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od czasu, kiedy w 1932 roku Paul Ha‑
zard pisał swoją książkę‑manifest, 

w świecie literatury dziecięcej zaszło wie‑
le zmian, których wybitny komparatysta 
i historyk kultury nie był w stanie przewi‑
dzieć. Ważniejsze jest jednak coś innego, 
co czyni jego gest przełomowym: znaw‑
ca europejskiego oświecenia nie bał się 
skupić uwagi na książkach dziecięcych. 
Autor Kryzysu świadomości europejskiej 
1680–1715 postanowił poświęcić niewiel‑
ką, ale fundamentalną książkę zjawiskom, 
które wśród naukowców jego generacji 
uchodziły za marginesowe, nazbyt lekkie 
i niegodne zainteresowania. Największym 
nieprzedawnionym odkryciem Hazarda 
okazał się sam wybór tematu, który sta‑
nowiła rosnąca w znaczenie przez ponad 
osiem dziesięcioleci literatura dziecięca.

Wydanie polskie zatytułowane Książki, 
dzieci i dorośli ukazało się ze znamiennym 
opóźnieniem w roku 1963 w tłumacze‑
niu ireny słońskiej i pomogło przygoto‑
wać grunt dla polskich badań literatury 
dziecięcej, które, na początku XXi wieku, 
jak można to stwierdzić choćby na pod‑
stawie lektury świetnych książek zbioro‑
wych, wydawanych w różnych ośrodkach, 
mają się całkiem dobrze, równie dobrze 
jak same książki dziecięce. 

Przypomnijmy tylko w encyklope‑
dycznym skrócie: Paul Gustave Marie 
Camille Hazard urodził się w 1878 roku 
we francuskiej Flandrii, w okolicach Dun‑
kierki, w małej miejscowości Noordpeene, 
w której jego ojciec, a wcześniej dziadek, 
byli nauczycielami. swój błyskotliwy dok‑
torat poświęcony związkom między rewo‑
lucją francuską i literaturą włoską wydał 
w roku 1910. Wykładał między innymi na 
sorbonie, pracował też w stanach Zjedno‑

czonych. Był członkiem Akademii Fran‑
cuskiej, ostatnim wybranym do niej przed 
inwazją niemiecką. Na początku 1941 roku 
przerwał swoje wykłady na Uniwersyte‑
cie Columbia, by wrócić do okupowanej 
Francji. Hazard zmarł w Paryżu w roku 
1944. od 1934, a więc od chwili jej po‑
wstania, badacz zasiadał w jury le Prix 
de Jeunesse, nagrody literackiej, której 
głównym celem było odkrywanie i publi‑
kowanie nowych utworów adresowanych 
do odbiorców w wieku 7–14 lat. W rok po 
jego śmierci przewodniczącym jury zo‑
stał pisarz George Duhamel. Francuska 
nagroda literacka funkcjonowała do po‑
czątku lat siedemdziesiątych, by ustąpić 
miejsca innym, których wielości i różno‑
rodności warto się zresztą przyjrzeć bliżej.

Jak wyglądałaby dzisiejsza diagnoza 
kryzysu świadomości, myśli i wyobraź‑
ni europejskiej Hazarda można się tyl‑
ko domyślać, natomiast z jego inspiracji 
i zachęty do spojrzenia na zjawiska za‑
chodzące w literaturze dziecięcej w skali 
makro, z perspektywy trwających długo 
procesów kulturowych warto nadal ko‑
rzystać. Jedna z wyrazistych tez badacza 
zostałaby dziś przez niego z pewnością 
podtrzymana, ta oto, która ukazuje w lite‑
raturze dziecięcej znaczną „geograficzną” 
różnicę kulturową między europejską Pół‑
nocą a Południem. Zmiany zachodzące 
w literaturach skandynawskich zobaczył‑
by on zapewne jako część wcześniejszych 
procesów z kręgu zlaicyzowanej dawno 
tradycji protestanckiej.

sięgając do takiej właśnie inspiracji 
warto zadać bardzo ogólne pytanie: co 
mówią o nas i o naszej kulturze wydawa‑
ne w świecie, w europie i w Polsce książ‑
ki dziecięce, jak można je zobaczyć, nie 



10 Dorośli, Dzieci i ksiąŻki

anna czaBanowska-wrÓBel

pomijając kontekstu ekonomicznego i po‑
litycznego w najszerszym, nie wyłącznie 
bezpośrednim rozumieniu?

