludzkości 
nowe ścieżki na drogach miłosierdzia i pracy, miłości i przebaczenia" 

Wypowiedź ta, skierowana jak cały specjalny numer „Poradnika..." 
przeciw pozytywistycznym ograniczeniom twórczości dla młodych, jest sym
ptomatyczna, jeśli chodzi o zmianę hierarchii aksjologicznej. W )Ó( wieku, 
a przynajmniej w  jego początkach problem narodu ustąpił miejsca innym 
wezwaniom, chociaż z pewnością nie przestał być obecny ani w  literaturze dla 
dzieci i młodzieży, ani w  poświęconej jej krytyce literackiej. Historia i życie 
pisały i piszą ciąg dalszy owego wątku. Nie tylko zresztą w  literaturze...
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LITERARY CRITICISM OF BOOKS FOR CHILDREN AND YOUTH VERSUS 
THE PROBLEM OF NATIONAL IDENTITY

Literary criticism regarding books for children and young people is an integral 
part of literary criticism. Its specific feature is ambivalence, a sort of a suspension 
between the author-sender and reader-receiver.

Already in the criticism after 1795 there appeared demands for literature for 
young people adjusted to the needs of the nation and expressing the "national 
spirit". It was Jędrzej Śniadecki who appealed to writers to make them write Polish 
books for children. The first reply to this appeal were „Śpiewy historyczne" (The 
Historical Songs) by Julian Niemcewicz, followed by another "school of Polish- 
ness" —  Pielgrzym in Dobromil (The Pilgrim in Dobromil) by Izabela Czartoryska. 
The importance of books in home education was stressed by Kazimierz Brodziński.

Also Piotr Chmielowski demanded patriotic education in books for young 
people during the postitivism. When Poland was under partition the role of the 
native tongue was stressed for the preservation of Polishness and, for example, the 
postulates were assessed put forward in the books by Klementyna Tańska-Hoff- 
manowa. The literary critics of that time valued very highly the patriotism of the 
works by Stanisław Jachowicz.

Critics valued in the books for children everything that was Polish, born in 
Poland. They were very much against for example the flood of foreign illustrations, 
mostly imported from Germany, which had no Polish, national climate.

The constantly present patriotically-oriented elements in the books for children 
and young people were criticised to some extent in the beginning of the 20th 
century. The critical opinions were voiced by Stefania Sempołowska or Stanisław 
Posner. The problem of national identity at that time had to yield to other 
challenges, but it was never completely neglected both in literature for children or 
young people and in literary criticism.
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Vincas Au ryła —  Litwa

TRADYCJE KULTUROWE 
w LITEWSKIEJ LITERATURZE DZIECIĘCEJ

We wszelkich dyskusjach o literaturze zawsze dobrze jest sięgnąć do 
przeszłości. Pozwala to nam zarówno na ocenę przebytej drogi jak 
i wyciągnięcie określonych wniosków. Wpływ, jaki wywiera na literaturę 
dziecięcą najstarszy rodzaj twórczości artystycznej, jakim jest folklor, 
określa również jej wierność narodowym tradycjom oraz takie czy inne 
innowacje.

Znany litewski folklorysta, profesor Norbertas Veljus, omawiając moty
wy mitologiczne poematu dla dzieci pióra Martinasa Vajnilajtisa pt. 
Brusniczka, pisze: „Gdyby, na przykład, wybuchła wojna i zaginęłyby 
wszystkie źródła naszej ustnej twórczości ludowej, a zachowałaby się tylko 
Brusniczka, to za tysiąc lat specjaliści od mitologii byliby w  stanie 
zrekonstruować na jej podstawie mitologię litewską nie rozmijając się 
zbytnio z prawdą" ^  Szczególnie wielkie znaczenie ma dla literatury 
dziecięcej foklor w  takich okresach historycznych, w  których naród walczył
0 swą państwowość i musiał przezwciężyć niebezpieczeństwo asymilacji. 
Przez długie lata litewska literatura dziecięca różniła się bardzo od literatury 
dziecięcej, np. Europy Zachodniej. Dopiero w  drugiej połowie XIX wieku 
do rąk dzieci litewskich dotarły Przygody Robinsona Cruzoe Daniela Defoe
1 bajki H. Ch. Andersena. Jednakże brak takiego rodzaju literatury był 
w  pełni kompensowany przez bogate ideowo i wyraziste dzieła litewskiego 
folkloru.

A więc dlaczego litewska literatura dziecięca powstaje tak późno? 
Przede wszystkim dlatego, że ze względu na niekorzystne warunki his
toryczne świadomość narodowa ulegała przez długi czas niszczącemu 
działaniu polonizacji, rusyfikacji i germanizacji. W roku 1864, po nałożeniu 
przez władze rosyjskie zakazu na prasę litewską i szkołę, naród litewski 
znalazł się na krawędzi upadku. Jednak nawet i w  tamtych czasach swoje 
życiodajne działanie na naród i jego język wywierała literatura. W roku 
1706 I. Shulcas przetłumaczył na litewski pierwszą obcą książkę — bajki 
Ezopa, stawiając sobie za cel przekazanie tych tekstów przy pomocy 
„czystych, prawdziwych słów litewskich". Do polskiego elementarza 
z roku 1763 wprowadzono pierwszy przetłumaczony na język litewski 
wierszyk Opiatek dla maiych dzieci, po to, by dzieci uczyły się czytać po 
litewsku. W początkach XIX wieku wydano w  języku litewskim zbiory 
bajek Ezopa, Fedrusa i La Fontaine'a. Wydano również pierwsze oryginal
ne bajki litewskie. Wyróżniały się one litewskim kolorytem i były nasycone 
litewskimi elementami etnokulturowymi. Również tytuł bajki Lis i  w ino



grona uzyskał „litewskie brzmienie" — Lis i  mięsne kiełbaski. Realizując 
dzieło „iitw izacji" bajek, tłumacze po swojemu rozwijali tematykę, zamieniali 
na „swoich" bołiaterów i nazwy geograficzne. Dla celów edukacyjnych 
dopisywali też pouczenia, które były często dłuższe niż sama bajka. 
Utalentowany beletrysta, biskup żmudzki Motiejus Valanćius, pisze w roku 
1864 książkę dla dzieci, w  której niektóre opowiadania pióra pisarza 
niemieckiego, Krzysztofa Schmidta, zostały do tego stopnia „przemalowa
ne" na kolor narodowy, że wyglądają jak dzieła w  pełni oryginalne. W ten 
sposób tłumaczona obca literatura dziecięca stała się wyrazicielką narodo
wej tożsamości. Do tłumaczenia wybierano takie dzieła, które zawierałyby 
bliskie litewskim elementy neoromantycznego pojmowania świata. Szcze
gólnie popularny był tu H. Sienkiewicz. W roku 1890 wydrukowano 
nielegalnie jego opowiadanie Janko Muzykant. Nieco później wychodzi 
z druku jego opowiadanie dla dzieci Latarnik popularność zyskują adaptacje 
powieści W pustyni i  w  puszczy oraz powieść historyczna Krzyżacy. Pod 
koniec XIX wieku, znany pisarz dziecięcy Pranas Mashetas, rozpoczyna 
prace nad wykonaniem tłumaczeń w  takim duchu, by odpowiadało to 
mentalności litewskiego dziecka. Jego przekłady charakteryzują się językiem 
poprawnym i obrazowym, zrozumiałym dla dzieci wszystkich warstw społe
cznych. Prace oryginalne tego pisarza oraz wykonane przez niego przekłady 
weszły później do serii książek pn. «Biblioteka Pranasa Mashetasa» 
początek której należy odnosić do roku 1968. Seria ta składa się z czterdzie
stu tomików i jest unikatowym rezultatem działalności dziecięcego pisarza.

Adaptacja literatury dziecięcej narodów sąsiednich umożliwiła przy
spieszenie powstania oryginalnej litewskiej literatury dziecięcej. W roku 
1918, po odbudowie niepodległości Litwy, w  związku z ustawicznie 
rosnącą siecią szkół i biłaliotek, wzrosło również zapotrzebowanie na 
literaturę dziecięcą, szczególnie taką, która mogłaby zaspokoić potrzeby 
duchowe młodego czytelnika. Powstają pierwsze oryginalne utwory w  za
kresie literatury dziecięcej, które reprezentując sobą niemałą wartość 
artystyczną, stały się częścią składową w  przestrzeni europejskiej literatury 
dziecięcej i zaczynają spłacać dług ogólnoświatowej literaturze dziecięcej. 
W roku 1935 literatura litewska wchodzi do Międzynarodowego Katalogu 
Literatury Dziecięcej w  Genewie, a artystka Domicele Tarabildene przywozi 
z Paryża złoty medal uzyskany na Wszechświatowej Wystawie za swoje 
ilustracje do poematu Kazysa Binkisa Jonas u Cyganów.

W roku 1940 okupacja położyła koniec rozpoczętemu w  niepodległym 
państwie odrodzeniu literatury dziecięcej. Po zakończeniu wojny wielu 
utalentowanych pisarzy znalazło się na Zachodzie. A przed tymi, którzy 
pozostali na Litwie, stał dylemat — poddać się naciskowi ideologicznemu 
kładąc u podstaw swojej twórczości teorię walki klasowej, lub pozostać 
sobą, wybierając dla swoich utworów tradycyjne litewskie, neutralne, 
„wieczne" tematy. Jednakowoż okrutny reżym nie pozostawił w końcu 
nawet i możliwości tego wyboru. Pisarze byli represjonowani. Dwóch 
utalentowanych pisarzy dziecięcych K. Bajarchjus i K. Jakubenas zostało 
podstępnie zamordowanych.



Po śmierci Stalina i pewnym zmiękczeniu reżymu wierni swym ideałom 
pisarze litewscy, nawet ci wyróżnieni Nagrodą Leninowską, lawirując na 
krawędzi dozwolonego i zakazanego, wykazali niemało pomysłowości 
twórczej i zdołali umiejętnie wzbogacić zakamuflowanymi treściami nawet 
pisane przez nichi dla dzieci utwory cenzurowanego realizmu.

Jeśli ktokolwiek zapytałby o to, jaka jest najbardziej charakterystyczna 
cecha litewskiej literatury dziecięcej okresu autorytaryzmu, bez wahania 
odpowiedziałbym, że to poczucie odpowiedzialności za kształtowanie 
człowieka, zarówno dla samego siebie, jak i dla narodu, i całego świata.

W okresie reżymu autorytarnego ukształtowało się w  literaturze dziecię
cej kilka typów artystycznego odzwierciedlenia rzeczywistości. U podstaw 
pierwszego typu leży podane narodowi w  wyraźnej formie odzwierciedlenie 
realiów litewskiego obrazu życia. Dzieci i dorośli trzymają się ustalonych 
przez wieki norm, obyczajów i innych wartości ekokulturalnych. Tu w  cen
trum uwagi znajduje się przytulny świat stylizowanych lub literackich bajek: 
folkloryzowana twórczość bogata w  trafne myśli i alegoryczne opisy różnych 
epizodów ludzkiego życia. A. Vajchjulajtis w  Ameryce, a Kazys Boruta na 
Litwie, wykorzystując metody realizmu mitycznego odtwarzają w  formie 
swoistego eposu starożytną kulturę życia wiejskiego. W książce K. Boruty 
Wędrówki Jurgisa Paketury wyczuć można cechy podobieństwa do szeregu 
komicznych epizodów z przygód Miinchhausena i Eulenspiegela.

Drugi typ utworów wprowadza czytelnika w  świat despotycznych 
władców i ich uciemiężonych poddanych. U person ifikowani bohaterowie 
literaccy, ze względu na swoje ułomności, trafiają do wydumanego kraju, 
w  którym rządzą despoci oraz wciągani są w  w ir nader niebezpiecznych 
przygód. Tutaj narażeni zostają na wszelkie możliwe ciężkie doświad
czenia. W życiu dziecka trudno jest odróżnić i zrozumieć ułomności 
człowieka. Pisarz wykorzystując awanturnictwo, ekscentryczne epizody 
oraz postacie, wciąga młodego czytelnika do wesołej, pełnej aluzji zabawy 
(literackie powieściowe baśnie A. Avizhjusa, Kazysa Sai, Vytaute Źilin- 
skaite, A. Żubry). Literacka baśń-powieść V. Petkjavichjusa Gliniany 
Mateusz — król ludzi ze względu na dużą objętość oraz bogactwo pro
blematyki, zwana także powieścią-legendą, obejmuje kilka wieków życia 
i walki z wrogami jakiegoś wydumanego narodu. Pracowitych mieszkań
ców Donuwy okrutnie gnębi władca-krwiopijca Birbizas. Widząc ich 
krzywdy ożywa nawet gliniana figurka. Z martwego bezdusznego materia
łu — gliny rodzi się dumny i kochający wolność człowiek, który gdyby 
chociaż raz poprosił o łaskę nikczemnika, z powrotem obróciłby się 
w  glinę. Ten alegoryczny Gliniany Mateusz wyzwala Donuwę, przegania 
grabieżców i ogłosiwszy się panem, dąży do osiągnięcia wiecznego 
szczęścia i sprawiedliwości. I tu paradoks — wolni ludzie zaczynają 
narzekać — „stopniowo zanikł strach gdyż zabrakło cierpienia, znikło 
zagrożenie, nie było głodu, ale zanikła również miłość, gdyż zabrakło 
miejsca dla nienawiści". Pozostała tęsknota oraz dążenie do war
tości materialnych, a ludzie upodobnili się do mumii opętanych utrwa
lonymi zasadami. Gliniany Mateusz nie znajduje prawdy uniwersalnej



Każdy człowiek i każdy naród wyznaje swoją prawdę. Powieściowe baśnie 
V. Petkjavichjusa, К. Sai, V. Zhilinskajte nie zyskały specjalnego oficjalnego 
uznania, gdyż zawierały niepożądany podtekst. Budziły one wspomnienia
0 ujarzmionym narodzie, dążeniu do wyzwolenia, budziły ambicje narodo
we, dumę ze swoich przodków, zmuszały do zastanowienia się nad losem 
współczesnego człowieka. Niektóre z tycłi utworów spotkały się z oficjalną 
krytyką państwową.

Do trzeciego, najliczniejszego typu literatury dziecięcej zaliczyć należy 
utwory, podstawą których jest humanizm ekologiczny. U ich podstaw leży 
szacunek do samoistności oraz spójności człowieka z przyrodą. Tacy 
pisarze jak A. Vajchulajtis, V. Źilinskaite, V. Petkjavichjus, К. Saia, 
V. Tamulajtis wybrali w  swojej twórczości kierunek tzw. realizmu magicz
nego, orientując się na świat przyrody i człowieka. W sytuacji skażonego 
humanizmu, podwójnej moralności, zakłamania, życia bez Boga, głupich 
aluzji sprzeciwiali się oni cywilizacji technicznej zwracając się do archaicz
nych warstw podświadomości kulturowej naszego narodu, kierowali duszę 
ku transcendentności. Tradycja okazała się pomocna i bardzo ważna. 
Twórczość alegoryczna pomagała człowiekowi w  świadomym spełnieniu 
swojego obowiązku obywatelskiego. Nawet w  najcięższych warunkach 
pisarze odnajdywali możliwości przekazywania w  swoich utworach idei 
sprawiedliwości, wolności oraz miłości chrześcijańskiej. Pięcioro z aktyw
nie piszących dla dzieci stało się sygnatariuszami Aktu Niepodległości 
Litwy oraz posłami do Parlamentu.

W ostatnim czasie w  literaturze ukształtowała się postać trudnego 
chłopaka ukazana na tle konfliktów z rodzicami, szkołą i społeczeństwem. 
Opowieść młodego pisarza V. Rachickasa Zajączek postrzeleniec ((1985) 
stała się bestsellerem dla młodych czytelników. Ukazuje ona próbę przed
stawienia tragizmu chłopca, którego tragiczne przeżycie spowodowało 
samobójstwo. Dylogia K. Kaukasa Dla muchy lepiej (1988) oraz Dla 
muchy jeszcze lepiej (1993) należy do tego kierunku, który rezygnuje ze 
stereotypów i zakazów występujących w  literaturze dla dzieci i młodzieży. 
Dylogia zawiera nadmiar scen awanturniczych, przemocy, zabójstw, nar
komanii, czarnej magii, mistyki i rozboju. Na kartkach opowieści realistycz
nej występują różne środki przekazu artystycznego; tryska „czarny" język 
ulicy, żargon, niecenzuralne wyrażenia. Rzuca się w  oczy wyzwanie nie 
tylko zasadom moralności okresu reżymu autorytarnego, ale w  ogóle 
wszystkim tradycyjnym wartościom ogólnoludzkim. Bohaterów opowieści 
nurtują pytania: dlaczego żyję — czy po to, aby istnieć w  świecie uporząd
kowanym przez określone normy, czy po to, by szybować w  wolnej 
przestrzeni, a może i w  ogóle bez powodu? Ogarniają ich kompleksy 
zawziętego i wstrętnego karzełka Cynobera. Młodzież przeżywa stres 
z powodu poczucia małej wartości i dlatego przybiera jakąś pozę wyzywa
jącą, ucieka się do różnych sztuczek, walczy o uznanie, nieważne czyje
1 czego. Cechą charakterystyczną wielu z nich jest masochizm (może 
dlatego, by otoczenie uznało ich bezwzględność rekompensując w  ten 
sposób ich niepełnowartościowość?). Niekiedy tylko w  głębi oka lub



w westchnieniu przebija się tęsknota do innego życia, głównie przy 
wspomnieniach o kiedyś słyszanych delikatnych słowach, przyjemnych 
melodiach, urodzie świata oraz dobroci. K. Krauskas dąży do odzyskania 
harmonii duchowej, przywrócenia norm moralnych, a to dlatego, że jego 
bohaterowie dorastali w  świecie zupełnie innej moralności. Droga mło
dzieży do rozsądnego życia, wypaczona w  dzieciństwie przez rodzinę, 
szkołę i społeczeństwo jest długa i ciężka, a odrodzenie duchowe może 
obrócić się w  zwyrodnienie. W prozie pisarza przewijają się motywy 
zachowania młodzieży akcentujące psychiczne przyczyny zła, które mogą 
wydawać się szokujące, obce i niezrozumiałe dla wielu rodziców, nauczy
cieli oraz społeczeństwa. W jego dylogii znajdują odzwierciedlenia uroki 
współczesnej popkultury niszcząco oddziaływującej na duszę młodzieży. 
To są zjawiska tej kultury, o której latem tego roku mówił Zbigniew 
Brzeziński na Praskiej Konferencji Krajów Postkomunistycznych: „W y
graliśmy «zimną w o jnę», ale zapłaciliśmy za to swoją cenę. Przerażający 
jest wygląd naszych miast. Należy koniecznie postarać się o zmiany 
w  infrastrukturze społecznej. Wiele problemów związanych jest z przestęp
czością. My tworzymy kulturę, która po jakimś czasie może doprowadzić 
do upadku społeczeństwa. To są bardzo ważne problemy" („Respublika", 
1994.09.07, s. 17). Problemy te są szczególnie aktualne dla liczebnie 
małych narodów. Litewski uczony, fizyk i pisarz, Kazis Almenas zamiesz
kały w  USA, uważa, że wraz z upadkiem „m uru" stworzonego przez reżym 
autorytarny, na Litwę wdarł się strumień kultury masowej, a język angielski 
zaczął wypierać język litewski z codziennego użytku. Przewiduje on, że 
w  najbliższych dziesięcioleciach dla części młodzieży litewskiej (może to 
być 60, 40 lub 30%) znajomość języka litewskiego okaże się niepotrzebna. 
„Naród litewski nawet i teraz z wielkim trudem odnawia się biologicznie. 
Dodajcie jeszcze odpływ jakiejś części ludności (tj. narodu litewskiego — 
V.A.) i jego los staje się jasny". Swoje przewidywania K. Almenas popiera 
faktami stwierdzającymi, że w  ciągu ostatniego pięćdziesięciolecia naród 
litewski stracił 95% swojego młodego pokolenia. Proces asymilacji prze
biega dlatego w  takim tempie, że kultura litewska była dla młodzieży 
nudna. Niemożliwe jest przekazanie kultury, jeśli dla odbiorcy młodzieżo
wego jest ona nieciekawa. W systemie totalitarnym to być może jest 
możliwe, natomiast w  społeczeństwie demokratycznym nie da się 
określić.

Jaka jest więc przyszłość?

Jako przeciwwagę dla kultury banalnej, prymitywnej, odpychającej, 
nawet pornograficznej kultury masowej pisarz proponuje w  ramach kultury 
litewskiej stworzenie „kultury przetrwania". Pojęcie „kultura przetrwania" 
wywodzi się ze słów: „wytrzymać", „przetrzymać", „wytrw ać" w  otocze
niu innych kultur. W opinii pisarza kultura litewska nie zawiera w  sobie 
prawie niczego, co mogłoby zainteresować współczesną młodzież mającą 
dostęp do kultury masowej. Tu nie ma ani narracji, ani tekstu, ani 
komiksów, ani materiałów poglądowych, ani filmów, ani wideokaset, ani



gier komputerowych, mogących konkurować ze standardową wydawaną 
na eksport produkcją. Młodzież z trudem wytrzymuje nudę wiedząc, że 
w  pobliżu jest dostatecznie dużo ciekawych obiektów. Naciągana na siłę 
kultura wywołuje tylko sprzeciw.

Jak więc powinna wyglądać „kultura przetrwania"? Jej dewizą jest: 
popularna forma — litewska treść. Pierwszym i podstawowym wymaga
niem jest to, że teksty dla młodzieży powinny być ciekawe. Z punktu 
widzenia formy należy korzystać ze sprawdzonych środków kultury maso
wej, z proponowanych przez nią gatunków, postaci, metodyki kom
ponowania akcji oraz elementów atrakcyjności.

A treść?

Treścią winna być mitologia bałtycka. Pod koniec XX wieku człowiek 
Zachodu przesycony myślą technologiczną oraz ograniczony wymagania
mi moralnymi chrześcijaństwa, na czasy pogaństwa patrzy jak na 
„utracony raj". Możemy stwierdzić, że prace Marii Gimbutene znanej 
uczonej (która zmarła w  zeszłym roku), dotyczące architektury europejskiej 
wywołały zainteresowanie na całym świecie. Są oznaki, że to zaintereso
wanie będzie w  dalszym ciągu wzrastać. W tym kontekście mitologia 
bałtycka zasługuje na szczególną uwagę. W całej Europie nie było pogan, 
którzy w  odległych czasach mogli być porównywani z Litwinami i Żmudzi- 
nami. Wykopaliska budowli pogańskich w  Wilnie, u podnóża góry Giede- 
mina, są odwiedzane przez tłumy zagranicznych turystów oraz ludność 
miejscową. Na tych ruinach rozgrywane są misteria na motywach sztuki 
Justinasa Marcinkjavichjusa — Mindaugas. Po całej Litwie rozsiane są 
wzgórza zamkowe, tajemne podziemia. Żywe są tu liczne legendy o walce, 
bohaterskich wyczynach i okrucieństwach. Wszystko to świadczy, że 
nigdzie indziej, ale w  centrum Europy to znaczy na Litwie, aż do późnego 
Średniowiecza mieszkali poganie, którzy nie tylko wytrzymali całe stulecia 
naporu chrześcijaństwa, ale i sami byli stroną atakującą. Tych kilka stuleci 
obfituje w  wydarzenia oraz osobistości historyczne. Okres ten ciekawy jest 
nie tylko dla nas, ale również i dla sąsiednich narodów.

„Kultura przetrwania" nie jest celem samym w  sobie. Ma ona swojego 
zleceniodawcę. Dla młodego klienta jest to zainteresowanie czytelnicze. 
Źródłem tych zainteresowań są: romantyczność świata starożytnego, przy
gody, walka, walka bohaterów historycznych, mieszczące się w  formach 
i gatunkach kultury artystycznej. Czy nie może w  tym przypadku treść 
litewska konkurować z powodzeniem z międzynarodową kulturą narodo
wą? Czy nie warto byłoby zwrócić uwagę pisarzy reprezentujących 
sąsiednie kultury na mitologię oraz historię bałtycką? I czy nie mogłoby to 
zapoczątkować przezwyciężania historycznie ukształtowanych przeszkód, 
a niekiedy i wrogości istniejącej między tymi kulturami?

P rzyp is
 ̂ „Mokikla" 1993, nr 2, s. 24.



CULTURAL TRADITIONS IN LITHUANIAN CHILDREN'S LITERATURE

The author characterizes the cultural traditions of children's literature in 
Lithuania and focuses and folklore. It was of particular innportance in those historical 
periods when the nation fought for its independent statehood and the danger of 
assimilation was a serious threat. Folklore at such times played a conpensatory role 
due to the lack of literature from Western Europe which reached Lithuanian children 
only in the second half of the 19th century.

Lithuanian children's literature appeared rather late due to unfavourable his
torical conditions (polonization, russification, germanization). The emergence of 
original Lithuanian literature was preceded by adaptations of literature of the 
neighbouring countries. Lithuanian children's literature started to develop only after 
Lithuania gained independence in 1918. In 1940 the Nazi occupation put an end to 
the work already begun. After the war many writers found themselves in the West, 
whereas in the country they were repressed.

During the authoritarian regime children's literature was characterized by several 
types of artistic presentation of reality; everyday life in Lithuania, the world of 
despotic rulers and their subjects, ecological humanism. Recently a new character 
appeared in Lithuanian novels: a youth in conflict with the parents, school and 
society.

Lithuanian youth is under the influence of mass culture, banal and primitive, 
sometimes pornographic. Lithuanian "culture of survival" opposes this type of 
culture. Its guiding principle is: popular form —  Lithuanian content. Literature for 
children and young people must be attractive. It should also contain elements taken 
from Baltic mythology, historical events, old tales and excavations. The Lithuanian, 
national content may successfully compete with international mass culture. The 
interest of foreign writers in the Lithuanian tradition and culture might help to 
overcome the dislike for cultures of various nations and even hostility between some 
of them.



Andreas B ode— Niemcy

NARODOWE LITERATURY DZIECIĘCE, 
STOPIEŃ ICH ZNAJOMOŚCI I OBSZAR 

ODDZIAŁYWANIA W EUROPIE

Wszyscy wyrośliśmy w  towarzystwie bajek Grimma i Andersena. Później 
towarzyszyliśmy Tomkowi Sawyerowi i Huckleberry Finnowi w  ich przygo
dach i marzyliśmy o Robinsonie Cruzoe i jego wyspie. Powieści Juliusza 
Verne'a zaprowadziły nas na księżyc, do środka Ziemi i w  80 dni dookoła niej. 
Morderstwo przy uL Morgue Edgara Allana Poe podekscytowało nasze 
nerwy, czarownica i mały zielony wąż w  Złotym Garnku E. T. A. Hoffmanna 
oczarowały nas, a z Dżepetto i jego drewnianym synkiem drżeliśmy ze strachu 
w  brzuchu rekina, czy nie zgaśnie nam ostatni ogarek świecy.

Literatura światowa stawała się klasycznymi pozycjami książki dla 
dzieci, a książki dla dzieci stawały się literaturą światową. Czy to oczywi
stość? Może — gdyż nasz kontynent, Europa, dał schronienie wielu naro
dom żyjącym ciasno obok siebie; w  ciągu niewielu godzin jazdy pociągiem 
zmieniają się obszary jęyzykowe i kulturowe. Kto nie hołduje z gnuśnością 
prowincjusza zasadzie „pozostań w  kraju i odżywiaj się uczciwie", lecz 
przeciwnie, chce się czuć w  całej Europie jak w  domu, ten nie może się 
obejść bez znajomości trzech lub więcej języków. Okazało się to właściwie 
całkiem naturalne, gdy „być w  domu" w  Europie, znaczyło także „być 
w  domu" w  literaturze europejskiej. Jednak właśnie, pomijając niewielu 
autorów i ich dzieła, nie ma w  literaturze dla dorosłych, ani dla dzieci 
przedstawienia tego problemu.

Czyż każdy z nas nie musiał kiedyś stwierdzić, że określone dzieła, które 
jego naród zalicza do najwartościowszych skarbów literatury i bez których 
nie mógłby sobie wyobrazić swego dzieciństwa, dla innych narodów mają 
małe znaczenie, albo nie są im nawet znane? Przyjrzyjmy się trochę karierze 
czytelniczej klasycznych książek dla dzieci.

Pippi Pończoszanka autorstwa Astrid Lindgren należy bez wątpienia 
do wielkich dzieł klasycznych. Książka ta stanowi żelazną pozycję czytel
niczą dla dzieci skandynawskich i niemieckich. Jednak we Francji nie 
zyskała ona uznania, jak również we Włoszech, gdzie należy stwierdzić 
ogólnie małe zainteresowanie szwedzką literaturą dla dzieci. Podobną 
opinię należy wypowiedzieć o wielkiej fińskiej autorce Tove Jansson, która 
w  Finlandii jest czczona jak jakaś królowa, jednak jej wielka saga 
o Muminkach w  innych krajach jest różnie rozpowszechniona. Powieść 
Michaela Endego Nie kończąca się historia została wprawdzie przetłu
maczona na wszystkie ważne języki (w  Japonii wręcz wystąpił kult



Endego), jednak w  Anglii ledwie jest znana. Cebulkę Gianniego Rodariego 
można kupić i czytać w  wielu językach, jednak książka ta jest klasyką tylko 
we Włoszech.

W krajach, do niedawna komunistycznych, wszystkie dzieci znały 
opowiadania Timur i  jego drużyna Arkadija Gajdara. Jednak w  krajach 
Europy Zachodniej ten komunistyczny bestseller był całkowicie nieznany. 
W kręgu języka rosyjskiego nie do pomyślenia jest dzieciństwo bez 
wierszowanych bajek światowej sławy poety Aleksandra Puszkina. Mimo 
wielu przekładów nie stały się one jednak nigdzie indziej popularne. 
Również książka Marii Konopnickiej O krasnoludkach i  o sierotce Marysi 
jest poza Polską prawie nieznana. Nawet nowe genialne ilustracje Genadi- 
ja Spirina nie mogły wiele pomóc.

1. Różna reprezentacja narodowych literatur w  innych krajach
Jeśli chcemy po ustaleniu tych pozornych sprzeczności prowadzić 

badania, to napotykamy duże trudności w  znalezieniu odpowiednich 
danych w  literaturze fachowej —  porównawcza historia literatury w  za
kresie książki dla dzieci jest jeszcze dotąd w  stadium początkowym. 
Dlatego też muszę przy moich rozważaniach mechanizmów daleko idącej 
wymiany w  zakresie literatury oprzeć się na obserwacji i moim doświad
czeniu, bez możliwości podania pewnych danych statystycznych ^

1. 1. Zagraniczna literatura dla dzieci w  Niemczech 
po II wojnie światowej

Od 1950 do około 1979 roku panowała w  Niemczech korzystna 
koniunktura na szwedzką literaturę dziecięcą. Uchodziła ona za najbardziej 
postępową w  Europie. Jej zwycięski pochód związany jest przede wszyst
kim z nazwiskiem Astrid Lindgren, której droga do światowego sukcesu 
zaczęła się w  Niemczech. Powody tego są łatwe do zrozumienia; narodo
wy socjalizm gwałtownie zahamował rozwój pełnowartościowej literatury 
młodzieżowej. Aż do późnych lat pięćdziesiątych była ona odbiciem 
przedwojennych autorów, a nowych pisarzy było niewielu. Dlatego 
szwedzka literatura pełniła dla nas funkcję awangardy.

