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Wstęp 

 

 Analizując ofertę współczesnego rynku wydawniczego, można zauważyć, że 

panuje na nim coraz większa segmentacja. Poszczególne grupy czytelników tworzą 

odrębne publiczności literackie, dla których przeznacza się odmienne typy publikacji 

odpowiadające ich gustom i potrzebom. Taką kategorię odbiorców stanowią nastoletni 

czytelnicy, do których skierowana jest literatura dla młodzieży. 

 Choć teksty literackie dla nastolatków zajmują odrębną półkę w księgarni, to 

według wielu badaczy wciąż stanowią część literatury „czwartej”1. W związku  

z tym w mojej rozprawie postanowiłem przede wszystkim opisać specyfikę twórczości, 

którą określa się jako literaturę dla młodzieży. Szczególne znaczenie ma dla mnie 

problematyka wspominanych utworów, która stanowi jedną z kluczowych cech 

wyróżniających tego typu teksty literackie. Podjąłem się również charakterystyki 

segmentu rynku wydawniczego, jaki tworzą książki kierowane do młodocianego 

odbiorcy. Warte uwagi wydało mi się również scharakteryzowanie, jakim czytelnikiem 

jest współczesny nastolatek.  

 Przeprowadzone studia nad literaturą dla młodzieży zostały wzbogacone  

o badania nad rynkiem książki, na podstawie których można zobaczyć, jak wyróżniony 

dział twórczości funkcjonuje w przestrzeni czytelniczej. Stanowi to pewnego rodzaju 

wprowadzenie do literaturoznawczego spojrzenia skupiającego się na tekstach 

literackich. Przyjęta w tej pracy metodologia badań opiera się za założeniu, że twórczość 

dla nastolatków wymaga poszukiwania dla niej odpowiednich odniesień i kontekstów 

kulturowych2. Literatura dla młodzieży, podobnie z resztą jak teksty literackie dla 

 
1 Zob. m. in. J. Cieślikowski, Literatura czwarta. O naturze i sposobach istnienia literatury dla dzieci, 

„Literatura Ludowa” 1976, nr 1; J. Szymkowska-Ruszała, Koncepcje teoretyczne w badaniach nad literaturą 

dla dzieci i młodzieży, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie” 1990, 

z. 72; J. Papuzińska, Inicjacje literackie. Problemy pierwszych kontaktów dziecka z książką, Warszawa 1988. 

2 Por. A. Baluch, Krytyka archetypowo-mitograficzna i tematyczna w badaniach nad literaturą dla dzieci  

i młodzieży, [w:] Sezamie, otwórz się! Z najnowszych badan nad literaturą dla dzieci i młodzieży w Polsce  

i za granicą, red. A. Baluch, K. Gajda, Kraków 2001, s. 30. 
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najmłodszych, chłonie i reprezentuje aktualne trendy kulturowe3. Wpisuje się to  

w znaczący w dzisiejszych badaniach literackich cultural turn4, który sytuuje literaturę 

wśród innych wytworów kultury i rozpatruje ją „ze względu na różnorodną 

problematykę kulturową, a zatem przede wszystkim w kategoriach pozaliterackich  

(w tradycyjnym rozumieniu)”5. Stąd też przy odczytywaniu utworów literackich 

uwzględnia się różne dyskursy kulturowe, poszerzające jej interpretację6. W związku  

z tym w podejmowanych analizach i interpretacjach odwołuję się do psychologii, 

socjologii, pedagogiki czy antropologii kulturowej, aby pogłębić swoje rozważania  

i uchwycić specyfikę książek adresowanych do młodych czytelników. Trzeba jednak 

podkreślić, że w przypadku literatury dla młodzieży jej wartość artystyczna ustępuje 

miejsca funkcji terapeutycznej, kompensacyjnej, ludycznej czy niekiedy nawet 

poznawczej.  

 Praca składa się zasadniczo z czterech rozdziałów, choć można ją podzielić na trzy 

części. Pierwsza z nich stanowi literaturoznawcze wprowadzenie w problemy twórczości 

dla młodzieży, które rozpoczynam od zdefiniowania przedmiotu moich badań. 

Przeglądając klasyczne definicje pojęcia „literatury dla dzieci i młodzieży”, wyodrębniam 

z nich twórczość dla nastolatków i precyzuję zakres znaczeniowy tego pojęcia. Następnie 

opisuję ogólne cechy wyróżniające literaturę dla młodzieży spośród innego 

piśmiennictwa, ilustrując je literackimi przykładami. Z uwagi na to, że najnowszą 

twórczość dla nastolatków stanowi przede wszystkim proza, charakteryzuję jej kluczowe 

właściwości. Tę część pracy zamykam omówieniem polskiego rynku wydawniczego 

książek dla młodzieży, który stale się rozwija. Analizuję w nim dane statystyczne 

 
3 Por. M. Chrobak, K. Wądolny-Tatar, Nowoczesna literatura polska dla najmłodszych w perspektywie 

kulturowej, [w:] Polonistyka na początku XXI wieku. Literatura polska i perspektywy nowej humanistyki, 

red. R. Cudak, K. Pospiszil, Katowice 2018. 

4 Trzeba jednak pamiętać, że aspekty kulturowe w badaniach nad literaturą dla dzieci i młodzieży były 

obecne znacznie wcześniej w zagranicznym literaturoznawstwie. Por. K. Rättyä, D. Michułka, Nowe 

aspekty badań literatury dziecięcej i młodzieżowej (1), „Nowa polszczyzna” 2005, nr 1.  

5 R. Nycz, Poetyka doświadczenia. Teoria, nowoczesność, literatura, Warszawa 2012, s. 23. 

6 Zob. A. Burzyńska, Kulturowy zwrot teorii, [w:] Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, 

red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2010, s. 79. 
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ilustrujące tendencje dotyczące liczby wydawanych publikacji, prezentuję najważniejsze 

serie wydawnicze oraz opisuję wybrane zjawiska życia literackiego. 

Drugi rozdział został poświęcony kategorii nastoletniego czytelnika. 

Rozpoczynam od sprecyzowania, co oznacza pojęcie „młodzież” z perspektywy różnych 

dyscyplin. Ma to kluczowe znaczenie dla określenia, kim jest dokładnie adresat 

omawianej gałęzi piśmiennictwa. Po tych definicyjnych ustaleniach charakteryzuję 

przebieg okresu adolescencji, wskazując zmiany rozwojowe, jakie zachodzą w młodym 

człowieku. Szczególne miejsce poświęcam kryzysowi tożsamości, ponieważ w tym czasie 

pojawiają się znaczące przemiany w sferze psychicznej i społecznej. W dalszej części 

omawiam najważniejsze problemy, jakich doświadczają adolescenci w trakcie procesu 

dojrzewania. Wspominam tutaj m. in. o dyskomforcie z powodu powolnego tempa 

dorastania biologicznego, a także o zagrożeniu uzależnieniami, które zaburzają rozwój 

nastolatka. Omawiane zagadnienia ilustruję powieściowymi przykładami, aby pokazać, 

że literatura dla młodzieży naprawdę odpowiada ich rzeczywistości i dylematom. 

Charakterystykę nastoletniego czytelnika zamyka opis jego doświadczeń czytelniczych, 

którego dokonuję na podstawie dostępnych wyników badań, ale także w oparciu  

o efekty przeprowadzonej ankiety. Przedstawiam poziom aktywności czytelniczej 

mierzony liczbą książek czytanych w ciągu roku, opisuję grupy czytelników i wskazuję 

preferencje lekturowe współczesnych nastolatków.  

Trzecią część mojej pracy stanowią dwa ostatnie rozdziały: Antropologiczny  

i psychologiczny obraz adolescencji w literaturze dla młodzieży oraz Nastolatek i rodzina 

w literaturze dla młodzieży, w których przedstawiam analizy i interpretacje wybranych 

powieści dla młodzieży. W pierwszym z nich omawiam obraz okresu dojrzewania, jaki 

wyłania się z najnowszej polskiej prozy dla młodzieży. Podejmuję tutaj rozważania o tym, 

jak niecodzienne okoliczności, sytuacje graniczne prowokują nastoletnich bohaterów do 

osiągnięcia psychicznej dojrzałości. Za ważne uznałem również przyjrzenie się 

powieściowym fabułom pod względem opisu doświadczania agresji i przemocy przez 

młodych ludzi, pokazując, jak autorzy demaskują mechanizmy tych zjawisk. W literackim 

obrazie adolescencji zwróciłem uwagę na to, jak proza dla młodzieży ukazuje kwestię 

tworzenia bliskich związków i podejmowania aktywności seksualnej. Opisałem, jak we 
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współczesnych powieściach adresowanych do nastolatków przedstawiana jest pierwsza 

miłość i o jakich obszarach seksualności mówią autorzy.  

W ostatnim rozdziale podejmuję spojrzenie z perspektywy socjologicznej na 

fabułę książek, które adresuje się do nastolatków. Interesuje mnie tutaj przede 

wszystkim ogólny obraz rodziny, w jakiej dorasta młodzieżowy bohater. W osobnym 

podrozdziale skupiam się na figurze ojca, która dotychczas często pozostawała w cieniu. 

Przyjęty kontekst analizy najnowszych powieści dla młodzieży pozwolił mi pokazać, jakie 

wzorce są propagowane wśród potencjalnych czytelników. Tym samym mogłem ustalić, 

jaki potencjał socjalizacyjny mają omawiane teksty literackie.  

Zdaję sobie sprawę, że nakreślony przeze mnie obraz polskiej prozy dla 

nastolatków na początku XXI wieku stanowi jedynie wycinek całej panoramy literatury 

dla młodzieży, ale jest on jednak symptomatyczny. Pozwala pokazać najistotniejsze 

właściwości opisywanej twórczości, a także wskazać potencjalne kierunki dalszych 

badań. Nie omawiam bowiem wielu możliwych zagadnień, które można odnaleźć w tej 

kategorii twórczości. Z pewnością można by zwrócić uwagę na inne problemy okresu 

adolescencji, jak chociażby kwestię uzależnień od środków psychoaktywnych, ale także 

od urządzeń teleinformacyjnych. Ciekawe wydaje się również przeanalizowanie motywu 

samotności i wykluczenia społecznego, którego doświadcza część powieściowych 

bohaterów. Socjologiczne spojrzenie na badaną literaturę warto by poszerzyć o analizę 

wzorców płciowych, które podlegają ciągłym modyfikacjom.  

Proponowane przeze mnie ujęcie twórczości dla nastolatków w perspektywie 

antropologicznej, psychologicznej i społecznej wpisuje się w aktualnie znaczące badania 

kulturowe. Refleksje nad najnowszą polską prozą dla młodych czytelników wypełniają 

lukę w prowadzonych badaniach literaturoznawczych i jednocześnie otwierają kolejne 

obszary badawcze. Mimo to mam nadzieję, że moja praca pozwoli choć trochę 

uporządkować zagadnienia literatury dla młodzieży i potwierdzić jej odrębny charakter 

w dyskursie naukowym.  
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1.1. Wokół definicyjnych nieścisłości pojęcia literatury dla dzieci 

i młodzieży 

 

 Podjęcie rozważań o literaturze dla młodzieży, która stanowi szczególną gałąź 

piśmiennictwa, wymaga od badacza sprecyzowania przedmiotu badań i sposobu jego 

wydzielania spośród innych tekstów literackich. Celem tego podrozdziału będzie zatem 

przedstawienie, w jaki sposób dotychczas postrzegano i definiowano twórczość dla 

nastoletniego czytelnika. Pozwoli to nakreślić miejsce literatury dla młodzieży na mapie 

szeroko pojętej literatury i kultury literackiej. W efekcie prowadzonych rozważań 

zostanie określone również, jak przedmiot podjętych badań będzie definiowany  

i rozumiany w tej rozprawie.  

 Przegląd dotychczasowych prac naukowych z zakresu piśmiennictwa dla 

niedorosłych w ujęciu historycznym prowadzi do istotnej konkluzji: nie ma osobnych 

rozpraw poświęconych wyłącznie tekstom literackim dla nastolatków. Zazwyczaj są one 

sytuowane w obszarze dziecięcej i młodzieżowej kultury literackiej oraz definiowane 

jako literatura dla dzieci i młodzieży. Stąd też różne kompendia, słowniki czy 

encyklopedia naukowe i popularnonaukowe powielają hasło, które zaciera granicę 

pomiędzy tym, co jest przeznaczone dla dziecięcego adresata, a tym, co dla 

młodzieżowego odbiorcy7. Pojawia się tutaj pytanie o przyczyny, dla których dotychczas 

przyjmuje się integralny model rozumienia, a także o kwestię słuszności tego stanowiska. 

Wyjaśnienie tych zagadnień wymaga scharakteryzowania założeń najważniejszych 

koncepcji teoretycznoliterackich, jakie ogniskowały się wokół opisania odrębności 

twórczości dla niedorosłych czytelników.  

 U źródeł problemu zależności literatury dla dzieci i młodzieży oraz literatury 

uniwersalnej, wysokoartystycznej, adresowanej do dorosłego odbiorcy tkwi pytanie 

 
7 Zob. Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, red. B. Tylicka, G. Leszczyński, Wrocław 2002, s. 223;  

S. Frycie, M. Ziółkowska-Sobecka, W. Bojda, Leksykon literatury dla dzieci i młodzieży, Piotrków 

Trybunalski 2007, s. 471; Słownik literatury popularnej, red. T. Żabski, Wrocław 2006, s. 316; Słownik 

terminów literackich, red. J. Sławińskiego, Wrocław 2008, s. 283; Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. 

J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 2002, s. 489; Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka, 

M. Puchalska, M. Semczuk, A. Sobolewska, E. Szary-Matywiecka, Wrocław 1992, s. 559; Literatura polska 

XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, red. A. Hutnikiewicz, Warszawa 2000, s. 375; Literatura i nauka  

o języku. Encyklopedia szkolna, red. A. Z. Makowiecki, Warszawa 1999, s. 366. 
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o wydzielanie tej pierwszej gałęzi. Klasycznym już dziś stanowiskiem badawczym jest 

model literatury osobnej bądź literatury „czwartej”, który przedstawił Jerzy Cieślikowski. 

Jego koncepcję otwiera wydzielenie sfer przestrzeni „dziecinności”, wedle których 

można klasyfikować literaturę. Wyróżnia się tutaj cztery kategorie: utwory podejmujące 

temat dziecka i dzieciństwa, utwory pisane z powodu dziecka, utwory utrzymane w stylu 

dziecięcym oraz właściwą literaturę dla dzieci8. Podział wydaje się prosty, choć 

kłopotliwe może być dookreślenie czwartej sfery. W niej badacz sytuuje twórczość 

celowo adresowaną do dziecięcego odbiorcy, za której wyróżnik uznaje nastawienie na 

wychowywanie. Kryterium adresata nie jest jednak precyzyjnym parametrem, który 

pozwoliłby w sposób dokładny wyodrębnić obszar literatury dla dzieci. Jak podkreśla 

Cieślikowski, osobliwościami wskazanej grupy tekstów literackich są zjawiska 

przeadresowywania utworów oraz czytanie tekstów niepisanych z przeznaczeniem dla 

niedorosłego czytelnika, co szczególnie widać wśród młodzieży9.  

Nim przejdę do dalszego omówienia poglądów wrocławskiego literaturoznawcy 

na temat literatury dla dzieci, chcę zatrzymać się na stosowanej przez niego 

terminologii. W tytule przywoływanego artykułu, pojawia się pojęcie literatury dla dzieci 

jako przedmiotu badań. Sugeruje to, że podejmowana jest tutaj wyłącznie kwestia 

twórczości adresowanej do dziecka. Autor Wielkiej zabawy odnosi się również jednak do 

literatury dla młodzieży, co świadczy o dwóch istotnych założeniach: utożsamienie 

nastolatka z dzieckiem (młodzieżowości z dziecinnością) i włączenie do literatury dla 

dzieci twórczości dla młodzieży. Z perspektywy współczesnego krytyka literatury 

„osobnej” łączenie tego, co dla dzieci z tym, co dla młodzieży, wydaje się chybionym 

pomysłem. Przede wszystkim odbiera się literaturze dla nastoletniego czytelnika jej 

specyfikę, wiążąc ją z oczekiwaniami i poziomem dziecięcego odbiorcy. Zaistniały brak 

precyzji kieruje uwagę na miejsce, jakie zajmuje literatura dla młodzieży w kulturze 

literackiej. Wyszczególniony dział twórczości literackiej znajduje się gdzieś pomiędzy 

literaturą dla dzieci a literaturą ogólną (dla dorosłego czytelnika), choć często jest 

łączony przede wszystkim z tą pierwszą.  

 
8 J. Cieślikowski, Literatura czwarta. O naturze i sposobach istnienia literatury dla dzieci, „Literatura 

Ludowa” 1976, nr 1, s. 3-4. 
9 Ibidem, s. 4-5. 
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 Przejdę teraz do drugiego sposobu wydzielenia piśmiennictwa dla niedorosłych 

czytelników, jaki proponuje wrocławski literaturoznawca. Projekt jest rozszerzeniem 

podziału literatury Czesława Hernasa, który wyróżnił literaturę narodową (pierwszą), 

literaturę ludową (drugą) i literaturę brukową (trzecią), biorąc pod uwagę ich 

odmienność w warstwie artystycznej i sposób funkcjonowania w komunikacji literackiej. 

Cieślikowski zaproponował wyróżnienie jeszcze czwartej kategorii, która obejmowałaby 

literaturę dla dzieci. Na poparcie swojej koncepcji wskazał kilka argumentów, które 

jednocześnie stanowią differentia specifica twórczości dla niedorosłych czytelników10.  

O osobności literatury dla dzieci decyduje odrębny rynek wydawniczy, który specjalizuje 

się wyłącznie w tej twórczości i uwzględnia oczekiwania swoich potencjalnych 

czytelników. „Literatura dziecięca ma swoje wydawnictwa, swoje giełdy, targi 

międzynarodowe, biblioteki, wypożyczalnie, czytelnie, ma własny, przygotowany, 

fachowy personel obsługujący jej komunikację”11. Specyficzny jest też tutaj zespół 

przekonań o formie tekstów literackich dla niedorosłego czytelnika, który łączy w sobie 

elementy poetyki literatury ludowej mówionej z elementami poetyki literatury ogólnej 

pisanej. Kolejną cechę szczególną stanowi nietypowy sposób odbioru, który 

charakteryzuje się polisensorycznością, co oznacza, że dany utwór służy nie tylko do 

czytania, ale też do oglądania, słuchania, śpiewania czy też aktywizuje do działań 

twórczych. Badacz zwraca jeszcze uwagę na osobliwą kompozycję fabularną, której 

punkt centralny wyznacza określony topos lub motyw. Przywołany tutaj zestaw 

atrybutów literatury „czwartej” odnosi się do piśmiennictwa dawnego i skupia się 

bardziej na tekstach literackich przeznaczonych dla dzieci. Wydaje mi się, że literatura 

dla młodzieży została tutaj pominięta, choć autor niejeden raz wplata w tok swoich 

rozważań pojęcie „literatury dla dzieci i młodzieży”. Trudno było przypisywać twórczości 

dla nastolatków poetykę oralności czy odbiór różnymi kanałami zmysłowymi. Tym 

samym można stwierdzić, że literatura dla młodzieży jest tutaj odsuwana na dalszy plan. 