Co mówią o nas konkurujące ze sobą 
wydania klasyki – choćby baśni literackich 
w starannych tłumaczeniach (fundamen‑
talna trzytomowa edycja baśni Andersena 
nie w przeróbce, ale w przekładzie z ję‑
zyka duńskiego autorstwa Bogusławy so‑
chańskiej), w jednotomowych solidnych 
wydaniach z tradycyjnymi ilustracjami, 
chociażby Jana Marcina szancera, które 
budzą sentyment w starszym pokoleniu, 
czy też w „śmieciowych”, choć pozornie 
atrakcyjnych, wersjach czasami bez na‑
zwisk tłumaczy czy adaptatorów. Czy krę‑
gi odbioru tych książek spotykają się ze 
sobą? Czy wszystkie te książki mają dzie‑
cięcych odbiorców?

Co łączy i czy cokolwiek łączy książki 
podobne do (nie wyłącznie dziecięcego, 
przede wszystkim niedziecięcego) Księcia 
w cukierni, dzieła, w którym poetycki tekst 
Marka Bieńczyka i nastrojowe ilustracje 
Joanny Concejo prowadzą ze sobą subtel‑
ny dialog, oraz książki‑produkty masowe, 
obywające się niemal bez autora, wyda‑
wane i powielane w wielu krajach, które 
mają przypodobać się dzieciom, oferując 
gotowe krzykliwe ilustracje i przewidy‑
walne teksty? Co mówią o nas samych 
i o dzielących nas różnicach?

Warto podkreślić rzecz podstawową – 
przemiany książki dziecięcej ostatnich 
dwustu lat i nowe zjawiska z nią związane, 
mniej więcej z ostatnich dwudziestu, mó‑
wią absolutnie wszystko o naszej kulturze, 
trzeba tylko chcieć i umieć to odczytać. 
Mówią przede wszystkim o jej różnorod‑
ności i wewnętrznych sprzecznościach, 
o masowości i elitarności. Mówią o spo‑

łeczeństwie, tworzących je jednostkach. 
Tyle tylko, że nie chodzi tu o łatwe bez‑
pośrednie odwzorowanie, lecz o „życze‑
niowe i lękowe wyobrażenia własne istot 
ludzkich jako jednostek i społeczności”1, 
by posłużyć się słowami Norberta eliasa 
z jego Społeczeństwa jednostek. książki 
dziecięce są niesłychanie symptomatycz‑
ne i obnażają nasze – dorosłych – wyob‑
rażenia, a więc także złudzenia na własny 
temat i na temat otaczającego nas, wciąż 
zmieniającego się świata.

„Dydaktyczna” warstwa książek dla 
dzieci, nawet tych najbardziej natręt‑
nych i oczywistych (dziś stanowią one 
mniejszość), to jedynie powierzchnia, pod 
którą ukrywa się cała głębia zinternali‑
zowanych wyobrażeń, złudzeń, nadziei 
i obaw, takich, które dorośli przeżywają 
z podwójną siłą, gdy wiążą się z dziećmi. 
im mniej najmłodszych jest w starzeją‑
cych się społeczeństwach w proporcji do 
całej zbiorowości, tym wyraźniej widać, 
że dostarczają pozostałym generacjom 
mocnej mieszanki zabarwionych silny‑
mi emocjami lęków i nadziei.