Od 1980 r. można stwierdzić zmniejszenie się szwedzkich licencji dla 
Niemiec i innych krajów. Jeśli w  latach sześćdziesiątych zamawiano 
w  szwedzkich wydawnictwach tylko z USA i Niemiec 25 ООО egzemplarzy, 
to dziś można sprzedać ok. 15 000-20 ООО egzemplarzy jednego tytułu do 
pięciu krajów łącznie. Przyczyna: naturalnie szwedzka literatura nie stała 
się gorsza, ale literatura innych krajów poprawiła się tymczasem zarówno 
ilościowo jak i jakościowo. Licencje ustaliły się na normalnym poziomie 
ilościowym.

To co powiedziałem o wpływie szwedzkiej literatury na niemiecką 
odnosi się do roku 1989, oczywiście tylko do Republiki Związkowej 
Niemiec, Austrii i Szwajcarii. W NRD pozostawała szwedzka literatura 
dla dzieci z Astrid Lindgren, Tove Jansson i innymi całkowicie



nieznanymi autorami. Tuta] pozbawiono dzieci czegoś dobrego (bardziej 
ze względów ekonomicznych niż politycznych). Zostały one za to wpraw
dzie także uchronione przed niektórymi trywialnymi objawami literatury, 
jak na przykład Zarazą En id Blyton.

Ze względów politycznych od 1946 r. NRD opanowała naturalnie 
rosyjska literatura dla dzieci i młodzieży. Nie tylko rynek został zalany 
tłumaczeniami z rosyjskiego, ale również rodzimi nowi pisarze zaczęli 
kierować się przy wyborze koncepcji treściowych przykładem sowieckim, 
jak Erwin Strittmatter, który w  Tinko opisywał przeciwieństwo między 
„wstecznym" starym pokoleniem, a młodym „postępowym" wiernym 
komunistycznym zasadom. Wprawdzie młodzież NRD i pozostałych krajów 
Europy środkowowschodniej poznawała nie tylko sowiecką literaturę 
agitacyjną (wspomniałem już Arkadija Gajdara, przypomnę jeszcze Mikoła
ja Ostrowskiego powieść Jak hartowała się stal). W ich nurcie pływały 
również rosyjskie u tw ór/ klasyczne, które dotychczas znane były najwyżej 
dorosłym: opowiadania dla dzieci Lwa Tołstoja, opisy zwierząt i przyrody 
N. Priszwina, utwory Iwana Turgieniewa i inne.

1.2. Spojrzenie na sytuację w  innycłi krajacli
W Rosji literatura zagraniczna była zawsze bardzo dobrze reprezen

towana. W ubiegłym stuleciu rosyjska literatura dla dzieci i młodzieży 
składała się w  dużej części z przekładów z niemieckiego i francuskiego. 
Również w  okresie sowieckim stosunkowo dużo tłumaczono z innych 
języków. Można było przeczytać w  rosyjskich pracach o Michaelu Ende, 
Astrid Lindgren, Christine Nóstlinger, Otfriedzie Preussierze lub Tove 
Jansson chociaż tylko wtedy, jeśli się miało szczęście, można było złapać 
jakiś egzemplarz ich utworów. Sowiecka gospodarka niedostatku prze
szkadzała autorom książek dla dzieci piszących w  innych językach uzyskać 
większe znaczenie. W ogóle przeważały utwory klasyczne i bajki, które 
wciąż były drukowane w  niezliczonych wydaniach.

W literaturze dziecięcej Polski, Czechosłowacji, Węgier i Bułgarii orientuję 
się gorzej, ale sytuacja powinna wyglądać podobnie do rosyjskiej — utwory 
klasyczne i bajki w sz^zie dobrze znane, a współcześni autorzy, przede 
wszystkim z tematami problemowymi, nieznani prawie wcale.

Szczególnie źle wyglądają literatury mniejszych krajów, gdy ich języki 
poza nimi prawie wcale nie są znane. Często są one bogate w  dobrą literaturę.

Pełen humoru Jukka Parkkinen należy w  Finlandii do najbardziej ulubionych 
autorów: jednak kto przetłumaczy jego książki pełne gier słownych? On sam 
myślał o tym, lekko zrezygnowany, gdyż kiedyś postanowił pisać w sposób tak 
wyrafinowany, aby nie można było tego przetłumaczyć. Udało mu się to 
całkowicie — do dziś nie ukazała się ani jedna jego książka w  innych 
językach. Również wywierające silne wrażenie wspomnienia dzieciństwa 
sławnego pisarza estońskiego są poza jego krajem prawie nieznane.

Holendrzy Imme Dross i Tonka Dragt są jednak w  niektórych krajach 
dobrze znani, ale na drodze do Europy Wschodniej powstrzymują ich 
ciągle jeszcze niepokonane okopy informacyjne — czyż znani są w  krajach



mówiących językami słowiańskimi; Joan Aiken, Aidan Chambers, Tormud 
Haugen, Jostein Gaarder, Peter Pohl, Roberto Piumini — aby wymienić 
tylko niektórych najsławniejszych autorów? I cóż my właściwie wiemy
0 polskiej, czeskiej i rosyjskiej literaturze dla dzieci naprawdę?

1.3. Rozprzestrzenianie się angielskich wpływów
Około 1900 r. połowa książek tłumaczonych na szwedzki pochodziła 

z Niemiec, a 30% z Anglii. W 1970 r. tylko przeszło 5% to tłumaczenia 
z niemieckiego, a powyżej 70% z angielskiego. Marsz języka angielskiego 
jako języka światowego pociągnął za sobą wzmożone zainteresowanie 
angielską kulturą i sposobem życia. Nie dziwi więc, że także w  Finlandii 
tłumaczy się głównie książki angielskie, a szwedzkie niewiele, chociaż 
Szwecja kulturowo stoi bliżej Finów. W innych krajach europejskich 
powinno być podobnie, tylko brakuje danych.

Wpływ angielskiego na język miejscowy, a więc także na literaturę 
dziecięcą jest tak oczywisty, że nie potrzebuję dalej tego faktu omawiać. 
Tylko jeden przykład: jak Tomasz Mann mógł w  swoich dziełach jeszcze 
całe rozdziały pisać po francusku i być pewnym, że będą zrozumiane, tak 
dzisiaj są powszechnie przyjęte wyrażenia angielskie, szczególnie w  tych 
książkach, które chciałyby położyć nacisk na młodzieżowość. I dlatego aby 
opowiadania kryminalne niemieckiego autora Wolfganga Ecke miały 
u dzieci powodzenie, musiały naturalnie dziać się w  Anglii, a ich bohatero
wie nosić nazwiska angielskie. Odwrotnie, angielscy wydawcy tylko 
bardzo niechętnie kontraktują zagraniczną literaturę. Astrid Lindgren, 
Michael Ende mogą oczarowywać w  innych krajach miliony — w  Anglii są 
oni prawie, albo wcale nieznani.

2. Nieictóre przyczyny różnego przyjęcia narodowej literatury
w  innych krajach
Spróbujmy jednak chociaż wyjaśnić sobie różny stopień znajomości 

autorów w  innych krajach.

2.1. Znaczenie tłumaczeń i opracowań
Wszystkie dzieci Europy znają Astrid Lindgren, odnowicielkę szwedz

kiej literatury dla dzieci. Lepsza jest znajomość prozy niż poezji. Dorów
nujący jej znaczeniem jako odnowiciel szwedzkiej poezji dla dzieci jest 
Lennart Heilsing, ten wielki żongler słów. Za granicą jest on prawie 
nieznany. Oczywiście — ponieważ razem z Puszkinem i wielu innymi 
poetami dzieli on los bycia nieprzetłumaczalnym. Książki o Muminkach 
Tove Jansson i Pippi Langstrumpf zosta\y źle przetłumaczone na francuski
1 prawdopodobnie dlatego nie zyskały powodzenia. Natomiast Michael 
Ende zawdzięcza swój triumf w  Japonii na pewno w  znacznej części 
intuicyjnemu przekładowi; w  rosyjskim jego Nie kończąca się historia 
w  wyniku nieodpowiedniego przekładu straciła wiele ze swego oddziały
wania. A więc powodzenie pisarza w  innym kraju zależy w  dużym stopniu



od możliwości dobrego tłumaczenia. Również szczęśliwe opracowanie, 
nawet jeśli znacznie oddala się od tekstu oryginału, może w  sposób 
rozstrzygający przyczynić się do popularności utworu. Dzieci rosyjskie 
znają Pinokia tylko w  wersji Aleksego Tołstoja pod tytułem Zolotojkijucik 
(Złoty kluczyk).

Liczne tomy o doktorze Dolittle H. J. Loftinga występują tylko 
w  zbiorowej wersji Kornieja Czukowskiego, jako Doktor AjboUt (Doktór 
OjboU). Bajki Kot w  butach i Czerwony Kapturek, które Bracia Grimm 
ponownie opowiedzieli, zostały w  Niemczech przyjęte jako praniemieckie, 
tak że normalny czytelnik nie ma pojęcia, że icli autorem był Charles 
Perrault. Robinson Cruzoe był w  końcu XVIII i na początku XIX wieku 
znany w  Europie, a nawet, co wygląda groteskowo, w  samej Anglii tylko 
w  opracowaniu J. H. Campe jako Robinson młodszy — tak bardzo 
przewyższyło ono znaczeniem oryginał.

2.2. Wpływ narodowych przesądów, upodobań, cech i barier 
ekonomicznych

Gdy Michael Ende nie odniósł w  Anglii sukcesu, przyczyny nie 
należało na pewno szukać w  nim, lecz w  przesądzie angielskich czytel
ników, którzy myśleli że nikt nie może tworzyć dobrej literatury fanta
stycznej poza samymi Anglikami. To samo dotyczyło wspomnianej już 
wcześniej powieści kryminalnej.

Michael Ende miał również pecha w  USA. Jego Jim Knopf jest 
wprawdzie sympatycznym młodzieńcem, ale, niestety, jest Murzynem, 
w  związku z tym książka Jim  Knopf und Lukas Lokomotivfiihrer nie miała 
szans u wydawców, którzy obawiają się o czarnych klientów, gdyż czarni 
bohaterowie nie są przedstawiani wystarczająco bohatersko.

Karol May poza Niemcami osiągnął sukces tylko w  krajach skan
dynawskich i bałtyckich, natomiast w  Anglii i Francji nie, gdyż tam jego 
naiwny niemiecki patriotyzm najwidoczniej nie był ceniony. Za to my, 
Niemcy, nie znamy sławnego angielskiego pisarza przygodowego Roberta 
Michaela Ballatyne'a — na pewno z tych samych względów.

Obcość cudzoziemskie] literatury może jednak także przyczynić się do 
sukcesu jakiejś książki, gdy zaspokaja ona pragnienie egzotyki u czytelnika. 
Zainteresowanie dla północnego krajobrazu i stylu życia Skandynawów 
u niemieckich czytelników uczyniło z takich książek, jak My na wyspie 
Saitkrkkan Astrid Lindgren, bestsellery; przeciwnie upodobania Szwedów 
do rzeczy mistycznych i nastrojów melancholicznych, które stoją za 
popularnością powieści Marii Gripe u Niemców, nie występuje. Opowia
dania i bajki rosyjskie nie mają znów u nas ostatnio tak wielkiego 
powodzenia ze względu na przedstawiany przez nie inny sposób życia.

2.3. Nierównomierność przyjęcia
Zjawiskiem szczególnego rodzaju jest nieprzewidywalne przyjęcie ro

dzimego pisarza za granicą, albo mówiąc prosto i zrozumiale; niektórzy 
autorzy są w  innych krajach sławniejsi niż w  domu; pisarze i poeci bardzo



znaczący w  kraju mogą być za granicą całkiem nieznani. Podałem już jako 
przykład Lennarta Hellsinga.

Dla ilustracji muszę opowiedzieć krótko pewną anegdotę: Rozmawia
łem raz z bardzo oryginalną i w  swoim kraju bardzo łubianą węgierską 
pisarką — Evą Janikovszky o stopniu znajomości pisarzy zagranicznych na 
Węgrzech i w  Niemczech. Spytała mnie ona przy tym, czy amerykański 
pisarz Kurt Vonnegut jest u nas równie sławny jak na Węgrzech. Nie 
czytałem wprawdzie nic tego autora, ale wiedziałem, że jego utwory nie są 
Niemczech bardzo rozpowszechnione. Eva Janikovszky zdziwiła się bar
dzo, a następnie powiedziała śmiejąc się chytrze: „A le u nas na Węgrzech 
jest on światowej sławy!".

Aby ustalić, jakie są przyczyny tego zjawiska, musimy przeprowadzić 
badanie przyjęcia każdego pojedynczego pisarza. Tu można tylko stwier
dzić stan rzeczy, zaznaczając ewentualnie z lekka jego podstawy. Dlaczego 
Heinrich Heine jest w  Rosji tak sławny, a dlaczego co najmniej równy mu 
jako liryk Joseph Freiherr von Eichendorff jest tam całkiem nieznany? 
Dlaczego Lionel Feuchtwanger jest w  Związku Radzieckim popularniejszy 
niż Tomasz Mann? Dlaczego Aidan Chambers odnosi szczególnie w  Skan
dynawii sukces, a w  Niemczech prawie wcale?

O przypadku dobrego lub złego tłumaczenia już mówiłem. Co zostanie 
uznane za warte dobrego przetłumaczenia, zależy bardzo od chwilowego 
usposobienia społeczeństwa danego kraju w  stosunku do określonego 
tematu. To z kolei jest wynikiem sytuacji politycznej i gospodarczej.

Wcześniej w  Związku Radzieckim i w  NRD była drukowana z Europy 
Zachodniej tylko tak zwana literatura postępowa, co w  tekście otwartym 
oznaczało literaturę komunistyczną, albo literaturę, która rozprawiała się 
wyłącznie krytycznie z zachodnioeuropejskim społeczeństwem. Z własnej 
literatury eksportowały te kraje tylko utwory, które omawiały tematy 
apolityczne, albo książki sklasyfikowane jako „opozycyjne". Cała literatura 
szczucia, trywialne powieści militarystyczne nie trafiały więc na stoły na 
Targach Książki we Frankfurcie. Powód: to się nie sprzedawało, jak 
wiadomo, a również wstydzono się tego trochę przed „Zagranicą".

2.4. Wpływy ekonomiczne
Na podstawie tego, co poprzednio powiedziano, stwierdzamy: istnieje 

silny wpływ czynników ekonomicznych na publikowanie książek za grani
cą (tak zwana polityka wydawnicza). Gdy wydawnictwa z góry planują 
sprzedaż licencji, ma to wpływ na dobór tekstów, które muszą być tak 
wybrane, aby nigdzie nie wzbudzały zgorszenia.

Również autorzy mogą się kierować ekonomicznym punktem widzenia, 
na przykład rynkiem. Holenderka Therese Schins-Machleit podobnie jak 
wielu innych jej ziomków swe pierwsze książki napisała dla rynku niemiec
kiego i dopiero dużo później przetłumaczyła je na swą mowę ojczystą. 
Szeroko omawiana książka obrazkowa Rose blanche Roberto Innocentisa 
ukazała się najpierw we Francji, a następnie w  Niemczech jak również 
jego wspaniała interpretacja Pinokia, ponieważ była ona dla wydawnictw



włoskich nie dość „w łoska". Dopiero teraz zaczyna się we Włoszech 
zauważać jego istnienie.

3. Internacjonalizm w  dzisiejszej literaturze dla dzieci i młodzieży

3.1. Przykłady Niemiec
Dziś nie można już sobie zupełnie wyobrazić oferty literatury dla 

młodzieży bez książek dla dzieci i młodzieży z innych krajów. W samych 
tylko Niemczech udział zagranicznej literatury jest tak znaczny, że niemiec
ką nagrodą dla literatury młodzieżowej przeważnie wyróżniane są tylko 
utwory zagraniczne.

Przyglądając się, jaki tytuł jest zalecany przez największą niemiecką 
listę rekomendującą „Książka młodzieży", otrzymamy następującą poucza
jącą statystykę (jako przykład wybrałem wykaz z lat 1993/1994, inne 
roczniki dadzą wyniki podobne). Łącznie zarekomendowano tam około 
500 tytułów —  co stanowi około 10% całej produkcji tytułów w  zakresie 
książek dla dzieci i młodzieży. Z 299 rekomendowanych tytułów z dziedzin 
książki obrazkowej, pierwszych czytanek i czytanek książek dla dzieci 
i książek dla młodzieży pochodzi: tylko 52% (155 tytułów) z Niemiec, 
Austrii i Szwajcarii, reszta jest tłumaczeniami. I tak 21% (63 tytuły) 
z angielskiego, 12% (37 tytułów) ze szwedzkiego, 4% (13 tytułów) 
z holenderskiego i 11 % (41 tytułów) z innych języków. Z tych, 14 tytułów 
pochodzi z Danii i Norwegii, co powoduje, że właściwie udział skan
dynawski wynosi 16%.

A więc niemiecka literatura dla dzieci i młodzieży jest całkowicie 
międzynarodowa, chociaż ogranicza się ta między na rodowość do 41 % 
na angielsko-germańskim obszarze językowym. Z Europy Wschod
niej w  wykazie tym znajduje się tylko 5 tytułów (a więc 1% z 500). 
W innych literaturach zachodnioeuropejskich powinno to wyglądać 
podobnie.

3.2. Książka obrazkowa jako medium międzynarodowe
Właściwie książka obrazkowa jest jako medium międzynarodowe 

szczególnie wygodna. Już Jella Lepman założycielka Międzynarodowej 
Biblioteki Młodzieżowej w  Monachium, uznała książkę obrazkową za 
doskonałego pośrednika pomiędzy narodami, ponieważ może ona łatwiej 
przekraczać bariery językowe. Tak dziecko przedszkolne, jak dorosły, mogą 
się jednakowo cieszyć japońską książką obrazkową, bez dokładnego 
zrozumienia, co w  niej jest opowiadane; w  najlepszym przypadku nie 
zauważą nawet, że mają przed sobą książkę w  obcym języku, ponieważ 
również bez tekstu jest ona zrozumiała. W książkach obrazkowych, które są 
bardzo proste, chętnie rezygnujemy z tekstów.

Tak więc tylko przez przyglądanie się obrazkom można dowiedzieć się 
czegoś o właściwościach kultury obcych krajów. Egzotyka powiększa przy 
tym ciekawość.



Niestety, polityka wydawnictw książki obrazkowej idzie w  przeciwnym 
kierunku. Z powodu wysokich kosztów druku mniejsze wydawnictwa przez 
kooprodukcję powiększają nakłady, aby spadły koszty produkcji 
i wybierają przede wszystkim nie zobowiązujące obrazki i teksty o treści 
fantastycznej i bajkowej. Jeśli jeszcze wydawca ostrzeże ilustratora stanow
czo, aby nie wprowadzał do obrazków żadnego bohatera „kolorowego", ze 
względu na sprzedaż w  USA, ani z uwagi na wolę Allacha żadnej świni ze 
względu na rynek arabski, to już właściwie nic złego więcej nie może się 
stać.

Oznacza to, że często powstają przeszkody tam, gdzie w  ogóle nie 
można było tego przypuszczać. Pewne wydawnictwo austriackie chciało 
dać szansę młodej początkującej ilustratorce i wydać jej pierwszą książkę. 
Ponieważ główną postacią była krowa, artystka narysowała na okładce to 
zwierzę z ogromnym wymieniem, aby podkreślić korzyści z niej wynikają
ce. Wydawca jednak już przewidział protesty księgarzy i rodziców z powo
du możliwości zagrożenia moralności dzieci i nie chciał mieć wymienia. 
Ponieważ jednak ilustratorka nie chciała się rozstać z namalowanymi przez 
siebie wymieniem, nie wyszło nic ze wspólnego projektu —  faktycznie 
strony tytułowe austriackich magazynów już całkiem inaczej przygotowały 
dzieci, niż by to mogło zrobić niewinne wymię. Szwedzka Pija Lindenbaum 
osiągnęła książką obrazkową Else-Marie och smkpapporna (Else-Marie 
i  mali tatusiowie, 1990) międzynarodowy sukces, nawet w  U S A —  po 
tym, jak ze względu na delikatne amerykańskie dusze dyskretnie usunęła 
końcowy obrazek, gdzie siedmiu małych ojców z matką o obfitych 
kształtach i córeczką siedziało razem w  kąpielowej wannie.

Niebezpieczeństwo powstaje przez to, że coraz więcej książek obraz
kowych jak dowolny towar jednostkowy bez charakteru, z tekstem wymien
nym na wszystkie języki, wchodzi na rynek. Ale te historie o kwiatach, 
smokach, myszkach i kucykach znudzą wkrótce dzieci, chociaż mogą one 
znieść wiele słodkości. Książka obrazkowa nie powinna zaprzeczać swemu 
pochodzeniu z określonego kręgu kulturowego , wyznawać prawdę i wzbu
dzać ciekawość dla ludzi, których styl życia jest całkiem różny od naszego.

Chociaż więc obrazki łatwiej pokonują granice niż teksty, to bynajmniej 
nie wszystkie dzieci mają możliwość poznać najlepsze i najoryginalniejsze 
książki obrazkowe z innych krajów. W Niemczech zamiłowani w  eks
perymentowaniu wydawcy często prowadzą daremną walkę, aby za
przyjaźnić księgarzy i rodziców z nadzwyczajnymi książkami obrazkowymi. 
Jak wiele interesujących tytułów szybko zniknęło z rynkul Jednak jest 
jeszcze znany w  całej Zachodniej Europie wspaniały szereg pierwszorzęd
nych ilustratorów: Leo Lionni, Mitsumasa Anno, Gabrielle Vincent, Ray
mond Briggs, Lisbeth Zwerger, aby wymienić tylko kilku. Czasami odważa 
się jakieś wydawnictwo wprowadzić nowego, osobliwego ilustratora, jak 
np. Chris Van Allsburg.

Całkiem inaczej wyglądało to kiedyś w  komunistycznej Europie 
Wschodniej. Trzeba to sobie raz uzmysłowić: w  NRD, w  Polsce, na 
Węgrzech, w  Czechosłowacji i w  całym wielkim Związku Radzieckim



całkowicie nieznani są dzieciom dziś już klasyczni ilustratorzy, tacy jak 
Amerykanin Maurice Sendak, Francuz Sempe, Alzatczyk Tomi Lingerer!

Gdy indagowano wydawców z Europy Wschodniej w  tej sprawie, 
można było okazyjnie usłyszeć udzielaną z zażenowaniem odpowiedź, że 
cłice się popierać rodzimych artystów i angażuje się ich do ilustrowania 
wszystkich tekstów na nowo. Prawdziwa jednak przyczyna leży do dziś 
w  za drogich licencjach i niewystarczających możliwościach druku. Od 
wydawcy jakiejś dobrej książki obrazkowej nie można oczywiście żądać, 
aby oddawał on swoje książki gratis. Jeśli chce się do Wspólnoty 
Europejskiej włączyć również Europę Wschodnią, trzeba wymyślić jakąś 
możliwość poparcia ze strony państwowej.

Zakończenie

Europa Wschodnia i Europa Zachodnia za mało się jeszcze spotykają 
w  dziedzinie literatury dla dzieci i młodzieży. Ważne książki dotyczące 
palących problemów młodzieżowych z Zachodniej Europy i Ameryki są 
jeszcze w  Europie Wschodniej prawie nieznane. Większość wschodnio
europejskich państw nie ma również własnej odpowiedniej literatury, a cóż 
dopiero literatury, która mogłaby opowiadać młodzieży zachodnioeuropej
skiej o dzisiejszej sytuacji ich rówieśników w  Polsce, Rosji i gdziekolwiek. 
Europa Wschodnia po przełomie utworzyła niezliczone wydawnictwa, 
które zajmują się jednak głównie lub wyłącznie wznowieniami lub nowymi 
wydaniami starych tytułów, często jeszcze sprzed 1914 roku. Mogło to być 
spowodowane pewnym zapotrzebowaniem na rzeczy zapomniane, ale 
główną przyczyną jest zapewne brak konieczności płacenia tantiem od 
tekstu, gdyż w  przeciwnym razie tylko w  niewielu przypadkach wznowie
nia opłaciłyby się. Co na przykład miałaby robić młodzież z historią Rosji 
w  XIX wieku, która tak obfituje w  przesądy i w  nacjonalistyczną ideologię. 
Również wspaniale wydrukowane wydania licencyjne książek informacyj- 
no-naukowych, tak dekoracyjnych, które mogłyby być atrakcyjne, od
zwierciedlają w  większej części rzeczowy, bezproblemowy „zdrowy" 
świat. Ale nie mogą one zastąpić książek, które pozwalają przemyśleć 
krytycznie cywilizacyjne i kulturalne problemy w  poszczególnych krajach 
Europy.

Uważam to za bardzo godne uwagi, że wobec odrodzenia się wąskiego 
narodowego sposobu myślenia w  Europie, były prezydent Niemieckiej 
Republiki Związkowej, Richard von Weizsacker wypowiedział się zupełnie 
w  duchu Jelli Lepman i z tego powodu na zakończenie tego rozważania 
wyjątkowo raz powinno znaleźć się słowo polityka: „Dziś jesteśmy 
w  stanie —  i młodzi ludzie już tę szansę także zauważyli —  poznać inne 
kraje i inne kontytenty. A któż nie zgodziłby się z poglądem, że to czego się 
przy innych kulturach dowiemy, wzbogaci nas i uskrzydli. Nie, abyśmy 
naszą własną kulturę zapomnieli i pozwolili jej zaniknąć, ale aby zobaczyć, 
jak inni ludzie w  swojej tradycji i kulturze żyją, gdyż wtedy będziemy 
rzeczywiście bardziej zdolni przyjaźnie i rozsądnie z nimi współżyć"



Przyp isy
 ̂ W  I.J.B. przed kilkoma laty przebadano jednak na pewnyrn seminarium 

stosunki między szwedzką i niemiecką literaturą dla młodzieży. Ja opieram się na 
tym, co dotyczy niemieckiego obszaru językowego na przykładzie szwedzkiej 
literatury: Emil i  Emil: szwedzki i  niemiecki świat książki dla dzieci w  porównaniu. 
Wykłady seminaryjne „Szwedzka i niemiecka literatura dla dzieci" 17-19.10.1985, 
Monacłiium I. J. B. 145 S.

 ̂ Fragment mowy z okazji spotkania z młodzieżą w  dniu 9.061989 w  Villa 
Hammerscłimidt, Bonn.

Andreas Bode

CHILDREN'S LITERATURE OF VARIOUS NATIONS. STATE OF KNOW
LEDGE AND IMPACT ACROSS EUROPE

World literature has produced classic books for cłiildren, and books for children 
have become world literature. Quite naturally "to be at home" in Europe, means also 
"to be at home" in European literature.

However, specific works that for a given nation are the most valuable treasures 
of literature, may mean very little to other ones. An example could be Pipi 
Langstrumpf by A. Lindgren — a top-of-the-list reading matter for Scandinavian 
and German children which found no recognition in Italy and France. The same 
applies to novels about Moomin characters by T. Jansson or Never Ending Story by 
M. Ende.

In the years 1950-1979 in Germany Swedish literature, regarded as the most 
progressive national literature, enjoyed tremendous popularity. In 1980 Germany 
started to receive many books also from other countries. In the GDR starting from 
1946 mainly Soviet literature dominated.

In other countries the status of literature of individual nations varies quite 
significantly. In Russia, even in the Soviet period, quite a lot was being translated 
from foreign languages. The case was similar also in Poland, Czechoslovakia, 
Hungary and Bulgaria. A bit worse was the situation of Finnish books which are 
hard to translate. The success of a book in a different country depends on a good 
translation. The success of the translation depends also on national testes, 
prejudices and economic barriers. There are writers who enjoy greater fame abroad 
than at home. The popularity of their books depends on the subject and the 
socioeconomic situation.

German literature for children is international —  similarly to the literature of 
other European countries. A very important international medium is a pictorial book. 
It is an excellent communication tool between nations.



Donatella Lombello —  Włochy

TEMATY LITERACKIE I MODELE 
WYCHOWAWCZE W LITERATURZE 

DLA DZIECI i MŁODZIEŻY WE WŁOSZECH

1. Literatura dla dzieci i młodzieży we Włoszecłi
Przed omówieniem tematu mojego wystąpienia uważam za celowe 

nakreślenie w  ogólnym zarysie sytuacji we Włoszech w  dziedzinie promocji, 
produkcji i rozpowszechniania książek dla młodzieży. Umożliwi to lepsze 
usytuowanie autorów, o których będę mówiła, we włoskim kontekście 
wydawniczym i kulturalnym. W ciągu ostatnich dziesięciu lat, w  sytuacji 
ogólnego rozwoju kulturalnego, literatura dla młodzieży we Włoszech 
osiągała stały wzrost upowszechniania wśród dzieci, rodziców i wychowa
wców.

Literatura ta spotyka się z dużym zainteresowaniem w  świecie kultury 
i świecie akademickim (ale nie na poziomie, jaki byłby pożądany przez 
specjalistów).

a. Targi i nagrody
Każdego roku we Włoszech w  okresie od lutego do maja mają miejsce trzy 

spotkania handlowo-kulturalne, bardzo ważne dla literatury młodzieżowej. Są 
to w  porządku starszeństwa: Międzynarodowe Targi dla Młodzieży w  Bolonii 
(w  kwietniu). Salon Książki w  Turynie (w  maju). Galaktyka Gutenberga, 
Salon Książki Włoch południowych w  Neapolu (w lutym).

Targi te stanowią dla bibliotekarzy, nauczycieli, księgarzy i eksper- 
tów-specjalistów okazję do zapoznania się z włoskimi i międzynarodowy
mi nowościami wydawniczymi (zwłaszcza w  przypadku Bolonii). We 
Włoszech istnieje również pewna ilość nagród w  dziedzinie literatury 
młodzieżowej, dzięki którym zapoznaje się publiczność (młodzież, w y
chowawców, księgarzy i „osoby zaangażowane zawodowo") z autorami 
włoskimi i zagranicznymi, z ich nowymi pracami, najbardziej znaczącymi, 
opublikowanymi lub nie wydrukowanymi. Nagrody te dotyczą niektórych 
bądź wszystkich gatunków literackich dla młodzieży (bajki, opowiadania, 
fantastyka, powieści przygodowe, poezja...), lub dotyczą rozpowszech
niania książek naukowych. Należy spośród nich wymienić niektóre najbar
dziej znaczące: Andersen-Baia delle favole (Zatoka bajek Andersena), 
Genua, Bancarellino (prowincja Massa-Carrara), Pier Paolo Verge- 
rio — Premio Europeo di Letteratura Giovanile (P. P. Vergerio — Nagroda 
Europejska Literatury Młodzieżowej, Sektor Badań nad Literaturą dla 
Dzieci i Młodzieży w  Padwie), Premio di Letteratzre Giovanile per le



iingue minoritarie dello stato italiano (nagroda za literaturę młodzieżową 
w  językach mniejszościowych państwa włoskiego. Ośrodek Studiów 
Literatury Młodzieżowej A. Alberti w  Trieście), Premio Nazionale Citta di 
Marostica — Arpalice Cuman Fertile (nagroda narodowa miasta Maro- 
stica — A. Cuman Fertile, prowincja Vicenza), Fremio internazionale 
Emilio Salgari — Leon d'oro (międzynarodowa nagroda Emilio Salga- 
ri — Złoty Lew, Dom Wydawniczy Fapiro w  Weronie).

b. Frodukcja i rozpowszechnianie książki dla dzieci i młodzieży
W ogólności działalność wydawnicza ulegała stałemu rozwojowi 

w  latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych aż do chwili obecnej i nadal 
ulega. W 1984 r. było we Włoszech 1737 firm wydawniczych, a w  1990 
(1 września) 2579. Firmy wydawnicze literatury dla młodzieży, łącznie 
z firmami wydającymi podręczniki szkolne wzrosły liczebnie z 361 w  latach 
1984-85 do 420 w  1989.