Zdaje się to ukazywać pewną tendencję w traktowaniu piśmiennictwa dla nastolatków 

przez badaczy, co będzie widać w przeglądzie innych prac naukowych.  

 
10 Ibidem, s. 6-14. 
11 Ibidem, s. 14. 
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W pracy Przedmiot, sposoby istnienia i metody badania literatury dla dzieci 

Cieślikowski doprecyzowuje miejsce, jakie zajmuje literatura dla dzieci w całym 

piśmiennictwie. Jest ona literaturą stosowaną, która służy celom praktycznym12. Jej 

pragmatyzm polega na oddziaływaniu dydaktyczno-wychowawczym na czytelnika, czyli 

przekazywaniu wiedzy i wzorców zachowań oraz wspomaganiu procesu nauki czytania. 

Poza tym cechuje się otwartością, co oznacza, że tekst literacki może służyć różnym 

funkcjom i przybierać różne formy ekspresji13. W dalszej części eseju badacz koncentruje 

się na literaturze dla młodzieży, którą wydziela jako osobną kategorię obok literatury dla 

dzieci młodszych i literatury dla dzieci starszych. Wprowadzając podział, jednocześnie 

sugeruje się pewną odrębność wskazanej grupy tekstów, choć wrocławski 

literaturoznawca mówi, że „trudniej jest delimitować z literatury jako całości literaturę 

dla młodzieży, szukając dla nich jej właściwych praw wewnętrznych, jej ontologii”14. 

Podkreśla jeszcze, że literaturę dla młodzieży tworzą przede wszystkim powieści dla 

młodzieży, które wyróżnia uproszczenie konstrukcji artystycznej w stosunku do powieści 

dla dorosłych i specyficzna poetyka odbioru. Przywołane refleksje o twórczości dla 

czytelnika nastoletniego porządkują wytworzony chaos pojęciowy w poprzedniej pracy. 

Stają się one również zarysem możliwych kierunków badań, które pozwoliłyby wydobyć 

wyróżniki literatury dla młodzieży. 

Reasumując, Cieślikowski pozostaje przy stanowisku o odrębności twórczości 

literackiej dla dzieci i młodzieży, wskazując na jej specyfikę wobec innych kategorii. 

Literaturoznawca posługuje się przy tym zamiennie dwoma określeniami: „literatura dla 

dzieci i młodzieży” oraz „literatura dla dzieci”, co jest według mnie pewną nieścisłością 

terminologiczną. Oznacza to bowiem utożsamianie piśmiennictwa dla odbiorcy 

młodzieżowego z ogółem tego, co adresuje się dla dziecięcego czytelnika. Chociaż trzeba 

pamiętać, że wrocławski badacz wspominał o odmienności literatury dla młodzieży. Nie 

przełożyło się to jednak na konsekwencje w stosowanym nazewnictwie przedmiotu 

badań, co może być inspiracją do wyjaśnienia zachodzącej tutaj relacji.  

 
12 J. Cieślikowski, Przedmiot, sposoby istnienia i metody badania literatury dla dzieci, „Acta Universitatis 

Wratislaviensis. Prace Literackie” 1981, t. XXI, s. 6. 
13 Ibidem, s. 25. 
14 Ibidem, s. 32. 
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Tezę o osobności literatury dla dzieci i młodzieży popiera Jadwiga Szymkowska 

[-Ruszała], choć wskazuje na jej związki z twórczością dla dorosłych. Warto przywołać 

sformułowaną przez nią definicję i komentarz do niej:  

 

Podstawowy i niekwestionowany człon definicyjnego określenia „literatura dla dzieci 

i młodzieży” obejmuje twórczość literacką intencjonalnie adresowaną dla dzieci i młodzieży oraz 

utwory literackie zaadaptowane przez młodego odbiorcę z kręgów czytelniczych literatury „dla 

dorosłych”. Na temat literatury – jej cech i zakresu formułowane są definicje rozpatrujące ją jako 

zjawisko specyficzne, odrębne. Jednocześnie zgłaszane są sądy rozpatrujące teksty w ich 

związkach i relacjach w stosunku do literatury dla dorosłych15.  

 

 W swoich rozważaniach Szymkowska konsekwentnie posługuje się pojęciem 

„literatura dla dzieci i młodzieży”, co dowodzi, że wyróżniony segment literatury stanowi 

dla niej pewną całość o wyraźnych cechach charakterystycznych. Zalicza do nich m. in. 

akcentowanie szczególnego nastawienia na odbiorcę, odziaływanie pedagogiczne, 

czerpanie z folkloru czy ludyczność. Trudno tutaj zgodzić się, że dydaktyzm czy 

przywoływanie motywów folklorystycznych stanowi wyznacznik literatury dla 

nastolatków, szczególnie tej współczesnej.  

W dalszym toku rozważań literaturoznawczyni stwierdza jednak, że istnieją 

teksty literackie zaliczane do literatury dla dzieci i młodzieży, w których łączy się 

specyfika tego piśmiennictwa ze sposobem konstrukcji właściwym literaturze ogólnej. 

Wyodrębnioną grupę określa mianem „pomostu”16 pomiędzy twórczością dla 

niedorosłych czytelników a literaturą wysokoartystyczną. Prowadzone rozważania 

wpisują się w orientację uniwersalistyczną w badaniach literatury dla dzieci i młodzieży, 

którą charakteryzuje traktowanie piśmiennictwa dla dzieci i młodzieży „jako 

uprawomocnionej części literatury ogólnej”17. Spostrzeżenie badaczki jest bardzo trafne 

i odzwierciedla status quo literatury dla dzieci i młodzieży. Wymaga ono jednak 

 
15 J. Szymkowska, Z problemów teoretycznych literatury dla dzieci i młodzieży, „Słupskie Prace 

Humanistyczne” 1981, nr 2, s. 94. 

16 Ibidem, s. 97. 

17 J. Szymkowska-Ruszała, Koncepcje teoretyczne w badaniach nad literaturą dla dzieci i młodzieży, 

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie” 1990, z. 72, s. 119. 
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sprecyzowania, pogłębienia i uzupełnienia, co umożliwiłoby trochę inne spojrzenie na 

przyjęty przedmiot badań. Z uwagi na zakres mojej pracy przyjrzę się tutaj wyłącznie 

twórczości dla nastolatków, choć i teksty adresowane do dzieci mają dziś silne związki  

z literaturą dla dorosłych. Literatura dla młodzieży może być potraktowana jako swoisty 

„pomost”, ponieważ coraz częściej upodabnia się do literatury ogólnej. Tym samym 

dostarcza nastoletniemu czytelnikowi możliwości kontaktu z różnorodnymi formami  

literackimi i środkami artystycznymi. Jako przykład może służyć zastosowanie 

achronologicznej fabuły, co wykorzystano m. in. w powieści Czarne jeziora Doroty 

Suwalskiej18. Narratorka opowiada w niej o życiu z wirusem HIV, przedstawiając 

wydarzenia bieżące i przeplatając je różnymi historiami z przeszłości. Zadaniem 

czytelnika staje się uporządkowanie zdarzeń, co umożliwia zrozumienie losów 

nastolatki. Inną egzemplifikacją jest zaadaptowanie przez literaturę dla młodzieży 

gatunku fantasy. W ofercie wydawniczej znaleźć można wiele tego typu książek, jak 

chociażby cykl powieściowy Agnieszki Wojdowicz19. Poza tym rozszerza się repertuar 

tematów i problemów, o jakich mówi się w literaturze dla młodzieży. W ten sposób 

czytelnik oswaja się z kwestami trudnymi do rozwiązania, dyskusyjnymi czy 

wieloznacznymi. Należą do nich tematy, które przez wielu mogą być uznane za tabu, czyli 

np. aborcja, nieplanowana ciąża, doświadczenia seksualne, narkotyczne uzależnienie 

itp. Łatwo też dostrzec, że literatura dla młodzieży nie tworzy wyłącznie historii ze 

szczęśliwymi zakończeniami. Istotną rolę odgrywa przy tym pozostawianie otwartych 

zakończeń, co pojawia się w Herbacie z jaśminem Agnieszki Gil20 czy 5 sekund do IO 

Małgorzaty Wardy21. W obu przypadkach mimo rozwiązania fabuły nie do końca 

wiadomo, co dalej stanie się z bohaterami i ich trudnościami. 

Problem granic pomiędzy literaturą ogólną a literaturą dla dzieci rozważała już 

wcześniej Krystyna Kuliczkowska, która sformułowała tezę „od dydaktyzmu do 

artyzmu”, określającą wewnętrzne przemiany w twórczości dla niedorosłych 

 
18 Zob. D. Suwalska, Czarne jeziora, Warszawa 2016. 

19 Zob. A. Wojdowicz, Strażnicy Nirgali. Serce Suriela, Warszawa 2012; A. Wojdowicz, Strażnicy Nirgali. 

Łowcy aniołów, Warszawa 2012. 

20 Zob. A. Gil, Herbata z jaśminem, Warszawa 2012. 

21 Zob. M. Warda, 5 sekund do IO, Poznań 2015. 
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czytelników. Badaczka w pracy Dawne i współczesne problemy prozy dla dzieci kwestię 

wyodrębnienia literatury dla dzieci spośród innych zjawisk literackich zaliczyła do tzw. 

„pytań ciągle otwartych”. W swoich refleksjach zauważyła, że piśmiennictwo dla 

najmłodszych posiada pewne wyznaczniki, które jednak muszą na bieżąco reagować na 

różnorodny kontekst, w jakim znajduje się książka dziecięca. W związku z tym miejsce 

literatury dla dzieci w kulturze jest zmienne i nieustannie wyznaczane na nowo, co 

w konsekwencji prowadzi do płynności linii granicznych, ale jednocześnie stymuluje do 

rozwoju tej kategorii twórczości22. Z przedstawionych tez Kuliczkowskiej można 

wywnioskować, że sprecyzowanie formalnych wyznaczników dzieła literackiego dla 

dzieci jest niewykonalne. Każdy parametr bowiem podlega zmianom, a niekiedy także 

dyfuzji pomiędzy literaturą dla dzieci a literatura ogólną. To, co w jednym momencie 

historycznym będzie traktowane jako cecha twórczości dla niedorosłych, w innym może 

być uznane za właściwość nieistotną. Warto tutaj zwrócić uwagę na przykład kategorii 

dydaktyzmu, która początkowo stanowiła bezdyskusyjną cechę literatury dla dzieci 

i młodzieży, a wraz z rozwojem twórczości zmieniła swoją formę i znaczenie. Ponadto 

mocno akcentuje się tutaj jeszcze heterogeniczność kontekstu literatury dla dzieci, jaki 

determinuje podejmowanie multidyscyplinarnych badań23, pozwalających 

przeanalizować różne wymiary dzieła literackiego dla dzieci i młodzieży nie tylko 

z perspektywy literaturoznawcy. 

W rozważaniach Kuliczkowskiej zwraca uwagę jeszcze jedna sprawa, która wiąże 

się z rozumiem pojęcia „literatury dla dzieci”. Choć literaturoznawczyni zarówno  

w tytule, jak i w całej pracy posługuje się wspominanym terminem, to jednak nie omija 

problemów literatury dla młodzieży. Dokonuje charakterystyki odbiorcy 

młodzieżowego, przypisując mu m. in. zainteresowania czytelnicze wykraczające poza 

literaturę do niego adresowaną. Zatem można stwierdzić, że dla badaczki literatura dla 

dzieci zawiera również to, co zostało napisane specjalnie dla nastolatków. Po raz kolejny 

potwierdza się teza, że miejsce literatury dla młodzieży stanowią peryferia, a jej 

zagadnienia poruszane są okazjonalnie przy omawianiu twórczości dla dzieci.  

 
22 K. Kuliczkowska, Dawne i współczesne problemy prozy dla dzieci, Warszawa 1972, s. 11-12. 

23 K. Kuliczkowska, „Kłopoty z teorią” w literaturze dla dzieci i młodzieży, „Polonistyka” 1956, nr 2, s. 16. 
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Przejdę teraz do koncepcji literatury dziecięcej, którą zaproponowała Joanna 

Papuzińska. Jej podstawę stanowi założenie, że twórczość przeznaczona dla czytelnika 

niedorosłego odgrywa inicjującą rolę w przygotowaniu do odbioru tekstów literatury 

ogólnej, czyli stanowi jakby wprowadzenie do niej: „literatura dziecięca przyjmuje na 

siebie funkcję skondensowanego wykładu tradycji literackiej, elementarza kodów, 

motywów, rozwiązań strukturalnych, które prowadzą czytelnika prosto do lektur 

współczesnych, z pominięciem literackiej przeszłości, umożliwiając mu obcowanie ze 

współczesnymi dziełami bez historycznoliterackiej edukacji”24. Świadczy to niewątpliwie 

o dyfuzji, jaka zachodzi pomiędzy tekstami literackimi dla dorosłych a tymi dla 

młodszych odbiorców, choć Papuzińska traktuje to jedynie jako jednostronne czerpanie. 

Wzajemne przenikanie się obejmuje zarówno płaszczyznę poruszanej problematyki, jak 

i warstwę artystyczną, która wiąże się ze sposobem konstrukcji dzieła literackiego. Mimo 

wynikających stąd podobieństw literatury dziecięcej do literatury ogólnej badaczka 

akcentuje jej odmienność. Doprecyzowuje jednak, że cechy wyróżniające twórczość 

literacką dla dziecka należy traktować jako dominujące właściwości, ale nie można ich 

uznać za kryteria, pozwalające jednoznacznie wyodrębnić tę grupę tekstów25. Wynika to 

ze zróżnicowania dziecięcej publiczności literackiej, w której znajdują się czytelnicy  

o wysokim guście artystycznym, jak i odbiorcy preferujący mniej ambitne pozycje 

lekturowe. Według Papuzińskiej do wyróżników literatury dziecięcej zalicza się: 

występowanie dziecięcego bohatera, dominację dydaktyzmu, ludyczność, złagodzenie 

drastyczności, obecność szczęśliwych zakończeń, dobór tematu uwarunkowany 

potrzebami rozwojowymi czytelnika, przewaga funkcji impresywnej, a także 

asymetryczność kontaktów pomiędzy nadawcą i odbiorcą. Trzeba tutaj podkreślić, że 

literaturoznawczyni nie podejmuje kwestii osobności literatury dla młodzieży. 

Koncentruje się wyłącznie na dziełach pisanych dla dziecka, które określa mianem 

literatury dziecięcej. Rozdzielenie tych dwóch grup sugeruje, że nie stanowią one 

jednorodnej kategorii. Warto jeszcze zauważyć, że Papuzińska stwierdziła, że odrębny 

dział literatury dla młodzieży dopiero zaczął się krystalizować u schyłku XIX wieku, gdy 

 
24 J. Papuzińska, Inicjacje literackie. Problemy pierwszych kontaktów dziecka z książką, Warszawa 1988,  

s. 123. 

25 Ibidem, s. 115. 
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zaczęto rozróżniać literaturę dla dzieci młodszych i starszych26. Toteż może tłumaczyć, 

dlaczego w wielu pracach badawczych twórczość dla nastolatków jest włączana w obszar 

literatury dla dzieci, a niekiedy także literatury popularnej. Dopiero od przełomu XX i XXI 

wieku widać wyraźny rozwój specjalnego segmentu twórczości dla nastoletniego 

czytelnika. Tym samym przed dzisiejszymi badaczami staje zadanie opisania jego 

specyfiki i wskazanie miejsca, jakie zajmuje w kulturze literackiej.  

Rozpatrując kwestię rozumienia literatury dla dzieci i młodzieży, warto przyjrzeć 

się jeszcze refleksji Aleksandra Lipatowa, który szczególną uwagę zwraca na jej 

powiązania z literaturą ogólną. Dla badacza segment twórczości literackiej 

przeznaczonej dla dziecięcego i młodzieżowego odbiorcy stanowi nurt literatury pięknej, 

który odwołuje się do tradycji dydaktyczno-wychowawczej. Trzeba tutaj zauważyć, że 

funkcja wychowania i pouczania bywa realizowana w różnym stopniu i na różny sposób. 

Istotna jest jeszcze relacja pomiędzy literaturą dla dzieci i młodzieży a literaturą ogólną, 

która zostaje określona mianem „systemu naczyń połączonych”. Można to utożsamić ze 

wskazywanym przez Papuzińską przenikaniem się literatur, choć Lipatow wprowadza 

inne rozumienie. Dla literaturoznawcy polega to na przechodzeniu tekstów literackich 

pierwotnie funkcjonujących w obiegu wysokoartystycznym do obiegu masowego, 

trafiając m. in. do czytelnika niedorosłego27. Na poparcie swoich tez badacz przywołuje 

zjawisko akceleracji młodzieży, które wiąże się z szybszym rozwojem, co w efekcie 

powoduje przystosowanie tekstów literackich do aktualnego poziomu odbiorcy28. 

Trudno jednak zgodzić się, że wspomniane przemiany w podobnym stopniu zachodzą  

w środowisku dziecięcym i młodzieżowym. Dziecko zawsze będzie potrzebowało 

specyficznej literatury, odpowiadającej jego potrzebom rozwojowym, których nie da się 

ominąć. W związku z tym wskazywaną przez Lipatowa „unifikację literatury dorosłej 

i dziecięcej”29 lepiej będzie odnieść do literatury dla młodzieży. Skłania do tego przede 

 
26 Ibidem, s. 118. 

27 A. W. Lipatow, Literatura „dorosła” a literatura „dziecięca”: drogi „wyjścia” i drogi „dojścia”,  

[w:] W kręgu arcydzieł literatury młodzieżowej. Interpretacje – przekłady – adaptacje, red. L. Ludorowski, 

Lublin 1998, s. 385-386. 