różne procesy społeczne, zwłasz‑
cza te związane z edukacją, sprawiły, że 
w XX wieku w naszym kręgu kulturo‑
wym przedłużyło się dzieciństwo, a póź‑
niej i młodość, by następnie doszło do 
zatarcia granic między światem dzieci 
i dorosłych. W społeczną i psychologicz‑
ną przestrzeń zmieniających się wciąż 
odbiorców wkracza literatura. Jej tajem‑
nicze funkcje związane z – niewidzial‑
nym, a przecież obiektywnie istniejącym – 
życiem wewnętrznym jednostki, jej nie‑
powtarzalnym światem pragnień, myśli, 
wyobrażeń, i to tych najcenniejszych, bo 
rodzących się dopiero stopniowo w dzie‑
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cku, są właściwym poziomem jej oddzia‑
ływania. Pośredni dostęp dorosłych do te‑
go świata powoduje, że w epoce ciągłego 
rozwoju psychologii jako nauki – i rosną‑
cej dostępności porad psychologicznych 
na każdym możliwym poziomie – we‑
wnętrzny świat każdego dziecka jest na 
szczęście wciąż zakryty przed wzrokiem 
dorosłego, nawet tego, który stara się mu 
towarzyszyć z nienatrętnym, serdecznym 
zainteresowaniem.

Tuż przed wybuchem ii wojny świa‑
towej wybitny socjolog pisał: „Związane 
z lękami napięcia, podobnie jak i cała eko‑
nomia przyjemności, jest w każdym orga‑
nizmie społecznym odmienna. Aby zro‑
zumieć regulację zachowań przypisywa‑
ne i narzucane przez społeczeństwo jego 
członkom, nie wystarczy znać racjonalne 
cele, które przytacza się na uzasadnienie 
nakazów i zakazów, lecz należy zbadać 
przyczyny lęków motywujących człon‑
ków tego społeczeństwa […]”2.

Wyobrażenia relacji międzyludzkich, 
w tym międzypokoleniowych, są niejako 
zmagazynowane w wytworach danej kul‑
tury. Jak stwierdzał autor dzieła O procesie 
cywilizacji, kiedy zresztą – przypomnij‑
my – nie miał na myśli literatury dzie‑
cięcej: „Ciągła obawa ojca czy matki o to, 
czy dziecko osiągnie standard zachowania 
cechujący własną czy wręcz wyższą war‑
stwę, czy podtrzyma, czy zwiększy pre‑
stiż rodziny, czy przetrwa proces selekcji 
w obrębie własnej warstwy – lęki tego ty‑
pu towarzyszą dziecku od pierwszych lat 
życia […]. lęki tego typu mają decydu‑
jący udział w kształtowaniu się regulacji, 
którym poddawane jest dziecko, zakazów, 
które są na niego nakładane. Normy te, do 
których rodzice być może tylko po części 

stosują się świadomie, a po części już au‑
tomatycznie, przenoszone są na dziecko 
przez gesty w stopniu nie mniejszym niż 
przez słowa”3.

Wręczenie dziecku książki (oczywi‑
ście także laptopa czy tabletu, skrzypiec 
czy rakiety tenisowej) może być takim 
gestem, wyrazem aspiracji i nadziei ro‑
dziców. Współcześnie istnieje znacznie 
większa niż to mogli opisać klasycy myśli 
społecznej z XX wieku możliwość wybo‑
ru, pluralizm wzorów wychowania, wzo‑
rów pełnienia ról w rodzinie i wreszcie 
samej rodziny. Nie mniejszy natomiast, 
ale większy jest repertuar obaw powią‑
zanych z (mniej licznym) potomstwem, 
obaw coraz bardziej uwewnętrznionych 
i oddalonych od swoich bezpośrednich 
biologicznych źródeł związanych z prze‑
trwaniem. 