Fanorama firm wydawniczych literatury dla młodzieży jest bardzo 
zróżnicowana. Obejmuje ona firmy publikujące wyłącznie literaturę dla 
dzieci i młodzieży (39), tylko podręczniki szkolne (81), literaturę dla 
młodzieży i podręczniki szkolne (13) lub wreszcie literaturę dla dzieci 
łącznie z różnymi rodzajami wydawnictw dla dorosłych (287). Frodukcja 
książek dla dzieci (wyłączając podręczniki szkolne, które odnotowują 
jeszcze szybszy wzrost) stale wzrastała w  latach siedemdziesiątych. 
W 1975 r. opublikowano 960 książek dla dzieci w  łącznym nakładzie 
9 119 ООО egz. W 1989 r. ukazało się 2036 tytułów literatury młodzieżo
wej o nakładzie 16 231 ООО egz. dla populacji liczącej około 9 milionów 
dzieci (8 816 403) w  wieku od 2 do 14 lat. Celem, do którego zmierzała 
działalność wydawnicza literatury dla dzieci i młodzieży w  latach osiem
dziesiątych i na początku lat dziewięćdziesiątych, było zwiększanie no
wych tytułów i nowych kolekcji książek przeznaczonych dla młodych 
czytelników w  różnym wieku (pierwsze książki, książki-gry, książki dla 
dorastających). Były to książki o różnej pojemności czytelniczej (odczytywa
nie słów, rozumienie języka i tekstu), książki przeznaczone dla różnych płci 
(kolekcje dla dziewcząt) albo książki nawiązujące do nowych technologii 
audiowizualnych (mikrokomputery, komputery, magnetowidy, gry wideo). 
Księgarnie wyspecjalizowane w  literaturze dziecięcej nie są we Włoszech 
jeszcze zbyt rozpowszechnione, ale istnieją działy literatury młodzieżowej 
w  księgarniach dla dorosłych (5262 według danych na 1 września 1990 r.).

Fonadto istnieje dzisiaj możliwość zakupu książek dla wszystkich, 
w  tym również dla dzieci i młodzieży, w  sklepach papierniczych, kioskach 
z gazetami i supermarketach. Wreszcie biblioteki rozsiane po całym kraju 
oferują możliwość wypożyczania autorów klasycznych, nowości książ
kowych i publikacji interesujących publiczność złożoną tak z dorosłych, jak 
z młodych. W ogólności obserwuje się w  ostatnich latach we Włoszech 
postępującą poprawę jakości oferty książek dla młodzieży i dzieci.

Sztuka książki, aspekty ikonograficzne, troska o wybór treści i języka 
wpływają na wychowanie młodych czytelników i na ich zamiłowanie



do czytania. Istotnie, badania ankietowe na szczeblu krajowym, dotyczące 
czytelnictwa i wykorzystania wolnego czasu, wskazują wyższy procent 
czytelnictwa wśród młodej publiczności (66,7% chłopców i dziewcząt od 
6 do 13 lat, 85,4% młodych ludzi w  wieku 14-19 lat — badania ISTAT, 
Centralny Instytut Statystyczny — 1984 r.).

2. Literatura dla dzieci i młodzieży: oicres zwrotny — Rodari
„linia podziału wód"
W 1973 r. został opublikowany szkic Gianni Rodari Gramatyka wyob

raźni. Było to wprowadzenie do sztuki tworzenia opowiadań i oznaczało 
zwrot w  literaturze dla dzieci i młodzieży we Włoszech. W książce tej autor 
uczy „reguł" wymyślania bajek i opowieści „bawiąc się" z wyobraźnią 
i odkrywając zdolność twórczą, jaką posiada każda osoba przy wykorzy
staniu języka i słów. Wyobraźnia i słowo stają się dla każdego środkiem 
odkrywania związków twórczych z „dźwiękami, obrazami, analogiami 
i wspomnieniami, w  ruchu, który aktywizuje, bogaci doświadczenie, 
pamięć, wyobraźnię i nieświadomość..." (G. Rodari, Gramatyka wyobraźni, 
Turyn, Einaudi, 1973, s. 7).

Rodari rozpoczął publikacje swoich dzieł w  latach pięćdziesiątych 
i literatura dziecięca tych lat. a potem lat sześćdziesiątych, zaczyna 
„oddychać" nowym powietrzem, przyjmując nowe propozycje literackie 
z zagranicy. Mam na myśli zwłaszcza literaturę z północy Europy takich 
autorów, jak Tove Jansson i Astrid Lindgren „wprowadzonych" do Włoch 
przez Donatella Ziliotto (Kolekcja Martin rybak Vallecchiego). Zwrot 
w  tych latach polegał na wywołaniu egzaltacji fantastyką, ironią, humorem, 
zabawą i rozgrywką. Zmierzał on do nabrania dystansu wobec stylu 
narracyjnego, wykorzystywanego poprzednio do tworzenia modeli w y
chowawczych podporządkowanych celom dydaktycznym i moralnym.

Narracja nie jest już proponowana jako upominanie i ostrzeganie, 
a dziecko-czytelnik nie jest traktowane jako obiekt wychowania na przy
szłego dorosłego. Przeciwnie, narracja jest oceniana jako okazja do rozpat
rzenia relacji między dzieckiem a rodzicami i nauczycielami. Odbywa się to 
w  sposób swobodny, traktując obie strony na zasadzie równorzędności. 
Celem literatury dla dzieci i młodzieży wynikającym z tej nowej orientacji 
pedagogicznej jest zaoferowanie młodej publiczności, szczególnie za po
średnictwem gatunków realistycznych, instrumentów dla rozpatrywania jej 
stosunków uczuciowych, przyjacielskich, rodzinnych, a także do krytycznej 
oceny różnych problemów i uwarunkowań oraz konformizmu społecznego.

Propozycje literackie dla dzieci i młodzieży we Włoszech oscylują w  każ
dym przypadku między gatunkiem fantastyki, realizmu i prawdopodobieńst
wa. W moim wystąpieniu omówię autorów i tematy najbardziej znaczące, 
które najczęściej występują w  literaturze dla dzieci, drukowanej we Włoszech.

A. Gatunki fantastyczne
Gatunki te stanowią znaczną część produkcji wydawniczej książki 

adresowanej do wszystkich przedziałów wiekowych młodych czytelników,



od urodzenia do 14 lat, występując w  poszczególnych przedziałach 
z mniejszym lub większym nasileniem, co zobaczymy w  trakcie analizy 
poszczególnych przykładów.

Gatunki fantastyczne „zaczynają się" od książek skierowanych do 
najmłodszych. Są to książki wydawne w  różnych formach i książki bardzo 
małe, jak dłoń dziecka, książki większe, książki „pop-up" z otworami, 
wykonane z najróżniejszych materiałów i płótna, kauczuku, plastiku, 
kartonu.

A. 1. Książki dla na jm n ie jszyc łi „ c z y te ln ik ó w " . Są tacy autorzy, 
jak Mario Gomboli, Roberta Grazzani, Cristina Lastrego i Franscesco Testa, 
którzy sami ilustrują własne albumy wydawane dla najmłodszych czytel
ników. Gomboli i Grazzani  ̂ szukają natchnienia dla swoich tekstów 
w  życiu zwierząt i w  zwykłych przedmiotach (pojazd, obrazek czarownicy 
wyciętej z kartki papieru), do konstruowania bajeczek i łatwych bajek 
przenoszący młodego czytelnika w  świat, gdzie panują stosunki niezwykłe, 
w  świat marzeń i rzeczy niemożliwych.

Lastrego i Testa, którzy zawsze pracują razem, stworzyli postać Gio- 
vanny, która przeżywa wiele przygód z bardzo słodkim i miłym smokiem. 
Ich książki mają na celu zabawę oraz uwalnianie dzieci od pewnych obaw 
i lęków

A. 2. Książki dla czy te ln ikó w  w  w ie ku  6-10 la t. Dla tego 
przedziału wiekowego piszą tacy autorzy, jak Pinin Carpi, Mario Lodi, 
Andrea Molesini, Guido Quarzo, Bianca Pitzorno, Roberto Piumini, Beat
rice Solinas Donghi i Donatella Ziliotto. Wszyscy oni są autorami bardzo 
płodnymi, którzy tworzą także dla czytelników w  wieku 11-14 lat. 
Uprawiają również gatunek literatury prawdopodobieństwa.

Opowiadania Carpiego są przygodami bogatymi w  groźne czary, skom
plikowane ocalenia, nieoczekiwane wydarzenia z napięciem utrzymanym 
w  rozsądnych proporcjach, połączonym z grą słów magicznych i humorys
tycznych, zabawami dziecięcymi oraz czułymi kołysankami i poezją 
Molesini i Quarzo wykorzystują narrację do przedstawienia sytuacji komicz
nych, gdzie występuje znaczna liczba osób i przedmiotów wymyślonych

Solinas Donghi miesza różne baśnie o wróżkach oferując również 
młodemu czytelnikowi okazję do refleksji na temat kilku „prawd" lub 
zachowań (wdzięczność, subtelność...). Ten sam typ reprezentują Lodi, 
Piumini i Ziliotto, którzy kierują do młodych widzów przesłania moralne 
(wolność, upodobanie życia codziennego, wybory uczuciowe...) w  sposób 
mniej lub bardziej wyraźny

Trzeba poświęcić szczególną uwagę Pitzorno, w  którego książkach 
bohaterkami są na ogół małe dziewczynki. Utwory te są zaadresowane do 
młodych czytelniczek. Są to książki, które uwzględniają specyfikę okresu 
dzieciństwa i proponują zerwanie z bieżącymi schematami myślowymi 
i wychowawczymi dorosłych. W Streghetta mia (Moja mała czarownica) 
autorka do końca pozostawia na etapie stałej wątpliwości, czy Emilia, 
ostatnia z siedmiu sióstr, jest czarownicą. Dopiero w  zakończeniu książki



fakt ten zostanie potwierdzony. W tym przypadku czary są zabiegiem, przy 
pomocy którego Pitzorno tworzy silną więź porozumienia ze swoimi 
czytelniczkami. Czary (które są także podstępem i umiejętnością czekania) 
stają się instrumentem obrony i afirmacji dziewczęcej

W L'incredibile storia d i Lavinia (Niewiarygodna historia Lavinii) 
Pitzorno przeciwstawia się bajce Andersena. W jej treści mała sprzedaw
czyni zapałek, bardzo biedna sierota w  łachmanach, w  noc Bożego 
Narodzenia otrzymuje od wróżki, która wysiada z taksówki na placu de 
Dóme w  Mediolanie, pierścień o magicznej mocy. Jeżeli się go obróci 
może zamienić każdą rzecz... w  łajno. Ten wulgarny żart stanowi symbol 
w  rodzaju stosowanego wobec dzieci „tabu", które autorka wykorzystuje 
jako element ich odwetu przeciw hipokryzji dorosłych. Pierścień jest 
instrumentem władzy Lawinii, która grożąc nim ludziom, otrzyma wszyst
ko, czego będzie potrzebować do wygodnego życia (luksusowy hotel do 
zamieszkania, ubrania). Narracja utrzymana jest w  tonie żartu, śmiechu 
i ironii.

W opowiadaniu La bambofa dell'alchimista (Lalka alchemika) autorka 
przedstawia magiczną lalkę stworzoną przez osiemnastowiecznego al
chemika pod kierunkiem Coppeliusa, słynnej postaci z dzieła Hoffmana 
Czarnoksiężnik Sabliolin. Lalka ta żyje jak 8-miesięczne dziecko, je, śni i ... 
ydala małe sztabki złota. Ten fakt zapewnia niezależność ekonomiczną jej 
panu, małemu Teo, 8-letniemu chłopcu, który bardzo pragnie mieć małą 
siostrę. Jego matka jednak nie jest skłonna mu jej dać, gdyż dzieci 
wymagają troski, płaczą, mają tysiące potrzeb, a „opieka nad nimi w  domu 
jest bardzo męcząca" (s. 1).

Sztabki złota w  książce Pitzorno umożliwiają dziecku ochronę przed 
nakazami dorosłych. Jednym z tematów tego opowiadania jest samotność 
dziecięca, a także wolność wyboru. Autorka zapewnia tę wolność zarówno 
Teo, który będzie żył w  hotelu ze swoją lalką i swoją przyjaciółką Lavinią 
(tą z Niewiarygodnej historii), jak i matce, która nie musi mieć małych 
dzieci.

Jedną z cech charakterystycznych struktury utworów tej autorki jest 
występowanie tych samych postaci w  różnych dziełach, lub postaci 
zmod^ikowanych i zapożyczonych z dzieł innych autorów literatury 
dziecięcej bądź literatury w ogóle.

Powieścią opartą na zrozumieniu między dorosłym i dzieckiem jest La 
casa suH'albergo (Dom pod drzewem), gdzie podjęty został jeden z tema
tów  najbliższych wyobraźni dziecięcej: żyć wśród tajemnic liści drzewa, 
wśród przygody kotów, które mówią, psów, które fruwają oraz wśród 
roślin mięsożernych. Powieść zawiera bogactwo humoru, paradoksów 
i pomysłów służących zabawie dziecięcej.

A. 3. Książki dla czy te ln ikó w  11-14-le tn ich . Niewielu autorów 
uprawia literaturę fantastyczną dla tego przedziału wiekowego. Dominuje 
tu przede wszystkim literatura realistyczna. Literaturę fantastyczną re
prezentuje powieść Rodariego C'era due volte И barone Lamberto 
(B y ł sobie dwa razy baron Lamberto). Jest to bajka dla młodych,



która została oparta na szczególnym pomyśle: 93-letni baron Lamberto 
utrzymuje się przy życiu, a nawet odmładza do wieku 13 lat, dzięki stałemu 
wymawianiu jego nazwiska. Rozpoczyna on swoje życie pod koniec 
książki ® . Ale ta niezwykła formuła kompozycyjna stanowi równocześnie 
deformację zwyczajowej egzorty każdej bajki.

Żarty, pomysły, gra słów i myśli oraz groteskowe sytuacje stanowią 
także okazję do wykpienia pewnych zwyczajów społecznych. Sytuacje te 
są najbardziej zabawne i pełne fantazji w  Gramatyce Rodariego. Są jednak 
bardzo zrównoważone i można je zaliczyć do najbardziej udanych. Po
wieść fantastyczna kończy się epilogiem, w  którym autor zachęca młodego 
czytelnika do zmiany zakończenia, do wymyślania nowych rozdziałów, 
ponieważ — jak mówi Rodari — „nie należy się nigdy pozwolić zastraszyć 
słowem, «ko n ie c» ".

I znów baron i znów przygody na drzewie w  książce /I barone rampan- 
te (Baron wspinający się) w  opowiadaniu znanego autora piszącego 
w  ostatnich latach dla młodych. Jest nim Italo Caivino. / /  viscomte 
dimezzato (Wicehrabia podzielony na dwoje) i // cavaliere inexistente 
(Nieistniejący rycerz) są jego powieściami fantastycznymi, napisanymi 
w  latach pięćdziesiątych, które czytają młodzi dzisiaj. Te prace Caivino 
stanowią metafory życia codziennego oraz groteskowe portrety zła spo
łecznego

Autorem dla dorosłych czytanym przez młodych jest Dino Buzzati. 
W swojej książce // segreto de! Bosco Vecchio (Tajemnica Starego Lasku) 
kreśli on historię starego pułkownika, skąpca i chciwca niewrażliwego na 
wszelkie uczucia, jego podwójnie agresywnego stosunku wobec prawie 
dorosłego bratanka i wobec zaczarowanych drzew swojej dużej posiadło
ści leśnej. Wyniki złośliwości pułkownika są hamowane dzięki geniuszowi 
drzew. Pułkownik po serii doświadczeń, w  tym po zrzeczeniu się własnego 
cienia-świadomości, odkupuje swoją godność ludzką poświęcając życie 
dla ocalenia bratanka W powieści tej elementy naturalne i magiczne 
splatają się z prostotą stylu Buzzatiego, który jest rozumiany i łubiany przez 
dorastających.

Jednym z autorów, młodym i docenianym przez młodych, jest Andrea 
Molesini, Wenecjanin, pracownik naukowy Uniwersytetu w  Padwie. Jego 
powieści to; Quando ai Veneziani crebbe ta coda (Kiedy Wenecjanom 
wyrósi ogon), A/i'ombra de! lungo camino (W  cieniu długiego komina) 
oraz Tutto i i  tempo de! mondo (Cały czas świata). Ich bohaterowie są 
prawdopodobni: chłopcy, cyganie marynarze, zmieszani z postaciami 
fantastycznymi — babą Jagą, widmami, aniołami i magicznymi asysten
tami. Historie, które tworzy autor, są bogate w  zaskakujące sytuacje, pełne 
humoru. Zawierają również wskazówki i przesłania ukryte między w ier
szami. Na przykład w  powieści W cieniu długiego komina, której akcja 
rozgrywa się w  czasach nazizmu, bohaterowie, więźniowie obozu koncen
tracyjnego, ośmieszają SS-manów i uwalniają wszystkich innych więź
niów ukazując czytelnikowi wartość i siłę wyobraźni oraz zdolności 
twórczej



A. 4. S c ie n ce -fic tio n  i ks iążk i-g ry . Aby zakończyć omówienie 
produkcji wydawniczej w  dziedzinie fantastyki, należy wspomnieć książki 
z dziedziny science-fiction oraz książki-gry.

Książki-gry mają strukturę podzieloną, złożoną z wielu wątków. Czytel
nik wybierając jeden z tych wątków tworzy własną opowieść. W ten 
sposób staje się on sam „twórcą" tej opowieści. Książki typu science- 
fiction mają na celu oczarowywanie i zadziwianie, proponując nowe 
światy oraz nowych, niewyobrażalnych bohaterów. Powieści te, między 
wierszami, zawierają przesłania dotyczące życia codziennego, walki z prze
sądami i prowokacjami, które prowadzą do nieporozumień, sprzeczności 
i niewygód. Na przykład w  powieści Lastrego Testa pt. Ursinox /'extrater- 
restre kontakt młodego bohatera z istotami z innych światów ułatwia mu 
głęboki i świadomy stosunek do samego siebie. Ten stosunek pozwoli mu 
odzyskać odwagę i zdolność komunikowania się z innymi. Dostowując się 
do poziomu tych wrogich istot, zmienia konflikt z nimi we współpracę

B. L ite ra tu ra  realiastyczna
Gatunki realistyczne, podobnie jak gatunki fantastyczne, obejmują 

książki dla dzieci w  różnym wieku, od O do 14 lat.

В.1. Książki dla na jm łodszyc łi „c z y te ln ik ó w " . W tym przedziale 
typologicznym znajdują się krótkie opowiadania pomagające małemu 
dziecku, np. małej dziewczynce zapoznać się z takimi czynnościami dnia 
codziennego, jak mycie, chodzenie do przedszkola, wizyty u dentysty, albo 
też układać właściwe stosunki z bratem, małą siostrą, rodzicami czy 
dziadkami.

Są również książki „pierwszego upowszechniania" w  postaci opowia
dań na temat świata zwierząt, roślin oraz odkryć naukowych i technicznych 
ludzkości

B.2. Książki d la  czy te ln ika  od 6 do 10 la t. Jeślii chodzi o produk
cję wydawniczą przeznaczoną dla tego przedziału wiekowego, chcę 
zaproponować kilka przykładów książek najbardziej reprezentatywnych.

Dla większej wygody celowe jest określenie następujących kategorii.
B. 2.a. S tosunk i rodzinne. Autorzy proponujący ten temat po

sługują się bardzo często formułą kroniki i dziennika, aby uczynić bardziej 
wiarygodnym to, co mówi bohater lub bohaterka.

W Tea Patata (Tea ziemniak) Donatella Ziliotto przedstawia 5-letnią 
dziewczynkę, na którą żaden członek rodziny, z wyjątkiem babki, nie 
zwraca uwagi. Tea Patata cierpi z powodu braku zainteresowania jej osobą 
ze strony rodziców, ciągle śpieszących się i zajętych i szuka ciepła oraz 
poczucia bezpieczeństwa w  swoich marzeniach Narracja jest podzielo
na na epizody pełne strachów, oczekiwań i zawodów Tea i naśladuje 
sposób mówienia dziecka do dziecka.

Także w  Anno eon Jessica: diario d i una bambina (Rok z Jessicą: 
dziennik małej dziewczynki) autorstwa Angelo Petrosino znajdują się 
„problemy" dzieciństwa przedstawione poprzez świadectwo rocznych



wydarzeń i refleksji Jessiki, 10-letniej córki robotnika i urzędniczki. 
Przedstawia ona czytelnikom swoje życie codzienne przeplatane kłopotami 
w  stosunkach z dorosłymi, a zwłaszcza z matką

O silnychi związkach uczuciowych między małym wnuczkiem a dziad
kiem pisze Roberto Piumini w  swojej książce Mattia e U nono (Mattia 
i  jego dziadek). Akcja książki zaczyna się śmiercią dziadka i rozpaczą 
rodziny. Tylko Mattia może jeszcze rozmawiać ze swoim dziadkiem 
przeżywać z nim wiele przygód i zabaw, a także dokonywać obserwacji 
oraz prostych i głębszych refleksji na temat różnych aspektów życia 
Mattia przeżywa to dzięki sile miłości i wyobraźni ponieważ „osoba, którą 
kochamy pozostaje ciągle z nami" (s. 86).

O związku normalnie „konfliktowym" (drobne zazdrości, małe złoś
liwości) między dwiema siostrami mówi Angela Nanetti w  książce Veroni
ca owero /  gatti sono talmente imprebidibili (Koty są talmente im- 
prebedibiH — słowo zniekształcone przez autorkę książki — dop. tłuma
cza) 9-letnia bohaterka przedstawia czytelnikom zdarzenia życia codzien
nego, które mają miejsce w  szkole, w  domu i u jej przyjaciół. Autorka 
wykorzystuje język potoczny, pozyskujący akceptację dzieci, typowy dla 
małej dziewczynki, włączając w  to niedokładności i błędy ortograficzne 
(jak w  podtytule) oraz błędy syntaktyczne Jest to sposób sprowadzenia 
czynności czytania do właściwych proporcji, aby ją uczynić przyjemną 
i bliższą żargonowi dzieciństwa.

B. 2.b. W p ły w y  różnol<ultu row e. Temat ten jest dostrzegany 
w  ostatnich latach również z racji wzrastającej obecności w  kraju ludzi 
różnych ras i różnego pochodzenia geograficznego. W tym przypadku 
temat jest rozwijany zwłaszcza w  postaci stosunków między laraćmi 
adoptowanymi. Wspomnijmy tu opowiadanie Roberto Denti pt. II cerchio 
dei tre fratelli (Kolo trzech braci), a także powieści Lucii Tumiati pt. Cara 
niccola Hue (Droga mala Hue). Aby ułatwić integrację braci — Włocha, 
Araba i Japończyka — Denti stosuje wybieg polegający na tym, że każdy 
z braci opowiada bajkę związaną z tradycją swojej ziemi. Z bajki tej wynika, 
że dzieci „białe" i „kolorowe" mogą stać się przyjaciółmi oraz mogą się 
rozumieć i szanować. Powieść Tumiati przedstawia problemy integracji 
młodej Wietnamki w  rodzinie włoskiej, łącząc je z innymi aspektami życia 
rodzinnego, takimi jak zazdrość między braćmi „k rw i" oraz z nieporozu
mieniami między kolegami na campingu

B. 2.C. Stosunek do w łasnego ciała. Temat ten pojawia się 
bardzo często w  książkach dla dzieci. Wydaje się bardzo ważne, aby 
dzieci czerpały z książek nie tylko informacje „naukowe", ale również 
obserwacje i wrażenia dotyczące ich własnego ciała i ich własnej seksual
ności.

Angela Nanetti w  książce Le memorie d i Adalberto (Pamiętnik Adal
berta) porusza z dużą delikatnością pierwsze problemy okresu dojrzewania 
Adalberta, dziecka z dobrej rodziny, otoczonego troskliwością przez stare 
ciotki, babkę, a nawet matkę. Adalberto, dzięki przyjaźni z Gigi, synem



ludu, postanawia uczęszczać do szkoły publicznej oraz grać w  piłkę nożną. 
Przeżywa on w  sposób naturalny pierwsze sygnały swojej zmiany fizycz
nej, pojawienie się zarostu, pierwsze zainteresowania seksualne, pierwsze 
flirty Doświadczenia tej przyjaźni pozwalają Adalbertowi znaleźć 
w  końcu właściwe proporcje między przytłaczającym stosunkiem kobiet 
z własnej rodziny, a stosunkiem „wolnomyślnym" i prawie „naruszającym 
normy" z Gigi.

B. 2.d. Relacje z przyrodą. Kategoria te obejmuje pewną liczbę 
książek publikowanych) na fali zwiększonej wrażliwości na problemy 
ekologiczne, jaka wystąpiła w  ostatnich) latach. Symbolicznie wybieramy 
dwóch autorów, którzy tym tematom poświęcili swoją uwagę w  latach 
siedemdziesiątych.

Guido Peter, psycholog na Uniwersytecie w  Padwie, napisał serię 
książek pt. // nono perche (Dziadku, dlaczego), w  której dziadek wyjaśnia 
swoim dwu wnukom kilka „ciekawostek" przyrody. Jak pająk tka swoją 
pajęczynę? Jak robak żyje w  gruszce? Jak obraca się księżyc? Formą 
narracji jest dialog, rozmowa bardzo prosta, ale „naukowa", która stanowi 
integralną część opowiadania drobnych przygód przeżywanych przez 
chłopca i jego siostrę w  czasie wakacji u dziadków.

Mario Lodi w  książce pt. Upermesso (Pozwolenie) opowiada spokojną 
historię o wychowaniu dwóch zajęcy przez Tonino i Giovanniego. Opo
wiadanie kończy się smutno ocaleniem obu zwierzaków w  miejscu, które 
dzieci uważały za bezpieczne, a które okazało się strzeżonym terenem 
polowań

B. 2.e. S tosunek do w ładzy. W tym przypadku będziemy rozpa
trywać władzę sprawowaną przez osoby potężniejsze lub słabsze, powo
dowane uczuciami negatywnymi, takimi jak zazdrość i zawiść. Mówi nam 
o tym Roberto Piumini w  // mascheraio innocente (Niewinny twórca 
masek) oraz M o tu -It i— L'isola dei gambiani (M o tu -It i— Wyspa mew). 
W pierwszej powieści Piumini opowiada zmienne koleje losu bardzo znanego 
twórcy masek, którego popularność budzi zazdro^ pewnych dworzan. 
Uwięziony bohater w  czasie oczekiwania na egzekucję, tworzy specjalną 
maskę, która nałożona na jego głowę ochroni go przed powieszeniem. 
W M otu-Iti młody przywódca wioski zostaje wygnany z powodu złośliwości 
mieszkańców wyspy, którzy go niesłusznie oskarżają. Znajduje on pozytywne 
rozwiązania wykorzystując inteligencję, zmysł twórczy, odwołując się do 
uczuć pozytywnych dobrej woli i przebaczenia. Jest to jeden z motywów, 
który powraca w  książkach Piuminiego — należy szukać sił i energii w na
szym umyśle i w  naszym mózgu, co pozwoli nam wyjść z impasu.

Utwory Piuminiego zaliczyliśmy do książek realistycznych. Przedstawione 
działania i postacie nie podlegają tu ingerencji sił magicznych, jak to ma miejsce 
w  bajkach. Jednak odległe usytuowanie czasowe i geograficzne (czasy 
smoków i rycerzy w  И mascheraio oraz Wyspa Wielkanocna w  Motu-Iti) tworzą 
atmosferę przypominającą bajki. Poetyczny i bogaty w  metaforę oraz obrazy 
język Piuminiego pozwala odczuć tę szczególną atmosferę



в. 3. Książki dla czy te ln ikó w  od 11 do 14 la t. Będziemy tu 
kontynuować kategoryzację z punktu B.2 wtedy, kiedy to będzie możliwe.

B. 3.a. S tosunki rodzinne. Ten typ stosunków posiada pewien 
ciężar gatunkowy w  obecnej produkcji wydawniczej książek dla młodzieży. 
Marcello Argilli prezentuje stosunek ojciec-syn w  Vacanze col padre 
(Wakacje z ojcem). Jest to powieść, która sonduje do dna serce ludzkie, 
zarówno młodzieńca jak i dorosłego w  chwilach radości oraz niepokoju 
i opuszczenia. Podróż jest wykorzystana jako okazja dla obu bohaterów do 
lepszego poznania innych, a także samych siebie. Jest to wobec tego 
„podróż do własnego wnętrza", w  czasie której syn przeżyje różne fazy; 
podziw, brak szacunku, a następnie wysoki szacunek dla osobowości 
swojego ojca. Między innymi, młody syn spotka się z problemem relacji 
między wyborem osobistym a zobowiązaniami społecznymi.

Należy w  każdym razie podkreślić, że problematyka ekonomiczno- 
społeczna nie występuje już w  literaturze lat osiemdziesiątych i dziewięć
dziesiątych dla młodzieży. W Marta quasi dorina (Marta prawie kobieta) 
tego samego autora, stosunki Marty z rodzicami stanowią część jej 
stosunku do samej siebie, do jej tożsamości młodej kobiety poszukującej 
roli kobiecej. O stosunku między młodą dziewczyną a jej rodzicami 
żyjącymi w  separacji pisze Bianca Pitzorno w  książce pt. Specjale Volante 
(Wydanie specjalne) oraz Principessa Laurentina (Księżniczka Laurentina). 
Ze strony autorki nie występuje krytyka na temat postępowania dorosłych. 
Mamy natomiast do czynienia z analizą trudności uczuciowo-psycho
logicznych młodej dziewczyny, bohaterki obu powieści, gdyż jedna z nich 
stanowi kontynuację drugiej.

Mamy także do czynienia z poszukiwaniem nowej równowagi oraz 
nowej roli przez młodą dziewczynę, kiedy jej matka wychodzi powrótnie za 
mąż. Jest to rola dorastającej dziewczyny, która poszukuje własnej tożsamo
ści kobiecej. Wiąże ona swoją przyszłość z działalnością zawodową, realiza
cją swoich umiejętności, posiadaniem wielu przyjaciół i podróżami. Małżeń
stwa nie uważa za swój cel, co stanowiło przedmiot marzeń wszystkich 
młodych dziewcząt aż do lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Wielkie 
znaczenie przywiązuje się w  tych powieściach do przyjaźni z koleżankami, 
co pozwala stawić czoła trudnościom w  stosunkach z dorosłymi.