28 Ibidem, s. 390. 

29 Ibidem. 
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wszystkim fakt, że nastolatkowie nie potrzebują już dostosowania literatury do ich 

możliwości percepcyjnych, które osiągają optymalny stan rozwojowy. Poza tym obszar 

ich zainteresowań i posiadanej wiedzy znacznie się rozszerza, co powoduje, że zbliżają 

się do kategorii dorosłych. Zatem literatura tworzona docelowo dla nich powinna, 

a wręcz musi, dostosować się do oczekiwań i poziomu czytelnika, co w efekcie prowadzi 

do zacierania się granic pomiędzy tym, co pisane dla dorosłych, a tym, co dla młodzieży.  

Na problem uniwersalizacji literatury dla dzieci zwróciła uwagę Zofia 

Adamczykowa, która dostrzega w niej wykraczanie poza przyjęte granice oraz zacieranie 

się adresu czytelniczego30. Literatura dziecięca stała się bowiem „spsychologizowana, 

autoteliczna, respektująca dziecięcą wyobraźnię i nastawiona w dużym stopniu na 

funkcje estetyczne tj. komplementację i przeżywanie piękna”31. Jej uniwersalność wiąże 

się z podniesieniem jakości twórczości literackiej dla dzieci i młodzieży, ale nie oznacza 

całkowitego wyzbycia się cech specyficznych. Literatura kierowana do młodego 

czytelnika wciąż uwzględnia jego potrzeby i zdolności percepcyjne, a także specyficzną 

relację pomiędzy nadawcą i odbiorcą. Testy, które zalicza się do tej kategorii, będzie 

zatem cechowała obecność bohatera w wieku zbliżonym do odbiorcy, przygoda, 

fantastyka, ludyzm i dydaktyka. W dalszej części rozprawy autorka wprowadza 

rozgraniczenie pomiędzy twórczością dla dzieci i twórczością dla młodzieży, choć 

wcześniej niejednokrotnie posługuje się terminem „literatura dla dzieci i młodzieży”. 

Przyczyną rozdzielenia jest fakt, że oddziaływanie kategorii odbiorcy jest silniejsze  

w literaturze dla młodszych czytelników. Natomiast w przypadku odbiorcy 

młodzieżowego nie ma bezwzględnego podporządkowywania się nakreślonym tutaj 

właściwościom32. Ta konkluzja wydaje mi się bardzo ważna, ponieważ w pełni podkreśla, 

że literatura dla dzieci i młodzieży nie tworzy spójnej kategorii. Tym samym wskazuje 

również, że powinno się rozdzielić obydwa segmenty literatury, aby móc dostrzec ich 

specyfikę. Dołączanie literatury dla młodzieży do badań nad literaturą dla dzieci sprawia 

jedynie, że ta pierwsza jest, mówiąc metaforycznie, ubierana w nieodpowiedni dla niej 

kostium. Trzeba tutaj jeszcze podkreślić, że współczesna literatura przeznaczona dla 

 
30 Z. Adamczykowa, Literatura dla dzieci. Funkcje, kategorie, gatunki, Warszawa 2001, s. 16. 

31 Ibidem, s. 15. 

32 Ibidem, s. 48. 
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nastolatków ma na pewno szerszy krąg odbiorców niż literatura dziecięca. Świadczyć  

o tym może sięganie przez dorosłych po książki z półki młodzieżowej, jak  

w przypadku cyklu powieściowego Jeżycjada Małgorzaty Musierowicz czy powieści 

fantasy.  

Ważnym głosem w definiowaniu literatury dla dzieci i młodzieży oraz określaniu 

jej miejsca w kulturze jest rozróżnienie terminologiczne wprowadzone przez Ryszarda 

Waksmunda. Wrocławski badacz literatury „osobnej” zwrócił uwagę na to, że  

w dyskursie funkcjonują dwa określenia „literatura dla dzieci” i „literatura dziecięca”. 

Przez wielu badaczy, ale i czytelników przywołane pojęcia bywają używane jako 

określenie piśmiennictwa adresowanego do dziecięcego odbiorcy. Niemniej jednak oba 

terminy mają nieco inny zakres znaczeniowy, choć łączy je wspólny trzon, jakim jest 

twórczość kierowana do najmłodszych. Literaturę dla dzieci definiuje Waksmund jako 

ogół tekstów, jakie wyróżniają się świadomym przekazywaniem młodym czytelnikom 

wartości dydaktycznych i moralnych33. Jest to zatem literatura, która ma na celu przede 

wszystkim edukowanie i wychowywanie odbiorcy. Natomiast literaturę dziecięcą 

utożsamia z literaturą uniwersalną, spełniającą szerokie spektrum zadań, podejmującą 

zróżnicowaną problematykę, mającą wysoki poziom estetyczny i czytaną przez rozmaitą 

grupę odbiorców34. Ważne wydaje mi się tutaj podkreślenie relacji pomiędzy 

charakteryzowanymi terminami, która ma charakter podrzędno-nadrzędny. Literatura 

dziecięca jest terminem obejmującym szerszy zakres zjawisk literackich, gdzie m. in. 

sytuuje się literatura dla dzieci. W przywołanych rozważaniach pominięta zostaje 

twórczość „dla młodzieży”, co rodzi pytanie o status tego segmentu piśmiennictwa. 

Stanowi to wynik włączenia tekstów literackich dla nastolatków w krąg tego, co jest 

pisane dla dzieci, co łatwo wyczytać z kontekstu całego artykułu. Podkreśla to pewną, 

obserwowaną już wcześniej tendencję do utożsamiania i łączenia literatury dla dzieci  

z literaturą dla młodzieży. Przyczyn można poszukiwać w rozwoju tych gałęzi twórczości, 

co zostało uwarunkowane czynnikami społeczno-kulturowymi. Kategoria dziecka była 

przeciwieństwem dorosłego, stąd też po zakończeniu dzieciństwa człowiek przechodził 

 
33 R. Waksmund, Literatura dziecięca – literatura uniwersalna, [w:] Obszary spotkań dziecka i dorosłego  

w sztuce, red. M. Tyszkowa, B. Żurakowski, Warszawa-Poznań 1989, s. 49. 

34 Ibidem, s. 50-51. 
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na etap dorosłości. Adolescencji przez długi okres czasu nie traktowano jako jakiejś 

odrębnej fazy, tym bardziej nie wydzielono dla niej specjalnej literatury.  

Na odrębną refleksję zasługuje stanowisko Antoniego Smuszkiewicza, które ma 

charakter polemiczny wobec koncepcji osobności literatury dla dzieci i młodzieży. 

Poznański badacz zwraca uwagę na trudności w precyzyjnym opisaniu odrębności 

piśmiennictwa dla odbiorcy dziecięcego i młodzieżowego wobec literatury 

wysokoartystycznej, ludowej i popularnej. Dokonuje tutaj krytycznej weryfikacji tez, 

które postawił Jerzy Cieślikowski. Nie będę dokładnie omawiał wywodów 

Smuszkiewicza, a jedynie przywołam jego wnioski.  Według niego literatura dla dzieci 

i młodzieży nie zasługuje na miano „osobnej”, ponieważ nie tworzą ją wyłącznie odrębni 

pisarze, jest czytana przez ludzi w różnym wieku, nie ma odmiennych wartości 

estetycznych ani poetyki, a także nie funkcjonuje na specjalnym rynku wydawniczym.  

W związku z tym literaturoznawca sytuuje ją w obrębie trzech przywoływanych 

wcześniej odmian, choć nie odmawia jej pewnej specyficzności. Nietypowość literatury 

dla dzieci i młodzieży wiąże on jedynie z dostosowaniem środków wyrazu artystycznego 

do adresata35. Zatem piśmiennictwo dla czytelnika niedorosłego jest tutaj potraktowane 

jako podkategoria twórczości literackiej, charakteryzująca się uwzględnianiem potrzeb 

odbiorcy. Smuszkiewicz nie wprowadza jakiś szczegółowych parametrów specyficzności, 

ale dokonuje wewnętrznego podziału. Na zamieszczonym w artykule wykresie wskazuje, 

że literaturę dla dzieci i młodzieży tworzą trzy grupy: literatura dla dzieci młodszych, 

literatura dla dzieci starszych oraz literatura dla młodzieży. Sugeruje to pewną 

odmienność pomiędzy wymienionymi kategoriami, której nie wyrażono jednak wprost. 

Pozostaje zatem pytanie o różnice, jakie można by wskazać między nimi. Trzeba jednak 

podkreślić, że poznański literaturoznawca przyjmuje perspektywę ogólną, zatem 

literatura dla dzieci i młodzieży stanowi dla niego jedną kategorię. 

W najnowszych badaniach nad literaturą dla dzieci i młodzieży kwestia 

zdefiniowania przedmiotu badań wciąż pozostaje aktualna. Teraz bardzo wyraźnie 

podkreśla się wewnętrzne zróżnicowanie, jakie występuje w opisywanej gałęzi 

piśmiennictwa. Anna Czabanowska-Wróbel w artykule [Ta dziwna] instytucja zwana 

 
35 A. Smuszkiewicz, „Czwarta” czy „osobna”?  (O literaturze dla dzieci i młodzieży), [w:] Konteksty 

polonistycznej edukacji, red. M. Kwiatkowska-Ratajczak, S. Wysłouch, Poznań 1998, s. 365. 
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literaturą dla dzieci. Historia literatury dla dzieci w perspektywie kulturowej rozdziela 

pojęcia literatury dla dzieci i młodzieży. Wprowadzony podział ma podkreślić różnice  

w zakresie znaczeniowym omawianych terminów, które warunkuje praktyka czytelnicza. 

Badaczka literaturę dla dzieci określa:  

 

instytucją znacznie mnie dziwną niż ta, o której mówi Derrida, nie jest bowiem instytucją, 

która pozwala powiedzieć „wszystko”, ale – zwracając się do tych, których dana kultura w danym 

czasie uznaje za dzieci – pozwala powiedzieć to i tylko to, co ma być dla nich przeznaczone36. 

 

W przywołanej eksplikacji przyjęte zostało kryterium kulturowe, które 

z założenia ma zmienny charakter i nie daje możliwości jednoznacznego opisania 

kategorii dziecka. Stąd też zakres literatury dla dzieci może być inaczej pojmowany 

w różnych kulturach czy na różnych etapach rozwoju danego kręgu kulturowego. Jedno 

jednak pozostaje pewne, że o charakterze i specyfice omawianej twórczości decyduje 

adresat.  

Natomiast w przypadku pojęcia literatury dla młodzieży Czabanowska-Wróbel 

przywołuje dwa sposoby jego rozumienia. Według pierwszego jest nią segment rynku 

wydawniczego, który jednak dość trudno wydzielić. Literatura dla młodzieży może być 

też postrzegana jako zbiór książek adresowanych do starszych dzieci37. Problemy 

w sprecyzowaniu obszaru, jaki obejmuje wskazane pojęcie, stanowi przede wszystkim 

fakt, że nastoletni czytelnik nie potrzebuje literatury dostosowanej pod względem 

artystycznym w przeciwieństwie do dzieci. W związku z tym może on czytać książki 

napisane specjalnie dla niego, jak i te tworzone dla odbiorcy ogólnego. Trzeba jednak 

wyraźnie zaznaczyć, że literatura dla młodzieży różni się od literatury dla dzieci. Zwracała 

na to wcześniej uwagę Alicja Baluch, która dostrzegła zbliżanie się twórczości dla 

nastolatków do obiegu popularnego38.  

 
36 A. Czabanowska-Wróbel, [Ta dziwna] instytucja zwana literaturą dla dzieci. Historia literatury dla dzieci 

w perspektywie kulturowej, „Teksty Drugie” 2013, nr 5, s. 13. 

37 Ibidem, s. 15. 

38 A. Baluch, Archetypy literatury dziecięcej, Wrocław 1993, s. 7. 
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Na podstawie przywołanej tutaj historii pojęcia literatury dla dzieci i młodzieży 

można stwierdzić, że zmieniało ono zarówno swoją formę, jak i ewoluował sposób jego 

wyjaśnienia. Z jednej strony badacze starali się wykazać odrębność piśmiennictwa dla 

niedorosłych czytelników, sytuując je w opozycji do literatury ogólnej. Jednak coraz 

częściej dzisiaj specjaliści promują drugie stanowisko, wedle którego literatura dla dzieci 

i młodzieży jest częścią literatury ogólnej. Bezdyskusyjna pozostaje tylko kategoria 

adresata, która determinuje kształt kierowanych do niego książek. Istotne znaczenie ma 

tutaj jeszcze podkreślanie, że piśmiennictwo dla dzieci i piśmiennictwo dla młodzieży nie 

są ze sobą tożsame. Mimo to w polskich pracach naukowych brakuje refleksji o statusie 

i charakterze literatury dla młodzieży przy jednoczesnym dość dużym zainteresowaniem 

literaturą dla dzieci. Stanowi to jedną z przyczyn, dla których warto podjąć analizę 

kategorii twórczości dla nastoletniego czytelnika i spróbować ją zdefiniować.  

Poglądy współczesnych polskich badawczy warto zestawić z aktualnymi 

koncepcjami zagranicznych literaturoznawców, w których podejmowane jest 

zagadnienie miejsca literatury dla dzieci i młodzieży w kulturze oraz sposób jej 

definiowania. I już na początku trzeba zauważyć, że rozdzielenie tego terminu jest czymś 

naturalnym, co znajduje potwierdzenie już w samych tytułach rozpraw naukowych39. 

Choć w Polsce wysuwa się podobne tezy o rozróżnieniu dwóch odmiennych kategorii 

twórczości, to wciąż większość naukowców posługuje się klasycznym terminem 

„literatura dla dzieci i młodzieży”. Zatem istotne wydaje się prześledzenie dylematów  

i refleksji związanych z doprecyzowywaniem terminologicznym. Z uwagi na 

problematykę, którą podejmuję w tej rozprawie nie będę omawiał spostrzeżeń na temat 

literatury dla dzieci. Skoncentruję się teraz wyłącznie na sposobie rozumienia, czym jest 

literatura dla młodzieży, oraz związanych z tym problemach40.  

 
39 Por. M. Soriano, Guide de la littérature pour la jeunesse, Paris 2002 [pierwsze wydanie w 1974]; 

N. Anderson, Elementary Children's Literature, Boston 2006; S. Chapleau, New Voices in Children's 

Literature Criticism, Lichfield 2004; P. Hunt, Criticism, Theory, and Children's Literature, Oxford 1991;  

K. Lesnik-Oberstein, Children's Literature: New Approaches, Basingstoke 2004. 

40 Natomiast Małgorzata Chrobak przyjmuje termin „literatura młodzieżowa”, który charakteryzuje  

w książce Bohater literatury dziecięcej i młodzieżowej z okresu PRL-u. Między kreacją a recepcją. Zob.  

M. Chrobak,  Bohater literatury dziecięcej i młodzieżowej z okresu PRL-u. Między kreacją a recepcją, 

Kraków 2019. 
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Pierwsza pojawiająca się tutaj kwestia stanowi przyjęcie i rozróżnienie 

nazewnictwa, które stosuję do określenia piśmiennictwa dla nastolatków. Podobnie, jak 

w polskiej terminologii, w dyskursach zagranicznych pojawiają się również dwa pojęcia, 

określane dość często przyimkowym i przymiotnikowym. Pierwsze z nich to oczywiście 

literatura dla młodzieży (fr. littérature pour la jeunesse). Obejmuje ona dział twórczości 

literackiej, który został wyodrębniony i jest promowany przez różne instytucje. Obok 

używa się jeszcze pojęcia literatury młodzieżowej (fr. littérature de jeunesse), które 

sprawia większą trudność w jego wyeksplikowaniu, choć cieszy się większą 

popularnością użycia niż poprzednia nazwa. Określa ono to, co jest czytane przez 

adolescentów. Młodzieżowy czytelnik ma możliwość dokonywania wolnego wyboru 

spośród dostępnych publikacji, które nie musiały wcale zostać przeznaczone dla niego 

przez dorosłych41. W konsekwencji bardzo trudno precyzyjnie określić sposób 

wyodrębniania tej kategorii twórczości, ponieważ jest ona zdeterminowana przez 

aktualne preferencje czytelnicze. Wskazane bowiem kryterium ma charakter zmienny 

w czasie, a także odznacza się zróżnicowaniem w przypadku poszczególnych jednostek.  

Skoncentruję się teraz na pojęciu literatury dla młodzieży, które wydaje się 

najbardziej precyzyjne. W tym przypadku jedno pozostaje pewne, że duże znaczenie 

w opisywaniu tego terminu ma „element zewnętrzny, obcy i heteronomiczny”42, jakim 

jest adresat (sugerowany czytelnik). Przywołane założenie nie pomaga jednak 

w ustaleniu definicji, a jedynie wywołuje kilka problemów. Jednym z nich jest 

sprecyzowanie, kim jest młodzież i scharakteryzowanie jej wyróżników. Kolejny dylemat 

wiąże się z przeznaczeniem, jakie zostaje przyjęte przez twórcę. Formułuje się tutaj 

pytanie o cel i rolę, które wyróżniają literaturę dla młodzieży. Ostatnia wątpliwość 

dotyczy użycia samego terminu „literatury”, skoro wśród piśmiennictwa dla nastolatków 

funkcjonują różne formy książek. Znaleźć można nawet takie, w których tekst jest 

nieobecny43. Trudno znaleźć jednoznaczne odpowiedzi na postawione znaki zapytania. 

Można jedynie stwierdzić, że próba ich wyjaśnienia będzie prowadzić do dalszych 

 
41 P. Bruno, Littérature pour la jeunesse, Dijon 2010, p. 20. 

42 N. Prince, La littérature de jeunesse. Pour une théorie littéraire, Paris 2012, p. 11. 

43 Ibidem. 
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niejasności związanych ze zmiennością zakresu pojęcia „młodzież” czy „literatura”,  

a także samej specyfiki twórczości dla nastoletniego czytelnika. 