Przypominają się „nieśmiertelne” czy 
raczej „dyżurne” kwestie wielu dyskusji 
dotyczących okrucieństwa w książkach 
dziecięcych i pytanie, jaką rolę miałoby 
ono spełniać – wiele odpowiedzi, które 
już znamy, stanowi automatyczne zre‑
produkowanie gotowych schematów my‑
ślenia dających się ująć w uproszczeniu 
w dwa przeciwstawne hasła „chrońmy 
dzieci” i „dzieci same chcą się bać”. Nie 
ma rzetelnej odpowiedzi, gdy nie powie 
się przy tej okazji o uwewnętrznionych 
czy wypartych obawach dorosłych i to 
nie w wymiarze psychologicznym, jed‑
nostkowym, ale właśnie zbiorowym. „od 
powietrza, głodu i wojny…” – lęk przed 
chorobami, pozbawieniem tego, co nie‑
zbędne do życia i konfliktami zbrojny‑
mi na wielką skalę nie zniknął, nawet się 
specjalnie nie ukrył, przyjmuje tylko in‑
ną postać.



12 Dorośli, Dzieci i ksiąŻki

Dwudziestowieczne procesy indywi‑
dualizacji i ich przyspieszenie pod koniec 
stulecia w naszej części europy to najważ‑
niejszy może krąg zjawisk bezpośrednio 
i pośrednio odzwierciedlonych w litera‑
turze dziecięcej, gdy przy całej różnorod‑
ności potraktować ją jako jedno zjawisko. 
Wbrew pozornym (czasem pozorowa‑
nym) triumfom antypedagogiki większy, 
a nie mniejszy jest poziom społecznej 
kontroli i coraz bardziej skomplikowane 
sposoby samokontrolowania się jednostki, 
by przywołać cielesną dyscyplinę związa‑
ną z higieną, modą, zdrowym odżywia‑
niem i pielęgnacją ciała. Czy podawane 
jako łatwy (bo w istocie nie aż tak groźny, 
jedynie mało elegancki) przykład „kon‑
trowersyjnych” tematów „książki o kupie” 
są istotnie przełamywaniem tabu, czy też 
przeciwnie – są godne opisania poprzez 
ich związek z rosnącym obowiązkiem sze‑
roko pojętej samokontroli przerzuconym 
na jednostkę i jej świadomość w bardzo 
wczesnym, coraz wcześniejszym wieku? 
Trudne (i trudniejsze) tematy były w daw‑
nych wiekach obecne, tylko zupełnie ina‑
czej przez wewnętrzne systemy obronne 
danej kultury ochraniane czy tabuizowane.

Mniej więcej tak długo, jak długo 
istnieje „prawdziwa” literatura dla dzie‑
ci, a więc od czasu oświecenia, dążenie 
do zindywidualizowanej samorealizacji 
umieszczone jest wysoko w hierarchii 
wartości. A raczej odwrotnie – odkąd 
indywidualistyczny cel jest ważny, ro‑
dzi się literatura dziecięca (i, jakby mia‑
ła być podręcznikową ilustracją procesu 
poszerzania kręgu tych, którym wolno 
ten ideał realizować, przykładem może 
być najpierw książka napisana dla jed‑
nego dziecka, delfina Francji, potem dla 

dzieci z warstw wyższych, później także 
dla mieszczaństwa i tak dalej…): „oso‑
bowy ideał indywidualnego spełnienia na 
drodze aktywnego dążenia do celu, który 
jednostka uważa za ważny w swoim spo‑
łeczeństwie jest dopasowany do szcze‑
gólnej sytuacji, w jakiej ona znajduje się 
w takich społeczeństwach4” – zaznacza 
badacz kultury. Współcześnie frustra‑
cje związane z trudnością w realizacji tak 
pojmowanych wartości łagodzi zwłaszcza 
kultura popularna i szeroko rozumiana, 
zdemokratyzowana i zglobalizowana mo‑
da. Wzór utalentowanego sportowca czy 
gwiazdy muzyki (zwanej dawno temu 
młodzieżową) ze współczesnych dziecię‑
cych bestsellerów daje nadzieję, ale, gdy 
okaże się niełatwy do zrealizowania, mo‑
że frustrować z tym większą siłą.