W powieści Roberta Piuminiego pt. Lo stralisco przedstawiony jest 
stosunek ojca do syna oraz przedwczesna śmierć syna. Chłopcu temu, aż do 
jego śmierci towarzyszy malarz, który na ścianach jego pokoju maluje 
najpiękniejsze sceny przyrody zmieniającej się w  miarę zmiany pór roku. 
Malowanie obrazów stanowi okazję do rozmowy między malarzem oraz 
ojcem i synem na temat życia i śmierci, traktowanych z wrażliwością przez 
wielkiego pisarza

B. 3.b. Relacje m u ltiku ltu ra lne . Wymienimy tu zwłaszcza La storia 
di Ross (Historia Rossa), której autorem jest Alessandra Jesi Saligoni. 
Opowiada ona o integracji Cygana ze społeczeństwem. Ukazuje również 
zwyczaje i obyczaje świata cygańskiego^^.



Do te] same] kategorii należy Marocchino. Storie italiane d i bambini 
stranieri (Marocchino. Włoskie historie dzieci z obcych /(rajów), których 
autorem jest Giuseppe Caliceti. Są to wspomnienia, myśli i opowiadania 
uczniów zagranicznych. Mamy tu do czynienia z dwoma różnymi po
dejściami mającymi na celu przybliżenie młodym czytelnikom problemów 
imigracji.

B. 3.C. S tosunek do w łasnego cia ła. Angela Nanetti w  Guardere 
i'ombra (Oglądać cień) opisuje przeżycia młodej dziewczyny, która została 
zgwałcona. Bohaterce udaje się uwolnić od uczucia wstydu i braku 
zaufania dzięki życzliwej i inteligentnej pomocy kobiety-agenta policji

B. 3.d. S tosunk do w ładzy. W dziesiejszej literaturze dla młodzieży 
są one przedstawiane w  innej formie niż w  latach siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych. W tamtych latach poruszano temat mafii, jak w  książce 
Renaty Grazziani // coraggio d i parlare (Odwaga mówienia), sprawy 
rozwoju ekonomicznego oraz problemy sprzeczności bogatego społeczeń
stwa (Alberto Manzi, La funa nelle baracche (Księżyc w  barakach) oraz £/ 
ioco (Szalony). Podobną tematykę porusza książka Alessandry Jesi Sal- 
goni pt. Due mattoni d i casa (Dwie cegły domu). Podnoszono równie 
temat narkotyków, jak w  książce Gianni Padoan pt. Droga e chewingum 
(Narkotyki i  guma do żucia) oraz Luciano Soldan pt. Ragazzi al laccio 
(Dzieci na sznurowadle).

Dzisiaj tematy te nie mają większego znaczenia. Również książki 
poświęcone drugiej wojnie światowej posiadają formę wspomnień z prze
szłości. Na przykład prace Donatella Ziliotto pt. Un chilo dipiume, un chilo 
d i piombo (Kiło pierza, kiło ołowiu) oraz Beatrice Solinas Donghi pt. // 
fantasma del vHUno (Upiory miasta) poruszają temat faszyzmu i wojny nie 
po to, aby je napiętnować, ale po to, aby zachować pamięć tamtych 
czasów

3. K onkluz je

Reasumując można stwierdzić, że dzisiejsza literatura realistyczna dla 
dzieci i młodzieży we Włoszech porusza tematy związane z nową sytuacją 
społeczną oraz integracją rasową, ale szczególnie tematy dotyczące oso
bowości dziecka oraz jego stosunków ze światem rodzinnym i uczucio
wym.

W dziedzinie fantastyki autorzy zrywają ze schematami tradycyjnych 
bajek proponując prace bogate w  sytuacje komiczne i karykatury. Chodzi 
im o uspokojenie dziecka i zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa.

P rzyp isy
 ̂ M. Gomboli, M a che strane queste rane (Co za śmieszne żaby) Varese, La 

Coccinella, 1986; R. Grazzani, La vecchia machina (Stary samochód). Piccole storie 
(M ałe historyjki). Mileno, Vita e pensiero, 1988; La strega di carta (Papierowa



czarownica). Piccole storie (M ałe historyjki). Milano, Vitta e pensiero, 
1989.

 ̂ C. Lastrego, F. Testa, Giovanna nel Bosco (Joanna w  lesie). Trieste, E. Elle, 
1979; Giovanna afia festa de! borgo (Joanna w  czasie święta w  mieście). Mileno 
Mondatori, 1985.

’  P. Carpi, Dietro ta porta d'oro (Za złotymi drzwiami). Milano Vallardi editore, 
1988; Susanna e H soldato (Zuzanna i  żołnierz). Milano, Vallardi editore 
1989.

*  A. Molesini, Nonna Vudu e /a congiura deiie zie (Babka Vudu i  spisek 
ciotek). „Junior-10" (dla dzieci poniżej 10 lat), Milano, Mondatori, 1994 Guarzo 
G., Comefuche, Le letture-colore giaiio (Lektury, kolor żółty: dla tego, kto chce 
przeczytać coś trudniejszego). Trieste E. Elle, 1993.

 ̂ B. Solinas Donghi, Le storie di Ninetta (Historie Ninetty). „Junior-10", 
Milano, Mondatori, 1992; Sette fiabe dentro una storia (Siedem bajek w  jednej 
historii). Le letture-colore giallo, Trieste E. Elle, 1993.

* M. Lodi, A. Pallotti, L'orologio azzuro (Błękitny zegar), „Le letture colore 
verde", Trieste, E. Elle, 1993; R. Piumini, II matto volante (Latający szaleniec). „Le 
letture-colore giallo", Trieste, E. Elle, 1982; Quelli di Cebołłat (Tamci z Cebollat). 
„Le letture-colore giallo", Trieste, E. Elle, 1993; D. Ziliotto, La bambola La Pazza 
(Lalka Szalona). Le letture colore blu (dla tego, kto czyta bez trudu), Trieste 
E. Elle, 1988.

’’ B. Pitzorno, Streghetta mia (Moja mała czarownica). „Le letture-colore blu", 
Trieste, E. Elle, 1988; Llncredibiłe storia di Lavinia (Nieprawdopodobna historia 
Lavinii). „Le letture-colore blu", Trieste, E. Elle, 1985; La bambola dell'alchimista 
(Lalka alchemika). Junior-10, Milano Mondatori 1988.

® G. Rodari, Cera due volte И barone lamberto (Był sobie dwa razy baron 
Lamberto). „Letture per la scuola media", Torino Einnaudi 1979.

® I. Calvino, // barone rampante (Baron wspinający się). Torino Einaudi 1980; 
/ /  visconte dimezzato (Wicehrabia podzielony na dwoje). Torino Einaudi 1980; // 
cavaliere inesistente (Nieistniejący rycerz). Torino Einaudi 1981.

D. Buzatti, / /  segreto del Bosco Vecchio (Tajemnica Starego Lasku). „Le  
cicale. Upiacere di łeggere, ilpiacere di capire" (Koniki polne. Przyjemność czytania, 
przyjemność rozumienia). Milano Mondatori 1992.

A. Molesini, Quando ai Veneziani crebbe la coda (Kiedy Wenecjanom wyrósł 
ogon). „Junior-1-10", Milano, Mondatori, 1989; AH'ombra del lungo cam/no 
(W  cieniu długiego komina). „Superjunior", Milano, Mondatori, 1990; Tutto H 
tempo del mondo (Cały czas świata). Superjunior, Milano Mondatori 1992.

S. Fabri, Tu sei un mago (Jesteś czarodziejem). Fiaba game (Bajeczka-gra). 
Firenze, Giunti-Marzocco, 1991; Tu sei ura principessa (Jesteś księżniczką), 
Fiaba-game, Firenze, Giunti-Marzocco, 1991; Lastrego C.-Testa F., Ursinox 
I'extraterrestre. „Junior-10" Milano Mondatori 1994.

L. Lorenzini, Gigi: Gigi e ge/oso di Mario. Mario e gełoso di Gigi (Gigi jest 
zazdrosny o Mario. Mario jest zazdrosny o Gigi). Firenze, Giunti-Marzocco, 1990; 
Gigi: ił libro del lento e del veloce (Gigi: książka o powolności i szybkości), Firenze 
Giunti-Marzocco 1990.

L. Ziliotto, Tea Patata (Tea ziemniak), Le letture-colore blu, Trieste E. Elle
1987.

A. Petrosino, Un anno con Jessica: diario di una bambina (Rok z Jessicą: 
dziennik małej dziewczynki) Torino Sonda, 1991.

R. Piumini, Mattia e H nonno (Mattia i  jego dziadek). „Einaudi Ra- 
gazzi -  Narrativa" (Einaudi dla dzieci w wieku 9 lat), Trieste E. Elle 1993.



A. Nanetti, Veronica, ovvero „ /  gatti sono talmente imprebedibili", ..Vot- 
pagina" (Obróć stronę, dla dzieci w  wieku 9 lat). Emmę Edizioni, Trieste 1993.

P. Denti, / /  cerchio dei tre frateiU (Koto trzech braci), Junior-10", Milano 
Mondatori 1993; L  Tumiati, Cara piccola Hue (Droga mała Hue), Bergamo, 
Juvenilia, 1988.

A. Nanetti Casari, Le memorie di Adalberto (Pamiętnik Adalberta). „Le 
letture-colore arancio" (Lektury-kolor pomarańczowy dla czytelnika, który czyta 
wszystko), Trieste E. Elle 1984.

G. Petter, / /  nonoo deiperche (Dziadku dlaczego?), „Collana dei 7 e degli 8" 
(Kolekcja dla dzieci w  wieku 7 -8  lat), Firenze, Giunti-Marzocco, 1984; Le rondini di 
Nonno-Perche (Jaskółki Dziadka-Dlaczego) „Collana dei 7 e degli 8", Firenze, 
Giunti-Marzocco, 1984; La luna di Nonno-Perche (Księżyc Dziadka-Dlaczego), 
„Collana dei 7 e degli 8”, Firenze, Giunti-Marzocco, 1986; Nel prato di Nonno- 
Perche (Na łące Dziadka-Dlaczego) „Colana dei 7 e degli 8", Firenze, Giunti- 
Marzocco, 1992; M. Lodi, IIpermesso (Pozwolenie), „GPU-Giunti Ragazzi Univer- 
sale-under 10", Giunti Gruppo Editoriale 1994.

R. Piumini, I I  mascheraio innocente (Niewinny twórca masek). Junior-1-10, 
Milano, Mondatori, 1988; M otu-Iti, L'isola dei gabbiani (Motu-lti. Wyspa mew). 
„Libri ner i ragazzi" Torino Einaudi, 1989.

M. Argilli, Vacanze co łpadre (Wakacje z ojcem). „Collana aperta" (Kolekcja 
otwarta), Milano, Mondatori, 1977. Marta quasi donna (Marta prawie kobieta). 
Milano, Fabbri, 1975; Pitzorno B., Speciale violante. „Gaia junior" (Przygody dla 
dziewcząt w  wieku 11 lat), Milano, Mondatori, 1989; Principessa Laurentina 
(Księżniczka Laurentina), „Gaia junior", Milano, Mondatori, 1990; Piumini R., Lo 
stralisco, „Libri per i  ragazzi", Torino Einaudi 1987.

A. Jesi Soligoni, La storia di Ross (Historia Rossa), Firenze, Le Monnier, 
1986; G. Caliceti, Marochino. Storie itałiane di bambini stranieri (Marochino. 
Włoskie historie dzieci z obcych krajów). „Ex-Libris" (dla młodzieży 14-letniej), 
Trieste E. Elle 1990.

^  A. Nanetti, Guardare 1'ombra (Oglądać cień). Ex-Libris", Trieste E. Elle 1990.
D. Ziliotto, Un chilo di piume. un chilo dipiombo (Kilo pierza, kiło ołowiu). 

„Einaudi Ragazzi-Narrativa", Trieste, E. Elle, 1992; Solinas Donghi B., I I  fantasma di 
viUino (Upiór miasta), „Einaudi Ragazzi-Narrativa", Trieste E. Elle 1992.

Donatella Lombello

LITERARY THEMES AND EDUCATIONAL MODELS IN LITERATURE FOR 
CHILDREN AND YOUTH

In the introductory part the author characterizes the state of production, 
promotion and distribution in Italy of books for children and youth which enjoy 
significant interest in the world of culture and science. Each year three commercial 
and cultural events take place in Italy (Bologne, Torino, Napoli) where new Italian 
and foreign titles are presented. Also in literature for children and young people 
various prizes are awarded to draw readers' attention to special achievements in this 
field.

There are over 2,000 companies in the business of production and distribution 
of books for children. Books are on sale in each kiosk, supermarket or at each 
stationer's. Redaing activity is high (66.7%  from 6 to 13 years of age and 85.4%  
from 14 to 19 years of age).



The turning point for the development of reading and literature was the fannous 
work Grammar of Imagination by Ginni Rodari (1973) introducing children into the 
world of creativity. In new literature for children a child has become a partner of an 
adult. Literature has become more open, e.g. to the achievements of Northern 
Europe.

In science fiction various new titles have appeared for children aged 0 to 14. 
Their authors inclide Mario Lodi, Andrea Molesini, Guido Quarzo, Bianca Pitzorno, 
Roberto Piumini, Pinin Carpi. For readers from 11 to 14 years of age many science 
fiction novels are being published, authored among others by Rodari, Italo Calvino, 
Dino Buzzati.

In the category of realist literature short stories are being published for the 
youngest readers, novels for children based on family themes, meant for readers 
aged 6 to 10. In books, also in books for young readres, the most popular themes 
are: friendship of people of all races, getting to know one's body, attitude towards 
nature and power.



Lilianna Raćeva —  Bułgaria

TRADYCJE KULTUROWE 
WE WSPÓŁCZESNEJ BUŁGARSKIEJ 

LITERATURZE DZIECIĘCEJ

Referat swój opieram na książkach bułgarskich autorów, wydanych 
w  ciągu ostatnich pięciu lat. Robię to z dwóch powodów. Po pierwsze, 
dlatego że zachodzące zmiany są przesłanką do zmian tematów, sposobu 
myślenia i pisania, nawet stosunku do literatury dziecięcej. Po drugie, 
jednym z celów referatu jest, moim zdaniem, dostarczenie informacji co do 
nowości w  literaturze bułgarskiej dla dzieci, ponieważ po intensywnych 
kontaktach, po wymianie książek, więzi między bułgarską a polską literatu
rą dla dzieci nagle urwały się. W ostatnich latach nie tylko że nie wiemy 
nawzajem, co się dzieje w  tej dziedzinie, nie informujemy się wzajemnie, 
ale, niestety, i nie interesujemy się jedni drugimi.

Sytuacja bułgarskiej książki dla dzieci
Właśnie w  kontekście informacji wydaje mi się istotne na początku 

naszkicować najogólniejszy obraz sytuacji książki bułgarskiej dla dzieci 
(mam na myśli wyłącznie książki autorów bułgarskich). W istocie swej 
obraz ten jest bardzo ubogi i wieje pustką, której szeroka publiczność nie 
zauważa, bo jest to pustka zamaskowana dużą ilością kolorów i tytułów. 
(Takie wrażenie sprawiają wydawane masowo książeczki dla dzieci, 
przeważnie przekłady, z ubogim tekstem i kiczowatymi ilustracjami.) Na 
podstawie danych statystycznych Biblioteki Narodowej za rok 1992 i 1993 
książki dla dzieci w  Bułgarii zajmują niecałe 10% ogółu wydawanych 
w  kraju książek (1992 — 9%, 1993 — 8,2%). Z tego widać, że w  stosun
ku do literatury dla dorosłych liczba książek dla dzieci maleje, aczkolwiek 
w  roku 1992 wydano 427 tytułów (w tym 397 z literatury pięknej i 29 
z literatury popularnonaukowej) a w  roku 1993 — 474 tytuły (w  tym 363 
z literatury pięknej i 111 z literatury popularnonaukowej). Zmniejsza się 
także ogólny nakład książek dla dzieci, mimo wzrostu ilości tytułów.

W ogólnej liczbie książek dla dzieci liczba tytułów autorów bułgarskich 
wynosiła w  roku 1992 zaledwie 26%, a w  roku 1993 — 34%. Istnieje 
tendencja do powiększania liczby tytułów autorów bułgarskich. Ale pro
cent bułgarskich książek jest do pewnego stopnia złudny i zmniejsza się 
drastycznie, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że znaczna część tych 
tytułów to albo marnie wydane 12- czy 16-stronicowe książeczki, albo 
wydane własnym kosztem przez autorów najczęściej wierszyki, bez żadne]



wartości. Jeżeli do tego dodamy fakt, że większość pisarzy z pisania dla 
dzieci zrezygnowało i że nowe talenty nie napływają, to zdajemy sobie 
sprawę, że obecnie trudno jest mówić o jakimkolwiek procesie literackim 
w  dziedzinie literatury dla dzieci, można raczej wyszukiwać pojedyncze 
zjawiska i pooszczególne tendencje. Ale niezależnie od ubóstwa literatury 
rodzimej pojedyncze te zjawiska kontynuują pewne tradycje kulturowe 
i moim zdaniem interesujece jest śledzenie, jakie mianowicie tradycje 
podtrzymują tworzone obecnie w  Bułgarii książki dla dzieci.

Postaram się to zrobić na podstawie liczących się utworów z ostatnicłi 
pięciu lat, a w  strukturze referatu —  na podstawie rodzajów i gatunków 
literackicłi.

Poezja
W kontekście łiistorycznym bułgarskiej literatury dla dzieci i młodzieży, 

która ma swoje korzenie w  drugiej połowie wieku XIX, można powiedzieć, 
że na początku była poezja. Tworzyli ją najczęściej nauczyciele dla potrzeb 
swoicłi uczniów. A do tego czasu dzieci bawiono folklorem — baśniami 
i pieśniami ludowymi, wyliczankami, pogadankami, zgadywankami z fo lk
loru dziecięcego. Pojawienie się poezji autorskiej dla dzieci związane było 
przede wszystkim z poszerzeniem tematów. Jej poetyka zaś, mimo że 
naśladuje bogate tradycje folkloru, na początku wcale nie jest wysokiego 
lotu. Do tematów poezji dziecięcej wchiodzi przyroda, szkoła, żądza 
wiedzy, matka, ojczyzna, swawola dziecięca. Ciekawe, że tematyka poezji 
dzisiejszej jest prawie taka sama jak pod koniec wieku XIX czy na początku 
XX. Tylko nieliczni poeci wychodzą poza ten krąg tematyczny. A rozwój 
poezji polega na doskonaleniu poetyki, na zmianie realiów i punktu 
widzenia.

Na wzbogacanie i doskonalenie poetyki wpływa głównie rozwój poezji 
dla dorosłych, bo większość najciekawszych poetów bułgarskich pisała 
i dla dzieci, jak na przykład bułgarski kandydat do Nagrody Nobla 
z początku XX wieku Penczo Sławejkow, czy jeden z najbardziej lirycznych 
poetów, Emanuil Popdimitrow. Do rozwoju środków wyrazu poetyckiego 
przyczynił się w  dużym stopniu poeta lat trzydziestych — Assen Razcwet- 
nikow, który wprowadził do literatury bułgarskiej poezję nonsensu. Jest to 
nonsens z jednej strony rodem z folkloru dziecięcego, z drugiej 
zaś — powstały pod wpływem literatury europejskiej. Bo Razcwetnikow 
był nie tylko świetnym poetą, ale i doskonałym tłumaczem prozy z francus
kiego i angielskiego. Na pewno czytał poezję obcą w  oryginale. Tak więc 
można stwierdzić, iż drugim źródłem doskonalenia środków wyrazu poety
ckiego jest literatura europejska.

W bułgarskiej literaturze dla dzieci zawsze przeważała poezja, zawsze 
najwięcej drukowano wierszy i najwięcej ukazywało się książek poetyc
kich. Dzisiaj sytuacja się nie zmieniła — najwięcej jest tytułów poetyc
kich —  niezależnie od braku zainteresowania się poezją, zarówno u dzieci, 
jak i u dorosłych, a chyba też i ze strony szkoły (z wyjątkiem oczywiście 
lektur szkolnych). Z wydanych w  ostatnich pięciu latach tomików poetyc



kich wyróżniają się książki Iwana Canewa, Janaki Petrowa, Wiktora 
Samuiłowa, Maksyma Asenowa, Petii Aleksandrowej i Dimitra Spasowa. 
Z wyjątkiem Spasowa i częściowo Aleksandrowej, są to poeci przeważnie 
dla dorosłych. Ich wiersze przeznaczone dla dzieci są rymowane i rytmicz
nie bardzo urozmaicone. W każdym wierszu zbioru poetyckiego rytm się 
zmienia, rymów szuka się nowych i nieoczekiwanych, obserwujemy w  tej 
poezji często grę słów, bogactwo metafor i porównań. Są to na ogół 
wiersze łatwe do zapamiętania, bardzo melodyjne. Nie jest przypadkiem 
fakt, że na podstawie większości tekstów Spasowa napisano piosenki 
(niektóre stały się bardzo popularne), a na podstawie tekstów Janaki 
Petrowa uczą w  szkołach dla dzieci z wadami wymowy. Większość 
wydawanych ostatnio wierszy to wiersze lekkie i wesołe. Przedstawiają 
one świat z punktu widzenia dziecka, ale dziecka dzisiejszego, to znaczy
0 wiele wcześniej dojrzewającego, które włada bogactwem językowym
1 często ma do świata stosunek ironiczny naśladując w  tym dorosłych. 
Takie są wiersze Canewa, Samuiłowa czy Aleksandrowej. A poezja 
Maksyma Asenowa ucieka się aż do satyry, żeby jednocześnie trafić i do 
młodego i do dorosłego czytelnika. Iwan Canew wprowadza grę i zabawę 
wierszowaną do procesu nauki i jeszcze coś, co jest typowe dla poezji 
współczesnej —  wtórność kulturową. Źródłem jego inwencji poetyckiej 
często bywa sama poezja, kultura i współczesna twórczość dla dzieci 
pisana także przez ich rówieśników.

Proza
W zakresie prozy ograniczę się raczej do baśni ludowej i do powieści 

utrzymanych w  konwencji baśniowej, bo prozy realistycznej dla dzieci 
i młodzieży na rynku bułgarskim prawie nie ma. Dziewczyny od lat 
dwunastu już czytają Harlekiny albo inne romanse, chłopcy — Karola 
Maya, którego się obficie wydaje. Ale żadnej książki o tematyce współ
czesnej ani dla dzieci, ani dla nastolatków w  ostatnim czasie nie napisano. 
(Tylko w  roku 1990 ukazało się parę książek, ale były to tytuły o wiele 
wcześniej przyjęte do druku.) Trudno mi powiedzieć, jakie są tego 
przyczyny, dlaczego pisarze bułgarscy zrezygnowali z pisania prozy reali
stycznej dla młodego czytelnika. Być może dlatego, że brak odpowiedniej 
struktury rynkowej do rozpowszechniania książek dla dzieci i młodzieży; 
być może z powodu braku poparcia ze strony szkoły; a może mają rację ci 
teoretycy, którzy uważają, że kryzys moralności, brak ideałów moralnych 
prowadzi do kryzysu prozy realistycznej dla młodego czytelnika. IMie jest 
chyba bez znaczenia również fakt, że proza realistyczna nie jest głęboko 
zakorzeniona w  tradycji bułgarskiej. W zakresie prozy realistycznej większą 
tradycję mają opowiadania.

Zawsze bardzo popularne były natomiast baśnie ludowe, nie tylko 
bułgarskie, ale baśnie z całego świata. U zarania dziejów bułgarskiej 
literatury dla dzieci robiono adaptacje i przeróbki nie tylko baśni ludowych 
ale i literackich. Pisarze, jak Karalijczew czy Ran Bosylek, przerabiali nie 
tylko bułgarskie baśnie ludowe, ale i bajki Perraulta, Garszyna, braci



Grimmów. Bułgarska bajka literacka opiera się najczęściej na folklorze, na 
mitologii bułgarskiej, na zwyczajach narodowych, na sposobie życia na 
wsi. W latach trzydziestych poszerza się problematyka tej bajki. Do 
twórczości dla dzieci zwracają się wtedy tacy autorzy, jak satyryk i autor 
prozy diabolicznej, Swetosław Minkow, czy autor prozy psychologicznej, 
Georg i Rajczew. W przeciwieństwie do prozy realistycznej, baśń i bajka to 
gatunki głęboko zakorzenione w  tradycji bułgarskiej i odgrywające istotną 
rolę w  życiu i nauce dziecka.

Wielkim sukcesem wśród czytelników cieszą się również dzisiaj najróż
niejszego typu bajki, baśnie i bajeczki. Po poezji najwięcej książek wydano 
w  tym gatunku — od różnego typu przeróbek bułgarskich baśni ludowych 
począwszy. Przeróbki te robione są zarówno przez pisarzy z niemałym 
dorobkiem literackim, jak Metody Beżanski czy Panczo Panczew, jak 
i przez autorów dotychczas nie znanych; robione są w  formie tradycyjnej, 
ale i w  formie książeczek malowanek, w  formie komiksów czy książek 
rysunkowych. Własną przeróbkę wesołych baśni bułgarskich wydał znany 
kar/katurzysta Boris Dimowski.

Bajki różnych narodów świata przerabia poeta i dramatopisarz Panczo 
Panczew, który ostatnio podpisuje swoje książki pseudonimem Dziadek 
Panch. Wydał on ostatnio baśnie amerykańskie i baśnie o cwaniakach 
i chytrusach, we własnej przeróbce. Źródłem humoru w  jego dwóch 
ostatnich książkach jest przechytrzanie, prześciganie się w  fantazjowaniu. 
Bułgarska tradycja folklorystyczna proponuje podobne wątki —  są to 
bardzo popularne i do dziś dnia łubiane i podziwiane bajki o Chytrym 
Piotrze. Panczo Panczew odnajduje współbraci Chytrego Piotra na całym 
świecie — od Morza Północnego do Tokio i od Tamizy do Cieśniny 
Magellana. Język autora jest jednocześnie bogaty i zwięzły, pełen oryginal
nej obrazowości, a syntaksa naśladuje w  melodii baśń ludową.

Podobnie jak w  poezji większość książek prozatorskich — to albo 
wesołe baśnie, albo wesołe powieści w  konwencji baśniowej. W humor 
i wesołość obfitują wydane po raz pierwszy w  języku bułgarskim dwa 
utwory jedynego bułgarskiego autora dla dzieci będącego na emigracji, 
Dimitra Inkiowa (mieszka on w  Niemczech, w  Monachium, pisze w  języku 
niemieckim, a jego utwory tłumaczone są w  Wielkiej Brytanii, w  Stanach 
Zjednoczonych, we Francji, Grecji i wielu innych krajach). Ciekawe, że 
z obfitej twórczości tego autora, w  której przeważa proza realistyczna dla 
dzieci młodszych, wydawcy bułgarscy wybrali tylko dwa utwory napisane 
w  konwencji baśniowej.

Z bułgarskiej tradycji rodem, lecz i z tradycji biblijnej, jest najnowsza 
książka Jordana Radyczkowa Maleńkie żabie historie. Jednocześnie jest to 
książka spokrewniona z europejską bajką literacką. Miejscem akcji jest 
błoto. Uczestnikami są wszyscy mieszkańcy błota, ale przede wszystkim 
żabki. Od czasu do czasu pojawia się też człowiek, który jest o żabki 
zazdrosny i dlatego nadaje mieszkańcom błota brzydkie imiona. Człowiek 
próbuje żabom dorównać, chociaż nie ma do tego żadnych podstaw. 
Swoją książkę przeznaczył Radiczkow chyba nie tylko dla dzieci, lecz



dla wszystkich, którzy w  sercach swoich pozostali dziećmi. Bogactwo 
słowne, melodia zdania, obrazowość kontynuują to, co najlepsze w  buł
garskiej tradycji literackiej, czasem nawet naśladując znane modele. Alego
ria, metafora, sens przewrotny stanowią drugą warstwę książki, pierwsza 
zaś to świat żabi i historie, które się tam dzieją. „Dorośli boją się wiedźm 
i żab, dlatego w  ich książkach nie ma nic o żabkach — pisze Radicz- 
kow. —  Sprawa ta pozostawiona jest dzieciom". A dzieci chyba historie
0 żabkach uwielbiają, bo w  książkach dla dzieci żab jest całe mnóst
wo — od zaczarowanych księżniczek począwszy poprzez Alicję Carrolla 
czy O czym szumią wierzby Kennetha Grahama, aż do żab Radiczkowa, 
które mają nowe gacie, oglądają telewizję, noszą się z zamiarem rozwijania 
żabiej turystyki w  błocie, a pojechawszy do Europy, wracają jak najszyb
ciej, bo okazuje się że Europa czeka na nie pod drzwiami wagonu, 
z rozwartymi ustami. Okazuje się, że Europa zjada żaby. Radiczkow napisał 
dotychczas trzy książki dla dzieci. O ile mi wiadomo, tyle wydał i Umberto 
Eco. I mimo iż strategia twórcza tych dwóch autorów różni się istotnie, 
znaleźć można jeszcze coś, co ich łączy. To po pierwsze rozkosz, zabawa 
tworzenia książek dla dzieci i po drugie — stosunek do przyrody, do 
otaczającego nas świata. Obydwaj autorzy rozwijają nasze receptory 
kierując je na przyrodę. Przyroda, która jest zresztą tradycyjnie opiewana 
w  bułgarskiej poezji dla dzieci, opisywana w  prozie, u Radiczkowa jest 
uczestnikiem akcji. Ona żyje, jest również bohaterem książki. Na przykład 
kałuże u Radiczkowa występują na poboczach kolei i są poukładane 
w  najbardziej malowniczych kształtach, podobnie jak eleganckie kobiety 
na plaży. Radiczkow nie tylko opisuje przyrodę, on pomaga czytelnikowi 
poczuć się częścią przyrody.

W konwencji bajki autorskiej pisze swoje książki Kina Kadrewa. 
W okresie omawianym wydała ona aż dwie książki — Bajkę o swawolnym 
pasikoniczku i Maleńka żabia bajka. Książki Kadrewej zawsze obfitowały 
w  fantazję i podniecały wyobraźnię. Bohaterowie ze świata żywej lub 
martwej przyrody naśladują świat ludzki i świat dziecka. Książki Kadrewej 
w  sposób humorystyczny oddają sytuacje zawierające sens ogólnoludzki.

Oprócz humoru obserwujemy w  najnowszych pozycjach prozatorskich 
poszerzanie się tematów i uniwersalizację treści. Jak pisze znany krytyk
1 historyk literatury Elka Konstantynowa, „obrazowość fantastyczna zawsze 
ożywia i reaktywuje struktury gatunkowe". A z dotychczasowego prze
glądu prozy widać, że dla prozaików najbardziej atrakcyjna w  ostatnich 
latach jest konwencja fantastyczna.