Isabelle Nières-Chevrel proponuje dość uniwersalną koncepcję wyróżniania 

literatury dla dzieci, jak i dla młodzieży spośród innych tekstów literackich, 

wprowadzając trzy kryteria. Należą do nich: praktyka twórcza, praktyka wydawnicza 

i praktyka kulturowa44. Pierwsze z nich odnosi się do zamiaru twórczego, o którym 

decyduje autor tekstu literackiego. Kryterium to zostaje spełnione, jeśli twórca 

świadomie adresuje swoje dzieło do niedorosłych czytelników. Praktyką wydawniczą 

określa się decyzje wydawców o zakwalifikowaniu do konkretnego segmentu. Zatem 

literaturą dla młodzieży są tutaj te książki, które zostały wydane i zamieszczone w ofercie 

wydawniczej w kategorii publikacji dla nastolatków. Ostatnie z wymienionych kryteriów 

weryfikują wybory czytelnicze młodych czytelników, które, co już wcześniej zauważałem, 

mogą być bardzo zróżnicowane. W związku z tym przedstawiony warunek może być 

trudny do zweryfikowania przez badacza literatury, a jednocześnie znacznie rozszerzając 

obszar przedmiotu badawczego. Przyjęcie kryterium kulturowego wyznacza granicę, 

która ma charakter dwuznaczny i płynny. Zmiany bowiem zachodzą w rozpiętości wieku 

młodzieżowego czytelnika i zakresie podejmowanych tematów, a także w formie 

tekstów literackich45. Zastosowanie wszystkich przestawionych „praktyk” pozwala 

wyznaczyć zbiór książek dla młodzieży, które faktycznie powinny być tam zaliczone. 

Nières-Chevrel podkreśla, że w większości przypadków publikacji tutaj włączanych, 

wymienione trzy kryteria zostają spełnione46. 

Koncepcja francuskiej literaturoznawczyni wydaje mi się bardzo przydatna 

w wyznaczaniu przedmiotu badań nad literaturą dla młodzieży, choć wymaga dużego 

nakładu pracy. Z pewnością przydatne tutaj okazać się mogą dociekania socjologiczne, 

kulturoznawcze, antropologiczne itp. Niemniej przedstawione rozwiązanie nie jest 

idealne, ponieważ nie uwzględnia wyjątków. Zdarza się, że teksty pisane dla ogólnego 

czytelnika stają się przedmiotem zainteresowań nastolatków, jak chociażby przykład 

 
44 I. Nières-Chevrel, Introduction à la littérature de jeunesse, Paris 2009, p. 17. 

45 R. Perrin, Littérature de jeunesse et presse des jeunes au début du XXIe siècle, Paris 2007, p. 12-13. 

46 I. Nières-Chevrel, Introduction à la littérature de jeunesse..., p. 17. 
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trylogii Władca Pierścieni J. R. R. Tolkiena47. Z czasem zaczyna się je traktować i zaliczać 

do kategorii literatury dla młodzieży, mimo że nie była to intencja twórcy. Wśród książek 

dla niedorosłego czytelnika funkcjonują też takie, które przynależą jednocześnie do 

dziecięco-młodzieżowej kanonu, jak i do literatury ogólnej48. Taka sytuacja sprzyja 

zacieraniu granic pomiędzy literaturami, neutralizując kryteria stosowane do ich 

wyodrębniania.  

Omówione dotychczas problemy terminologiczne nie stanowią jedynych 

dylematów, z jakimi musi zmierzyć się badacz twórczości dla nastolatków. Kolejny z nich 

wiąże się z pojawieniem się i funkcjonowaniem w dyskursie naukowym nazwy „literatury 

dla młodych dorosłych” (ang. young adult literature). Jest to określenie, które stosuje się 

wobec piśmiennictwa dla młodzieżowego czytelnika przede wszystkim w kręgu 

anglojęzycznym. Jego precyzyjne opisanie staje się jednak trudne i prowadzi do 

wypracowania różnych podejść. Większość literaturoznawców za kluczową uznaje tutaj 

kategorię adolescenta, która wyznacza zakres wiekowy czytelnika. Pozostawia to jednak 

płynną granicę, ponieważ czas trwania okresu dojrzewania może być odmienny  

u różnych ludzi. Z tego powodu część badaczy traktuje literaturę dla młodych dorosłych 

jako twórczość dla starszej młodzieży. Za kryterium klasyfikacyjne uznają oni obecność 

problematyki związanej z seksualnością człowieka49. Sam termin „literatura dla młodych 

dorosłych” i wyróżniona nim kategoria była dotychczas traktowana jako podrzędna 

wobec literatury dla dzieci, co skutkowało w jej pomijaniu przez krytykę literacką50. 

Widać tutaj podobieństwo z polskimi tendencjami do łączenia twórczości dla młodzieży 

z segmentem tekstów literackich dla dzieci. Jednak rozwój tej gałęzi piśmiennictwa 

przyczynił się do poświęcenia jej większego zainteresowania. Istotne znaczenie mają 

również przyznawane nagrody za twórczość dla młodych dorosłych takie, jak the 

 
47 N. Prince, La littérature de jeunesse..., p. 16. 

48 I. Nières-Chevrel, Introduction à la littérature de jeunesse..., p. 22. 

49 K. Coats, Young Adult Literature. Growing Up, In Theory, [w:] Handbook of Research on Children’s and 

Young Adut Literature, ed. S. A. Wolf, K. Coats, P. Enciso, C. A. Jenkins, New York 2011, s. 322. 

50 C. L. Daniels, Literary Theory and Young Adult Literature: The Open Forntier in Critical Studies, „The Alan 

Review” 2006, vol. 33, nr 2, s. 78. 
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Michael L. Printz Award oraz the Young Austrialian Readers’ Award51. W polskim 

środowisku naukowym termin „literatura dla młodych dorosłych” nie jest jeszcze zbyt 

często stosowany. Moim zdaniem wynika to z faktu, że rozróżnienie w literaturze dla 

młodzieży nie ma aż tak wyraźnego charakteru jak w twórczości zagranicznej. Poza tym, 

jak zauważa Agnieszka Urbanowska, w praktyce wydawniczej granica pomiędzy tym, co 

dla nastolatków, a tym, co dla młodych dorosłych zupełnie się zatarła52.  

Sposób wyznaczenia przedmiotu badań w przypadku literatury dla młodzieży nie 

jest dla badacza prosty i może zawsze być skrytykowany. Stąd też trzeba mieć pełną 

świadomość, że próba określania, czym jest twórczość dla nastoletnich czytelników, 

będzie obarczona błędem dezaktualizacji. To, co dziś zaklasyfikuję jako literaturę dla 

młodzieży, jutro może być traktowane jako literatura dla młodych dorosłych, a niekiedy 

nawet jako literatura dla dzieci. O wszystkim zadecyduje kultura, w której opisywane 

książki będą funkcjonować. 

 

1.2. Specyfika literatury dla młodzieży 

 

 Po usystematyzowaniu różnych ujęć literatury dla dzieci i młodzieży, co pozwoliło 

na wyróżnienie i zdefiniowanie literatury dla młodzieży, chciałbym dokonać jej 

charakterystyki. Przedstawię tutaj najważniejsze uniwersalne właściwości, które 

pozwalają na wyodrębnianie tego działu piśmiennictwa spośród innych.  

 Zacznę od koncepcji głównego bohatera, która w mojej ocenie warunkuje 

występowanie pozostałych wyróżników literatury dla młodzieży. W omawianych 

książkach naczelną postacią jest nastolatek, czyli w założeniu rówieśnik potencjalnego 

czytelnika. W powieści Mariolka. Zwariowana powieść dla nastolatek Katarzyny 

Dembskiej główną bohaterką jest kilkunastoletnia dziewczyna, która opowiada o swojej 

 
51 M. D. Koss, W. H. Teale, What’s Happening in YA Literature? Trends in Books for Adolescents, “Journal 

of Adolescent and Adult Literacy” 2009, nr 7, s. 563. 

52 A. Urbanowska, Książka dla młodzieży w Polsce – okiem wydawcy, „Nowa Dekada Literacka” 2016, 

nr 1/2, s. 26. 
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codzienności w szkole i w domu53. Natomiast w utworze Możesz wybrać, kogo chcesz 

pożreć Doroty Combrzyńskiej-Nogali na pierwszym planie znaleźli się nastoletni Miłka 

i Leon54. Wprowadzenie do literatury bohatera-rówieśnika odgrywa znaczącą rolę 

w odbiorze tekstu, gdyż ułatwia utożsamienie się z nim, wczucie się w jego sytuację 

i problemy, a przez to umożliwia ich zrozumienie. Pomaga w tym rama odniesienia, czyli 

zbiór informacji o danej postaci literackiej, które odnoszą się do świata 

pozaliterackiego55. Wykreowanie nastoletniego bohatera w tekście literackim sprawia, 

że odbiorca doszukuje się w nim cech mu bliskich, które sam posiada bądź są one 

właściwe dla jego grupy wiekowej. W ten sposób u wielu czytelników przedstawiana 

postać może być odbierana jak dobry znajomy, którego problemy i podejmowane 

działania znajdują zrozumienie. Zatem można na koniec stwierdzić, że w kreacji 

nastoletnich bohaterów w literaturze dla młodzieży istotne jest zachowanie właściwej 

proporcji pomiędzy typowością a charakterystycznością. W każdej z nich musi wyraźnie 

pojawić się pewna konwencjonalność, która zostanie uzupełniona o nadanie 

indywidulanych rysów.  

 Wybór głównego bohatera wpływa na sposób opisywania literackiej 

rzeczywistości. Świat przedstawiony jest najczęściej prezentowany z perspektywy 

nastolatka, co ułatwia zrozumienie jego sytuacji czy motywacji podejmowanych działań. 

Wystarczy zajrzeć do wybranych powieści dla młodzieży. Oto przykłady: 

 

Agata nie wchodziła ze mną w żadne dyskusje. Może wyczuła, że ze mnie ostatnia 

oferma, bo w jej obecności byłem jak sparaliżowany. Może Gaweł coś jej nagadał (to na pewno!), 

a może po prostu nie przejmowała się niczym. W każdym razie zdecydowała sama o wszystkim, 

a ja w tym czasie myślałem, jak to dobrze, że jestem wolny i bez zobowiązań... Sama tego 

chciałaś, Karinko. Trzeba było mi nie rozkazywać56. 

 

Magdzik czuła złość. To był impuls, zareagowała odruchowo, musiała, po prostu musiała 

pokazać, że jest zajęta, że Robert jej wcale nie interesuje. Bo nie interesuje. Już nie. A teraz czuła 

 
53 Zob. K. Dembska, Mariolka. Zwariowana powieść dla nastolatek, Kraków 2015. 

54 Zob. D. Combrzyńska-Nogala, Możesz wybrać, kogo chcesz pożreć, Łódź 2014. 

55 M. Bal, Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji, Kraków 2012, s. 122. 

56 E. Nowak, Nie do pary, Warszawa 2015, s. 85. 
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wstyd. I... żal. Bo Andrzej zachowywał się, jakby nie było między nimi tamtych pocałunków, 

przytuleń, dotyku, jakby ją ledwie znał. Przykre. 

Była już prawie przy samochodzie, powinna teraz się uśmiechnąć i przywitać, tymczasem 

czuła, że pieką ją oczy, a usta za chwilę wykrzywią się w podkówkę57. 

 

 W przytoczonych fragmentach zdarzenia są prezentowane z punktu widzenia 

nastoletniego bohatera. Na pierwszy plan zostały tutaj wyeksponowane przeżycia 

wewnętrzne i przemyślenia postaci, co nadaje opowieści subiektywny charakter. 

Umożliwia to zastosowanie narracji pierwszoosobowej lub personalnej. Jednocześnie 

tekst staje się bliski potencjalnemu czytelnikowi, ponieważ odwołuje się do typowych 

problemów, jak chociażby relacje rówieśnicze.  

Skoro świat przedstawiony w literaturze dla młodzieży jest prezentowany 

z perspektywy nastolatka, to jej fabuła musi być skoncentrowana wokół jego postaci. 

Oznacza to, że centralnym bohaterem staje się adolescent, a najistotniejszymi są sprawy 

z nim związane. Wystarczy zajrzeć do wybranych powieści, aby przekonać się, że jest to 

dominująca tendencja. W cyklu powieściowym Rafała Kosika o Felixie, Necie  

i Nice58 kluczową rolę odgrywają przywoływani w tytule gimnazjaliści. Przedstawiane 

wydarzenia dotyczą ich szkolnej rzeczywistości (np. nieprzygotowanie do sprawdzianu 

z geografii), domowych problemów (np. zły stan zdrowia babci Lusi) czy też przygodom, 

w których biorą udział (np. rozwiązywanie sprawy snów, które nękały Nikę). Omawianą 

cechę potwierdza również powieść Za wszelką cenę Katarzyny Ryrych59, której 

bohaterka odbywa nietypową podróż po Rzymie. Jej celem jest odkrycie tajemnic babci, 

ale też pozwala Julii poznać samą siebie. Odstępstwo stanowi słynny cykl powieściowy 

Małgorzaty Musierowicz, szczególnie najnowsze części. Tutaj na równych prawach 

funkcjonują postacie dziecięce, młodzieżowe i dorosłe. Autorka nie ogranicza 

 
57 A. Łacina, Miłość pod Psią Gwiazdą, Warszawa 2013, s. 310. 

58 Zob. R. Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi, Warszawa 2015; R. Kosik, Felix, Net i Nika 

oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa, Warszawa 2014; R. Kosik, Felix, Net i Nika oraz Pałac Snów, 

Warszawa 2015; R. Kosik, Felix, Net i Nika oraz Pułapka Nieśmiertelności, Warszawa 2016. 

59 Zob. K. Ryrych, Za wszelką cenę, Łódź 2014. 
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kreowanego świata przedstawionego wyłącznie do nastoletnich spraw60. Stąd też 

pojawia się m. in. problem przeprowadzki nestorów rodu Borejków z Poznania na wieś 

w okolicach Kostrzyna czy niewyjaśnionych relacji pomiędzy Gabrysią i Januszem 

Pyziakiem. Być może właśnie to wyłamanie się z właściwości powieści dla młodzieży 

sprawia, że książki Musierowicz są dziś chętniej czytane przez młodych dorosłych niż 

przez dorastających.  

Coraz częściej pojawiającą się właściwością literatury dla nastoletnich 

czytelników stało się otwarte zakończenie. W przeciwieństwie do literatury dla dzieci, 

gdzie zazwyczaj fabuła kończy się pomyślnie dla bohatera, tutaj odchodzi się od 

szczęśliwego rozwiązania. W ten sposób powieściowe historie przybliżają się do realnych 

sytuacji, które nie zawsze kończą się dobrze dla ich uczestników. Przykładem może być 

Wywrotka Kazimierza Szymeczki61, w której zakończeniu zdenerwowana rodzinnymi 

sekretami Basia postanawia się przejechać na rolkach po zwykłej drodze. Książka kończy 

się w chwili, gdy dziewczyna słyszy klaksony i pisk hamulców. Czytelnik pozostaje  

z niewyjaśnioną sceną i może jedynie przypuszczać, co stało się z bohaterką. Wątpliwości 

pozostawia również rozwiązanie fabuły w Złej dziewczynie Beaty Ostrowickiej62. 

Pochodząca z patologicznej rodziny Marcysia próbuje usamodzielnić się  

w oddziedziczonym po ciotce mieszkaniu i normalnie żyć. W zakończeniu książki 

dziewczyna zdradza kochającego ją chłopaka, w efekcie czego ich związek się rozpada. 

W tym przypadku również nie wiadomo, co dalej stanie się z bohaterka oraz czy uda jej 

się kiedyś odciąć od piętna przeszłości i poradzić sobie z brakami z dzieciństwa (nie miała 

normalnej rodziny, która nauczyłaby ją okazywania uczuć i życia w społeczeństwie).  

Z pewnością pozostawianie otwartego zakończenia urealnia opowieść, ale również 

zwiększa zainteresowanie czytelnika. Odbiorca pozostaje postawiony przed dokonaniem 

własnej oceny postaci, której może towarzyszyć próba przewidzenia, co dalej mogło 

spotkać nastoletniego bohatera.    

 
60 Zob. M. Musierowicz, Sprężyna, Łódź 2008; M. Musierowicz, McDusia, Łódź 2012; M. Musierowicz, 

Wnuczka do orzechów, Łódź 2014; M. Musierowicz, Feblik, Łódź 2015; M. Musierowicz, Ciotka Zgryzotka, 

Łódź 2018. 

61 Zob. K. Szymeczko, Wywrotka, Łódź 2012. 

62 Zob. B. Ostrowicka, Zła dziewczyna, Łódź 2014. 
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 Na koniec zostaje jeszcze przybliżenie zadań, jakie spełnia literatura dla 

młodzieży. Odwołam się tutaj do ustaleń Gertrudy Skotnickiej zawartych w artykule 

Funkcje książki dla dzieci i młodzieży w zmieniającej się rzeczywistości kulturalnej63. 

Odniosę je do najnowszej twórczości adresowanej do nastoletniego czytelnika i wskażę, 

które funkcje stały się dominującymi. Badaczka wyróżniła następujące funkcje: 

poznawczą, kształcącą, wychowawczą, ludyczną, estetyczną, kompensacyjną 

i terapeutyczną. Nie wszystkie z nich mają taką samą rangę w literaturze dla młodzieży, 

dlatego spróbuję to uporządkować. Według mnie książki dla nastolatków pełnią dzisiaj 

przede wszystkim rolę terapeutyczną. Z jednej strony pomagają odizolować się od 

przeżywanych kłopotów i nieszczęść, z którymi muszą zmagać się coraz młodsi. Kontakt 

z książką umożliwia przeniesienie się do literackiej rzeczywistości, w której czytelnik nie 

musi stawiać czoła różnym wyzwaniom. Z drugiej strony poznawanie historii innych 

rówieśników i ich sposobów radzenia sobie z trudnościami typowymi dla młodych ludzi 

daje szansę na przemyślenie własnej sytuacji i wybór najlepszego rozwiązania własnych 

problemów. Z omówioną właściwością wiąże się funkcja kompensacyjna, która „spełnia 

się, gdy przynosi ona [książka – przypis autora pracy] to, czego młodym czytelnikom  

w nich życiu nie dostaje, czego brak i co trudno osiągnąć”64. Oznacza to, że literatura ma 

rekompensować nastoletniemu odbiorcy wszelkie niedobory. Wobec nudnej 

codzienności oferuje się książki wypełnione licznymi niezwykłymi przygodami (np. Łan 

kozie śmierć Leny Kolskiej – zagadka fałszowania dzieł sztuki65), dla czytelników, którzy 

nie wyróżniają się spośród grupy proponuje teksty, w których przedstawia się, jak żyją 

przedstawiciele innych kultur (np. Zupa z jeża Magdaleny Kozłowskiej – funkcjonowanie 

społeczności romskiej66). Na dalszym planie sytuuje się funkcja ludyczna, która polega 

na tym, że literatura dla młodzieży ma swoim czytelnikom dostarczyć rozrywki, 

rozśmieszyć (np. sprawdzenie przez Józinka i Ignasia, czy da się włożyć żarówkę do ust  

 
63 G. Skotnicka, Funkcje książki dla dzieci i młodzieży w zmieniającej się rzeczywistości kulturalnej,  

[w:] „Stare” i „nowe” w literaturze dla dzieci i młodzieży, red. B. Olszewska, E. Łucka-Zając, Opole 2010, 

s. 83-90. 