W XX i  XXi wieku dorośli piszą 
dla dzieci książki, które sami chcieliby 
przeczytać. Współcześni dorośli czyta‑
ją (i oglądają) książki dziecięce. symp‑
tomatyczne są – co najłatwiej pokazać – 
książki, podejmujące niezależnie od sie‑
bie, bez rzeczywistego plagiatu, te same, 
uważane w danej chwili za ważne, modne 
czy ciekawe, tematy. samo odkrycie ta‑
kich skupisk tematycznych, i to w wielu 
krajach świata równocześnie, jest inte‑
resujące. Jednak symptomatyczne w in‑
nym, głębszym znaczeniu są też nielicz‑
ne światowe arcydzieła, jak choćby wy‑
bitne teksty modernizmu europejskiego, 
których punkty wspólne łatwo zauważyć: 
Piotruś Pan czy Mały Książę. W przeci‑
wieństwie jednak do książek typowych, 
arcydzieła wyprzedzają swoje czasy, an‑
tycypują tematy, pozwalają na zupełnie 
inne przeżycia lekturowe – i, co nie jest 
tu bez znaczenia, reprezentują zupełnie 
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łej kultury czy – przeciwnie – unikania 
poppsychologicznego banału mówiące‑
go o „dziecku w nas” i zachęcającego do 
jego usilnych poszukiwań. Powiedzmy 
raczej, że wciąż nie wiemy o sobie wielu 
rzeczy, które możemy zauważyć i lepiej 
zrozumieć poprzez literaturę, w tym tak‑
że tę, którą dorośli (najczęściej w dobrej, 
czasami w złej wierze) adresują do dzieci. 

Łatwych uogólnień unikają autorzy 
wypowiedzi zamieszczonych w tym nu‑
merze. Przed nami szereg wnikliwych, in‑
spirujących, różnorodnych oraz – w prze‑
ciwieństwie do mojego głosu świadomie 
pozbawionego przeze mnie wielu współ‑
czesnych przykładów – konkretnych wy‑
powiedzi, dających się czytać także jak 
przewodnik czy poradnik dla wszystkich 
zainteresowanych książką dziecięcą. Za‑
praszam do lektury.

Anna Czabanowska-Wróbel
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inny poziom artystyczny. Nie zawsze są to 
przy tym ulubione książki samych dzieci.

Trudno o lepszy przykład wybitnej 
książki‑symptomu pierwszej połowy XX 
wieku niż Król Maciuś Pierwszy Janusza 
korczaka. Znajdziemy w niej i zapis nad‑
wrażliwości przedwcześnie dojrzałego, 
osamotnionego, trawionego przez poczu‑
cie odmienności dziecka, i pesymistycz‑
ną diagnozę cywilizacji – we wszystkich 
jej wymiarach, społecznym, politycznym, 
ekonomicznym, aż do takich konkretów, 
jak wady systemu parlamentarnego, skut‑
ki mieszania sentymentów do polityki 
międzynarodowej, rola prasy jako „czwar‑
tej władzy” i groźba jej deformacji, zjawi‑
sko i cena awansu społecznego, granice 
emancypacyjnych marzeń małych dziew‑
czynek (zwłaszcza jeśli chcą przedostać się 
do europy, żeby się uczyć, tak jak czarno‑
skóra bohaterka korczaka, która ukryła 
się wśród przesyłanych z Afryki produk‑
tów; nawiasem mówiąc „przedwojenny” 
groteskowy epizod afrykański Maciusia 
uznano pod koniec XX wieku za mocno 
niepoprawny), niebezpieczeństwa utopij‑
nych reform przeprowadzanych bez ra‑
chunku ekonomicznego, problem mani‑
pulowania opinią zbiorową – a wszystko 
to dzieje się w europie zaraz po, ukazanej 
w metaforycznym skrócie, wielkiej wojnie 
światowej i z niepokojącą, proroczą wizją 
drugiej, znacznie groźniejszej i dla zbio‑
rowości, i dla jednostki. To niemal nie do 
udźwignięcia dla dziecięcego czytelnika…

Warto dyskutować o książkach dzie‑
cięcych wystrzegając się przy tym łatwych 
uogólnień i publicystycznych wniosków, 
na przykład dwóch przeciwstawnych diag‑
noz dotyczących z jednej strony „zdzie‑
cinnienia” współczesnych dorosłych i ca‑
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