Książki  do m a js t e r k o w a n ia .  Książki  za b aw k i
Do nowości na rynku księgarskim należą książki do majsterkowania, 

książki zabawki, czy książeczki rysunkowe. Tego typu książek w  Bułgarii 
nie brakowało dotychczas, ale na ogół wydawano tylko kilka tytułów 
rocznie. W dawniejszej tradycji zabawa polegała przeważnie na grze 
słownej. Wizualność występuje w  nich rzadko. W książkach z okresu lat 
ostatnich widoczna jest przewaga środków wizualnych. Słów czasem



nawet całkiem brakuje, albo używane są tylko w  wyjaśnieniach do książki. 
Tego typu książki-zabawki tworzy poeta Atanas Cankow, artyści-ilu- 
stratorzy Wenelin Walkanow, Maglena Konstantynowa, Bożyja Stanisze- 
wa, Maryana Matewa i inni. Zbędne byłoby twierdzenie, że na rozwój 
książek rysunkowych i zabawkowych wpływ mają wizualne środki maso
wego przekazu i rozwój pedagogiki.

Coś całkiem dotychczas nie znanego, co wywodzi się z literatury 
europejskiej i amerykańskiej, to książki przygodowe dla nastolatków, 
w  których bohaterami są sami czytelnicy i oni decydują o rozwoju fabuły. 
Po ukazaniu się paru tego typu książek przekładowych autorzy bułgarscy 
tacy, jak na przykład Welko Miloew, zaczęli próbować swoich sił również 
w  tym gatunku.

Encyk loped ie
W tradycji narodowej Bułgarii zaznacza się zainteresowanie książkami 

popularnonaukowymi. Książki popularyzujące wiedzę zawsze odnosiły 
sukcesy. Jednak z najbardziej popularnych książek bułgarskiego odrodze
nia (które nastąpiło w  drugiej połowie XVIII wieku, opóźnione z powodu 
niewoli tureckiej) to właśnie coś w  rodzaju encyklopedii wiedzy ogólnej 
dla dzieci. Książka ta jest powszechnie znana jako Abecadło rybne, a jej 
autorem jest wybitny erudyta i uczony dr Petar Beron.

Liczby, zacytowane na początku referatu — 29 tytułów z literatury 
popularnonaukowej za rok 1992 i aż 111 za rok 1993 — są dostatecznie 
wymowne. W porównaniu z pierwszą bułgarską encyklopedią dla dzieci 
Berona, gdzie są czarno-białe rysunki z przewagą tekstu — w  książkach 
dzisiejszych autorzy bułgarscy jak gdyby uzyskują równowagę między 
tekstem a ilustracją.

W ostatnim czasie wydano kilka encyklopedii przekładowych dla dzieci 
(przeważnie angielskie i amerykańskie i parę „Larussów"). W ency
klopediach amerykańskich przeważają rysunki i zdjęcia, tekstu jest bardzo 
mało. Mogłoby się wydawać, iż są to książki dla dzieci najmłodszych, 
drobny druk zaś wskazuje, że w  Ameryce książki te przeznacza się dla 
dzieci starszych. Jak na poziom wiedzy bułgarskiego dziecka, tekstu 
i wiadomości jest za mało. O wiele bliższe bułgarskiej tradycji są „Larussy".

W stosunku między tekstem a ilustracją książki popularnonaukowe 
autorów bułgarskich naśladują raczej tradycję francuską. A co dotyczy 
tematyki, z wyjątkiem paru tytułów poświęconych przyrodzie, cała reszta 
zajmuje się dawnymi dziejami Bułgarii. A jeżeli są to książki o historii 
świata, to dotyczą one tych okresów, które związane są z dziejami Bułgarii. 
Dwa wydawnictwa nawet zaczęły jednocześnie wydawać wielotomowe 
ilustrowane encyklopedie dla dzieci o historii Bułgarii.

Czasopisma
Jednym z istotnych elementów tradycji narodowej są czasopisma dla 

dzieci i młodzieży. Swój początek mają w  ostatnich dziesięcioleciach 
wieku XIX. Jest tych czasopism mnóstwo — w  stolicy, w  dużych i ma



łych miastach, nawet w  każdej prawie szkole wydawano czasopisma dla 
dzieci. Niektóre robione były przez nauczycieli i uczniów. Rozwijała się 
w  czasopismach rodzima literatura, młodzi autorzy próbowali swoich sił 
w  twórczości dla dzieci, drukowano przekłady współczesnych autorów 
z różnych krajów. Sporo miejsca szczególnie w  czasopismach literackich, 
poświęcono sztuce.

Po wojnie ilość czasopism znacznie zmalała. W dalszym ciągu po
wstawały, przede wszystkim czasopisma literackie.

W tej cłiw ili czasopisma dla dzieci mają smutny los. Rodzą się i po kilku 
numerach giną. W roku 1992 wydawano 14 tytułów czasopism dla dzieci, 
a w  roku 1993 — 20. Bardzo mało z nich ocalało, ukazują się nieregularnie, 
na kiepskim papierze. Entuzjastów do robienia czasopisma dla dzieci jest 
sporo, ale brak środków nie pozwala na kontynuację zamysłów. Nie ocalało 
czasopismo komiksowe, poświęcone nowościom w  nauce „Fen i Men", nie 
ocalało robione przez znaną ilustratorkę Tonję Goranową ciekawe i atrakcyj
ne w  szacie graficznej czasopismo „Bibijan". Nieregularnie ukazuje się 
miesięcznik poświęcony przyrodzie „Wencze". Ogromne trudności finan
sowe mimo poparcia Ministerstwa Oświaty ma czasopismo „Slawejcze". Od 
niedawna wychodzi czasopismo „Detska radost", które naśladuje jedno 
z najbardziej popularnych czasopism przedwojennych. Cieszy się ono też 
poparciem ze strony Ministerstwa Oświaty. Nowością są gazety dwujęzycz
ne —  w  języku bułgarskim i tureckim (dla mniejszości tureckiej w  kraju).

W szacie graficznej czasopism istnieją dzisiaj dwie tendencje — jedna 
naśladuje tradycję lat trzydziestych, a wyrazem drugiej, są czasopisma 
nowoczesne, kolorowe, atrakcyjne, rywalizujące z tym, co się dzieje 
obecnie na świecie w  tej dziedzinie.

Jeżeli chodzi o treść, czasopisma mają także dzisiaj przeważnie charak
ter literacki. Ale jednocześnie większość zaspokaja też potrzebę poznania, 
potrzebę zabawy. Popularnością cieszy się bułgarskie czasopismo komik
sowe dla dzieci pod tytułem „F ju t".

Jak dotąd, literatura bułgarska dla dzieci sprawiała wrażenie literatury 
raczej zamkniętej. Wzbogacała się własną tradycją, mimo że tłumaczono na 
język bułgarski klasykę światową i najciekawsze utwory autorów współ
czesnych. Na podstawie z pozycji ostatnich pięciu lat wysunąć można 
wniosek, że dzisiaj widoczny jest wpływ literatury przekładowej. Jedno
cześnie z rozwojem tradycji rodzimej, z rozwojem treści i gatunków 
tradycyjnych literatura bułgarska dla dzieci dąży do bardziej uniwersalnych 
treści, wzbogaca się o nowe środki wyrazu, o nowe gatunki. Widać w  tym 
zbliżenie się do literatury światowej.



CULTURAL TRADITIONS IN CONTEMPORARY BULGARIAN CHILDREN'S
LITERATURE

The author finds that in the recent years after a period of intensive contacts the 
links between Polish and Bulgarian children's literature were broken.

The situation of Bulgarian children's books is difficult. Mainly translated books 
are being published offering little text and kitsch-like illustrations. Bulgarian books 
in the general number of editions in 1992 accounted only for 10%. There has been 
however a tendency to increase the amount of original books. National literature 
tries to continue certain traditions. They are characterized by the author who takes 
into account the publishing output of the last 5 years.

Poetry has traditions reaching back to the 2nd half of the 19th century. In the 
beginning it was written by teachers for their pupils. The themes of such poetry 
practically have not changed. The poems are about nature, homeland, mother, 
children. The poetic style changes very little. The poetry of nonnsense was 
introduced in the 1930s by Assen Raztsvetnikov. At present poetry prevails in 
literature for children. It is written most often by writers who write also for adult 
readers. These are merry, rhymed and rhytmical poems.

In prose there is absence of original realist novels. The dominant genres are folk 
fairy tales and fantastic novels. Realist prose is not deeply rooted in Bulgarian 
tradition. Next to Bulgarian fables and fairy tales translations of European fairy tales 
are being published. For example there is a book related to original European fairy 
tales entitled Little Frog Stories by J. Radyczkov.

A novelty on the book market are do-it-yourself books and toy books. In the 
recent years one can find in them a prevalence of visual elements over a written 
word.

Bulgarian national tradition shows itself in the hunger for knowledge. In 1993  
as many as 111 popular science titles were published, including several encyc
lopaedias, also a multivolume illustrated encyclopaedia of history of Bulgaria.

Periodicals for children, which have a good tradition in Bulgaria, are also being 
published, but because of financial difficulties, they quickly disappear.

In general foreign literature translated into Bulgarian has exerted a very strong 
impact on contemporary children's literature in this country.



Riitta Kuivasmaki —  Finlandia

DW A KRAJE — DWIE TRADYCJE 
KULTUROWE?

1. „Niebieski" i „Czerwony" z Polski
Polska jest w  Finlandii. Znane filmy Niebieski i Biały Kieślowskiego 

grane są tydzień po tygodniu przy pełnach salach. Niedawno w naszym 
czołowym periodyku „Helsinging Sanomat" opublikowano esej na temat 
problemów tożsamości w  naszym postmodernistycznym społeczeństwie, 
esej autorstwa Zygmunta Baumana, socjologa urodzonego w  Polsce. 
Wrócę do jego myśli później.

Gdy chodzi o polską literaturę dziecięcą, szukałam tłumaczeń na fiński. 
Nasza biblioteka w  Fińskim Instytucie Literatury Dziecięcej w  Tampere ma 
Sienkiewicza. Najnowsze tłumaczenia, które znalazłam, to Godzina pąso
wej róży (1964, przekład fiński — 1975) Marii Kruger i Inna (1975, 
przekład — 1981) Ireny Jurgielewiczowej. Czytałam również wspaniałego 
Króla Maciusia Pierwszego i(1923) Janusza Korczaka, chociaż po an
gielsku.

Typowe cechy naszej własnej kultury, podobnie jak różnice w jej 
tradycji wynikają z porównania z kulturami innymi. Postanowiłam więc 
porównać polskie i fińskie opowiadania dla młodzieży. Znacznie więcej 
fińskich książek dla dzieci zostało przetłumaczonych na polski niż polskich 
na fiński. W 2. numerze „Guliwera" roku 1994 można znaleźć informację, 
że chodzi tu o ponad 30 tytułów trzynastu autorów, od Topeliusa do Tove 
Jansson. Wynikałoby z tego, że to moi polscy koledzy byliby w  większym 
stopniu upoważnieni do zabierania głosu na temat różnic między polską 
a fińską literaturą dziecięcą. Omówię tutaj utwór Priska, który napisała 
Merja Otava (ur. 1935), wydany w 1959 i przetłumaczony na polski 
w  1971, i Julius z Księżycowej DoHny napisany przez Bo Carpelana (ur. 
1926), wydany w  r. 1981 i przełożony na polski w  1987. Porównam je 
z polskimi przykładami, które wymieniłam wcześniej.

2. Co rozumiemy przez kulturę i tradycję kulturową?
Co znaczy „narodowa i kulturowa tradycja?" Pojęcie kultury jako takie 

jest bardzo szerokie. Już w  r. 1871 Sir Edward Burnett Taylor, etnolog 
brytyjski, sformułował definicję kultury, która prawdopodobnie wyraziła to, 
co najistotniejsze: „Kultura to rozmaitość rzeczy, łącząca wiedzę, wierzenia, 
sztuki, moralność, prawa, obyczaje i wszystko inne, co wiąże się ze 
sposobem życia i przyzwyczajeniami, które jednostka przyjmuje jako



członek społeczności". Podstawowa definicja kultury zawsze implikuje 
ideę postępu, a także krzyżowanie się rozmaitycłi wpływów.

Tradycja narodowa i kulturowa jest w  sposób oczywisty związana 
z kwestią tożsamości, zarówno indywidualnej, jak i narodowej. Zacytuję 
Baumana; „Człowiek zawsze odwołuje się do swej tożsamości, gdy nie jest 
pewien, gdzie przynależy; gdy nie wie, jak odnaleźć się w  relacji do 
różnych stylów i modeli zachowań, a także gdy czuje się niepewny co do 
oceny innych, odnoszącej się do jego odnalezienia się, umożliwiającego 
prawidłowe zachowywanie się ludzi we wzajemnych stosunkach" („Hel- 
singin Sanomat" 5.11.1994).

W ciągu ostatniego stulecia, gdy Finlandia podlegała rosyjskim carom, 
nasze poczucie wartości jako narodu było stymulowane przez narodowy 
epos Kalevala i poezję ludową w  ogóle. Teraz, kiedy wkraczamy do Unii 
Europejskiej, kwestia naszej tożsamości, znów wysuwa się na czoło!

Motyw młodych osób dążących do znalezienia swej tożsamości za
wsze zajmował centralne miejsce w  literaturze młodzieżowej; motyw ten 
eksponował ideologię, akceptowane wartości i cechy charakterystyczne 
dla danej epoki — wyraźniej niż czyniła to literatura dla dorosłych. Dokład
nie rzecz biorąc, to narodowe i kulturowe tradycje były wykorzystywane 
w  momencie przystosowania młodych ludzi do społeczeństwa i modeli 
społecznych w każdej epoce, czasami w  sposób zbyt indywidualny i bez 
brania pod uwagę norm estetycznych.

3. Krótkie spojrzenie na historię i główne zasady Topeliusa
Krótkie spojrzenie na naszą historię umożliwi nam ustalenie, które 

tradycje znalazły swoją drogę do teraźniejszości i jak zmieniła się literatura 
dla dzieci.

Do połowy XIX wieku pojawiło się tylko kilka fińskich i szwedzkich 
książek dla dzieci, książek w  większości pisanych pod wpływem idei 
religijnych. Literatura dziecięca w  Finlandii, tak jak dzisiaj rozumiemy ten 
termin, powstała w  ciągu drugiej połowy XIX wieku, równocześnie 
z literaturą dla dorosłych. Głównym motorem jej powstania był narodowy 
ruch Fennomania, ruch stworzony przez J. V. Sneilmana i ideę oświecenia 
publicznego. Wzorów poszukiwano także w  literaturze światowej — wielu 
klasyków po raz pierwszy przetłumaczono na fiński i zaadaptowano 
z myślą o młodzieży. Początkowo najbardziej typowym gatunkiem były 
krótkie utwory prozą, czyli opowiadania i bajki. Do wczesnego okresu 
naszej literatury dziecięcej należą liczne antologie, czasopisma i śpewniki, 
także zbiory wierszy. Rozkwit opowiadań nastąpił w  latach dziewięć
dziesiątych XIX wieku.

Głównym zadaniem literatury w tamtych latach było włączenie dora
stającej młodzieży do ideologii chrześcijańskiej i kulturowej epoki, a także 
przedstawienie Finlandii narodom cywilizowanym. Wszyscy działacze kul
turalni, duchowni z ruchu Fennomania, dziennikarze i członkowie różnych 
organizacji światowych — wszyscy pracowali na rzecz tej ważnej idei.



Najbłyskotliwszą postacią w  literaturze dziecięcej tego okresu był 
Zacharias Tópelius (1818-1898), dziennikarz i profesor historii. Według 
niego dobra literatura dziecięca powinna być patriotyczna i szanująca 
wartości religijne. Takie treści, jak ciężka praca, łagodność, dobroć, miłość, 
prawda i pomoc słabszemu były podstawowe dla jego systemu moralnego 
i nauczania. Wierzył on, że w  zdrowym ciele jest zdrowy duch. Dla niego 
ideał chłopca to ktoś zdrowy, aktywny, posłuszny, odważny i bohaterski, 
gdy zaś chodzi o wzór dziewczynki — było nim połączenie Marty i Marii 
z Biblii, czyli chodziło o życiowo mało zaradną gospodynię domową, 
łagodną i posłuszną, zawsze słuchającą i chętną w  dawaniu czy nawet 
przyjmowaniu pomocy (Laurent 1947, 328).

Wpływ Tópeliusa trwał długo. Nasza literatura dziecięca zaczęła zmie
niać się po ostatniej wojnie. Najpierw pojawiły się fantazje, bajki i liryki dla 
dzieci; realistyczna literatura dziecięca rozwinęła się 10 lub 20 lat później. 
W powojennych powieściach dla dzieci punkt ciężkości przesuwał się 
z fabuły i przygody na życie wewnętrzne postaci, ich uczucia i niepokoje 
dorastania. Merja Otava jest pierwszą pisarką, która poruszyła nowe 
tematy. W jej pierwszej książce, zatytułowanej Priska (1959), opisuje 
nastoletnią bohaterkę i jej rozwój psychiczny. Delikatniejszy, bardziej 
intelektualnie dojrzały chłopiec — często antybohater przyrównywany do 
modelu Tópeliusa — pojawił się w  późnych latach sześćdziesiątych.

4. Fińsl<ie i polsl<ie m odele k u ltu ro w e  dla m łodzieży: porów nan ie  
pow ieśc i ta k lc łi p isarzy, jak  O tava, Carpelan, K ruger i Ju rg ie le - 
w iczo w a

4.1. Czas i m iejsce
Fińskie powieści dla młodzieży z lat sześćdziesiątych do osiemdziesią

tych zwykle opisują jeden rok z życia b o łia te ró w . Dotyczy to także 
dwóch powieści przetłumaczonych na polski. Podtytuł powieści Priska 
brzmi Od wiosny do wiosny, natomiast u Carpelana Julius dorasta od 
jednej Gwiazdki, gdy ma 11 lat, do drugiej, gdy ma 12. Dwie powieści 
polskie przetłumaczone na fiński nie kontynuują tej tradycji; nie wiem, czy 
to jest zbieg okoliczności, czy nie. Powieść Kruger to oczywiście fanta
zja — ma być może tylko kilka momentów realistycznych, ale Anda 
Szemiot cofa się w  czasie o 80 lat i widzi siebie w  tamtych czasach jako 
40-latkę. Na początku powieści Jurgielewiczowej akcja toczy się w  Boże 
Narodzenie, a książka kończy się gdzieś na wiosnę, przed wakacjami.

Autorzy fińscy wymienieni przeze mnie zwracają uwagę na wszystkie 
cztery pory roku. Śnieg i rozdeptane błoto, kwitnące drzewa i światło 
księżyca, dają wskazówki czytelnikowi, wskazówki o czasie akcji. Cztery 
p o ry  roku to znaki należące do fińskiej tradycji kulturowej. MuminkilcNe  
Jansson są przykładem na to. Dla nas, Finów, jest niezwykle istotne, że 
mamy le tn ią  chatę , i że możemy spędzać la to  na w s i, podobnie jak 
ważna jest możliwość odsunięcia się w  miejsce odosobnione, kiedy tylko 
chcemy. Priska spędza dużo czasu na plaży w  letniej posiadłości, rozmyśla



0 kamiennym świecie, о swoich przyjaciołach, rodzinie i życiu w  ogóle, 
chociaż jej rodzina mieszka w mieście. Chodzi także na przyjęcia, które 
urządzają szkolni koledzy w  ich letnich domach. Wykorzystując takie 
właśnie okazje, autorka przedstawia czytelnikom różne grupy społeczne. 
Priska uczy się porównywania.

Julius mieszka na ponurym przedmieściu, które nazywa się Księżycowa 
Dolina; jego ulice zostały, z delikatną ironią, poetycko nazwane Słoneczna 
Droga, Ulica Latawca itd. Jasne momenty w  jego życiu to zimowe i letnie 
wakacje, kiedy jedzie na morską wyspę i spotyka mądrych, starych, Riikkę
1 Ludwiga. Do chaty nowego przejaciela swej matki Julius nie chce jechać 
nigdy więcej. Opisując wydarzenia, które tam miały miejsce, autorka 
przeciwstawia ideał mężczyzny, nieobcy powieściom dla starszych chłop
ców, ideał odważnego, wysportowanego myśliwego z jednej strony, 
postaci głęboko mądrego dziecka z drugiej. Dlaczego trzeba zabić kaczkę 
o pięknych skrzydłach. Tylko dla sportu jako takiego? Natura i jej piękno są 
tak ważne dla Juliusa, jak marzenia są ważne dla każdego z nas.

Akcja obydwu polskich powieści toczy się także w  mieście, chociaż 
w czasach opisywanych przez Kruger Warszawa miała jeszcze wiejski 
charakter. W powieści jest opisana letnia podróż nad morze, pojawiająca 
się w fantastycznej warstwie utworu. W utworze Jurg lei ewiczowej młodzi 
także marzą o lecie na wsi, gdzie jedno z nich ma rodzinę, a dru
gie — wyspę, Teresa — szkolna koleżanka Andy — wraz z nią ogląda 
wystawy sklepowe w  dzielnicy handlowej. W latach pięćdziesiątych nie 
było w  Finlandii takich sklepów. Julius też nie spędza w  nich czasu, 
chociaż w  ostatnich powieściach fińskich młodzi ludzie i różnego rodzaju 
gangi wałęsają się blisko domów towarowych.

Zarówno jedna, jak i druga powieść fińska opisuje szkołę i życie 
rodzinne, spotkania kolegów ze szkoły i nie tylko. Ważną rolę odgrywa 
w życiu Juliusa b ib lio teka , podobnie jak w  przypadku innych bohaterów 
literatury dziecięcej ostatnich lat. Instytucja biblioteki obchodzi w  Finlandii 
w tym roku swoje 200-lecie. Biblioteki to wielkie instytucje kulturalne, 
które zasługują na to, by o nich wspomnieć. W powieści Jurgielewiczowej 
ciocia pracuje w  bibliotece, ale żaden z bohaterów omawianych książek 
nie korzysta z jej księgozbiorów.

4.2. Postacie
W powieściach fińskich głównymi postaciami są jedynacy. 14-letnia 

Priska pochodzi z bardzo dobrze sytuowanej rodziny. Opiekuje się nią 
Siiry, która jest rodzajem niani, mieszkającej z rodziną od wielu lai. Ojciec 
Juliusa zmarł, jego matka zarabia na życie sprzątając biura na przedmieś
ciu. Mieszkają w 2-pokojowym mieszkaniu. W powieści Kruger także 
występuje zamożna rodzina (matka — lekarz, ojciec -  inżynier), w  której 
jest troje dzieci. Najwięcej miejsca autorka poświęca 14-letniej Andzie. 
W rodzinie jest gosposia, która jest prawie że jej członkiem. Jurgielewiczo- 
wa w  swojej powieści nie precyzuje jasno poziomu socjalnego bohaterów. 
Mieszkają oni w  jednorodzinnym domku opalanym drewnem, bez bieżącej



wody zimą, gdy zamarzają rury, a syn, Marek, znudzony odgarnianiem 
śniegu, podziwia nowe bloki. Matka Adamskiej pracuje na zmiany w  szpi
talu, ojciec zaś uczy się w  szkole dla pracujących.

Priska i Anda mają dużo wspólnego. Obie przywiązują wagę do stroju. 
Priska nosi na zabawy trampki, albo buciki o ostrych noskach, luźną 
koszulkę, ale nigdy obwisłą, a Anda mierzy nowe modne spodnie. Jej 
pantofelki zwracają uwagę ciotecznej praprababki. Priska usycha z tęsk
noty za Harrym Belafonte, gdy Anda nuci „C'est si bon". W obydwu 
książkach dorosłych bohaterów razi język młodzieży, chociaż teraz wydaje 
się on raczej „grzeczny". Fakt, że matka Andy pali jest niezwykły z punktu 
widzenia Finlandii. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych książki dla 
młodzieży nie przedstawiały matek z papierosem w  ustach; ojciec spokoj
nie mógł być palaczem, także — tu i ówdzie — sami młodzi mogli popalać. 
Teraz w  latach dziewięćdziesiątych dziewczęta i chłopcy w  powieściach są 
narażeni na bardziej niebezpieczne rzeczy.

Obydwie dziewczyny uwielbiają swoje matki. Ojcowie są na dalszym 
planie, są bardzo wymagający, gdy chodzi o sprawy szkolne i „mają 
pretensje". Dziewczęta jednakie mają swoje sposoby na omijanie tych 
przykrości. Jurgielewiczowa nie ukrywa swojego negatywnego stosunku 
do pewnego typu ojców, Marek na przykład w  milczeniu walczy z ojcem, 
z jego autokratyzmem i pozostaje w  bliższym kontakcie z matką. Matka 
chce wysłać zaproszenia na Boże Narodzenie do Danki, 14-letniej dziew
czyny z domu sierot, jako dopełnienie do zaproszenia dwóch chłopców 
z rodziny. Carpelan opisuje surowego ojca Pitkalassi.

W fińskich powieściach główne postacie to dusze artystyczne. Priska 
na koniec dostaje bardzo dobrą ocenę za wypracowanie. Julius pisze 
wiersze. Polskie powieści kładą nacisk na sport. Anda bardzo przejmuje się 
swoją karierą pływacką. Jurek nie może się doczekać, by pokazać Zenono
wi, jak wspaniale jeździ na łyżwach. Zenon jest jego przyjacielem i idolem. 
Jurkowi także marzy się wielka kariera.

Priska i Julius dużo czytają. Priska spędza długie wieczory czytając 
poezję i chciałaby pisać jak Charlotta Bronte. Jej ideał to Jane Eyre. Julius 
rzadko ogląda telewizję, bardziej odpowiadają mu książki. Interesuje się 
gwiazdami, zoologią i botaniką. W książce Krtiger nie mówi się wiele na 
temat czytania, ale Jurgielewiczowa pisze, że Marek chciałby dostać 
książkę na Gwiazdkę, a dla Danki kupuje pamiętnik.

Czytanie, książki i b ib lio te ka  są częścią fińskiej tradycji kulturowej. 
Matka Juliusa to osoba, być może nieoczekiwanie, wykształcona. Matka 
i syn razem słuchają ulubionej muzyki ojca. Czwartej Symfonii Beethovena.

Jurgielewiczowa długo trzyma czytelnika w  napięciu, jeśli chodzi 
o kradzież dokonaną w  sklepie przez Dankę. Dziewczyna ta rosła przeno
sząc się z jednego domu dziecka do drugiego, ale uczy się pokonywania 
własnych wad i zaczyna ufać ludziom.

Postaci bohaterów fińskich są tworzone w  poszukiwaniu tożsamości, 
czy krzepnąc w  jej poczuciu. Priska dojrzewa poprzez porażki nastolatki, 
związki z innymi; w  tle rozgrywa się tragedia — Siiri ma raka.



Wiara we własną twórczość i marzenie, by zostać pisarką, stanowią jej siłą. 
Carpelan przedstawia chłopca, który nie jest całkiem zwyczajny, i pokazuje, 
jak radzi on sobie w życiu. Julius pokonuje swój strach przed gangiem 
z Księżycowej Doliny, chociaż dużo go to kosztuje. Wyrasta także z prze
zwisk, ośmieszających go („Sowa", „M ó l książkowy"). Osiąga to 
robiąc wykład o ptakach, który zaskakuje kolegów z klasy swoim pozio
mem. Julius ma silne poczucie własnej wartości; jego wielkim szczęściem 
jest to. że pomogli mu nauczyciele i bliscy. Moim zdaniem Julius jest 
duchowo bardzo podobny do Króla Maciusia, chociaż żyli oni w  tak 
różnych okolicznościach.

4.3. Gwiazdka
Otava w  swojej powieści rozciąga narrację od jednego lata do 

następnego, ale obchody Gwiazdki nie są opisane. Według mojego 
rozeznania Kruger nie przywiązuje wielkiej wagi do świąt, chociaż później
sze powieści opisują Gwiazdkę.

Byłam dosyć zaskoczona, gdy stwierdziłam, że w  polskiej powieści dla 
młodzieży, opublikowanej w  połowie lat siedemdziesiątych, w  ogóle mówi się 
o Gwiazdce. Opisana jest choinka, która jest ozdobiona i ma srebrną gwiazdę 
na czubku, jest mowa o kolędach w  telewizji, ale nie ma odwołania do tradycji 
świąt. Rodzina spotyka się, podobnie jak w  Finlandii. Boże Narodzenie to 
święto rodzinne. Kupowane są prezenty, jest dużo jedzenia, także coś do 
picia. Zachowania przy stole są, rzecz jasna, różne w  obydwu krajach.

Fińską tradycją jest wynoszenie świeczek na trawnik przed dom 
w Wigilię. Tak właśnie czynią Julius i jego matka. Carpelan nie przedstawia 
historii z Biblii w  opisie Bożego Narodzenia, ale w  całej książce od czasu 
do czasu występują motywy chrześcijańskie. Julius myśli, rozbawiony; 
„Jeśli nadejdzie Rezurekcja i wszyscy śmiertelni będą stali w  białych 
strojach trzymając świece, to dopiero będzie dzień!" Jednakże nie umniej
sza to ani nie odbiera ciepła atmosferze, która towarzyszy odwiedzinom 
grobu jego ojca. Kiedy Julius mówi; „Nie ma aniołów, ale mimo to można 
o nich marzyć, prawda, mamo?", jego matka odpowiada mu: „Tak. To 
prawda. Gdybyśmy nie mogli marzyć, nie widzielibyśmy gwiazd" (s. 15).

4.4. Książki jako odbicie icłi czasów
Pisarze zwykle starają się opisywać dzieci i młodych ludzi tak praw

dziwie, jak tylko się da. Dotyczy to wszystkich opisywanych czasów. 
Książki są przypisane swoim czasom i tradycjom kulturowym kraju ich 
pochodzenia, ale jako dzieła literackie podejmują one także literackie 
tradycje swojego rodzaju. Nawet te wątłe przykłady, które przytoczyłam, 
czynią to oczywistym.

Priska i Anda pochodzą z różnych krajów, ale są zbliżonymi przy
kładami takich dziewcząt, jakie są charakterystyczne dla tradycji powieści 
dla dziewcząt. Powieści mogły dać coś nowego współczesnym czytel
nikom, ale teraz wydają się staromodne. Moim zdaniem książka Kruger 
wydaje się najmniej przestarzała.



w  latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych krytycyzm społeczny był 
na pierwszym planie prawie na całym świecie i jego wpływ jest jeszcze 
odczuwalny. Obie powieści — i Jurgielewiczowej i Carpelana — są tego 
przykładem.

Tradycje narodowe oczywiście pojawiają się w  omawianych utworach. 
Ale prawdziwe polskie cechy mogą być ukryte pod socjalistyczną otoczką. 
Fińska literatura dziecięca być może była pod większym wpływem prze
kładów z innych języków. (Mam własną opinię na temat, jaka byłaby 
prawdziwie narodowa polska literatura dla dzieci, ale zostawmy ten 
problem.) Szkoda, że tak mało jest polskich przekładów literatury dziecię
cej na fiński. Moje porównanie może stracić jakiekolwiek znaczenie tylko 
z tego powodu. (Chciałabym także usłyszeć, jak sobie państwo wyobrażają 
typową fińską powieść dla młodzieży.)