64 Ibidem, s. 88. 

65 Zob. L. Kolska, Łan kozie śmierć, Brzezia Łąka 2014. 

66 Zob. A. Kozłowska, Zupa z jeża, Gdynia 2012. 
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w Języku Trolli Małgorzaty Musierowicz67) czy trzymać w napięciu (np. gra terenowa 

czwórki nieznających się wcześniej nastolatków w Dużej kieszeni na kłopoty Agaty 

Mańczyk68). Twórczości dla nastoletnich odbiorców można przypisać także rolę 

wychowawczą, która jednak nie polega na moralizowaniu. Realizuje się ona poprzez 

wprowadzanie do tekstów literackich szerokiej problematyki, którą dokładniej 

scharakteryzuję w dalszych częściach pracy. Ma to zwrócić uwagę na pojawiające się 

sytuacje problemowe i skłonić czytelnika do własnych przemyśleń. Dla przykładu w Locie 

Komety Anny Onichimowskiej pojawia się sprawa oddziaływania sekty na bohatera 

literackiego69. Trzeba jednak zauważyć, że pojawią się też publikacje, które próbują 

pouczać i krytykować negatywne postawy u młodzieży, jak chociażby w powieści 

Księżniczka i wszy Ewy Ostrowskiej. Główna bohaterka nie jest zadowolona 

z przeprowadzki na wieś i izoluje się od lokalnej społeczności. Przełomowym momentem 

staje się wykrycie u niej wszy, co ją kompromituje, ale też staje się początkiem 

wewnętrznej przemiany70. Widać tutaj wyraźne przesłanie, że osoba, która się źle 

zachowuje, zostanie ukarana. Literatura dla młodzieży pełni jeszcze funkcję estetyczną, 

która jednak nie znajduje się na pierwszym planie. Polega ona na tym, że oryginalność 

formy książki ma wzbudzić zainteresowanie czytelnika, a tym samym rozbudzać chęć do 

czytania innych pozycji. Z uwagi jednak na fakt, że twórczość dla nastolatków zbliża się 

do literatury popularnej, stąd też niejednokrotnie pojawia się w niej schematyzm fabuły 

czy stereotypy71. W związku z tym estetyzm nie pełni tak ważnej roli, jaką powinien. 

Mało znacząca pozostaje dla dzisiejszej literatury dla nastolatków funkcja poznawcza, 

która obejmuje dostarczanie informacji72. Wyposażanie czytelnika w nową wiedzę 

 
67 Zob. M. Musierowicz, Język Trolli, Łódź 2004. 

68 Zob. A. Mańczyk, Duża kieszeń na kłopoty, Warszawa 2010. 

69 Zob. A. Onichimowska, Lot Komety, Warszawa 2004. 

70 Zob. E. Ostrowska, Księżniczka i wszy, Kraków 2010. 

71 O związkach literatury dla młodzieży z literaturą popularną pisałem w osobnym artykułem. Zob.  

D. Borowski, W stronę popkultury? O polskiej literaturze dla młodzieży na początku XXI wieku, „Guliwer” 

2015, nr 4, s. 14-25. 

72 Zupełnie inaczej rozumiano funkcjonalność literatury dla młodzieży w okresie międzywojennym, kiedy 

kluczowe były funkcje poznawcza i wychowawcza. Wiązało się to z przypisywaniem twórczości literackiej 
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odbywa się okazjonalnie, ale mimo to nie rezygnuje się z tego zadania. Najlepiej realizuje 

się to w powieściach, które odwołują się do przeszłości czy jakiejś konkretnej dziedziny 

wiedzy, co znajduje umotywowanie w fabule. W Nawijce na skajpie Agnieszki Tyszki 

została przywołana historia Nawojki – legendarnej studentki, która jako pierwsza 

kobieta podjęła studia w Akademii Krakowskiej73. W przypadku literatury dla młodzieży 

trudno mówić o wyróżnionej przez Skotnicką funkcji kształcącej, która jest bardziej 

adekwatna dla książek adresowanych do dzieci, które mają wspomagać rozwój 

intelektualny odbiorcy. 

 Literatura dla nastoletnich czytelników posiada charakterystyczne wyróżniki, 

które zebrałem na wykresie nr 1.  

 

Wykres 1. Wyróżniki literatury dla młodzieży 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Najistotniejszą właściwością stanowi obecność bohatera (zazwyczaj pełniącego również 

funkcję narratora), który jest rówieśnikiem potencjalnego czytelnika. Warunkuje to 

 
zadania kształtowania właściwej podstawy wobec regionu i kraju. Por. Z. Budrewicz, Lekcje polskiego 

krajobrazu. Międzywojenna proza podróżnicza dla młodzieży, Kraków 2013. 

73 Zob. A. Tyszka, Nawijka na skajpie, Łódź 2014. 
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dominację problematyki z nim związanej, poznawania świata z jego punktu widzenia 

i skupienie fabuły wokół jego postaci. Dodatkowo w literaturze dla młodzieży coraz 

częściej można odnaleźć otwarte zakończenie, które pozostaje wyzwaniem dla odbiorcy. 

Wyróżnione tutaj właściwości nie stanowią zbioru bezwzględnie przestrzeganych reguł 

pisania dla młodzieży. Niektóre z nich mogą być pominięte, a mimo to tekst literacki 

może znaleźć zainteresowanie wśród nastoletnich czytelników. Istotną przyczynę 

stanowi tutaj różnorodność młodzieży, która utrudnia jej zamknięcie w ramach 

definicyjnych. Trudno jednoznacznie wskazać listę problemów, jakich doświadczają 

młodzi ludzi. Niektóre tracą aktualność, wciąż też pojawiają się nowe. Zatem pozostaje 

stwierdzić, że literatura dla młodzieży stanowi bardzo dynamiczną gałąź piśmiennictwa, 

na której kształt ma wpływ aktualna kultura.  

 

1.3. Osobliwości najnowszej prozy dla nastolatków 

 

Literaturę dla młodzieży tworzy przede wszystkim proza, w której dominują 

powieści. To w nich odbijają się najważniejsze tendencje rozwojowe, które 

charakteryzują całą twórczość prozatorską dla nastolatków. Dlatego właśnie powieści 

będą stanowić przedmiot moich analiz i interpretacji, które przedstawię w kolejnych 

rozdziałach pracy. Poprzedzę to jednak omówieniem najważniejszych cech prozy dla 

młodzieży z lat 2001-2015. Swoją uwagę skupię tutaj przede wszystkim na 

wspomnianym gatunku powieści.  

Charakterystykę trzeba poprzedzić wyjaśnieniem niuansów terminologicznych. 

Są one związane z funkcjonowaniem pojęć „powieść młodzieżowa” i „powieść dla 

młodzieży”. Zarówno w opracowaniach naukowych, jak i w środowisku wydawniczym 

używa się jednocześnie obydwu przywołanych terminów. Niejednokrotnie bywają one 

używane jako pojęcia synonimiczne, co nie jest w pełni właściwe. Odmienność 

przywołanych nazw można rozpatrywać przez pryzmat próby rozróżnienia „literatury 

dziecięcej” i „literatury dla dzieci”, którą zaproponował Ryszard Waksmund74. 

 
74 Por. R. Waksmund, Literatura dziecięca – literatura uniwersalna, [w:] Obszary spotkań dziecka 

i dorosłego w sztuce, red. M. Tyszkowa i B. Żurakowski, Warszawa-Poznań 1989. 
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Przyjmując logikę wrocławskiego badacza, powieścią dla młodzieży można by określić 

zbiór utworów prozatorskich, które zostały napisane z zamiarem przeznaczenia ich dla 

nastoletniego czytelnika. Założona motywacja determinuje poetykę i problematykę 

(zob. rozdział 1.2. Specyfika literatury dla młodzieży), które powinny odpowiadać 

możliwościom percepcyjnym i potrzebom młodzieżowego odbiorcy. Tym samym można 

stwierdzić, że w przedstawianym gatunku „adresat kryje się w samej strukturze utworu 

i jeśli ten warunek nie został spełniony, nadawca rozmija się z odbiorcą”75. Natomiast 

powieść młodzieżowa byłaby terminem znacznie szerszym, który obejmowałby grupę 

tekstów literackich opowiadających o młodzieży, a także przyjmujących młodzieńczą 

perspektywę oglądu świata. Znajdą się tutaj utwory pisane typowo dla nastolatków, jak 

i dla czytelnika ogólnego. Podsumowując, czasami przywołane terminy mogą się 

pokrywać, ale nie jest to ich stała właściwość. W dalszej części pracy będę posługiwał się 

pojęciem „powieść dla młodzieży”, choć w niektórych przypadkach można by mówić  

o powieści młodzieżowej. Wynika to też przyjętego wcześniej założenia o wyodrębnieniu 

literatury dla młodzieży. 

Po omówieniu terminologicznych niuansów przejdę do scharakteryzowania 

specyfiki powieści dla młodzieży, zwracając uwagę na jej zakres tematyczny, 

różnorodność typów, a także na formę. Warto w tym miejscu odnieść się do artykułu 

Jolanty Ługowskiej Powieść dla młodzieży, jej funkcje i miejsce w kulturze literackiej 

nastolatków76, w którym badaczka próbuje przedstawić funkcjonujący model powieści 

dla nastoletnich czytelników. Charakteryzowany gatunek odznacza się dość 

schematycznym układem fabularnym, który najczęściej rozpoczyna się trudną sytuacją,  

a kończy jej pomyślnym rozwiązaniem. Ponadto w trakcie rozwoju zdarzeń przywołuje 

się wiele typowych scen, właściwych codziennemu życiu adolescentów. W ten sposób 

powieść dla młodzieży ma spełniać oczekiwania potencjalnych odbiorców. Trzeba 

zauważyć, że nie neguje się wartości estetyzmu, który polega tutaj na indywidualizacji 

istniejących modelów fabularnych, uwzględniającej potrzeby i nawyki nastoletniego 

czytelnika.  

 
75 K. Kuliczkowska, Dawne i współczesne problemy prozy dla dzieci, Warszawa 1972, s. 34. 

76 J. Ługowska, Powieść dla młodzieży, jej funkcje i miejsce w kulturze literackiej nastolatków, „Litteraria” 

1980, t. 12, s. 113-132. 
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Powoływanie się na kategorię odbiorcy wiąże się z kolejną właściwością powieści 

dla młodzieży, jaką jest obecność dydaktyzmu, czy niekiedy nawet moralizowania.  

W treść utworu literackiego wplatane są różnego rodzaju treści, mające kształtować 

światopogląd i zachowanie młodego człowieka. Z drugiej strony w powieści dla 

młodzieży obowiązuje pewna cenzura określana przez Ługowską jako „pedagogiczna 

sterylizacja”, która zakłada usuwanie niewłaściwych tematów bądź ich łagodzenie, jak 

chociażby w przypadku wątków erotycznych. Świadczy to o istnieniu tabu 

obyczajowego, które nie dopuszcza mówienia o pewnych kwestiach z dojrzewającymi 

ludźmi.  

Za schematyzmem fabularnym i wprowadzaniem pierwiastków dydaktyzmu do 

twórczości dla nastolatków przemawiają funkcje, jakie przypisuje się powieści dla 

młodzieży. Rozpatruje się je przez pryzmat potrzeb czytelniczych odbiorców, którzy 

oczekują przede wszystkim podawania wzorców postępowania w typowych sytuacjach 

problemowych. Poza tym powieść dla młodzieży ma pomóc w budowaniu kontaktu 

z dorosłym człowiekiem, który może podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. 

Trzecią funkcję stanowi umożliwienie identyfikacji z bohaterem młodzieżowym, którego 

świat ma przypominać rzeczywistość odbiorcy książki. Przedstawione role, jakie powinna 

spełniać powieść dla młodzieży, można zestawić z funkcjonalnością literatury dla dzieci 

i młodzieży77.  W tym kontekście opisywany gatunek odgrywałby przede wszystkim 

następujące funkcje: terapeutyczną i wychowawczą. Powieść dla młodzieży bowiem 

wspiera rozwój osobowości, wpaja zasady życia w społeczeństwie, a także pomaga  

w rozwiązaniu trudnych sytuacji.  

W kategorii „powieść dla młodzieży” można wyróżnić podgatunki, do których 

zalicza się m. in. powieść dla dziewcząt i powieść inicjacyjną dla młodzieży. Pierwszy 

z nich stanowią utwory literackie, których głównymi bohaterami są dorastające 

dziewczęta, a ich wiodący temat koncentruje się wokół różnych aspektów 

dojrzewania78. Zawartość powieści jest tutaj wyraźnie zdeterminowana przez płeć 

 
77 Por. G. Skotnicka, Funkcje książki dla dzieci i młodzieży w zmieniającej się rzeczywistości kulturalnej..., 

s. 83-90. 

78 B. Kaniewska, Buba i inne… Refleksje na marginesie tzw. powieści dla dziewcząt, „Polonistyka” 2004,  

nr 2, s. 11. 
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adresatki, która wyznacza obszary zainteresowań, jak chociażby pierwsza miłość czy 

nawiązywanie relacji z innymi. Natomiast powieść inicjacyjna dla młodzieży uwzględnia 

oczekiwania zarówno dziewcząt, jak i chłopców. Jej główne wyznaczniki wiążą się  

z konstrukcją fabularną, która porządkuje tok zdarzeń. Powieść inicjacyjna dla młodzieży 

musi zawierać rytuał przejścia od dzieciństwa do dorosłości, a także próbę, której 

podejmują się bohaterowie, aby określić własną tożsamość79. Dzięki temu na kartach 

utworu zostaje uchwycony proces dojrzewania i stawania się dorosłym człowiekiem. 

Oczywiście wśród odmian powieści dla młodzieży pojawią się również: powieść 

przygodowa, powieść fantastyczna czy powieść obyczajowa. 

Teraz przejdę do omówienia cech charakterystycznych powieści dla młodzieży  

w Polsce, jakie można wskazać na podstawie twórczości wydanej na początku XXI wieku. 

Zwrócę uwagę na najważniejsze przemiany, które dokonały się w stosunku do 

przedstawionego wcześniej modelu. Ograniczę się tutaj jedynie do najważniejszych 

zjawisk, które wydają mi się najistotniejsze i mogą ułatwić charakterystykę całej 

literatury dla młodzieży.  

Opis właściwości najnowszej powieści dla nastoletniego czytelnika należy 

rozpocząć od ustalenia zakresu tematycznego. Już na wstępie muszę zauważyć, że 

w prozie dla młodzieży można wyróżnić dwa obszary problematyki, co ilustruje wykres 

nr 2.  

 

 
79 A. Baluch, Powieść inicjacyjna dla młodzieży – próba definicji (na przykładzie wybranych utworów), 

„Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Historycznoliterackie” 1998, t. XII, z. 197, s. 114-116. 
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Wykres 2. Zakres tematyczny powieści dla młodzieży 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Pierwszy tworzą tematy, motywy i zagadnienia, które od zawsze funkcjonują 

w charakteryzowanym dziale twórczości. Zalicza się tutaj m. in. następujące treści: dom 

i rodzina, szkoła, relacje rówieśnicze, czas wolny, wakacje itp. Wymieniane problemy bez 

względu na realia kulturowe i czas powstania pojawiają się zazwyczaj w powieściach dla 

młodzieży. Drugi obszar tworzą tematy, na które wpływają aktualne trendy kulturowe, 

a zatem pojawiają się one tylko w określonych momentach historycznych. Bardzo często 

są to rozszerzenia lub modyfikacje zagadnień z poziomu uniwersalnego. Do 

pojawiających się tutaj tematów zalicza się m. in.: 

• rodzina zrekonstruowana (np. J. Jagiełło, Kawa z kardamonem80;  

A. Mańczyk, Rupieciarnia na końcu świata81), 

• rodzina dysfunkcyjna (np. A. Gil, Herbata z jaśminem82; A. Onichimowska, 

Hera moja miłość83; E. Jodko-Kula, Adam84; B. Ciwoniuk, Ten gruby85), 

 
80 Zob. J. Jagiełło, Kawa z kardamonem, Łódź 2012. 

81 Zob. A. Mańczyk. Rupieciarnia na końcu świata, Warszawa 2012. 

82 Zob. A. Gil, Herbata z jaśminem, Warszawa 2012. 

83 Zob. A. Onichimowska, Hera moja miłość, Warszawa 2011. 

84 Zob. E. Jodko-Kula, Adam, Kraków 2009. 

85 Zob. B. Ciwoniuk, Ten gruby, Łódź 2014. 
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• eurosieroctwo (np. P. Rowicki, 16.10 do Bergamo86; M. Sienkiewicz, 

Hajlajf87), 

• homoseksualizm (np. A. Onichimowska, Koniec gry88; B. Ostrowicka, 

Przecież Cię znam89; B. Ciwoniuk, Musisz to komuś powiedzieć90), 

• uzależnienia (np. I. Banaś, Iwo w krainie gandzi91; K. Szymeczko, Czworo  

i kości92), 

• adopcja (np. Marcel A. Marcel, Oro93; E. Jodko-Kula, Makary94; A. Łacina, 

Niebo nad pustynią95), 

• samobójstwo (np. E. Przybylska, Most nad Missisipi96; A. Olejnik, 

Zabłądziłam97; G. Bąkiewicz, Stan podgorączkowy98), 

• molestowanie seksualne i gwałt (np. G. Bąkiewicz, O melba!99; M. Fox, 

Karolina XL zakochana100; E. Nowak, Bardzo biała wrona101), 

• seks (np. A. Onichimowska, Samotne wyspy i storczyk102; B. Ostrowicka, 

Zła dziewczyna103), 

 
86 Zob. P. Rowicki, 16.10 do Bergamo, Łódź 2017. 

87 Zob. M. Sienkiewicz, Hajlajf, Kraków 2013. 

88 Zob. A. Onichimowska, Koniec gry, Kraków 2012. 

89 Zob. B. Ostrowicka, Przecież Cię znam, Warszawa 2014. 

90 Zob. B. Ciwoniuk, Musisz to komuś powiedzieć, Łódź 2012. 

91 Zob. I. Banaś, Iwo w krainie gandzi, Gdynia 2006. 

92 Zob. K. Szymeczko, Czworo i kości, Łódź 2015. 

93 Zob. Marcel A. Marcel, Oro, Warszawa 2012. 

94 Zob. E. Jodko-Kula, Makary, Kraków 2013. 

95 Zob. A. Łacina, Niebo nad pustynią, Warszawa 2016. 

96 Zob. E. Przybylska, Most nad Missisipi, Łódź 2012. 

97 Zob. A. Olejnik, Zabłądziłam, Kraków 2014. 

98 Zob. G. Bąkiewicz, Stan podgorączkowy, Łódź 2011. 

99 Zob. G. Bąkiewicz, O melba!, Łódź 2015. 

100 Zob. M. Fox, Karolina XL zakochana, Łódź 2011. 

101 Zob. E. Nowak, Bardzo biała wrona, Warszawa 2013. 

102 Zob. A. Onichimowska, Storczyk i samotne wyspy, Warszawa 2008. 

103 Zob. B. Ostrowicka, Zła dziewczyna, Łódź 2005. 
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• przemoc i agresja (np. M. Kozłowska, Zupa z jeża104; G. Gortat, Do 

pierwszej krwi105; A. Wojdowicz, Strażnicy Nirgali. Łowcy Aniołów106), 

• choroba (np. A. Piwkowska, Franciszka107; B. Kosmowska, Pozłacana 

rybka108; M. Gutowska-Adamczyk, Wystarczy, że jesteś109; M. Gutowska-

Adamczyk, 13. Poprzeczna110), 

• śmierć (np. B. Ostrowicka, Świat do góry nogami111; M. Warda, 5 sekud 

do IO112), 

• sekta religijna (np. A. Onichimowska, Demony na smyczy113), 

• niepełnosprawność (np. K. Szymeczko, Tetrus114; E. Nowak, 

Bransoletka115; M. Szczygielski, Za niebieskimi drzwiami116). 