5. Zakończenie
Wracam do Baumana: „Zanim nadeszły nasze czasy, człowiek narodził 

się na swoim miejscu w  społeczeństwie, i tam pozostał. Teraz możemy 
adaptować i odrzucać nasze cechy charakterystyczne, jakbyśmy zmieniali 
ubranie. Nowoczesny człowiek odbył swoją wędrówkę poszukując i tw o
rząc swoją tożsamość. Postmodernistyczny człowiek jest jak turysta robią
cy migawkowe zdjęcia. Łowi wrażenia i dowolnie je łączy. Nawet nie chce 
trwałej tożsamości, ale unika zobowiązań" („Helsingsin Sanomat" 
5.11.1994). Czy to prawda? A jeśli tak, czy znajduje to wyraz w  literaturze 
dziecięcej naszych dwóch krajów?

Wydaje mi się, że dostrzegam pewne oznaki tego, o czym mowa wyżej, 
w  ostatnich fińskich powieściach dla młodzieży. Jeśli dorośli lub młodzież 
staną się takimi turystami na targowiskach całego świata, czy narodowe 
i kulturowe tradycje utracą swoje rangę?

Rlitta Kuivasmaki

TWO COUNTRIES— TWO CULTURAL TRADITIONS?

In the article the author mentions the presence in Finland of two movies by 
Kieślowski The Blue and The White. In the library of the Finnish Institute of 
Children's Literature there are books by Sienkiewicz, Król Maciuś I (King Mathew I) 
by J. Korczak, as well as contemporary novels; Godzina pąsowej róży (The Hour of 
the Poppy Rod Rose) by M. Kruger, and Ten obey (The Alien) or Inna (The 
Different) by J. Jurgielewiczowa. Far more Finnish children's books were translated 
into Polish than Polish books into Finnish.

The author finds the similarities and differences between Finnish and Polish 
children's literature by comparing Priska by M. Otava and Julius, 11 years old by 
B. Carpelan with the novels by M. Kruger and I. Jurgielewiczowa.

While formulating the concept of tradition and national culture the author finds 
that in the past century when Rnland was subordinate to Russia, the feeling of



national identity of Finns developed under the influence of the national epic 
Kalewala and folk literature.

Finnish children's literature was born in the second half of the 19th century, i.e. 
at the same time as literature for adults. The guiding principle were the teachings of 
Z. Topelius who emphasized that of the values that need to be conveyed to the 
young generation are first of all patrotism and religiousness.

After World War II children's books started to focus on the emotions of the 
heroes. By comparing the Finnish and Polish works the author draws attention to 
the way Finnish literature depicts nature and the four seasons. Many similarities are 
noticed in the way the characters are built, their surroundings, presentation of the 
tradition of various holidays, particularly Christmas. The author discusses the 
problem of the presentation of the historical time of the novel, cultural traditions of 
a country and their source. In the final part the author poses a question whether in 
the new times, when every man becomes a man of the "fairs of the whole world", 
the national and cultural traditions will lose their meaning or not.



Hanna Lebecka

OBECNOŚĆ TRADYCJI KULTURY 
EUROPEJSKIEJ WE WSPÓŁCZESNEJ 

LITERATURZE DZIECIĘCEJ

Pytanie o obecność tradycji kultury europejskiej we współczesnej polskiej 
literaturze dla dzieci i młodzieży jest jednocześnie pytaniem o współczesny 
ideał wychowawczy, o wartości uznawane za cenne. Słownik języka pol
skiego określa słowo „tradycja" jako „zasady postępowania, obyczaje, po
glądy, wiadomości przechodzące z pokolenia na pokolenie, przekazywanie 
tych zasad, obyczajów następnym pokoleniom. „Kultura" to z kolei „cało
kształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości, gromadzony, utrwalony 
i wzbogacony w  ciągu jej dziejów, przekazywany z pokolenia na pokolenie". 
Ale „kultura" to także „wysoki poziom czegoś, zwłaszcza rozwoju intelektual
nego, moralnego" a także „ogłada, obycie, takt". Jeśli więc zastanawiamy się 
nad obecnością tradycji kultury europejskiej we współczesnej literaturze, to 
pytamy w  istocie o wartości szczególne, warte przekazywania następnym 
pokoleniom, więcej — konieczne w  ich rozwoju.

W jakim stopniu pytanie o obraz Europejczyka jest pytaniem mobilizu
jącym szerszą uwagę, kto ten obraz dziś określa? W powszechnej świado
mości zakorzeniony jest od dawna pewien stereotyp. „Europejczyk" to 
człowiek wykształcony, znający języki, otwarty, podróżujący, człowiek 
o osobistej kulturze i szerokich horyzontach myślowych. Można zaryzyko
wać stwierdzenie, że jeśli ten tak pozytywnie nacechowany stereotyp trwa, 
mimo iż nieodmiennie zderza się z gorzką rzeczywistością, której symbolem 
może być dzisiaj Jugosławia, wczoraj był nim Oświęcim, a wcześniej 
jeszcze choćby szesnastowieczne wojny religijne, to jest to dowód na 
istnienie trwałej woli i dążenia do utrwalania wartości określających 
europejskość. Nową rzeczywistość polityczną w  Europie przywitano 
w  1991 r. Kartą Nowej Europy, proklamującą zakończenie epoki konfron
tacji. Odnowił się powracający ideał jedności europejskiej, rozszerzył na 
kraje środkowej Europy konkretyzując się także w  założeniach programo
wych ogólnoeuropejskiego wychowania. W dokumentach Rady Europy 
poświęconych edukacji europejskiej w  biuletynie z XVIII sesji Stałej 
Konferencji Europejskich Ministrów Edukacji (Madryt, 1994) pierwsza 
z czterech przyjętych tam rezolucji nosi tytuł „Wychowywanie w  duchu 
demokracji, praw człowieka i tolerancji". Demokracja, szacunek dla praw 
człowieka i tolerancja wobec odmienności to istota sprecyzowanego 
w  Wiedniu w  1991 r. „Europejskiego Wymiaru Edukacji" który w  „demo
kratycznej i wielokulturowej Europie" powinien:



— przyczynić się do zrozumienia i przyjaźni między młodzieżą w yw o
dzącą się z różnych tradycji językowych, kulturowych i religijnych;

— rozpowszechniać wiedzę i doświadczenie innych regionów i krajów;
— rozwijać szerokie spojrzenie na świat, tolerancję i szacunek dla 

kultury, historii i stylu życia innych ludzi i narodów;
— wzbudzać świadomość zarówno wspólnego dziedzictwa europej

skiego, jak również współzależności między Europą i innymi kontynen
tami ^

Nadawcy tak sformułowanego przesłania, kierowanego do szkół Euro
py, widzą istotną wartość we wzbogaconej tożsamości młodych ludzi. 
Świadomości narodowej towarzyszy tu w  założeniu świadomość szersza, 
europejska właśnie, odwołująca się do wspólnego dziedzictwa a także 
ogólnoludzka świadomość „obywatela świata". Jeśli literaturę potrak
tujemy jako szczególny wyraz świadomości ludzkiej, to będziemy mogli 
przyjąć, że wskazania te nie brzmią nam obco. Obok bardzo mocno 
ujawnianej zawsze świadomości narodowej ujawniała się też szersza 
świadomość naszej europejskości, tak oczywista w  słowach Mickiewicza; 

Nieraz myślisz, że zdanie urodziłeś z siebie,
A ono jest wyssane w  macierzystym chlebie;
Albo nim nauczyciel poił ucho twoje,
Zawżdy część własnej duszy mieszając w  napoje 
A tak, gdzie się obrócisz, z każdej wydasz stopy.
Żeś znad Niemna, żeś Polak, mieszkaniec Europy.

Co wpływało na świadomość owego poczucia łączności rodzinnej 
z Europą. Na pewno chrześcijaństwo. I na pewno poczucie historycznego 
zakorzenienia w  tradycjach kulturowych Europy. „Dziedzictwo starożytnej 
cywilizacji zostało nam przekazane przez trzy narody: Hebrajczyków, 
Greków i Rzymian" stwierdza we wstępnych słowach swego znanego 
dzieła Legacy o f the ancient World oksfordzki profesor W. G. De Burgh 
Dokonania starożytnej cywilizacji śródziemnomorskiej, wzbogacone doro
bkiem dziejów chrześcijańskiej średniowiecznej Europy, humanistycznym 
bogactwem renesansu, oświeceniowym kultem rozumu i wiedzy, rewolu
cyjnymi ideałami wolności, równości, braterstwa, tworzyły przez stulecia 
owo wspólne dziedzictwo, które było i jest cząstką świadomości europej
skiej, żywej również zawsze i w  Polsce bez względu na jej dziejowe losy. 
Jedna z najważniejszych polskich książek dla młodzieży W pustyni i  w  pu 
szczy kreuje bohatera, który — jak to wykazała prof. К. Kuliczkow- 
ska — głównymi cechami swej postawy wywodzi się z europejskiej trady
cji kultury rycerskiej.

Jeśli pragniemy przyjrzeć się dzisiaj europejskim tradycjom w  naszej 
literaturze współczesnej, to od razu pojawia się pewna trudność. Pojęcie 
„współczesności" jakby się zawęziło. Przełomowy polski rok 1989 stał się 
cezurą, stworzył tak nową sytuację, że książki wydane w  latach choćby 
siedemdziesiątych znalazły się w  innej epoce, naznaczonej w  powszech
nym odczuciu piętnem totalitaryzmu, stały się książkami niejako auto
matycznie „historycznymi". Kontrowersyjne, ale głośne hasło „powrotu



do Europy" zwiększyło jeszcze ich odległość od dnia dzisiejszego — po
wstawały przecież w  czasie, w  którym nasza w  Europie obecność ograni
czana była licznymi barierami. Te książki dnia już „wczorajszego" muszą 
właściwie zdawać swój egzamin do współczesności, nawet jeśli ukazały 
się sześć, dziesięć czy piętnaście lat temu. Podwójny egzamin. Czytelniczy, 
co zrozumiałe, ale też egzamin z suwerenności artystycznej. Oceny bywają 
surowe. Wyrzucać? — zastanawia się np. Małgorzata Grodzicka w  „G uli
werze" i stwierdza, mówiąc o latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych, 
osiemdziesiątych: „Lata te, skażone w  dużej mierze ideologią socjalistycz
ną, przyniosły produkcję wydawniczą dość rażącą z dzisiejszej perspek
tywy". Pojmuję intencję autorki artykułu, zatroskanej o prawdę i poziom 
artystyczny zasobów bibliotecznych, z którymi obcować ma dzisiejsze 
dziecko-czytelnik. A więc wyrzucać? Jak to pytanie ma się do interesują
cego nas wątku tradycji europejskiej, której tak istotną rolę wyznacza się 
w  programach edukacji młodych mieszkańców Europy?

Sięgnijmy do książek wydawanych po pamiętnym roku 1956. Przypo
mnijmy wielkie eposy Europy czy zbiory mitów i opowieści, jej poema
ty — opracowania Iliady i Odysei Jana Parandowskiego, Pod Troją — Le
cha Bartelskiego, fińską Kalewalę w  zadziwiającej artyzmem adaptacji 
Janiny Porazińskiej, wydaną po raz pierwszy w  1957 r. Przypomnijmy też 
KrymhHdę Roberta Stillera, który odważnie zmierzył się z germańskim 
eposem o Nibelungach, dając młodzieży artystyczny przekład prozą anoni
mowego trzynastowiecznego tekstu. Za artystyczne wydarzenie lat nie 
tylko sześćdziesiątych można uznać Przemiany Owidiusza w  prozatorskim 
opracowaniu Anny Kamieńskiej — wydarzenie tym większe, że jedyne 
i kompletne tłumaczenie Brunona Kicińskiego pochodziło z 1826 r.; 
adaptacja A. Kamieńskiej wprowadziła więc na nowo w  nasz obieg 
czytelniczy dzieło tak ważne w  europejskiej kulturze. Wspomnieć tu należy 
także polskie, twórcze przekłady: Boewulfa — zabytku staroangielskiej 
literatury opracowanego przez Rossmary Sutciiff, przetłumaczonego przez 
Annę Trzeciakowską, gruzińskiego Witezia w tygrysiej skórze— Szoty 
Rustawelego w  tłumaczeniu Igora Sikiryckiego, serbską Bitwę na Kaso
wym Polu w  opracowaniu Zygmunta Stoberskiego, staroarmeńskiego 
Dawida z Sasunu w  przekładzie Igora Sikiryckiego. Wydany w  1979 r. 
opracowany przez Rogera L. Greena, średniowieczny romans rycerski 
O królu Arturze i  rycerzach Okrągłego Stołu, znakomicie przetłumaczony 
przez Krystynę Tarnowską i Andrzeja Konarka mógł ożywić czytelni
kom ideały chrześcijańskiego rycerstwa Europy, podobnie jak czyniła to 
wcześniej wydana hiszpańska Opowieść o Cydzie — Teresy Marii Leon, 
przetłumaczona przez Zofię Szleyenową. Nie można przy tej okazji nie 
wspomnieć o polskiej adaptacji dzieła Cervantesa, które opowiadając 
o zmierzchu epoki rycerskiej, przenosiło jednocześnie jego ideały w  wymiar 
uniwersalny. Wiktor Woroszylski w  swych Niezwykłych przygodach Don 
Kichota z La Manczy stworzył adaptację w  pełni artystyczną, wierną 
oryginałowi nie tylko w  warstwie fabularnej, lecz wierną także jego 
duchowi.



Można oczywiście stwierdzić, że jest to ledwie kilkanaście tytułów. Są 
to jednak tytuły dzieł podstawowych w  historii kształtowania się europej
skiej świadomości. Opublikowanie ich, opracowanie, adaptacja, bądź 
przekład, przygotowanie wydawnicze wymagało woli, talentu i nakładu 
pracy. Profitów szczególnych nie przynosiło. Fakt, że dzieła te są w  na
szych współczesnych zasobach literackich i bibliotecznych, że można po 
nie sięgnąć, wznowić je świadczy o kulturowej z Europą więzi, którą starali 
się utrwalać pisarze, tłumacze, edytorzy.

Dorobek literacki i wydawniczy, który pozostaje żywy i cenny, to także 
dziesiątki tomików i tomów baśni różnych narodów, baśniowych serii 
wydawniczych obrazujących nurty ludowej kultury europejskiej. Baśnie te, 
często bardzo starannie opracowane i bogato zilustrowane przez w ybit
nych grafików ze sławnej „polskiej szkoły", są także dobrem, po które 
można dzisiaj sięgać, a nawet chyba sięgać należy wobec fali przeróbek, 
naśladownictw, streszczeń, jaka zalała rynek księgarski w  początku lat 
dziewięćdziesiątych. Wspomnijmy też wydania książek należących do 
kanonu europejskiej czy światowej klasyki literatury dziecięcej i młodzieżo
wej. Nie trzeba chyba wymieniać tytułów, lista byłaby zbyt długa, są one 
zresztą powszechnie znane. Ukazywały się zarówno w  edycjach osobnych 
jak i w  seriach wydawniczych, takich jak «Klasyka Dziecięca» czy 
«Klasyka M łodych». Starano się nie tracić kontaktu z europejską literatu
rą współczesną. Przekłady książek, które stawały się wspólną lekturą 
i wspólnym przeżyciem artystycznym młodych Europejczyków z różnych 
krajów i różnych kręgów kulturowych pojawiały się wprawdzie z opóź
nieniem, ale na tyle jednak szybko, aby można było mieć poczucie 
orientacji i uczestnictwa w  tym, co współcześnie stawało się nowe 
i ważne. Za przykład niechaj posłuży kilka tytułów i nazwisk — sygnałów: 
Mały książę — Saint Exupery'ego, M um inki— Tove Jansson, Nie koń
cząca się historia — Michaela Endego, Rekreacje M ikołajka— Rene 
Goscinny'ego. Książki Astrid Lindgren. Książki Tolkiena, Ćtvrtka, Dahla...

Chyba jednak nie należy wątku tradycji kultury europejskiej ograniczać 
tylko do książek niejako integralnie — poprzez temat czy obce nazwis
ko — z nim związanych. „Europejskość" to także barwna różnorodność 
literatury i sztuki, rozmaitość tematów i form, konfrontacja różnych punk
tów widzenia. Sądzę, że w  polskiej literaturze współczesnej da się tę 
barwną różnorodność artystyczną odnaleźć. Fantastyczna opowieść Zbig
niewa Batki Z powrotem, czyli fatalne skutki niewłaściwych lektur pełna 
humoru, błyskotliwych odniesień literackich, zabawy konwencją, „Freu
dem podszyta", powieść Ewy Nowackiej Dzień, noc i  pora niczyja mroczna 
i gorzka, w której powracają widma zbrodni nazizmu, symultanicznie 
pisany, nowatorski Cyryl, gdzie jesteś? Wiktora Woroszylskiego to przy
kładowe znaki owej różnorodności. Swoistym azylem wyobraźni i swobo
dy myśli, ograniczanej w  konwencji realistycznej bywały książki, które 
w konwencji baśniowej opowieści, mocno osadzonej w  kulturze literackiej 
Europy, podejmowały problemy moralne, istotne dla tej przestrzeni geo
graficznej i politycznej, w  jakiej przyszło żyć polskim autorom i ich



czytelnikom. Wspólnym znakiem polskich opowieści fantastycznych bywał 
nierzadko powracający w  różnych realizacjach artystycznych temat za
grożeń człowieka totalitarną przemocą. Temat ten pojawia się w  opowieś
ciach z lat sześćdziesiątych, w  Podmuchu malowanego wiatru Wiktora 
Woroszylskiego, w  książce Anny Kamieńskiej W Nieparyżu i  gdzieindziej, 
powraca w  książkach następnych dziesięcioleci, w  Syntezie — Macieja 
Wojtyszki, w  O rety, proszę dziada — Jacka Nawrota, w opowiadaniach 
Małgorzaty Musierowicz.

Książki te, nawiązujące swą formą do tradycji powiastki filozoficznej, 
do antyutopii, sprzeciwiały się niewoleniu umysłów i uczuć, uwrażliwiały 
czytelników na objawy takiego zniewolenia. Miały przy tym to znamię 
artystycznej jakości, które nadawało ich treściom wymiar głębokiego 
przeżycia i doświadczenia zdolnego wiarygodnie wpływać na moralne 
postawy bohaterów a za ich pośrednictwem również na postawy czytel
ników.

Przytoczone, liczne wszak przykłady, pozwalają stwierdzić, że i przed 
1989 rokiem obecność tradycji kultury europejskiej bywała w młodzieżo
wej literaturze polskiej autentyczna i żywa, owocowała wieloma książkami 
reprezentującymi różnorodne nurty tematyczne i formalne. Czy była to 
jednak obecność pełna? Odpowiedź musi być, niestety, negatywna. Przez 
długie lata brakło np. w  naszej literaturze adresowanej do dzieci, adaptacji 
dzieła może najważniejszego w  europejskiej kulturze; Biblii. Paradoksalnie 
brak ten chyba najbardziej dotykał dzieci z rodzin laickich, zubożonych
0 wczesny, inicjacyjny kontakt z dziełem, które wśród wielu swych 
znaczeń ma też znaczenie klucza do europejskiej kultury i etyki. Prof. 
Świderkówna w  swych świeżo wydanych Rozmowach o B iblii pisze: 
„Biblia to jedyne w  swoim rodzaju zjawisko w  dziejach naszej kultury, 
którego wpływ  i rozmaite echa odnajdujemy na każdym kroku w  naszej 
sztuce, literaturze, sposobie myślenia, a nawet w  nawykach językowych... 
Nie ma na to żadnej rady: jeśli chcemy zrozumieć siebie i świat, w  jakim 
żyjemy, to musimy sięgnąć do jego korzeni, nie tylko antycznych, lecz 
także i biblijnych".

Dopiero lata osiemdziesiąte przywróciły Biblię literaturze dziecięcej 
w  Polsce, co wiązało się ze zwiększonym zakresem samodzielności 
wydawnictw o charakterze wyznaniowym. Najpierw zaczęły się ukazywać 
książki przekładowe. Znana w  wielu krajach Europy Biblia dla moich dzieci
1 Ewangelia dla moich dzieci Daniela Ropsa, opublikowane przez „Wyda
wnictwo św. Krzyża", pieczołowicie wydana przez „РАХ" Wielka obiet
nica —  znana szeroko adaptacja Biblii autorstwa holenderskiej pisarki 
Johanny Klink były edycjami, które zyskały wielkie zainteresowanie mło
dych czytelników i ich rodziców, a także recenzentów. Długoletnią lukę 
starano się wypełnić przekładami. Nie wszystkie decyzje wydawnicze były 
jednak szczęśliwe. Wielotomowa edycja pt. Wierni przyjaciele, wydana 
przez „Znaki czasu" czy Biblia w obrazkach, opublikowana przez nie
znanego wydawcę, nasycone są sentymentalnym dydaktyzmem, który 
pomniejsza wymiar dzieła, jest sprzeczny z jego duchem. Tym większe



więc znaczenie można przypisać dwóm polskim edycjom. Pierwsza z nich 
to antologia Biblia a literatura polska Kazimierza Bukowskiego, wydana 
przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, edytorsko więcej niż skrom
na, ale cenna, bo przypominająca rolę B ib lii w  naszym piśmiennictwie. 
„N ie można zrozumieć literatury i kultury polskiej bez znajomości Pisma 
Świętego" — stwierdzał autor we wstępie, tłumacząc cel podjętej przez 
siebie pracy. Druga edycja to Książka nad książkami— Anny Kamieńskiej, 
pierwsza bodaj od przedwojennych opowieści ewangelicznych Woda 
żywa i Mala Miriam Szczepana Jeleńskiego, polska próba wprowadzenia 
młodego czytelnika w  biblijny świat Starego Testamentu. Miałam szczęście 
„zamówić" tę książkę dla Naszej Księgarni, ale to nie wątek osobisty 
sprawia, że uważam ją za dzieło wybitne, które pozostanie trwale w  pol
skiej literaturze. Oryginalne opracowanie Kamieńskiej również wśród cen
nych i wartościowych przekładów zajmuje miejsce szczególne. Zbliża się 
ono może najbardziej do kulturowego wymiaru Biblii. Językiem oszczęd
nym, prostym i obrazowym jednocześnie, bliskim poezji, odtwarza Kamień
ska sytuacje i przeżycia archetypiczne, odległe, z innego czasu i innej 
przestrzeni, ale zarazem uniwersalne, w  których człowiek różnych okresów 
historycznych, także współczesny, odnajduje własne dylematy, pytania, 
niepokoje. Znajduje też klucze do symboli i znaczeń kultury swego 
kontynentu.

Lata osiemdziesiąte przywróciły też literaturze dla dzieci przeżycie 
religijne jako cząstkę duchowości człowieka. Literatura religijna, zrośnięta 
w  Polsce z tradycją chrześcijańską, rozkwitła w  wierszach ks. Twardow
skiego, w  utworach Joanny Kulmowej, Anny Kamieńskiej.

Rok 1989 przełamał dawne bariery, wróciły na półki te książki, które 
były przez lata pozbawione swych praw, ożywił się nurt literatury religijnej. 
Zwiększyły się możliwości produkcyjne. W ciągu czterech zaledwie lat 
powstały nowe serie kompletujące bogaty dorobek rodzimej i światowej 
klasyki, żeby wspomnieć choćby serię «Niezapomniane Książki Dzieciń
stwa» — wydawnictwo Votum, III serię «Biblioteki Narodowej dla mło
dzieży», klasyczną serię «Tentenu». Podobnie jak w  wielu innych krajach 
europejskich, pojawiło się wreszcie pismo poświęcone literaturze dla dzieci 
i młodzieży. Przestało istnieć tabu polityczne czy światopoglądowe.

Czy możemy więc uznać, że nasza literatura młodzieżowa ma już 
wszelkie warunki do prawdziwie swobodnego rozwoju, że może rozwijać 
się bez przeszkód i właściwymi sobie środkami wspierać dalekosiężne 
założenia Europejskiego Wymiaru Edukacji? Czy literatura tradycji europej
skiej ma u nas obecnie siłę kreatywną? Trudno o odpowiedź jednoznacznie 
pozytywną. Jesteśmy bowiem świadkami zjawiska paradoksalnego. Nasz 
głośno okrzyczany „powrót do Europy" ‘zdaje się wieść przez Stany 
Zjednoczone — i to nie drogami wysokiej amerykańskiej kultury, ale 
ścieżkami jarmarcznej cywilizacji masowej, która ogarnęła zresztą wiele 
krajów naszego kontynentu. Tracimy kontakt ze współczesną, wybitną 
literacko, książką europejską — zmalała liczba przekładów —  ale zalewa 
nas przerażająca ilość postdisneyowskich książek i książeczek, które



w  dobrym wyposażeniu technicznym oferują nieświadomemu czytelnikowi 
tandetę. Zlekceważone słowo, sztampa niefachowych opracowań i powie
lany styl ilustracji, przekreślenie praw autora to już codzienne zjawiska. 
Zbyt znane, aby ciągnąć wątek, chociaż szczególnie przykre jest sponie
wieranie baśni — przerabianych w  dowolny sposób baśni Andersena, 
Perraulta, Grimmów. Równie przykre jest wcale nierzadkie obniżanie do 
wymiaru prymitywnego dydaktyzmu książek nurtu religijnego, których 
ranga artystyczna powinna budzić szczególną troskę wydawców.

Jeśli wczoraj literaturze naszej zagrażał cenzor — symbol polskiej 
„ograniczonej suwerenności", dziś zagrażają jej żywiołowe prawa rynku 
uosobione często w  postaci przypadkowego, pazernego na zysk wydawcy 
czy niekompetentnego, nie znającego książek, idącego na łatwiznę hur
townika. Można tylko mieć nadzieję, że jest to okres przejściowy, że 
disneyowska ilustracja, królująca na rynku, zdynamizuje naszą własną 
grafikę, że gusty małych czytelników, kształtujące się przede wszystkim 
w  zetknięciu z dominacją obrazu są fascynacją, która wpłynie na wy
kreowanie nowych rozwiązań edytorskich, że wreszcie zostaną wypraco
wane mechanizmy obrony i promocji wartościowych książek dla dziecka. 
Na razie, z innych niż wczoraj powodów, obecność tradycji kultury 
europejskiej nadal wymaga woli, talentu i wytrwałości także inicjatyw 
organizacyjnych.

Hanna Lebecka

THE PRESENCE OF THE TRADITION OF EUROPEAN CULTURE IN 
CONTEMPORARY CHILDREN'S LITERATURE

The contemporary idea of unity of Europe was, among others expressed, in the 
assumptions of the European Dimension of Education. It stresses the importance of 
common heritage in the multinational and multilingual Europe. In Polish literature 
there has always been a strong feeling of close ties with European culture, with the 
tradition of antiquity and Christianity. The momentous year of 1989 evoked in 
Poland the need to assess literature produced before that year and published after 
1956. The liveliness of ties with European culture is evidenced by adaptation of the 
great European epics, sagas, and myths. They have remained a valuable achieve
ment, similarly to books belonging to European and world classics in children's 
literature. Contact has never been lost with contemporary literature of various 
European countries, with the books by such authors as A. Lindgren, T. Jansson, 
M . Ende, V. ćtvyrtek, R. Gościnny, R. Dahl.

The European cultural traditions may be found in many contemporary books by 
Polish writers. High aristic level is represented by fairy tale-like stories referring to 
the tradition of a philosophical tale or antiutopia. Books by A. Kamieńska, 
W. Woroszylski, M. Wojtyszko and others referred many a time to the subject of the 
contemporary threat of totalitarianism or the meaning of human resistance to all 
forms of captivity of mind and feelings. There was however a twilight zone —  there 
were no adaptations for children of the work particularly important for European 
culture, i.e. the Bible. Only in the 1980s the situation changed. Many translations



were published of adaptations of the Bible, among others the Polish adaptation 
of the Old Testament Książka nad książkami (Book beyond Compare) by 
A. Kamieńska.

The year 1989 broke all the barriers of censorship. The newly established 
publishing houses started many valuable series of Polish and world classics. 
However, new threats have emerged. Fascination of children with visual media 
detracted them from traditional books. The market has been dominated by books 
exposing the Disney-like type of illustrations. Also the contacts with contemporary 
European literature have shrinked. For other reasons thus than before 1989, it will 
require attention, good will and new initiative to support the tradition of European 
culture.



Problematyka dyskusji

Krąg zagadnień występujących w  referatach poszerzyła dyskusja, 
cenniejsza, jak podkreślił prof, dr hab. Janusz Dunin, niż same referaty, do 
których zawsze można wrócić. W spontanicznych wypowiedziach zasy
gnalizowane zostały problemy najbardziej istotne dla współczesnej egzy
stencji książki dziecięcej, tej, która eksponuje treści narodowe, i tej, która 
wprowadza myśl europejską i światową. Ostro niekiedy, choć z dużą 
kulturą, ścierały się spojrzenia na książkę służącą narodowej i kulturowej 
inicjacji młodego pokolenia, konfrontowano poglądy, oceniano „na gorą
co" i często bardzo krytycznie różne zjawiska w  funkcjonowaniu literatury.

W pierwszym dniu sesji dyskusję zainicjował p ro fesor b ib lio te ko 
zn aw stw a  U n iw e rsy te tu  Łódzkiego, Janusz Dunin. Zauważył, że 
w  referatach pojęcie ojczyzny jest bardzo szerokie. Właściwie wszystko 
może być ojczyzną, a przecież jeden z poetów powiedział, abyśmy wiosną 
wiosnę widzieli, a nie ojczyznę. Wyraził wątpliwość, czy dziecko może tak 
rozumieć ojczyznę, jak sugerował to w  swoim referacie dr Leszczyński.

Odwołując się do referatu na temat aksjologicznego centrum narodu, 
doskonale określającego polski etos narodowy, rozważał problem, czy ów 
etos jest wartością, czy też balastem i „garbem". Zaobserwował bowiem we 
współczesnych polskich rodzinach inteligenckich zjawisko ucieczki od 
polskości. Wyrazem tego są zagraniczne studia młodzieży i nieznajomość 
polskiej mowy u wnuków mieszkających np. w  Ameryce. Zauważył też, że 
współczesne młode pokolenie czytelników ucieka od tekstów polskich, bo 
już nie mieszczą się w  paradygmacie jego życia. Istnieje jakaś wspólnota 
ludzi wychowanych na tych samych tekstach. Powstaje jednak pytanie, czy 
to ma być tylko wspólnota narodowa, czy wspólnota w  pojęciu szerszym, 
europejska i pozaeuropejska. Chodzi tu o wspólnotę diachroniczną. Nawią
zując do referatu o literaturze włoskiej, wysunął kwestię przezwyciężenia 
zaściankowego sposobu myślenia. Przeżycia związane z wojną i faszyzmem 
są we włoskiej literaturze dla dzieci już dość dalekie, choć jeszcze obecne. 
U nas np. norweski sposób bycia, niezależny od Europy, nie jest możliwy, 
ponieważ znajdujemy się w  środku Europy i mamy więc alternatywę: 
utożsamić się z Europą lub „zmarginalizować się". Stąd to wszystko, co 
w  swoim referacie przedstawił dr Żurakowski, jako ilustrację zagadnienia, 
zasługuje na poparcie, natomiast jako postulat — na odrzucenie.

Dyskutant podkreślił, że nie wolno zapomnieć o swoich korzeniach. 
Przypomni o nich dzieciom, będąca w  przygotowaniu, jego książeczka 
z wyborem wierszy, które powinno znać każde polskie dziecko. Nie wolno 
jednak z etosu Polaka i polskości budować bariery między nami a światem.

Prof. Dunin na przykładzie własnego wnuka, który jako dziesięciolatek 
nie zaakceptował W pustyni i  w  puszczy, przedkładając nad Sienkiewicza 
utwory Tolkiena, zwrócił uwagę na inność zainteresowań lekturowych 
współczesnych dzieci.



Dr M ieczys ław  Szyszko, rep rezentan t S tow arzyszen ia  B ib lio 
tekarzy Polskich kontynuował rozważania prof. Dunina, wynikające 
z referatu doktora B. Żurakowskiego. Zauważył, że dr Żurakowski potrak
tował centrum aksjologiczne zbyt statycznie, tymczasem wartości się 
zmieniają, zwłaszcza w  kontekście dynamiki społecznej. Podkreślił też, że 
twórca może kreować wizje, ale odbiorca nie musi ich zaakceptować.

W związku z naszymi skłonnościami do generalizowania zauważył 
niepokojące zjawisko. Otóż wszystko, co działo się w  kulturze polskiej 
między rokiem 1945 a 1989, uważa się za dewastację systemu wartości. 
Tymczasem zwyrodniały socjalizm równa się w  swojej aksjologii ze 
zdziczałym kapitalizmem, który też dewastuje system wartości. W istocie 
uznał za zupełnie obojętne, czy takie wartości, jak; czułość na społeczne 
zło, respektowanie społecznych zobowiązań jednostki, solidaryzm ludzki, 
altruizm są wynikiem stanowiska zbiorowości, czy też jednostki. Chodzi 
przecież o to, by funkcjonowały społecznie, by charakteryzowały nasze 
postawy. Odwołując się do referatu p. Leszczyńskiego, zauważył, że język 
ezopowy występuje również dzisiaj i nigdy nie traci znaczenia.

G ertruda S kotn icka , p ro feso r U n iw e rsy te tu  G dańskiego, 
w  swoim wystąpieniu dyskusyjnym poruszyła kilka spraw. Nawiązując do 
referatu p. Teresy Winek na temat literatury dziecięcej czasu wojny, 
podkreśliła znaczenie wszelkich prób zrekonstruowania stanu twórczości 
dla dzieci i młodzieży w  latach 1939-1945, twórczości o której obecnie 
wiemy jeszcze tak niewiele. Na pewno jednak wiadomo, że ten okres nie 
był przerwą procesu literackiego. Mimo wojennego i okupacyjnego terroru 
książki nadal powstawały i kształtowały określone postawy ideowe. 
W dziedzinie powieści historycznej powstało kilka nowych pozycji. Między 
innymi Maria Kruger pisała Petrę, a Karol Bunsch, korzystając z w y
kradanych z Biblioteki Jagiellońskiej materiałów, tworzył swoją pierwszą 
powieść z cyklu piastowskiego. Literatura rozwijała się także w  wielu 
ośrodkach emigracyjnych. Na przykład w  Jerozolimie, pod redakcją Łuka
sza Kurdybachy, wydano liczącą około 100 tytułów, bibliotekę dla dzieci 
i młodzieży. W bibliografiach poloniców można znaleźć sporo informacji 
na temat twórczości i inicjatyw wydawniczych w  latach wojny i okupacji.

Sprawą interesującą jest także szczególny rozwój baśni tego okresu. 
Przyczyny mogą być złożone, ale decydujące znaczenie miały zapewne 
dwie: możliwość wpisywania w  fantastykę baśniową aktualnych treści 
oraz optymistyczna wymowa utworów baśniowych, sugerująca, że i zło, 
szalejące w  czasie wojny, może zostać pokonane przez dobro. Dyskutantka 
sformułowała także pytanie o hierarchię wartości podaną w  referacie 
dr. Żurakowskiego. Umiłowanie wolności w  etosie Polaka nie zajmuje 
bowiem miejsca ostatniego.

Pani Zofia  Zasacka, reprezentu jąca In s ty tu t Książki i C zy te l
n ic tw a  B ib lio te k i N arodow ej, komentując referat p. Żurakowskiego, 
zwróciła uwagę na demontaż systemu wartości w  PRL. Badając podręcz
niki szkolne, zauważyła występującą w  nich pewną prawidłowość. Otóż 
podręczniki szkolne po wojnie i w  latach pięćdziesiątych zawierały teksty,



w  których jednostka zawsze podporządkowana była idei społecznej. 
Wolność jako wartość pojawiała się w  idei „walki za wolność naszą 
i waszą". Te same hasła, jakie przyświecały walczącym o wolność w  wieku 
XIX, zostały przypisane polskim żołnierzom walczącym u boku Armii 
Czerwonej. Prawo do walki o wolność ojczyzny przyznawano tylko części 
żołnierzy. W czytankach pojawiały się selektywnie dobierane teksty z lite
ratury romantycznej i późniejszej. Od podporządkowanego obowiązującej 
idei obrazu życia jednostki odchodzi się w  latach osiemdziesiątych i dzie
więćdziesiątych, inaczej pisze się o II wojnie światowej i okupacji. Ważne 
stają się osobiste problemy jednostki, jej zagubienie i tragedia, znika 
żołnierz walczący bez refleksji. Jednostka staje się ważna niezależnie od 
kontekstu społecznego, kulturalnego i obywatelskiego.

Pani Anna Radziejowska, w yk ładow ca  w  Ins ty tuc ie  B ib lio 
te ko zn a w s tw a  i In fo rm a c ji N aukow ej U n iw e rsy te tu  W arszaw 
skiego swoje wystąpienie w  dyskusji zaczęła od pytania skierowanego do 
p. Dunina w  sprawie stosunku współczesnych dzieci do lektur, nie ma 
bowiem przeszkód, aby jednocześnie lubić Kaczora Donalda, psa Pluto czy 
Koziołka Matołka. Podany przez prof. Dunina przykład 10-latka męczącego 
się nad W pustyni i  w  puszczy — to zjawisko indywidualne i zależne 
głównie od atmosfery domowej, szkolnej, środowiskowej. Dzieci lubią to, 
co ładne, proste i zrozumiałe.

Nasza wielkość polega na tym, że możemy przyjmować wartości 
uniwersalne i typowo polskie, i że jesteśmy bardziej otwarci na to, co 
proponują inne narody niż np. Norwedzy.

Mówiąc o przeprowadzonych w  tym roku badaniach wśród młodzieży 
licealnej, stwierdziła, że od roku 1989 robi się coraz normalniej. Młodzież 
nie łączy już patriotyzmu z wojną. Domaga się wyjaśnienia, co to znaczy 
być Polakiem, chce znać własne dzieje i identyfikować się z symbolami 
polskości, uważa też, że dom rodzinny jest miejscem, z którego wynosi się 
pojęcie polskości, tradycje narodowe i kulturowe. Nie ma u nas szacunku 
dla państwa, bo to kategoria, która od wielu lat wywołuje negatywne 
skojarzenia (zabory, okupacja).

D r B ogus ław  Żurakow ski z U n iw e rsy te tu  Jag ie llońskiego, 
którego referat wywołał duże zainteresowanie i sporo emocji, wyjaśnił, że 
wszystkie elementy wchodzące w  skład tradycji naród owo-kulturowej 
omówił ze stanowiska aksjologicznego i tylko takie stanowisko jest dla 
niego do przyjęcia. Oczywiście, można temat zbanalizować i wykazać, że 
dzieci interesuje wyłącznie zabawa i komiks, ale z tego niewiele wyniknie. 
W osądzie dzieci rzeczywiście walory rozrywkowe lektur wysuwają się na 
pierwsze miejsce. Trzeba jednak pamiętać, że literatura dla dzieci i młodzie
ży należy do rodzaju dydaktyczno-wychowawczego, jak to podkreśla 
Michał Głowiński, stąd trzeba ją traktować jako składnik całokształtu 
kultury. Wartości artystycznych domagają się nie dzieci, ale krytycy 
i wychowawcy. Odwołując się do prac Janusza Tazbira, p. Żurakowski 
zgodnie ze stanowiskiem tego historyka wyjaśnił, że fakt przyjmowania 
w  wieku XIX, w  latach niewoli narodowej, polskości przez reprezentantów



różnych mniejszości narodowych wytłumaczyć można tylko w  jeden 
sposób. Zjawisko polonizacji było wtedy efektem atrakcyjności kultury 
polskiej. Żyjąc na tej ziemi i oddychając polskim powietrzem, ludzie ci 
przyjmowali też model polskiej kultury. Model ulega zmianom. Młodzież 
wyjeżdża za granicę, ponieważ kultura polska straciła swoje walory. Za ten 
stan rzeczy odpowiada także edukacja i wychowanie. Można przytoczyć 
wiele przykładów, jak traktowano np. ludzi z lasu, z podziemia, w  latach 
PRL. Identyfikowano ich z bandami, także w  literaturze dla dzieci i mło
dzieży. Prywaciarz — zawsze był czarny charakterem. Obecnie przywraca
my słowom ich wiarygodność. Dyskutant podkreślił, że w  swoim referacie 
uchylił się od oceny, od wartościowania, gdyż jako cel przyjął opisywanie. 
Nie hierarchizował wartości, stąd wolność jako wartość, znalazła się na 
dalszym miejscu.

Pani Irena Bolelc, sekretarz Redakcji „N o w y c łi Książek" podjęła 
omówiony w  referacie p. dr Ewy Rutkiewicz temat grafiki książki dla dzieci. 
Zauważyła, że referat powinien mieć swoją drugą część, w  której wystąpią 
problemy ilustracji współczesnej. A problemów jest dużo. Sporo książek 
polskich zostało wpisanych na Honorową Listę Hansa Christiana Ander
sena, między innymi ostatnio także Córka czarownic Doroty Terakowskiej, 
ale główną nagrodę, „Małego Nobla", otrzymał nie pisarz, lecz ilustrator, 
Zbigniew Rychlicki, którego bardzo tu brakuje (Jego śmierć w  Bratysławie 
wywołała szok).

W ilustratorstwie pojawiają się nowe nazwiska. Dzisiejsze wymagania 
co do grafiki książkowej dyktują wydawcy. Na temat nowych ilustracji 
w  „Guliwerze" pisze p. Szefler. Zauważa ich dużą narracyjność. We 
współczesnym ilustratorstwie dzieje się wiele i kontrowersyjnie i to jest 
warte bacznej uwagi.

P rof. Joanna Papuzińska zauważyła, że w  referacie o literaturze 
fińskiej trafniejsze byłoby porównanie Jurgielewiczowej z Carpelanem.

W Finlandii bohater dziecięcy jest kreowany z uwzględnieniem zjawisk 
psychologii dziecka. Między Finlandią a Polską widać podobieństwo 
w budowaniu pojęcia ojczyzny. Tópelius łączy pojęcie ojczyzny najbliższej 
z szerokim światem.

Gdy chodzi o referat p. dr Rutkiewicz, zauważyć w  nim można 
kontynuację pewnego schematu myślenia o ilustracjach. Polska szkoła 
ilustracji zaczęła się na przełomie wieku XIX i naszego stulecia (S. Norblin, 
J. Tom, K. Mackiewicz). Można by scharakteryzować całe dynastie 
ilustratorów. Nowe ilustracje Janusza Obłuckiego Księżniczka i  kot 
E. Nesbit, Marii Ekier (Co się stało z naszą baśnią H. Krall) tworzą nowy 
styl. W książkach zagospodarowanych zostają całe duże płaszczyzny, 
czasem dodane jako niby plansze, którymi można ozdobić wnętrza.

Prof. Dunin zabierając raz jeszcze głos w  dyskusji podkreślił, że 
referaty gości zagranicznych przyniosły wiadomości, jak w  różnych krajach 
rozwiązuje się problemy związane z edycją książki dla dzieci i jej obiegiem. 
Wyraził także nadzieję, że potrafimy z tych przykładów wyciągnąć od
powiednie wnioski.



Poza tym zauważył, że polskie książki dla dzieci nie mają jednolitej 
szaty graficznej; okładka bywa związana ze sztuką plakatu, ilustrację 
charakteryzuje inny styl. Po wojnie w  ilustracjach nawiązano do sztuki 
przedwojennej, potem w  grafice nastąpił socrealizm, a po nim po prostu 
wiele swobody. Przed wojną wydawano książki dla różnych obiegów, 
elitarnego i trywialnego, dla ludu i jarmarczne. Powrót to tej praktyki 
wydaje się uzasadniony z uwagi na zróżnicowanie odbiorców.

Dr Ewa Rutl<iew icz przyjęła uwagi zgłoszone do jej referatu i wyja
śniła, że polską szkołę ilustracji zamykają lata sześćdziesiąte. Przypomniała 
własne dyskusje z B. Butenką, gdy pisała pracę magisterską na temat jego 
ilustracji. Butenko uważał, że niektórzy ilustratorzy tworzą dla środowiska 
artystycznego, natomiast dzieciom podoba się coś innego.

Pani Ewa N ow acka w  nawiązaniu do własnego referatu zauważyła, 
że w  nowej powieści historycznej dużego znaczenia nabiera lokalna 
tradycja historyczna, służąca także tworzeniu więzi młodego czytelnika 
z małą ojczyzną. Wskazując na polską tradycję beletrystyki historycznej, od 
Śpiewów historycznych Niemcewicza poprzez pisarstwo historyczne Kra
szewskiego i wspaniałe powieści Sienkiewicza, wyraziła nadzieję, że 
polska powieść historyczna nie „umrze".

Pani Anna Radzie jowska, wychodząc od stwierdzenia, że w  miarę 
prezentacji kolejnych referatów pojawia się wiele nowych problemów, 
zauważyła (w  związku z referatem prof. Skotnickiej), że obecnie zmieniła 
się funkcja książki historycznej dla młodzieży. W okresie zaborów pełniła 
ona z dobrym skutkiem rolę podręcznika historii, teraz powinna budzić 
zainteresowanie własnymi dziejami i dlatego musi być inaczej napisana. 
Prof. Tazbir oświadczył, że jego zainteresowania historyczne zaczęły się 
właśnie od powieści. Dawne powieści przystawały do rzeczywistości 
i klimatu dworu szlacheckiego, dzisiaj ani dom, ani szkoła takiego klimatu 
nie tworzą, może dlatego, że historia jest za bardzo upolityczniona. 
Dyskutantka, będąc przed czterema laty w Rosji na konferencji w sprawie 
kształcenia bibliotekarzy, stwierdziła, że tematyka konferencji została zdo
minowana przez jedno zagadnienie, mianowicie przez odwrót współ
czesnych dzieci w  Rosji od tematyki wojny ojczyźnianej. Dzieci, którym już 
wolno wybierać książki, tę tematykę pomijają. W Ameryce w  latach 
pięćdziesiątych wycofano z programów historię; obecnie przywraca się ją 
na nowo, 1эу współuczestniczyła w  budowaniu świadomości młodego 
pokolenia.

Nadal zdumiewa popularność serialu o czterech pancernych i psie. Ten 
serial trafił na podatny grunt dzięki dobrym kreacjom aktorskim. Tak samo 
popularne były milicyjne komiksy z Klossem i kapitanem Żbikiem. Lan
sowały one pożądane wzory do naśladowania.

W związku z referatem Jolanty Kowalczykówny, bardzo potrzebnym, 
dyskutantka przytoczyła przykład wspólnej pracy warsztatowej studentów 
szwajcarskich i polskich w  Akademii Sztuk Pięknych w  Warszawie. 
Studenci polscy mieli duże trudności ze zilustrowaniem polskiego święta 
narodowego, ponieważ w  ogóle nie wiedzieli, czy wiązać je z 3 Maja, czy



пр. z 11 Listopada. Takich kłopotów nie mieli Szwajcarzy. Ilustracje 
polegały głównie na prezentacji emblematów narodowych. Jeden ze 
Szwajcarów obok barw pofskich narysował butelkę wódki, która najlepiej 
kojarzyła mu się z polskością.

Dr Teresa Brzeska-Sm erkow a z W yższej Szkoły Pedagogicznej 
w  O lsztyn ie  stwierdziła, że wysłuchała z satysfakcją szczególnie dwóch 
referatów, prof. Skotnickiej i Ewy Nowackiej. Ten ostatni zawierał treści 
wprost bulwersujące. Zdaniem dyskutantki nie wszystkie utwory z polskiej 
klasyki dla dzieci i młodzieży są znane w  różnych krajach europejskich 
w  jednakowym stopniu. Prawie nieznana jest twórczość Marii Konopnic
kiej, najlepiej zaś znany jest Henryk Sienkiewicz i Stanisław Lem, z tym, że 
np. Japończycy wcale go z Polską nie kojarzą. Brak znajomości polskiej 
literatury uderza też w  referacie niemieckim, którego autor, Andreas Bode, 
dyrektor Międzynarodowej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży w  Mona
chium, choćby z racji swego stanowiska znać powinien. Ale, to właściwie 
nic dziwnego, skoro w  monachijskiej bibliotece leżą nie rozpakowane paki 
książek z Polski, a dyrektor tłumaczy, że brak mu pracowników. Może 
wreszcie je rozpakowano, choć referat Andreasa Bode świadczy, że nic 
w tym względzie się nie zmieniło.

Pani Zofia  Zasacka, stwierdzając, że z przyjemnością odebrała 
referaty drugiego dnia sesji, szczególnie dlatego, że korespondują one 
z tym, czym sama się aktualnie zajmuje, zatrzymała się nad treściami 
badanych przez siebie tekstów w  podręcznikach z lat 1945-90 dla szkoły 
podstawowej. Analiza ich wątków patriotycznych potwierdza spostrzeże
nia zawarte w  referacie prof. Skotnickiej. Bohaterem głównym jest tu 
Kościuszko, ponieważ wałczył nie tylko za wolność, ale również o Polskę 
Ludową. Hasło podręcznikowe dotyczące walki o wolność, sprawied
liwość i demokrację, jest w  tych podręcznikach realizowane przez wybraną 
grupę bohaterów, także pisarzy np. Słowackiego. Należy do tej grupy 
Jarosław Dąbrowski, bo uczestniczył w  walkach Komuny Paryskiej. Boha
terem idealnym byl Karol Świerczewski. Fragmenty prezentujące Insurekcję 
Kościuszkowską kończą się rozmaicie, w  zależności od obowiązującej 
w danej chwili ideologii. Te same treści, ci sami bohaterowie pojawiają się 
w czytankach z różnymi akcentami politycznymi. Spopularyzowana została 
rzeź Gdańska, ale brak rzezi Pragi, która pojawia się dopiero teraz. 
Uzasadnieniu prawa do granicy zachodniej, szczególnie w  latach czter
dziestych nie towarzyszy żadna informacja na temat granicy wschodniej. 
Fragment tekstu o „czterech pancernych" zawiera dialog wyjaśniający 
konieczność zatrzymania się armii na przedprożach Warszawy w  najbar
dziej krytycznym momencie. Literatura na temat walk podziemia dotyczy 
tylko Armii Ludowej i Gwardii Ludowej. Wiersze o świętach narodo
wych — to utwory o 1 Maja. 11 Listopada jest nieobecny (tylko 1 tekst na 
ten temat).

Dr M arek K ątny z W yższej Szkoły Pedagogicznej w  K ie lcac łi
przypomniał, że na temat rzezi Pragi w  podręczniku klasy VII był i jest 
wiersz Słowackiego Sowiński w  okopach WoH.



Zwrócił uwagę na kształtowanie postawy wobec małej ojczyzny w  utworze 
Mariańskiej Pimpilella i  Tatarzy.

Gdy chodzi o bohaterów narodowych, o stosunek do nich młodzieży, 
sytuacja jest lepsza, niż się spodziewamy. W ankiecie potrzebnej do pracy
0 charakterze socjologicznym młodzież na pierwsze miejsce wysunęła 
Piłsudskiego, a Walter Świerczewski zajął w  niej miejsce siedemnaste. 
Widać, że zakorzenienie w  świadomości postaci bohaterów narodowych 
zależne jest przede wszystkim od domu rodzinnego.

W okresie okupacji wielu pisarzy dostarczało dzieciom literatury pięk
nej. Należał do nich Witold Zechenter. W Krakowie dzięki nielegalnemu 
działaniu Związku Literatów Polskich, Związku Wydawców oraz Delegatu
ry Rządu, wśród kilkunastu książek bez oznaczeń niemieckich znalazło się 
kilka książek tego pisarza dla dzieci {Bajdy krasnoludkowe, 1942; Idzie, 
idzie Barabuła, 1942; Idziemy do ZOO, 1943 i inne). Zechenter w  swoich 
tekstach nawiązywał do twórczości Marii Konopnickiej. Wszystkie utwory 
nacechowane były optymizmem, co w  latach wojny miało szczególne 
znaczenie.

P ro f. Janusz D unin w  kolejnym wystąpieniu w  dyskusji zauważył, że 
za bardzo przejmujemy się tym, co oficjalne. Wartości deklarowane są na 
ogół inne od funkcjonujących. Dawniej obsesyjną wartością była Polska, 
ale większość książek dla dzieci tłumaczono z literatur obcych. Ilustracje 
miały charakter i styl narodowy, później ludowy. Zachodnie teksty były 
opatrzone ilustracjami polskimi, co wyrywało je niejako z ich właściwego 
kontekstu. Proza obca była w Polsce często rymowana. Podkreślił także, że 
referat Andreasa Bode ma sporo wartości informacyjnych.

P ro f. G ertruda  S ko tn icka , w  kontekście zjawisk w  kształtowaniu 
postaw przez beletrystykę, podzieliła się swoimi uwagami na temat 
nowości w  prozie historycznej. W ostatnich latach — stwierdziła — widać 
odejście od powieści historycznej dla dzieci i młodzieży w  formie opasłych 
tomów, od których młody czytelnik ucieka na sam widok ich objętości. 
Powstają książki małe. Taką jest np. PimpieUa i  Tatarzy Ludmiły Mariań
skiej i takie też są książki Ewy Nowackiej. W wielu nowoczesnych 
książkach historycznych w  historię wchodzi się ze współczesności dobrze 
dziecku znanej, co ułatwia poznanie treści nieznanych, dawnych. W związ
ku z tym w  powieściach pojawiają się dwa plany: współczesny i historycz
ny. W książkach dla dzieci młodszych przedmiotem uwagi bywa częściej 
„mała ojczyzna" i dopiero z niej „startuje" czytelnik do dziejów Polski.

Pani Ewa N ow acka zaprzeczyła twierdzeniu, że obecnie nikt nie 
czyta powieści historycznych. Tak, być może, jest w  Warszawie, inaczej to 
wygląda na prowincji. Tam w  małych bibliotekach karty książek historycz
nych dokumentują fakt dużego nadal zainteresowania nimi. Są na pewno 
czytelnicy czekający na każdą nową pozycję z tego gatunku.

Pani Irena Bolek, sekretarz redakcji „Nowych Książek" podzieliła się 
swoimi obawami o przyszłość czasopisma, tak ważnego dla literatury, 
nauki, sztuki. Poinformowała zebranych o odwołaniu redaktora naczelnego
1 negatywnej ocenie pisma, któremu się zarzuca między innymi zbytnie



zintelektualizowanie, zamieszczanie artykułów i recenzji pisanych na zbyt 
wygórowanym poziomie, brak informacji potrzebnych bibliotekarzom. 
Krytycznie odniosła się do projektu połączenia „Nowych Książek" z „N ote
sem Wydawniczym", co spowodowałoby podporządkowanie pisma sek
torowi wydawców i księgarzy.

Prof. Janusz Dunin przedmiotem uwagi uczynił trzy własne refleksje. 
Jedna dotyczyła sfeminizowania zawodu księgarza i bibliotekarza. W efek
cie wszyscy pośrednicy w  kontaktach dziecka z książką, od matki i babci 
począwszy, są rodzaju żeńskiego, co niezbyt korzystnie wpływa na 
czytelnika chłopięcego. Druga wiązała się ze stereotypem Żyda, który 
występuje w  literaturze w  postaci śmiesznej albo podłej, jako „an- 
ty-Polak". W trzeciej refleksji chodziło o sposób tłumaczenia tekstów dla 
dzieci. Tłumaczy się je z poszanowaniem autora, jego intencji albo 
z poszanowaniem odbiorcy. Dawniej cała fabuła lokalizowana była w  Po
lsce, obecnie często zmienia się imiona bohaterów na polskie, by dzieci 
„nie łamały sobie języka".

Pani Ewa N owacka w  uzupełnieniu referatu Joanny Papuzińskiej 
przypomniała, jak po II wojnie światowej traktowana była opozycja 
Polak-Niemiec. Wprowadzono do niej akcenty prześmiewcze. W takich 
utworach, jak Cafe pod Minogą Wiecha, drukowanym w  „Przekroju" czy 
Kaktusy Wiktora Zawady pojawia się postać Niemca-idioty, kretyna, 
brutala, prymitywnego i naiwnego, który daje się wodzić za nos warszaw
skich cwaniakom. Ten typ doprowadzony zostaje do absurdu w  serialu 
o „czterech pancernych" a w  dodatku powstaje także jego odmiana 
żeńska.

Pani d r M aria  Kw ia tkow sl<a-R ata jczyk z U n iw e rsy te tu  Po
znańskiego i redakcji „Polonistyki" ustosunkowała się do problemu 
powstawania stereotypu, a w  tym stereotypu Cygana, występującego 
w  referacie prof. Janiny Papuzińskiej, posługując się przykładem z włas
nego dzieciństwa (została porwana przez Cyganów). W upowszechnianiu 
stereotypów w  literaturze popularnej widzi duże niebezpieczeństwo. Stere
otyp złego Niemca występuje m.in. w  Księdze strachów oraz w  Panu 
Samochodziku i  templariuszach Zbigniewa Nienackiego. Narracja w  tych 
książkach jest przesycona we fragmentach epitetami waloryzującymi ujem
nie (w obrębie jednego zdania kilka takich epitetów). Odwołując się do 
cytatu z referatu p. Brzeskiej-Smerkowej, podkreśliła, że nie wolno kształ
cić dzieci na tekstach złych, tandentnych, okolicznościowych. W krakow
skim czasopiśmie polonistycznym „Ojczyzna-Polszczyzna" p. Maria Jęd- 
rychowska podaje przykład kształtowania świadomości odbiorcy na pod
stawie tekstów Jana Lechonia.

Ostatnia sprawa w  jej wystąpieniu dotyczyła toposu bohaterskiego 
umierania za ojczyznę, obecnego w  wielu tekstach literackich, a między 
innymi w  Kamieniach na szaniec Aleksandra Kamińskiego.

Pani M aria  K u lik  z B ib lio te k i Publicznej d la Dzieci zauważyła, 
nawiązując do referatu prof. Papuzińskiej, że stereotyp Cygana porywają
cego dzieci jest bardziej powszechny, niż się nam wydaje. Występuje też



w  powieści Edith Nesbit Pięcioro dzieci i  coś. Rzeczywistość angielska 
z lat osiemdziesiątych, oglądana oczyma dyskutantki, przeczy temu ste
reotypowi. Cyganie w  Anglii już dobrze wrośli w  kulturę tego kraju 
i prowadzą osiadły tryb życia. Stereotyp Niemca nie występuje w  cyklu 
książek Feliksa Z. Weremieja. Niemieckość jest w  nich niejedno
znaczna.

Pani Jadw iga  Chruścińska, p ra co w n ik  C entrum  U staw icznego 
Kszta łcenia B ib lio teka rzy , zajmująca się pracami programowymi i wy
dawniczymi, przekazała informację o treściach nowej dokumentacji pro
gramowej. Praca nad nią, wieloletnia, zakończyła się w  roku ubiegłym. 
Publikacja została pozytywnie przyjęta przez różne środowiska. Literatura 
dla dzieci i młodzieży nie ma wprawdzie miejsca osobnego, ale jest częścią 
składową działu literatury pięknej. Jej zakres programowy przypomina ten, 
który stosuje się w  kształceniu uniwersyteckim, liczba godzin jednak jest 
znacznie mniejsza (28). Historia literatury stanowi też zarys ogólny. 
Występuje tu również ważny dział literatury popularnonaukowej. Zagad
nienia z literatury dla dzieci są rozproszone, występują w  różnych przed
miotach. PotrzeiDny byłby podręcznik, który by zebrał wszystkie zagad
nienia z literatury dla dzieci i młodzieży, oraz przewodnik metodyczny do 
nauczania literatury, w  tym literatury dla dzieci.

W roku 1980 przeprowadzono cykle seminariów dla bibliotekarzy 
bibliotek i czytelni dla dzieci.

D r Jo lan ta  K ow a lczyków na  wróciła do stereotypu Cygana, wska
zując na ogromną jego popularność w  dawnej literaturze dla dzieci, także 
amerykańskiej. W literaturze polskiej występuje on między innymi w  jed
nym ze wspomnień w  książce Kredą na tablicy.

Prof, d r Joanna Papuzińska wyjaśniła, że w  swoim referacie 
zajmowała się głównym nurtem literatury, pomijając teksty mniej ważne. 
Dopowiadając treść referatu, przypomniała książkę Jerzego Przeździeckiego 
Troje znad czarnej rzeki, w  której przyjaciół różnej narodowości rozdziela 
wojna. Gdy chodzi o stereotyp Cygana, ma on mieszczański rodowód 
i charakter ponadnarodowy. Taki charakter ma też schemat żołnierza 
ratującego dziecko wroga.

Referat Hanny Lebeckiej nasunął pytanie o selekcję księgozbioru. 
Wydaje się, że trzeba dodawać, a nie wyrzucać. Ale jednocześnie wypada 
lepiej przyjrzeć się niektórym pozycjom z lektur PRL i te najbardziej 
„okrutne" odrzucić. Dyskutantka zwróciła też uwagę na status literatury 
dla dzieci w  programie Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy. 
Niewyodrębnienie jej jako przedmiotu na kursach ma fatalne skutki. Jest 
przez wykładowców spychana na margines lub po prostu pomijana. 
Dobrze łDy było, gdyby ci wykładowcy uczestniczyli w  pracach Między
uczelnianego Zakładu Literatury dla Dzieci i Młodzieży.

W związku z referatem p. Lebeckiej dyskutantka wysunęła zastrzeżenie 
do zrównoważenia działalności dawnego cenzora z obecnym wydawcą. 
Różnica w  tych funkcjach istnieje, ponieważ dzisiaj mamy wolność 
wyboru książki.



Pani Ewa N owacka też nie zgodziła się z traktowaniem cenzora 
i wydawcy na jednej płaszczyźnie. Trzeba jednak zauważyć, że na rynku 
wydawniczym książka jest towarem, a „niewidzialna ręka" jest w  pewnym 
sensie czymś podobnym do cenzury.