Niektóre z wymienionych motywów pojawiały się już wcześniej w literaturze 

adresowanej do młodego czytelnika. Były to jednak pojedyncze przypadki. Obecnie 

znalazły się one w centrum i determinują rozwój powieściowych fabuł117. Można już 

nawet mówić o pewnej modzie na przełamywanie tabu i wręcz epatowaniu zakazanymi 

tematami118, co już wcześniej pojawiło się w obcojęzycznej literaturze119. Jeden 

 
104 Zob. M. Kozłowska, Zupa z jeża, Gdynia 2012. 

105 Zob. G. Gortat, Do pierwszej krwi, Wrocław 2006. 

106 Zob. A. Wojdowicz, Strażnicy Nirgali. Łowcy Aniołów, Warszawa 2012. 

107 Zob. A. Piwkowska, Franciszka, Warszawa 2014. 

108 Zob. B. Kosmowska, Pozłacana rybka, Łódź 2014. 

109 Zob. M. Gutowska-Adamczyk, Wystarczy, że jesteś, Warszawa 2009. 

110 Zob. M. Gutowska-Adamczyk, 13. Poprzeczna, Warszawa 2008. 

111 Zob. B. Ostrowicka, Świat do góry nogami, Łódź 2014. 

112 Zob. W. Warda, 5 sekund do IO, Poznań 2015. 

113 Zob. A. Onichimowska, Demony na smyczy, Warszawa 2014. 

114 Zob. K. Szymeczko, Tetrus, Łódź 2015. 

115 Zob. E. Nowak, Bransoletka, Kraków 2014. 

116 Zob. M. Szczygielski, Za niebieskimi drzwiami, Warszawa 2010. 

117 Zob. M. Piątyszek, Nie tylko dla młodzieży, „Polonistyka” 2009, nr 10, s. 58-61. 

118 Na obecność „trudnej” problematyki w literaturze dla dzieci i młodzieży zwraca uwagę Grażyna Szeląg. 

Zob. G. Szeląg, Współczesny model książki dla dzieci i młodzieży, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 

2011, nr 4, s. 33. 

119 Por. G. Leszczyński, Bunt czytelników. Proza inicjacyjna netgeneracji, Warszawa 2010, s. 28-66. 
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z wątków, który wpleciono w historię Jacka i Komety z Demonów na smyczy Anny 

Onichimowskiej120, stanowi porywanie młodych dziewcząt i wywożenie ich do 

zagranicznych domów publicznych, gdzie mają trudnić się prostytucją. Przedstawiono 

dość dokładnie, w jaki sposób pozyskuje się potencjalne ofiary i jak odbywa się proces 

zmuszania ich do pracy. Młody przystojny mężczyzna umawia się na spotkania 

z dziewczętami, poznanymi przez Internet, i zaprasza je do swojego domu, gdzie podaje 

im środki usypiające. Wówczas obezwładnione ofiary trafiają do jednego z podmiejskich 

domów, skąd mają zostać wywiezione. Niewątpliwie bezpośredni opis uprowadzenia 

może być potraktowany jako wątek sensacyjny, który zwiększa zainteresowanie fabułą, 

ale spełnia on też funkcję przestrogi dla czytelników. W ten sposób ujawnia się nowa 

formuła dydaktyzmu, zmuszająca odbiorcę do wyciągnięcia własnych wniosków, a nie 

do przyjęcia jakiś pouczeń. Wśród tematów tabu znajduje się również uzależnienie od 

narkotyków, co stanowi kluczowy problem powieści Iwo w krainie gandzi Iwa Banasia121. 

Nastoletni bohater (jednocześnie narrator) opowiada w niej o swoim nałogu, nad 

którym stracił kontrolę. Chłopak funkcjonuje w środowisku tzw. blokersów, gdzie 

przyjmowanie narkotyków jest czymś normalnym. Bohater nie zdaje sobie sprawy, że 

palenie marihuany może być uzależniające. Powołuje się na wiele krążących w Internecie 

argumentów, które potwierdzają jego stanowisko, jak chociażby dozwolona sprzedaż 

narkotyków w Holandii. Iwo zupełnie nie zauważa, kiedy zaczyna sięgać po mocniejsze 

środki odurzające. Jego opowieść kończy się pobytem w szpitalu spowodowanym 

przyjęciem dawki amfetaminy. W tekście nie pojawiają się żadne bezpośrednie 

przestrogi przed narkotykami, jednakże cała fabuła ma walor dydaktyczny  

i profilaktyczny, ponieważ ukazuje różne konsekwencje uzależnienia.  Podsumowując, 

poruszanie tematów tabu w powieściach dla młodzieży jest odpowiedzią na problemy 

współczesnych nastolatków. Trzeba tutaj podkreślić, że rezygnuje się z tzw. 

„pedagogicznej sterylizacji” i nachalnego moralizowania na rzecz pobudzenia młodego 

czytelnika do refleksji nad przedstawianymi sytuacjami. Powieść dla młodzieży zaspokaja 

ciekawość, a jednocześnie pokazuje, co dzieje się z osobami, które pobłądzą w swoim 

życiu. 

 
120 Zob. A. Onichimowska, Demony na smyczy, Warszawa 2014. 

121 Zob. I. Banaś, Iwo w krainie gandzi, Gdynia 2006. 
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Otwarcie na trudne tematy wiąże się z przełamaniem utartych schematów 

fabularnych, zakładających szczęśliwe zakończenie. Bohaterowie najnowszych powieści 

dla młodzieży stają w obliczu trudnych sytuacji, których rozwiązanie nie zawsze jest 

pozytywne bądź w ogóle się nie pojawia. Może to być próba samobójcza, śmierć rodzica, 

choroba, odrzucenie przez rówieśników, ciąża itp. Warto przywołać tutaj nagrodzoną 

przez polską sekcję IBBY powieść 5 sekund do IO Małgorzaty Wardy122. Utwór 

przedstawia historię szesnastoletniej dziewczyny, która doświadczyła w życiu przykrych 

zdarzeń, jak śmierć rodziców i byciem świadkiem morderstwa w szkole. Jednak głównym 

problemem powieści jest uzależnienie od gier komputerowych, które prowadzi do 

osłabienia więzi z realnymi ludźmi, a do tego czasami przyczynia się do występowania 

zachowań agresywnych. Mika Landowska, na prośbę policji prowadzącej śledztwo, ma 

włączyć się w cybernetyczny świat i pomóc w odnalezieniu nałogowych graczy. Z czasem 

nastolatka traci kontrolę nad wykonywanym zadaniem i zaczyna spędzać w wirtualnej 

przestrzeni coraz więcej czasu. Udaje się jej poznać najlepszych graczy i środowisko 

twórców gier komputerowych. Powieść zamyka otwarte zakończenie, w którym 

czytelnicy dowiadują się, że Mika podpisała umowę z producentami gier. Trudno tutaj 

jednoznacznie ocenić postępowanie bohaterki, która wykazała się świetnymi 

umiejętnościami funkcjonowania w wirtualnym świecie, ale jednocześnie miała problem  

z przestrzeganiem granic. Jej decyzja może wydawać się nieprzemyślana  

i świadczyć o uzależnieniu, ale z drugiej strony zdobyte doświadczenie może pomóc jej 

w utrzymaniu kontroli nad zachowaniem w czasie gry komputerowej. Bez wątpienia 

pozostawione przez fabułę niedopowiedzenia i dwuznaczności motywują młodego 

czytelnika do podjęcia własnych refleksji wokół przedstawianego problemu, które mogą 

być cenniejsze niż najlepsze komentarze wplecione w narrację. Nastoletni odbiorca sam 

może spróbować zrozumieć sytuację Miki i ocenić konsekwencje jej wyborów123. 

Omówione rozszerzenie tematyczne jednoznacznie świadczy o tym, że powieść 

dla młodzieży jest wrażliwa antropologicznie. Tym terminem określa się twórczość, która 

w centrum zainteresowania stawia człowieka wraz z jego życiowymi doświadczeniami  

 
122 Zob. M. Warda, 5 sekund do IO, Poznań 2015. 

123 Dalszy ciąg historii Miki został przedstawiony w  kolejnej powieści Małgorzaty Wardy 5 sekund do IO. 

Rebeliantka. Zob.  M. Warda, 5 sekund do IO. Rebeliantka, Poznań 2017. 
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i podejmowanymi decyzjami, które dla każdego mogą być inne. Wrażliwość 

antropologiczna zakłada odejście od utartych schematów i rezygnację z nachalnego 

dydaktycznego tonu, a zamiast tego chce pokazać różnorodność i zachęcić do dyskusji  

o niej124. W ten sposób literatura może stać się pomocnikiem w „porządkowaniu świata 

wewnętrznych przeżyć” oraz „źródłem wiedzy o ludziach”125. Najnowsza powieść dla 

młodzieży próbuje odzwierciedlić zróżnicowanie otaczającej rzeczywistości, zwracając 

szczególną uwagę na skrajności. W ten sposób przekazuje czytelnikom, że świat nie jest 

biało-czarny, co w konsekwencji prowadzi do trudności w jednoznacznej ocenie jakiegoś 

człowieka. W ten sposób zachęca do podjęcia dyskusji nad wartościami 

humanistycznymi i odkrywania prawdy o rzeczywistości. Trzeba zauważyć, że 

wprowadzone zmiany przyczyniają się do przesunięcia się powieści dla młodzieży ku 

literaturze ogólnej, uniwersalnej. Można zatem stwierdzić, że coraz częściej staje się ona 

powieścią młodzieżową, której adresatem niekoniecznie musi być nastolatek. Utwory 

wrażliwe antropologicznie mogą bowiem zainteresować dorosłych, a czasami nawet 

starsze dzieci.  

Na osobne omówienie zasługuje jeszcze narracja w utworach prozatorskich dla 

nastolatków. Jej charakterystykę rozpocznę od przywołania kilku próbek: 

 

Mam świadomość, że jeszcze niedawno sama byłabym gotowa odrzucić Wiolę, gdyby 

przekonano mnie, że nie powinnam się z nią przyjaźnić. Wiem to, odkąd przypomniałam sobie  

o Wirginii Wąglik i o Mirku, chłopaku, który podobał mi się dwa lata temu. Potem Wiola 

powiedziała mi, że to chłopak z „patologicznej rodziny”, i od razu przestał mi się podobać. Wtedy 

tak jak Wiola wierzyłam, że patologiczna rodzina to taka, która nie składa się z mamy, taty i dzieci 

 
124 D. Świerczyńska-Jelonek, Poprowadzić w życie między ludzi. Kilka uwag na temat wrażliwości 

antropologicznej współczesnej literatury młodzieżowej, [w:] Ocalone królestwo. Twórczość dla dzieci, 

perspektywy badawcze, problemy animacji, red. G. Leszczyński, D. Świerczyńska-Jelonek, M. Zając, 

Warszawa 2009, s. 251. 

125 D. Świerczyńska-Jelonek, Współczesna proza dla młodzieży wobec przeżyć adolescencji, [w:] Po potopie. 

Dziecko, książka i biblioteka w XXI wieku. Diagnozy i postulaty, red. G. Leszczyński, D. Świerczyńska-

Jelonek, M. Zając, Warszawa 2008, s. 73. 
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i nie mieszka w zadbanym domu. Żadnej z nas nie przychodziło do głowy, że właśnie takie rodziny 

bywają jeszcze bardziej patologiczne, wystarczyło spojrzeć na nas same126. 

 

sobota, 27 września  

Przejrzałam wpisy z początków tego dziennika i sama, kurwa, nie rozumiem, do kogo ja 

właściwie się w nich zwracam. Wciąż wtrącam zwroty typu: „I co wy na to?” albo „Nie wiem, czy 

zauważyliście?”, albo inne tego typu pierdoły, choć przecież jestem swoim jedynym 

czytelnikiem. Czyżbym więc mówiła do siebie per „wy” albo monologowała do jakiejś swojej 

zmultiplikowanej wersji – wszak używam liczby mnogiej? O co mi, kurwa, właściwie chodzi?127 

 

Chociaż Wiktoria miała jeszcze dwie lekcje, spakowała się i wyszła, gdy tylko zadzwonił 

dzwonek. Po co siedzieć w szkole? Dziewczyny patrzą nieżyczliwie, bo nie chce się mścić. Jutro 

wywiadówka, matka zobaczy oceny, usłyszy o jedynce na semestr... Dwie zwagarowane godziny 

niczego nie zmienią128. 

 

W najnowszej prozie dla młodzieży najczęściej pojawia się narracja 

pierwszoosobowa (przykład 1), dzięki czemu przedstawiane historie, jak i osobiste 

odczucia i przemyślenia bohatera-narratora stają się bardziej autentyczne. Ponadto 

czytelnik zyskuje możliwość dokładnego poznania postaci opowiadającej i wczucia się  

w jej sytuację, a niekiedy nawet dostrzeżenia podobieństwa do siebie. Wariantem tego 

sposobu prowadzenia opowiadania o zdarzeniach jest narracja w formie dziennika, 

pamiętnika czy listu, dziś już elektronicznego e-maila (przykład 2). Spełnia podobne 

funkcje do już omówionych. Można jedynie zaznaczyć, że przyjęcie takiej formy narracji 

ma jeszcze bardziej uwiarygodnić przekaz, który jest stylizowany na zapiski nastolatka. 

Niekiedy pojawiają się w nich bezpośrednie zwroty do adresata, które mają przyciągnąć 

jego uwagę. W przypadku dziennika czy pamiętnika niweluje to aurę prywatności, stąd 

też, tak jak w cytowanym fragmencie, narratorka próbuje wyjaśnić, dlaczego cały czas 

zwraca się do jakiegoś odbiorcy. W ostatniej próbce pojawia się tradycyjna narracja 

trzecioosobowa. Wzbogaca ją jednak zastosowanie mowy pozornie zależnej, co pozwala 

 
126 K. Majgier, Marzycielki, Łódź 2013, s. 186. 

127 D. Suwalska, Czarne jeziora…, s. 137. 

128 A. Łacina, Dzika jabłoń, Warszawa 2015, s. 70. 
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na przedstawienie myśli i refleksji bohatera, o którym się opowiada. Toteż staje się ona 

narracją personalną. Jak widać, autorom współczesnych powieści dla nastolatków zależy 

na jak największym poziomie autentyczności, co pomaga potencjalnemu czytelnikowi  

w utożsamieniu się z protagonistą. Dlatego też wiodącymi technikami narracyjnymi stały 

się te, które pozwalają na pokazywanie świata z perspektywy adolescenta. 

Wszystkie omówione tutaj zjawiska potwierdzają, że powieść dla młodzieży 

przyjęła dziś zupełnie inną koncepcję niż przypisywano jej jeszcze pod koniec XX wieku. 

Zainteresowała się pomijanymi dotychczas tematami, które uznawano za tabu. Odeszła 

od schematów fabularnych, pozostawiając bohatera w trudnej sytuacji, która nie zawsze 

zostaje rozwiązana. Właściwy powieści dla młodzieży dydaktyzm zmienił formę na 

zachęcanie do dyskusji o różnych problemach zamiast przekazywać gotowe rady, 

wpisując się w ten sposób w literaturę wrażliwą antropologicznie. Do tego znaczącą rolę 

odgrywa coraz częstsze posługiwanie się narracją pierwszoosobową i personalną, aby 

wzmocnić wiarygodność przekazu.  

Najnowsza powieść dla młodzieży wciąż podąża dwiema ścieżkami, które opisał 

Grzegorz Leszczyński129. Kryterium ich wyróżnienia stanowi sposób radzenia sobie 

bohatera z trudnościami, które go spotykają. Pierwszą z nich stanowi tzw. strona Tryzny, 

której nazwa wiążę się z powieścią Panna Nikt Tomasza Tryzny, ukazującą stan 

zagubienia młodego pokolenia i problem z jego przezwyciężeniem. W związku z tym  

w tej kategorii, najczęściej dziś spotykanej, sytuuje się książki pokazujące dezorientację 

bohatera i niemoc postępowania utartymi schematami w sytuacjach granicznych, jakie 

stanowią element każdej egzystencji. W ten sposób zachęca potencjalnego czytelnika do 

myślenia, dokonywania samodzielnych ocen i szukania własnych rozwiązań. Drugą 

ścieżką jest tzw. strona Musierowicz, której specyfika wynika z charakteru świata 

przedstawionego w cyklu powieściowym Jeżyciada Małgorzaty Musierowicz. Autorka 

kreuje rzeczywistość, opartą na ponadczasowych wartościach i eksponującą pozytywne 

strony ludzkiego życia. Stąd też zalicza się tutaj książki, w których bohaterowie potrafią 

rozwiązywać zaistniałe problemy, korzystając z kompasu aksjologicznego i wsparcia 

bliskich130.  

 
129 G. Leszczyński, Bunt czytelników. Proza inicjacyjna netgeneracji, Warszawa 2010, s. 64. 

130 Ibidem. 
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1.4. Na księgarskich ladach. Polski rynek wydawniczy książek dla 

młodzieży 

 

Z problemami najnowszej polskiej prozy dla młodzieży wiąże się zagadnienie 

funkcjonowania rynku wydawniczego odpowiedzialnego za dystrybucję tej twórczości. 

Interesujące wydaje się tutaj wyjaśnienie, ile książek dla nastolatków publikuje się 

rocznie, a także jaką część całej oferty księgarskiej to stanowi. Pomocne w stworzeniu 

panoramy literatury dla młodzieży będzie jeszcze przyjrzenie się aktualnej ofercie 

wydawniczej, skupiając się na seriach wydawniczych. Z funkcjonowaniem rynku 

księgarskiego wiąże się życie literackie książki dla nastolatków, obejmujące różne 

działania na rzecz rozwoju zainteresowania piśmiennictwem wśród młodych ludzi. 

Omówienie wspominanych kwestii będzie stanowić tło dla prowadzonych badań 

filologicznych. 

 Podjęcie problemu rynku wydawniczego posłuży mi do pokazania wielkości 

zjawiska, jakie stanowi literatura dla młodzieży. Ponadto przeprowadzone rozważania 

umożliwią dookreślenie miejsca segmentu twórczości dla młodych czytelników  

w kulturze literackiej. Poza tym myślę, że spojrzenie spoza perspektywy 

literaturoznawczej pozwoli bardziej dokładnie scharakteryzować specyfikę omawianej 

twórczości, a także wyjaśnić przyczyny uczynienia jej przedmiotem prowadzonych prac 

badawczych. 

 Zacznę od przywołania zestawienia liczby książek wydawanych w kategorii 

literatury dla dzieci i młodzieży w latach 2001-2015 na podstawie danych 

opublikowanych w corocznych raportach o polskim rynku wydawniczym131. Już na 

 
131 „Ruch Wydawniczy w Liczbach” 2001; „Ruch Wydawniczy w Liczbach” 2002; „Ruch Wydawniczy 

w Liczbach” 2003; „Ruch Wydawniczy w Liczbach” 2004; „Ruch Wydawniczy w Liczbach” 2005; „Ruch 

Wydawniczy w Liczbach” 2006; „Ruch Wydawniczy w Liczbach” 2007; „Ruch Wydawniczy w Liczbach” 

2008; „Ruch Wydawniczy w Liczbach” 2009; „Ruch Wydawniczy w Liczbach” 2010; „Ruch Wydawniczy 

w Liczbach” 2011; „Ruch Wydawniczy w Liczbach” 2012; „Ruch Wydawniczy w Liczbach” 2013; „Ruch 

Wydawniczy w Liczbach” 2014; „Ruch Wydawniczy w Liczbach” 2015; „Ruch Wydawniczy w  Liczbach” 

2016.  
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wstępie muszę jednak wyjaśnić kwestię dotyczącą przedmiotu analizowanych danych. 

Moja rozprawa jest poświęcona wyłącznie polskiej literaturze dla młodzieży, lecz  

w dotychczasowych zestawieniach statystycznych przemysłu wydawniczego nie 

wyodrębniano takiej kategorii.  Twórczość dla młodzieży była zaliczana do grupy książek 

dla dzieci i młodzieży bez wprowadzania odrębnej podkategorii, która pozwoliłaby teraz 

pozyskać precyzyjne dane liczbowe. Zapewne przyczyniło się do tego dość długie 

traktowanie dziedziny piśmiennictwa dla dziecięcego i młodzieżowego czytelnika jako 

jednej gałęzi, co potwierdzają omówione wcześniej sposoby definiowania. 

Rozgraniczenie na literaturę dla dzieci i literaturę dla młodzieży funkcjonuje właściwie 

od kilku lat, gdy wspomniana kategoria twórczości znalazła zainteresowanie wśród 

badaczy. Istotną rolę odegrało przy tym pojawienie się zapotrzebowania na twórczość 

specjalnie pisaną dla nastolatków, co wiązało się z sukcesami wydawniczymi 

pojawiających się w tym segmencie publikacji.  Mimo to wydaje się wartościowe 

przeanalizowanie sytuacji rozwoju rynku książki dla dzieci i młodzieży, co pozwoli na 

sfomułowanie wniosków o nim samym, ale także przypuszczeń o sektorze wydawczym 

dla młodzieży. Dane statystyczne uporządkowałem w tabeli nr 1.  

 

Tabela 1. Liczba tytułów książek dla dzieci i młodzieży wydanych w latach 2001-2015 

Rok Liczba tytułów wydanych książek dla dzieci i młodzieży 

2001 655 

2002 501 

2003 839 

2004 1319 

2005 1056 

2006 1103 

2007 1425 

2008 1619 

2009 1699 

2010 1482 

2011 1890 

2012 2081 

2013 2179 (w tym książki dla młodzieży – 398) 
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2014 2630 (w tym książki dla młodzieży – 406) 

2015 2144 (w tym książki dla młodzieży – 353) 

2016 2717 (w tym książki dla młodzieży – 446) 

Źródło: opracowanie własne. 

  

Od 2001 roku obserwuje się stopniowy wzrost liczby wydawanych tytułów, choć 

w latach 2005 i 2010 zanotowano niewielki spadek publikacji względem 

poprzedzających je okresów. Na podstawie przedstawionego trendu można 

przypuszczać, że zwiększa się zapotrzebowanie na twórczość dla dzieci i młodzieży. Ma 

na to wpływ promocja czytelnictwa wśród młodych ludzi, ale także akcje reklamowe 

poszczególnych książek, które zaczynają funkcjonować w kulturze popularnej. Bardzo 

często bestsellery stają się inspiracją do powstawania tzw. produktów totalnych. Tym 

terminem określa się zespół różnorodnych wytworów kultury, które opierają się na 

wybranym motywie kultury132. Za przykład mogę tutaj wskazać chociażby 

oddziaływanie, chętnie czytanego przez nastolatków, cyklu powieściowego 

o Wiedźminie (autorstwa Andrzeja Sapkowskiego), którego popularność przyczyniła się 

do powstawania różnorodnych produktów związanych z fabułą (pozostaje jednak 

nieporównywalna z siłą wpływu książek o Harrym Potterze). Po wpisaniu w internetową 

wyszukiwarkę tytułu utworu wyświetlają się m. in. strony sklepów, w których można 

kupić grę na motywach fantasy, ale także klocki Lego, koszulkę z nadrukiem, pasek do 

spodni i wiele innych przedmiotów.    

Szczegółowe dane dotyczące literatury dla młodzieży podaje się od 2013 roku, co 

pozwala przyjrzeć się ich sytuacji na rynku. Warto tutaj przywołać, jak jest rozumiane to 

pojęcie w raportach wydawniczych: 

 

Do kategorii literatury dla młodzieży zaliczamy jedynie przeznaczoną dla nastolatków 

literaturę piękną (teksty literackie). Publikacje popularnonaukowe dla tej grupy wiekowej 

włączone zostały do kategorii „publikacje popularnonaukowe”. Należy podkreślić, że do 

omawianej kategorii należą wszystkie utwory, które aktualnie postrzegane są jako interesujące 

przede wszystkim dla niedorosłych odbiorców, czyli zarówno takie, które z założenia 

 
132 Por. M. Zając, Koncepcja Produktu Totalnego, [w:] G. Leszczyński, M. Zając, Książka i młody czytelnik: 

zbliżenia, oddalenia, dialogi. Studia i szkice, Warszawa 2013, s.193-206. 



47 

 

przeznaczone były dla młodych czytelników, jak i takie, które powstały raczej z myślą 

o czytelnikach dorosłych, ale w praktyce przyciągnęły, lub po pewnym czasie zaczęły przyciągać, 

przede wszystkim młodą publiczność, co następnie przełożyło się na skłonność do przydawania 

im etykiety literatury młodzieżowej przez czytelników, a także przez wydawców oraz księgarzy  

i bibliotekarzy133. 

 

Obowiązuje tutaj podwójne kryterium, czyli do literatury młodzieżowej zalicza 

się to, co przeznaczone dla młodych czytelników i to, co zyskało ich zainteresowanie.  

W związku z tym dane uwzględniają szeroki zbiór publikacji, które znalazły się pod 

etykietą piśmiennictwa dla nastolatków. Mimo to twórczość dla nastoletniego czytelnika 

stanowi zaledwie 1/5 publikacji wydawanych w kategorii literatury dla dzieci i młodzieży. 

Jest tutaj również widoczny stopniowy wzrost liczby wydawanych tytułów, podobnie jak  

w przypadku całej grupy. Kształtujący się kierunek wydaje się prognozować pomyślny 

rozwój piśmiennictwa dla młodzieży. Nie należy tutaj obawiać się, że omawiany sektor 

stanowi jedynie małą część w stosunku do literatury dla dzieci. Wynika to ze specyfiki 

odbiorcy młodzieżowego, w którego zainteresowania czytelnicze obejmują zarówno 

twórczość pisaną specjalnie dla niego, jak i publikacje ogólnodostępne bez wyraźnego 

adresata.  

Warto jeszcze zestawić dane dotyczące literatury dla dzieci i młodzieży 

z literaturą dla dorosłych, co ilustruje wykres nr 3.   

 
133 „Ruch Wydawniczy w Liczbach” 2013, s. 12. 



Wykres 3. Liczba wydanych tytułów literatury dla dzieci i młodzieży w stosunku do literatury dla dorosłych w latach 2001-2015 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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 Wyraźnie widać tutaj relacje pomiędzy liczbą wydawanych tytułów 

z poszczególnych kategorii. W latach 2001-2003 publikacje dla dzieci i młodzieży 

w stosunku do literatury dla dorosłych stanowiły zaledwie niewielką grupę. Jest to 

motywowane faktem, że w tym czasie dopiero rozpoczynano działania na rzecz promocji 

czytelnictwa i samej literatury dla początkujących odbiorców. W kolejnym okresie 

obserwuje się stopniowy przyrost w obrębie tej kategorii, co w efekcie spowodowało, 

że w od 2014 roku książki dla niedorosłych czytelników osiągnęły poziom 1/2 względem 

liczby książek dla dorosłego odbiorcy. Jest to z pewnością wynik powstawania nowych 

wydawnictw, które zajęły się publikacjami dla dzieci i młodzieży. Przyczyniło się do tego 

również bardzo intensywne życie literackie, które omówię w dalszej części podrozdziału. 

Obecna sytuacja literatury dla dzieci i młodzieży na rynku wydawniczym pokazuje, jak 

istotny segment ona stanowi. Liczba wydawanych tytułów skłania do podjęcia badań, 

aby zdiagnozować wartościowość tak prężnie rozwijającego się segmentu 

wydawniczego.  

 Ciekawa wydaje mi się jeszcze kwestia relacji pomiędzy rodzimą literaturą dla 

dzieci i młodzieży a jej odpowiednikami tłumaczonym z języków obcych. Porównanie 

danych z wybranych lat wskazuje tutaj na pewną stałą właściwość. W 2005 roku wydano 

518 tytułów twórczości polskiej134, w 2008 roku – 558135, w 2013 roku – 1030136. 

Natomiast liczba tytułów tłumaczonych wynosiła następująco: w 2005 roku – 538137, 

w 2008 roku – 1061138, w 2013 roku – 1116139. Na podstawie przywołanych danych 

można stwierdzić, że literatura dla niedorosłych czytelników polska i obca są wydawane 

w podobnej liczbie tytułów, choć z niewielką przewagą tej drugiej. Przyczyn takiej 

sytuacji upatrywać należy w globalizacji kultury oraz dominacji popkultury, która 

promuje wytwory światowe. W mojej ocenie panująca niemalże równowaga nie 

powinna wzbudzać niepokoju o sytuację rodzimej twórczości dla niedorosłych 

 
134 „Ruch Wydawniczy w Liczbach” 2005, s. 31. 

135 „Ruch Wydawniczy w Liczbach” 2008, s. 34. 

136 „Ruch Wydawniczy w Liczbach” 2013, s. 32. 

137 „Ruch Wydawniczy w Liczbach” 2005, s. 31. 

138 „Ruch Wydawniczy w Liczbach” 2008, s. 34. 

139 „Ruch Wydawniczy w Liczbach” 2013, s. 32. 
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czytelników. Jedynym pojawiającym się tutaj problemem jest duża liczba wydawanych 

książek, co uniemożliwia badaczowi poznanie ich wszystkich. Wyjściem z tej sytuacji 

mogłoby być zaproponowane przez Morettiego czytanie zdystansowane, które zakłada 

oddalanie się od pojedynczych tekstów literackich na rzecz spojrzenia panoramicznego, 

które ułatwi zrozumienie całego systemu140. Przyjmując metodę włoskiego 

literaturoznawcy należałoby skonstruować wykresy, które przedstawiałyby zależności 

pomiędzy różnymi parametrami dzieła literackiego, jak chociażby pojawiające się 

motywy czy sposoby konstrukcji bohatera. Istotne znaczenie miałoby projektowanie 

drzew, które obrazowały rozwój problemów literatury. W projekcie Morettiego pojawią 

się jeszcze mapy, które w symboliczny sposób pomogłyby w uporządkowaniu 

elementów świata przedstawionego tekstu literackiego, umożliwiając wskazanie 

pojawiających się tendencji. W ten sposób badaczowi literatury dla młodzieży, jak 

proponuje autor książki Wykresy, mapy, drzewa. Abstrakcyjne modele na potrzeby 

historii literatury, udałoby się zrozumieć badaną literaturę jako całość, której nie da się 

odtworzyć z pojedynczych przypadków141. 

 Trzeba teraz spojrzeć na polski rynek wydawniczy książek dla dzieci  

i młodzieży z perspektywy jakościowej, wskazując na jego przemiany i dostrzegalne 

trendy w latach 2001-2015. Nie zamierzam jednak przedstawiać tutaj całego 

kalendarium wydarzeń ze wspomnianego sektora, zwrócę uwagę tylko na najistotniejsze 

punkty w obszarze twórczości dla nastolatków. W 2001 roku powieść  

o Harrym Potterze odniosła sukces wydawniczy i stała się bestsellerem142, co 

niewątpliwie miało znaczący wpływ na rozwój segmentu piśmiennictwa dla młodzieży. 

Przygody młodego czarodzieja zyskały spore grono czytelników, które zapewniło 

odbiorców dla kolejnych tomów cyklu. Rozbudzenie segmentu wydawniczego dla 

młodzieży z czasem przyczyniło się do wprowadzania do swojej oferty książek dla 

nastoletnich czytelników przez znaczące wydawnictwa. Wśród nich wskazać można 

 
140 F. Moretti, Przypuszczenia na temat literatury światowej, „Teksty Drugie” 2014, nr 4, s. 134-135. 

141 F. Moretti, Wykresy, mapy, drzewa. Abstrakcyjne modele na potrzeby historii literatury, Kraków 2016, 

s. 8. 

142 Ł. Gołębiewski, Rynek książki w Polsce 2001. Wydawnictwa, Warszawa 2001, s. 25. 



51 

 

następujące: Znak, Wydawnictwo Literackie, W.A.B. czy Wydawnictwo Dolnośląskie143. 

Stanowi to sygnał swego rodzaju nobilitacji dla literatury dla młodzieży, a także może 

świadczyć o jej jakości, czego gwarancję stanowi marka wydawnictwa. Ważnym 

momentem w rozwoju przemysłu wydawniczego dla niedorosłych czytelników był rok 

2005, kiedy nowości wydawnicze przekroczyły próg 50% wydawanych książek144. 

Dotychczas wśród propozycji książkowych dla młodych ludzi dominowały wznowienia 

lektur szkolnych i klasyki adresowanej do nich. Dominacja nowych książek, które 

poruszały problemy bliskie współczesnemu czytelnikowi, z pewnością prowadziła do 

większego zainteresowania przez potencjalnych odbiorców, w efekcie czego 

powstawała grupa sympatyków, oczekujących kolejnych wydań. Potwierdza to 

obserwowany sukces cyklu powieściowego o Harrym Potterze, który  

w 2007 roku wciąż uzyskiwał największe wyniki sprzedanych egzemplarzy145. Opisany 

trend zmienia się dopiero w 2009 roku, gdy coraz większą popularność odnotowuje się 

przy powieściach o wampirach Stephanie Meyer146. Wciąż jednak tylko utwory pisane  

w konwencji fantastycznej zyskują największe zainteresowanie. W 2013 roku sukces 

wydawniczy odnoszą dwie powieści: Igrzyska śmierci Suzanne Collins i Percy Jackson  

i Bogowie Olimpijscy Ricka Riordana147. Niewątpliwie cały czas na polskim rynku 

wydawniczym dominują przekłady obcej literatury dla młodzieży, co może mieć różne 

przyczyny. Z jednej strony wpływa na to obecność zagranicznych książek  

w popkulturze, z drugiej zaś – być może zbyt mała promocja rodzimej twórczości. 

Dopiero w 2014 roku widać wyraźny sukces wydawniczy, jaki osiągnęła powieść 

Magiczne drzewo Andrzeja Maleszki148. Pokazuje to, że również polska literatura może 

zyskać czytelników-sympatyków. Raporty o sytuacji rynku wydawniczego z tego roku 

odnotowują dwie ważne cechy, które przekładają się na rozwój literatury. Coraz częściej 

pojawiają się książki hybrydowe pod względem gatunku, a także trudna staje się do 

 
143 Ł. Gołębiewski, Rynek książki w Polsce 2003. Wydawnictwa, Warszawa 2003, s. 49. 

144 Ł. Gołębiewski, Rynek książki w Polsce 2005. Wydawnictwa, Warszawa 2005, s. 69. 

145 Ł. Gołębiewski, Rynek książki w Polsce 2007. Wydawnictwa, Warszawa 2007, s. 44. 

146 Ł. Gołębiewski, K. Frołow, P. Waszczyk, Rynek książki w Polsce 2009. Wydawnictwa, Warszawa 2009,  

s. 103. 

147 Ł. Gołębiewski, P. Waszczyk, Rynek książki w Polsce 2013. Wydawnictwa, Warszawa 2013, s. 145. 

148 Ł. Gołębiewski, P. Waszczyk, Rynek książki w Polsce 2014. Wydawnictwa, Warszawa 2014, s. 149. 
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wyznaczenia granica między literaturą dla młodzieży a literaturą dla dorosłych149. 

Ciekawe zmiany przynosi rok 2015, w którym obserwuje się stopniowe zwiększenie 

zainteresowanie książkami o problematyce obyczajowej przez nastolatków150. Nadal 

jednak sporą grupę sympatyków ma twórczość fantastyczna, obecnie w szczególności 

dystopie, takie jak chociażby Niezgodna Veronica Roth151. 