Pani Hanna Lebecka, długoletni i doświadczony wydawca, przy
pomniała z ogromnym żalem to, co w  dziedzinie literatury dla dzieci 
i młodzieży działo się w  latach 1989-90. Były to lata dewastacji pięknych 
serii dla dzieci, co było dla wydawcy prawdziwą hańbą. Zostało to 
przezwyciężone. Przykładem może być wydawnictwo „Votum", które 
w  ciągu półtora roku wydało aż 17 pozycji klasyki. Zwróciła też uwagę na 
inne zjawisko, mianowicie, że pazerny wydawca może zasypać rynek 
książkami bez wartości i wtedy atrakcyjna tandeta stanowić może poważne 
zagrożenie dla autentycznych wartości. W referacie pani Białkowskiej 
szacunek budzą przykłady działania bibliotek w  eksponowaniu książek 
o dużej wartości.

Dr Teresa Brzeska-Sm erkowa sformułowała kilka negatywnych 
uwag na temat zalewu rynku książki przez lakierowaną i jaskrawą tandetę. 
Co do relacji między dawnym cenzorem a współczesnym wydawcą ma 
określone zdanie. Znaku zupełnej równości między nimi nie ma, ale jest 
znak równości między dawnym cenzorem politycznym a obecnym pryma
tem komercjalizmu. Dyskutantka sądzi, że bez konstruktywnej działalności 
środowisk opiniotwórczych, krytyki, a zwłaszcza „Nowych Książek" nie ma 
mowy o obronie autotelicznych wartości książki dla dziecka.

Dyskusja toczyła się nie tylko na sali obrad w  porządku kolejno 
zgłaszanych wystąpień, ale kontynuowana była także na wieczornych, 
nieoficjalnych spotkaniach. Długim i prawie nocnym rozmowom w  sali 
kominkowej towarzyszyła wysoka „temperatura". Do walorów tej dyskusji 
należały częstsze niż na sali obrad wypowiedzi bibliotekarek, pełniących tak 
ważną rolę w  obiegu książki dziecięcej, posiadających duże doświadczenie 
w  stwarzaniu dzieciom z różnych środowisk możliwości docierania do 
książek wartościowych i wykorzystania ich dla rozwoju osobowości. Treści 
tych wypowiedzi koncentrowały się wokół następujących problemów:

— książki dla dzieci niepełnosprawnych;
— niechęć dzieci do przechodzenia na wyższy stopień wtajemniczenia 

czytelniczego;
— subkultura młodzieżowa a książka;
— czasopisma dla dzieci i młodzieży;
— formy docierania z książką do współczesnego dziecka.
Dyskusję na prośbę organizatorów sesji podsumowała prof. Gertruda

Skotnicka, zgłaszając na wstępie zastrzeżenie, że tak bogatej w  treści 
konferencji nie sposób zamknąć in extenso w  syntetycznej wypowiedzi. 
Wybrała zatem metodę wypunktowania najważniejszych treści, spo
strzeżeń i wniosków, uogólnienia najcenniejszych myśli zawartych w  po
szczególnych wypowiedziach.

— Wytrwała obecność na sali niemal wszystkich uczestników sesji 
bardzo dobrze świadczy o zapotrzebowaniu na wiedzę o literaturze dla



dzieci i młodzieży. Absolutnie żadne] przeszkody w  recepcji nie stanowiła 
tu pewna rozmaitość odbiorców. Uznać należy nawet za zjawisko pozy
tywne, że na sali siedzą obok siebie bibliotekarze, wydawcy, pisarze, 
krytycy literaccy, naukowcy, wszystkichi bowiem łączy zainteresowanie 
książką dziecięcą. Naukowcy i bibliotekarze, bo oni tu przeważają, tworzą 
światy bardzo sobie bliskie. Przecież gdyby nie bibliotekarze, żadna z prac 
naukowych by nie powstała. Toteż słusznie, że cząstkę swojej wiedzy 
teoretycy próbują przekazać praktykom, którzy zresztą nieraz wykazują się 
dużą wiedzą o książce dziecięcej. Wymiana doświadczeń i kojarzenie teorii 
z praktyką są tu bardzo pożądane. Jeśli na sesji mówiło się o pojęciach 
może niezbyt łatwych, ściśle teoretycznych, nie będących w  powszechnym 
obiegu, o archetypach, podświadomości i aksjologii, to nie było to zbyt 
trudne, nawet dla tej części uczestników obrad, która na co dzień z tymi 
pojęciami się nie spotyka, zwłaszcza że na sali znajduje się elita biblio
tekarzy, ludzi wykształconych, z którymi naukowcy mogą łatwo nawiązać 
stosunki partnerskie.

— Merytoryczna wartość tej sesji zasługuje na ocenę wysoką, tak pod 
względem ilościowym jak jakościowym. 18 referatów koncentrujących się 
wokół problemu tradycji narodowo-kulturowych — to bardzo duży wkład 
tej sesji w  rozwój wiedzy o literaturze dla dzieci i młodzieży oraz
0 skuteczności książki w  kształtowaniu postaw. W dziejach sesji i sympo
zjów ostatnich lat ta właśnie ma duże szanse uplasować się, być może, na 
pierwszym miejscu. Jedynie lekarze postawiliby jej prawdopodobnie 
„dwójkę", ponieważ uznaliby, że wysłuchanie tylu referatów i całej 
dyskusji wykracza poza możliwości percepcyjne przeciętnej jednostki, 
a poza tym przeczy zasadom higieny pracy umysłowej.

— Były tu referaty i głosy w  dyskusji wyjaśniające fundamentalne 
pojęcia związane z polską tradycją narodowo-kulturową oraz takie, które 
na konkretnych przykładach z literatury pokazały funkcjonowanie treści 
narodowych i kulturowych w  literaturze dziecięcej, a więc teoretyczne, 
obok operujących głównie konkretem literackim. Dużo do rozumienia 
pojęcia narodu, kultury, tradycji wniosła sama dyskusja.

Tak w  referatach, jak w  dyskusji, pojawiło się sporo ujęć nowych
1 zagadnień dotąd na sesjach nieobecnych lub obecnych w  wąskim 
zakresie. Godna podkreślenia wydaje się próba wypełnienia białej plamy, 
jaką była dziedzina dokonań literackich lat II wojny światowej. Ogromnie 
ważna jest też, wielokrotnie w  dyskusji powracająca, sprawa grafiki 
książkowej. O ilustracjach — integralnym składniku książki dziecięcej — 
wiadomo wciąż za mało. Nazwiska nowych ilustratorów i efekty ich 
działalności artystycznej są znane nielicznym uczestnikom sesji. Postulat 
głębszego zainteresowania się nowoczesną grafiką książkową powinien 
jak najszybciej doczekać się realizacji.

Dyskusja rzuciła pewne światło na funkcjonowanie poezji artystycznej. 
Zachowując szacunek dla szlachetnych intencji uczczenia świąt narodo
wych wierszami okolicznościowymi, nie wolno zapominać, że młode 
pokolenie powinno kształcić się na poezji przez duże „P".



Sesja poszerzyła i pogłębiła spojrzenie na książkę dla dziecka jako 
ważną część naszej kultury. Bibliotekarkę pytającą w  kuluarach, jak to 
wszystko zastosować w  praktyce, można jedynie zapewnić, że jeżeli z sesji 
wyniesie choćby jedną małą iskierkę, jako impuls do działania, należy 
uznać, iż referaty i dyskusja spełniły swój cel.

— Osobna uwaga należy się referatom gości zagranicznych i dyskusji 
z nimi związanej. W sumie wniosły one sporą dawkę wiedzy o literaturze 
dla dzieci w  innych krajach, o rodzajach preferowanych tam książek,
0 przekładach polskich książek i charakterystycznych zjawiskach w  litera
turach europejskich określających ich narodowo-kulturową specyfikę. 
Interesujący materiał przyniosły próby komparatystyczne. Wydają się one 
lepsze niż konstatacje uogólniające, które w  dodatku nie zawsze są 
adekwantne do rzeczywistości. Zdziwienie wywołuje fakt, że np. 
p. Andreas Bode, pisząc w  swoim referacie o popularności lub jej braku 
w  różnych krajach utworów Michaela Endego, nie wspomniał o karierze 
Nie kończącej się historii w  Polsce. Referaty i dyskusja uświadomiły, jak 
ważny w docieraniu do czytelnika i obiegu polskiej książki w  innych 
krajach jest poziom tłumaczeń. Uświadomiły także, iż książka jest dobrym 
czynnikiepn porozumienia międzynarodowego i może wziąć udział w  psy
chicznym przygotowaniu do zjednoczenia Europy.

— Do zagadnień, które znalazły swoje wyraziste odbicie w  referatach
1 dyskusji, obok ściśle z tematu wynikającej kwestii narodowo-kulturowej, 
należy obecność tradycji europejskiej we współczesnej literaturze dla 
dzieci i młodzieży. Można o niej mówić w  kontekście licznych nawiązań do 
kultury śródziemnomorskiej, do antyku, w  kontekście literackich obrazów 
kontaktów dzieci polskich z dziećmi różnych krajów w  książkach autorów 
polskich, ale przede wszystkim trzeba widzieć plon wydawniczy prze
kładów najcenniejszych utworów obcych, które kształtują świadomość 
wspólnego dziedzictwa europejskiego. Relacja między polską książką dla 
dzieci i młodzieży w  naszym kraju a obfitym napływem literatury obcej, 
świadczy o otwarciu Polski, również w  tej dziedzinie na Europę i świat. 
Po roku 1956 ukazało się wiele utworów z europejskiej klasyki, które 
wydatnie wzbogaciły stan zasobów literatury w  bibliotekach dla dzieci 
i młodzieży. Niestety, niewiele z nimi wspólnego ma fala przeróbek, 
streszczeń i naśladowań, jaka zalała rynek czytelniczy w  początkach lat 
dziewięćdziesiątych.

— Z dyskusji, generalnie rzecz biorąc, wynika, że w  centrum uwagi 
powinna się znaleźć współczesna literatura dla dzieci i młodzieży, nowe 
koncepcje edytorskie, najnowsza sztuka graficzna. Najwięcej miejsca 
poświęca jej „Guliwer". Ale czy to wystarcza? W literaturze współczesnej 
zachodzą znamienne i warte bliższego oglądu zmiany. Pytanie, czy owe 
zmiany uwzględniają także przekształcenie się wartości, postaw i potrzeb 
współczesnych dzieci, pozostaje otwarte.

— W dyskusji mało było uwag na temat obniżającego się poziomu 
czytelnictwa dzieci i młodzieży, który zdaje się dominować na sympozjach 
w  krajach Europy o najwyższym poziomie cywilizacji technicznej; były



natomiast inne problemy znaczące dla problematyki bibliotecznej. Między 
innymi pojawiła się sprawa melioracji księgozbiorów. Co zrobić z książkami 
nie czytanymi, zajmującymi miejsce na półkach? Warto może posłużyć się 
przykładem francuskim. We Francji o miejscu książki na półce decyduje 
czytelnik. Jeżeli w  ciągu 5 lat książka nie była wypożyczona ani razu, 
wędruje do magazynu. Ma szansę ponownego powrotu na półkę na 5 lat, 
gdy ktoś się nią zainteresuje.

—  Sesja osiągnęła wysoki poziom także pod względem organizacyj
nym. Miała piękną oprawę artystyczną w  postaci koncertu, który dostarczył 
słuchiaczom wielu głębokich przeżyć. Swego rodzaju dopełnieniem muzyki 
i poezji była uroczysta kolacja z potrawami konkurującymi smakiem 
i doborem z estetyką stołu i całej sali. Najlepszą ocenę tego „artystycz
nego" wieczoru wyraziła p. Riitta Kuivasmaki stwierdzając z żalem, że 
tak wysokiego poziomu kultury nie ma jeszcze w  jej kraju ojczystym, 
w  Finlandii.

Zamykając obrady p. Janina Jagielska stwierdziła, że konferencja 
spełniła oczekiwania organizatorów i twórców jej programu. Wyraziła też 
przekonanie, że zaprezentowane w  referatach i dyskusji stanowiska i oce
ny, przyczynią się do dalszego rozwoju nauki o literaturze dla dzieci 
i młodzieży, szczególnie zaś do naświetlenia procesu jej działania na 
świadomość narodowo-kulturową młodego pokolenia.

Słowa serdecznego podziękowania za twórczy wkład w  przygotowanie 
sesji złożyła autorom referatów, za sprawne prowadzenie obrad — prof. 
Joannie Papuzińskiej, za podsumowanie — prof. Gertrudzie Skotnickiej, 
za żywy udział w  dyskusji i wspaniałą frekwencję — wszystkim ucze
stnikom obrad.

Materiały z konferencji, skupione w  zwartej publikacji, będą zapewne 
służyć bibliotekarzom i wydawcom, nauczycielom i studentom, słowem 
wszystkim, którym wpływ książki na dziecko nie jest obojętny.



AUTORZY I UCZESTNICY
Prelegenci zagraniczni:

1. prof. Vincas AU RYLA 
(referat został przysłany)

2. dr Andreas BODE 
(referat został przysłany)

3. dr Riitta KUIVASMAKI
4. prof. Donatella LOM BELLO
5. dr Liliana RAĆEVA

Prelegenci polscy, członkowie Międzyuczelnianego Zespołu do Badań Literatury 
dla Dzieci i Młodzieży:

1. dr Alicja BALUCH
2. dr Barbara BIAŁKOWSKA
3. dr Teresa BRZESKA-SMERKOWA
4. dr Jolanta KOWALCZYKOWNA
5. dr Hanna LEBECKA
6. dr Grzegorz LESZCZYŃSKI
7. mgr Ewa NOWACKA
8. prof. Joanna PAPUZIŃSKA
9. dr Ewa RUTKIEWICZ

10. prof. Gertruda SKOTNICKA
11. dr Teresa WINEK
11. dr Bogusław ŻURAKOWSKI

Uczestnicy

1. Irena BOLEK
„Nowe Książki", Warszawa, ul. Mazowiecka 11

2. Grażyna CHŁODNICKA
WBP im. J. Lelewela, Koszalin, ul. Kościuszki 24

3. Maria CHMIELEWSKA
WBP im. Pantaleona Szumana, Piła, ul. Buczka 14

4. Jadwiga CHRUŚCIŃSKA
CUKB, Warszawa, ul. Hankiewicza 1

5. Elżbieta DOMAŃSKA
Biblioteka Publiczna m. st. W -wy, ul. Koszykowa 26

6. Aleksandra DUBNOWSKA
WiMBP im. M. Dąbrowskiej, Słupsk, ul. Grodzka 3

7. Janusz DUNIN  
Łódź

8. Domicylla FILIPOWSKA 
WBP, Poznań, ul. Prusa 3



9. Anna FRANASZEK
Biblioteka Narodowa, Warszawa, Al. Niepodległości 213

10. Elżbieta GRALEWSKA
WBP im. W. St. Reymonta, Skierniewice, ul. Mszczonowska 43a

11. Małgorzata GRODZICKA  
WBP, Kielce, ul. Rynek 5,

12. Maria HERMAN
WBP im. Wł. Broniewskiego, Sieradz, ul. Żwirki i Wigury 4

13. Izabela JANKOWSKA
Wydawnictwo „Novus Orbis” , Sopot, ul. Kujawska 24a/7

14. Danuta JĘDROWIAK
W iM BP im. T. Mikulskiego, Wrocław, ul. Rynek 58

15. Krystyna KANCLERSKA
WBP, Jelenia Góra, ul. Bankowa 27

16. Marek KĄTNY 
WSP, Kielce

17. Teresa KOLASIŃSKA
WBP im. St. Grochowiaka, Leszno, ul. Bolesława Chrobrego 3

18. Grażyna KOMIAŻYK
Wydział Kultury Urzędu Wojewódzkiego, Warszawa

19. Marzena KORNASZEWSKA
Biblioteka Publiczna m. st. W -wy, ul. Koszykowa 26

20. Maria KRAWCZYK
WBP, Katowice, ul. Ligonia 5/7

21. Maria KULIK
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży, Warszawa-Praga Płd.

22. Hanna KUSTROŃ
Książnica Szczecińska, W iMBP im. St. Staszica, Szczecin, ul. Podgórna 15

23. Krystyna KUŹMIŃSKA  
Ministerstwo Kultury i Sztuki

24. Maria KWIATKOWSKA-RATAJCZAK
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w  Poznaniu, 
ul. Mostowa 29/5

25. Teresa LEŚNIAK
WBP, Krosno, ul. Wojska Polskiego 41

26. Grażyna LEWANDOWICZ
Biblioteka Narodowa, Warszawa, Al. Niepodległości 213

27. Barbara LIS
WBP im. J. Słowackiego, Tarnów, ul. Staszica 6

28. Maria MARJAŃSKA-CZERNIK  
Redakcja Guliwer, Warszawa

29. Hanna ODLIWANSKA
WBP im. Cypriana Norwida, Elbląg, ul. Św. Ducha 5/7

30. Antonina OWCZAREK
WBP, Legnica, ul. Piastowska 22

31. Łucja PASZKIEWICZ 
WBP Wałbrzych, ul. Rynek

32. Joanna PASZTALENIEC-JARZYŃSKA
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa



33. Anna PIASECKA
MBP, Katowice, ul. Grażyńskiego 47

34. Maria PIENIĄŻEK
WBP, Kraków, PI. Wszystkich Świętych 5/6

35. Grażna PIETRZYKOWSKA
WBP, Jelenia Góra, ul. Bankowa 27

36. Barbara PIOTROWSKA
WBP, Łomża, ul. 1-go Maja 6a

37. Krystyna PIOTROWSKA
WiMBP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Łódź, ul. Gdańska 100/102

38. Aleksandra Płuszczyńska
WiMBP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Łódź, ul. Gdańska 100/102

39. Anna RADZIEJOWSKA
Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Inst. Bibliotekoznawstwa 
i Informacji Naukowej

40. Anna ROGOWSKA
WiMBP im. Ignacego Krasickiego, Przemyśl, ul. Słowackiego 15

41. Anna RYMKIEWICZ
WiMBP, Bydgoszcz, ul. Długa 39

42. Teresa SADOWSKA
WBP im. Zygmunta Krasińskiego, Ciechanów, ul. Sikorskiego 7

43. Grażyna SCHLENDER
WBP im. A. Asnyka, Kalisz, ul. Łazienna 6

44. Maria SOSIN
WBP im. Józefa Szujskiego, Nowy Sącz, ul. Franciszkańska 11

45. Barbara STĘPNIEWSKA
Biblioteka Publiczna m. st. W -wy, ul. Koszykowa 26

46. Danuta STRÓŻ
WBP, Tarnobrzeg, ul. Szeroka 15

47. Zofia SZU MIŁO
WBP im. H. Łopacińskiego, Lublin, ul. Narutowicza 4

48. Mieczysław SZYSZKO
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

49. Stanisław TUREK
WBP, Rzeszów, Sokoła 13

50. J. WALACHNIEWICZ-JASIŃSKA
W iMBP im dr. W. Biegańskiego, Częstochowa, Al. N .M .P . 22

51. Grażyna WALCZEWSKA-KLIMCZAK
Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście

52. Anna WINNICKA  
GBP, Tułowice

53. Elżbieta WOLFFGRAM
Biblioteka Publiczna m.st. W -wy, ul. Koszykowa 26

54. Maria Anna ZAJĄC
MBP, Otwock, ul. Andriollego 45

55. Zofia Zasacka
Biblioteka Narodowa, Warszawa, Al. Niepodległości 213

56. Ewa ZINIEWICZ-SIRGIEJKO
WBP im. Ł. Górnickiego, Białystok, ul. Kilińskiego 16

57. Jolanta ŻYWUCKA 
MBP, Lwówek Śląski



1. Janina JAGIELSKA
Biblioteka Publiczna m.st. W -w y —  Biblioteka Główna, ul. Koszykowa 26

2. Elżbieta GÓRSKA
Biblioteka Publiczna m.st. W -w y —  Biblioteka Główna, ul. Koszykowa 26

3. Lidia BŁASZCZYK
Biblioteka Publiczna m.st. W -w y —  Biblioteka Główna, ul. Koszykowa 26

4. Wanda GOŚCINIAK
Biblioteka Publiczna m.st. W -w y —  Biblioteka Główna, ul. Koszykowa 26

5. Alina GREFKOWICZ
Biblioteka Publiczna m.st. W -w y —  Biblioteka Główna, ul. Koszykowa 26

6. Krystyna KUĆ
Biblioteka Publiczna m.st. W -w y —  Biblioteka Główna, ul. Koszykowa 26

7. Anna PRASZYŃSKA
Biblioteka Publiczna m.st. W -w y —  Biblioteka Główna, ul. Koszykowa 26

8. Teresa SZM IDT
Biblioteka Publiczna m.st. W -w y —  Biblioteka Główna, ul. Koszykowa 26

9. Agnieszka WIĘCKOWSKA
Biblioteka Publiczna m.st. W -w y —  Biblioteka Główna, ul. Koszykowa 26

Tłumacze

1. Joanna OSTROWSKA-PŁAZA
Biuro Tłumaczeń „Lidex", Warszawa, ul. Żurawia 45

2. Andrzej ZAKRZEWSKI
Biuro Tłumaczeń „Lidex", Warszawa, ul. Żurawia 45



SPIS TREŚCI

W S T Ę P .............................................................................................................................  5

WYSTĄPIENIE BOHDANA JASTRZĘBSKIEGO Wojewody Warszawskiego 7

LIST ZDZISŁAWA PODKAŃSKIEGO —  Podsekretarza Stanu w  MKiS . . . .  8

I. TOPOS NARODU I AKSJOLOGICZNE CENTRUM KULTURY 
POLSKIEJ

Alicja Bal uch
TOPOS NARODU, CZYLI „MIEJSCA WSPÓLNE" W  MICIE. BAŚNI 
I ZABAWIE DZIECIĘCEJ.............................................................................................  11

Bogusław ŻurakowskI
LITERATURA DLA DZIECI A AKSJOLOGICZNE CENTRUM KULTURY POL
SKIEJ ................................................................................................................................  15

II. W  KRĘGU POLSKICH TRADYCJI NARODOWO-KULTUROWYCH

Barbara Białkowska
ROLA BIBLIOTEK DZIECIĘCYCH W  PODTRZYMYWANIU TRADYCJI NA
RODOWEJ ......................................................................................................................  27
Ewa Rutkiewicz
POLSKA SZKOŁA ILUSTRACJI W  ZDOBNICTWIE KSIĄŻEK DLA DZIE
CI I M ŁO D ZIE ŻY ..........................................................................................................  35
Gertruda Skotnicka
TRADYCJE NARODOWO-KULTUROWE W  POLSKIEJ POWIEŚCI HISTO
RYCZNEJ DLA DZIECI I M Ł O D ZIE Ż Y ...............................................................  41
Jolanta Kowalczykówna
W MAJU I W  LISTOPADZIE. Wiersze patriotyczne na łamacłi „Płomyka"
w 20-leciu międzywojennym....................................................................................  51
T'orGSS Wiri0k
LITERATURA DLA DZIECI W YDANA W  LUTACH 1940-1944 (Rekonesans) 51
Ryszard Waksmund
POWIASTKA W  LITERATURZE PATRIOTYCZNEJ DLA DZIECI I M ŁO 
DZIEŻY .............................................................................................................................  70
Grzegorz Leszczyński
JĘZYK EZOPOWY W  SŁUŻBIE NARODOWEJ T R A D Y C J I.........................  83
Ewa Nowacka
MODYFIKACJE TREŚCI TRADYCYJNYCH W  POWIEŚCIACH HISTO
RYCZNYCH DLA MŁODZIEŻY (1 9 4 8 -1 9 9 3 ).....................................................  90
Joanna Papuzińska
STEREOTYPY NARODOWE W  POLSKIEJ LITERATURZE DZIECIĘCEJ 96
Teresa В rześka-Smerkowa
KRYTYKA LITERATURY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WOBEC PROBLEMU 
N A R O D U ............................................................................................................................ 107



lii. NARODOWA LITERATURA DZIECIĘCA W  KRAJACH EUROPY 
I EUROPEJSKA TRADYCJA KULTUROWA W  POLSCE

Vincas Auryla
TRADYCJE KULTUROWE W  LITEWSKIEJ LITERATURZE DZIECIĘCEJ . 119
Andreas Bode
NARODOWE LITERATURY DZIECIĘCE, STOPIEŃ ICH ZNAJOMOŚCI
I OBSZAR ODDZIAŁYWANIA W  EU R O P IE .....................................................  126
Donatella Lombello
TEMATY LITERACKIE I MODELE WYCHOWAWCZE W  LITERATURZE
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WE W ŁO S ZEC H ..................................................  136
Lilianna Raceva
TRADYCJE KULTUROWE WE WSPÓŁCZESNEJ BUŁGARSKIEJ LITERA
TURZE DZIEC IĘC EJ....................................................................................................  150
Riitta Kuivasmaki
DW A KRAJE— DWIE TRADYCJE KULTUROW E......................................... 158
Hanna Lebecka
OBECNOŚĆ TRADYCJI KULTURY EUROPEJSKIEJ WE WSPÓŁCZESNEJ 
LITERATURZE DZIEC IĘC EJ.....................................................................................  166

PROBLEMATYKA D Y S K U S J I..................................................................................  174

AUTORZY I UC ZE S TN IC Y .......................................................................................  187



CONTENS

IN TR O D U C TIO N ...........................................................................................................  5
ADDRESS BY BOHDAN JASTRZĘBSKI, Warsaw V o ivod e.........................  7
LETTER OF ZDZISŁAW PODKAŃSKI, Undersecretary of State at the 
Ministry of Culture and A r ts ..................................................................................  8

I. A TOPOS OF THE NATION AND AXIOLOGICAL CULTURE OF 
POLISH CULTURE

Alicja Baluch
A TOROS OF THE NATION, I.E. COM M ON PLACES IN MYTHS, FAIRY
TALES AND CHILDREN'S G A M E S ...................................................................... 11
Bogusław Żurakowski
LITERATURE FOR CHILDREN AND YOUTH VS. AXIOLOGICAL CENTRE 
OF POLISH C U LTU R E ...............................................................................................  15

II. POLISH NATIONAL AND CULTURAL TRADITION

Barbara Białkowska
THE ROLE OF CHILDREN'S LIBRARIES IN M AINTAINING THE NA
TIONAL T R A D IT IO N ...................................................................................................  27
Ewa Rutkiewicz
THE POLISH SCHOOL OF BOOK ILLUSTRATION IN BOOKS FOR
CHILDREN AND Y O U T H ..........................................................................................  35
Gertruda Skotnicka
NATIONAL AND CULTURAL TRADITIONS IN THE POLISH HISTORICAL
NOVEL FOR CHILDREN AND Y O U T H ...............................................................  41
Jolanta Kowalczykówna
IN "M AY" AND IN "NOVEMBER". Patriotic Poems Published in "Płomyk"
in he nterwar P eriod .................................................................................................... 51
Teresa Winek
LITERATURE FOR CHILDREN PUBLISHED IN THE YEARS 1940-1944
(A Reconnaissance)..........................................................................................  61
Ryszard Waksmund
A STORY IN PATRIOTIC LITERATURE FOR CHILDREN AND YOUNG
PEOPLE................................................................................................................  70
Grzegorz Leszczyński
AESOP'S LANGUAGE IN THE SERVICE OF NATIONAL TRADITION . . 83
Ewa Nowacka
MODIFICATION OF THE TRADITIONAL CONTENT IN HISTORICAL NO
VELS AND WORLD WAR II BOOKS FOR CHILDREN AND YOUTH (1948-
1 9 9 3 ) ....................................................................................................................  90
Joanna Papuzińska
NATIONAL STEREHYYPES IN POLISH CHILDREN'S LITERATURE . . .  96
Teresa Brzeska-Smerkowa
LITERARY CRITICISM OF BOOKS FOR CHILDREN AND YOUTH VS.
THE CAUSE OF THE N A T IO N ....................................................................  107



III. NATIONAL CHILDREN'S LITERATURE IN EUROPEAN COUNTRIES 
AND THE EUROPEAN CULTURAL TRADITION

Vircas Auryla
CULTURAL TRADITIONS IN LITHUANIAN CHILDREN'S LITERATURE . . 119
Andreas Bode:
CHILDREN'S LITERATURE OF VARIOUS NATIONS. STATE OF KNOW
LEDGE AND IMPACT ACROSS EUROPE.......................................................... 126
Donatella Lombello
LITERARY THEMES AND EDUCATIONAL MODELS IN LITERATURE FOR
CHILDREN AND Y O U T H ........................................................................................  136
Liliana Raceva
CULTURAL TRADITIONS IN CONTEMPORARY BULGARIAN CHILDREN'S
LITERATURE................................................................................................................... 150
Riitta Kuivasmaki
TWO COUNTRIES— TWO CULTURAL TR A D ITIO N S....................................  158
Hanna Lebecka
THE PRESENCE OF THE TRADITION OF EUROPEAN CULTURE IN CON
TEMPORARY CHILDREN'S LITERATURE.......................................................... 166
D IS C U S S IO N .................................................................................................................. 174

AUTHORS AND PARTICIPANTS OF THE S Y M P O S IU M ..............................  187



BIBLIOTEKA PUBLICZNA M. ST. W-WY 
— BIBLIOTEKA GŁÓWNA 

oferuje do nabycia:

1. Bibliografia z zakresu historii i krytyki literatury 
dla dzieci bibliotekarstwa i czytelnictwa dziecięcego. 
Za rok 1993.
Oprać. Alfred M ieczkow ski

2. W serii „Prace Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy” uka
zała się 15 pozycja pt.:
„Bibliografia literatury dla dzieci i młodzieży 
1918— 1939”
Oprać. Bogumiła K rassow ska, Alina Grefkowicz

Bibliografia zawiera ponad 8500 opisów dzieł i trzy indeksy: 
autorski, tytułowy i serii wydawniczych. Stanowi najobszer
niejszy wykaz książek dziecięcycłi i młodzieżowycti okresu 
międzywojennego.

Informacje na temat sprzedaży:
Dział Uzupełniania Zbiorów, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy —  Bib
lioteka Główna, 00-950 Warszawa, ul. Koszykowa 26/28, tel. 621-20-01 wew. 
192, 128

Dział Promocji i Kolportażu, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskicłi, 
02-103 Warszawa, ul. Hankiewicza 1, tel. 22-43-45
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OD DAWNA OCZEKIWANA PRZEZ 
BIBLIOTEKARZY 
’ ’ Jadwigi Andrzejewskiej

TWO SZKOLNE. 
, e e  PRAKTYKA

Tom I. Organizacja biblioteki
ukazała się w serii «NAUKA-DYDAKTYKA-PRAKTYKA» 
Podręcznik, który bibliotekarzom wykwalifikowanym pozwoli пг 
r e n o w a c j ę  wiedzy lub r e w i z j ę  dotychczasowej pracy za; 
nauczycielom i studentom zdobywającym kwalifikacje będzie nie
ocenioną pomocą w kształceniu.

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

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

ubytki, selekcja, wzory protokołów)

Myślą przewodnią podręcznika jest ukazanie ścisłego związku 
zadań biblioteki szkolnej z procesem kształcenia i wychowania 
w szkole, co się Autorce znakomicie udało.
Uwaga !
Wkrótce ukaże się tom II „Praca pedagogiczna biblioteki”, któr) 
omawia pracę bibliotekarza, jej efekty i uwarunkowania.

Można zamawiać jednocześnie oba tomy
Dział Promocji i Kolportażu SEP,

02-103 Warszawa-Ochota,
ul. S.K. Hankiewicza 1, tel. 22-43-45
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