 Jak widać rynek wydawniczy książek dla młodzieży stopniowo się rozwija, 

znajdując własną grupę odbiorców. Pomagają w tym odnoszone sukcesy wydawnicze, 

które przyczyniają się do kolejnych. Trzeba w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że miano 

bestsellerów osiągają zazwyczaj książki tłumaczone z języków obcych. Może to 

w pewnym stopniu wskazywać na porażkę polskich propozycji lekturowych, gdyż nie 

znajdują one tak dużego zainteresowania wśród czytelników. Jedynym 

usprawiedliwieniem może być w tym przypadku oddziaływanie mass mediów i kultury 

popularnej, które zapewnia rozgłos na światową skalę poprzez różnorodne formy 

promocji, jak chociażby tworzenie gadżetów związanych z daną książką czy 

przygotowywanie jej adaptacji filmowej. Niestety polska promocja książkowa nie 

korzysta z aż tak szerokiego spektrum oddziaływań, co prawdopodobnie utrudnia 

uzyskanie przez nią sukcesów wydawniczych. Niepowodzenia na rynku wydawniczym 

nie oznaczają jednak, że tworzona w Polsce literatura dla młodzieży jest gorszej jakości. 

Potwierdzą to sukcesy, o których wspomnę w dalszej części tekstu.  

 Warto jeszcze podkreślić, że ważny czynnik dla rozwoju polskiego rynku 

wydawniczego stanowią nowości. Nastoletni czytelnik oczekuje od literatury, że będzie 

ona poruszać problemy aktualne dla niego. Stąd też duży przyrost nowych książek 

gwarantuje, że wśród nich pojawiają się interesujące tytuły. Wiąże się z tym 

niebezpieczeństwo nadmiaru publikacji w stosunku do potrzeb odbiorców. Niektóre 

z wydawanych pozycji mogą zostać szybko zastąpione nowościami zanim zdobędą 

zainteresowanie czytelnika.  

Moim zdaniem dobrym rozwiązaniem dla rozwoju instytucji literatury dla 

młodzieży w Polsce jest tworzenie cykli literackich bądź publikowanie tekstów w ramach 

 
149 Ibidem, s. 151. 

150 Ł. Gołębiewski, P. Waszczyk, Rynek książki w Polsce 2015. Wydawnictwa, Warszawa 2015, s. 153. 

151 Ibidem, s. 156. 
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serii literackich. Książka wzbudza w młodym odbiorcy zainteresowanie, co prowadzi do 

stałego kontaktu z kolejnymi tekstami literackimi152. Pojawia się tutaj ocena typu pars 

pro toto, która polega na przyjęciu założenia, że skoro jedna część danego cyklu czy serii 

wydawniczej spełniła oczekiwania czytelnika, to i pozostałe będą dla niego wartościowe. 

Zatem po zakończonej lekturze młody odbiorca sięgnie po następną z tej samej grupy.  

Z uwagi na opisany fenomen cykli i serii literackich omówię teraz wybrane ich 

przykłady, które pojawiły się na rynku wydawniczym między rokiem 2001 a 2015. Nim 

jednak przejdę do analizy, trzeba wyjaśnić znaczenie stosowanych pojęć. Przez cykl 

literacki rozumiem zbiór powiązanych ze sobą tekstów literackich, które zachowują 

autonomię, ale łączy je wspólnota elementów treściowych (m. in. postać, narrator, 

motyw, idea itp.)153. Natomiast w przypadku serii literackiej przyjmuję następującą 

definicję: 

 

[...] to grupa dzieł literackich wielu autorów, związana ze sobą tematycznie lub rodzajem, 

gatunkiem czy grupą literacką, realizującą określony program wydawniczy i przeznaczona dla 

określonego kręgu czytelniczego. Książki wchodzące w skład serii mają charakter wydawnictw 

zwartych, posiadają – obok tytułu własnego – tytuł i (niekiedy) liczbę porządkową serii, do której 

należą, a także wyróżniający je wspólny znak graficzny154.  

 

Przywołane terminy służą do nazwania odrębnych zjawisk, lecz bardzo często 

w przypadku publikacji dla młodzieży nakładają się na siebie. Oznacza to, że wśród serii 

literackich dla nastolatków pojawiają się cykle literackie. Przykładem może być trylogia 

Joanny Jagiełło, do której zalicza się Kawę z kardamonem155, Czekoladę  

z chili156 i Tiramisu z truskawkami157, będące częścią wielotomowej serii wydawniczej 

„Plus minus 16”. Powieści przedstawiają historię jednej bohaterki – nastoletniej Halinki,  

 
152 E. Jamróż-Stolarska, Serie literackie dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1989. Produkcja 

wydawnicza i ukształtowanie edytorskie, Warszawa 2014, s. 22. 

153 Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 2008, s. 85. 

154 E. Jamróż-Stolarska, Serie literackie..., s. 18-19. 

155 Zob. J. Jagiełło, Kawa z kardamonem, Łódź 2012. 

156 Zob. J. Jagiełło, Czekolada z chili, Łódź 2014. 

157 Zob. J. Jagiełło, Tiramisu z truskawkami, Łódź 2016. 
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w której życiu pojawia się kwestia przyrodniego rodzeństwa, a także problemy 

młodzieńczej miłości.   

Przejdę teraz do omówienia pięciu serii wydawniczych, które są adresowane do 

nastoletniego czytelnika. Przy ich wyborze kierowałem się kryterium popularności, 

różnorodności w zakresie problematyki i formy. Stąd też wśród wybranych serii 

literackich znalazły się następujące: „Plus minus 16”, „Seria w kratkę”, „Seria miętowa”, 

„Seria z kropką” i „Nastoletnie problemy”. W mojej analizie poszczególnych z nich 

zwrócę uwagę na następujące wyróżniki: poruszana problematyka, gatunek, bohater 

literacki, sposób ukształtowania, szata graficzna. 

Seria „Plus minus 16” przynależy do oferty wydawniczej łódzkiego Wydawnictwa 

Literatura, które jest wydawcą publikacji dla dzieci i młodzieży. W jej skład wchodzi 

obecnie 47 książek napisanych przez różnych autorów. Szczegółowy wykaz znajduje się 

w tabeli nr 2. Interesujące wydaje mi się tutaj, że proponowana nastolatkom seria 

zawiera generalnie książki aktualne, które wciąż powstają i uzupełniają ofertę. Jedyny 

wyjątek stanowią utwory Adama Bahdaja, które pochodzą z wcześniejszych czasów, ale 

najprawdopodobniej z uwagi na ciągłą popularność zostały włączone do „Plus minus 

16”. Przy okazji warto wspomnieć, że niektóre publikacje zostały pierwotnie wydawane 

w innym wydawnictwie i dopiero w ich kolejne wydanie znalazło się w zbiorze 

wydawnictwa Literatura. Tak było np. z Końcem gry Anny Onichimowskiej158, który 

wcześniej ukazał się w wydawnictwie Znak.  

Wszystkie pozycje omawianej serii wydawniczej są obyczajowymi powieściami 

dla młodzieży o różnej objętości. Dla przykładu Wszystkie lajki Marczuka Pawła 

Beręsewicza159 to zaledwie 136 stron, natomiast Tetrus Kazimierza Szymeczki160 liczy aż 

437 stron. W kwestii problematyki opisywanego zbioru tekstów literackich najlepiej 

przywołać jego charakterystykę, która pojawia się na stronie internetowej 

wydawnictwa: 

 

 
158 Zob. A. Onichimowska, Koniec gry, Kraków 2012. 

159 Zob. P. Beręsewicz, Wszystkie lajki Marczuka, Łódź 2012. 

160 Zob. K. Szymeczko, Tetrus, Łódź 2015. 
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Powieści z tej serii to skok na głęboką wodę; w codzienne problemy młodzieży 

(chłopaków i dziewczyn), ich dyskusje z najbliższymi, pierwsze poważne związki i decyzje. 

Znajdziecie tu aktualne historie, słodko-gorzkie – jak życie każdego, kto już trochę zna smak 

dorosłości161. 

 

Przytoczone słowa świetnie oddają specyfikę serii wydawniczej, w której 

podejmuje się różnorodne tematy i nie unika się tych trudnych, o których niezbyt chętnie 

się mówi. Za ilustrację niech posłużą m. in. Syn złodziejki Grażyny Bąkiewicz (pobyt  

w domu dziecka)162, Pozłacana rybka Barbary Kosmowskiej (śmiertelna choroba)163 czy 

Świat do góry nogami Beaty Ostrowickiej (wychowywanie się bez matki)164. 

Podejmowane w powieściach zagadnienia mają skłonić czytelników do refleksji nad 

nimi, zostawiając im możliwość własnej oceny sytuacji i postaci literackich. Istotną rolę 

odgrywa przy tym narracja, która zazwyczaj jest prowadzona z perspektywy 

nastoletniego bohatera, co pozwala odbiorcy zrozumieć przedstawiony problem. 

Pojawia się tutaj zróżnicowanie ze względu na płeć, gdyż postaciami głównymi są 

zarówno dziewczęta (m. in. w Wywrotce Kazimierza Szymeczki165), jak  

i chłopcy (Igor Barbary Ciwoniuk166). Dzięki temu prawie każdy nastoletni czytelnik może 

wśród książek z „Plus minus 16” odnaleźć pozycję, która go zainteresuje.  

Omawiana seria literacka ma swoją charakterystyczną szatę graficzną. Na 

okładce, oprócz tytułu i autora, pojawia się kolorowa ilustracja, która najczęściej 

przedstawia główną postać z książki. Dodatkowym elementem graficznym jest też znak 

(logo) całego zbioru książek, który znajduje się w widocznym miejscu (najczęściej 

w prawym górnym rogu okładki). Przypomina on etykietkę, którą przyczepia się do 

przedmiotów. Przykładową okładkę książki z tej serii przedstawia ilustracja nr 1.  

 

 
161 Opis serii „Plus minus 16” na stronie Wydawnictwa Literatura, http://www.wyd-

literatura.com.pl/atrybuty/plus-minus-16.html (dostęp 12 lutego 2017 roku).  

162 Zob. G. Bąkiewicz, Syn złodziejki, Łódź 2012. 

163 Zob. B. Kosmowska, Pozłacana rybka, Łódź 2014. 

164 Zob. B. Ostrowicka, Świat do góry nogami, Łódź 2014. 

165 Zob. K. Szymeczko, Wywrotka, Łódź 2012. 

166 Zob. B. Ciwoniuk, Igor, Łódź 2011. 
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Ilustracja 1. Przykładowa okładka książki z serii "Plus minus 16" 

 

Źródło: K. Szymeczko, Tetrus, Łódź 2015 (projekt okładki – Elżbieta Chojna). 

 

Kolejną omawianą serią literacką jest „Seria miętowa”, którą publikuje 

Wydawnictwo Egmont. Zawiera ona zbiór 17 powieści dla młodzieży, które napisała Ewa 

Nowak. Wszystkie z nich poruszają problemy typowe dla nastoletniego odbiorcy, jednak 

wśród nich najważniejsze stają się kwestie związane z młodzieńczą miłością i jej 

konsekwencjami. W Bardzo białej wronie pojawia się sprawa nazbyt zazdrosnego 

i stosującego przemoc chłopaka167, zaś w Ogonie kici – uczucie do dużo starszego 

mężczyzny168. Trzeba tutaj zauważyć, że poszczególne narracje w „Serii miętowej” są 

prowadzone z perspektywy głównej bohaterki-nastolatki, która przedstawia zdarzenia 

ze swojego punktu widzenia. Ma to wpływ na wyznaczenie grona typowych czytelników, 

którzy sięgną po lektury Ewy Nowak. Wprowadzenie dziewczęcej narracji wskazuje, że 

powieści spodobają się raczej czytelniczkom, choć nie powinno się wykluczać, że znajdą 

one zainteresowanie wśród nastolatków, którzy będą chcieli poznać sposób patrzenia 

na relacje damsko-męskie z perspektywy kobiety. 

W „Serii miętowej” obowiązuje jednolita szata graficzna, której przykład jest 

przedstawiony na ilustracji nr 2. Na okładce znajdują się podstawowe informacje 

o książce, którym towarzyszą motywy plastyczne nawiązujące do problematyki 

poszczególnych tomów. W prawym górnym rogu zawsze pojawia się logo serii literackiej, 

które przypomina etykietkę, na której znajduje się czarne z serce z podpisem „miętowa”. 

 
167 Zob. E. Nowak, Bardzo biała wrona, Warszawa 2013. 

168 Zob. E. Nowak, Ogon kici, Warszawa 2006. 
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Wprowadzony tutaj motyw ma wskazywać na główną problematykę, jaką poruszają 

powieści Ewy Nowak. Warto tutaj zauważyć, że czarne serca wykorzystano również  

w tekście, gdzie służą one do rozdzielania całego utworu na części. 

 

Ilustracja 2. Przykładowa okładka książki z "Serii miętowej" 

 

Źródło: E. Nowak, Diupa, Warszawa 2013 (projekt graficzny serii – Dorota Nowacka). 

 

Przybliżę dwie serie wydawnicze, które znajdują się w ofercie warszawskiego 

Wydawnictwa Nasza Księgarnia. Pierwszą z nich jest „Seria z kropką”, której omówienie 

wydaje się problematyczne. Wynika to z faktu, że wydawca niektóre  

z książek opublikował wcześniej w innej serii wydawniczej. Jako przykład wskazać mogę 

powieść Rupieciarnia na końcu świata Agaty Mańczyk169, która pierwotnie znalazła się 

w serii „Tylko dla dziewczyn”. Stąd też trudne będzie precyzyjne określenie, które książki 

wchodzą w skład „Serii z kropką”. W chwili pisania tej pracy niektóre teksty literackie 

funkcjonują w obu seriach wydawniczych170, mimo to scharakteryzuję serię na 

podstawie pozycji, które łączy wspólna szata graficzna. Przykładową okładkę serii można 

zobaczyć na ilustracja nr 3. Logo „Serii z kropką” znajduje się w lewym rogu i przypomina 

naklejkę, którą oznacza się przynależność. Ma ona kształt paska z kropką i nazwą serii 

 
169 Zob. A. Mańczyk, Rupieciarnia na końcu świata, Warszawa 2012. 

170 Por. Katalog książek na stronie wydawnictwa Nasza Księgarnia, http://nk.com.pl/seria-z-

kropka/207/seria.html, http://nk.com.pl/tylko-dla-dziewczyn/123/seria.html (dostęp 15 lutego 2017 

roku). 
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literackiej. Na okładce obok autora i tytułu zamieszcza się zawsze ilustrację, 

przedstawiającą główną bohaterkę danej książki.  

 

Ilustracja 3. Przykładowa okładka książki z "Serii z kropką" 

 

Źródło: A. Gil, Herbata z jaśminem, Warszawa 2012 (projekt okładki – Marta Weronika Żurawska-

Zaręba). 

 

Książki z omawianej serii literackiej poruszają problematykę, która jest bliska 

nastoletniej dziewczynie. Podobnie, jak w „Serii miętowej” dominuje tutaj kwestia 

młodzieńczej miłości, ale także relacji rodzinnych czy przyjacielskich. Dla przykładu 

wskazać można powieść Przecież Cię znam Beaty Ostrowickiej, gdzie pojawia się kwestia 

rozbitej rodziny, przyjaciela homoseksualisty i oczywiście zakochania171. Wprowadzenie 

wskazanej problematyki, a także posługiwanie się narracją z perspektywy nastolatki, 

wyraźnie wskazuje na to, że książki kierowane są do nastoletnich czytelniczek. Trzeba 

jednak tutaj zaznaczyć, że przewidywanym odbiorcą książek z „Serii z kropką” mają być 

starsze nastolatki. 

Obok omówionej serii Wydawnictwo Nasza Księgarnia prowadzi również „Serię 

w kratkę”. Tworzą ją powieści obyczajowe, które piszą różne autorki. Przedstawione są 

w nich historie młodych bohaterek (zazwyczaj gimnazjalistek), zmagających się z różnymi 

problemami wieku dojrzewania. Wśród nich wskazać można m. in. następujące: brak 

kontaktu z biologicznym ojcem (M jak dżeM Agnieszki Tyszki172), przemoc (Motyle 

 
171 Zob. B. Ostrowicka, Przecież Cię znam, Warszawa 2014. 

172 Zob. A. Tyszka, M jak dżeM, Warszawa 2007. 
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dzienne, motyle nocne Małgorzaty Jurczak173), przesadne dbanie o wygląd zewnętrzny 

(Sezon na zielone kasztany Barbary Kosmowskiej174). Uczynienie głównymi bohaterami 

nastoletnich dziewcząt wskazuje, że książki z ”Serii w kratkę” będą chętniej czytane przez 

adolescentki. Warto jeszcze zwrócić uwagę na ich szatę graficzną, której przykład widać 

na ilustracji nr 4. Na okładce dominującym elementem jest tło, które przedstawia motyw 

kratki. Na nim znajdują się podstawowe informacje o książce wraz z ilustracją głównej 

bohaterki. W prawym dolnym rogu pojawia się logo omawianej serii, które tworzy jej 

nazwa zapisana w odrębnych kratkach. Wykorzystane tutaj motywy graficzne nawiązują 

do tytułu serii i ułatwiają rozpoznanie książek spośród innych.  

 

Ilustracja 4. Przykładowa okładka książki z "Serii w kratkę" 

 

Źródło: A. Tyszka, M  jak dżeM, Warszawa 2007 (projekt okładki – Agata Raczyńska). 

 

Na koniec przedstawię jeszcze serię literacką „Nastoletnie Problemy”, która 

znajduje się w ofercie wydawniczej krakowskiego Wydawnictwa Skrzat. Tworzą ją 

powieści obyczajowe, które są adresowane do młodzieży zarówno tej młodszej (np. 

Majowy weekend Beaty Waniek175), jak i tej starszej (np. Makary Elżbiety Jodko-Kuli176). 

Ponadto opisywana seria odznacza się zróżnicowaniem pod względem, płci, co 

zapewnia, że i nastoletnie dziewczęta i nastoletni chłopcy mogą znaleźć książkę 

 
173 Zob. M. Jurczak, Motyle dzienne, motyle nocne, Warszawa 2014. 

174 Zob. B. Kosmowska, Sezon na zielone kasztany, Warszawa 2013. 

175 Zob. B. Waniek, Majowy weekend, Kraków 2008. 

176 Zob. E. Jodko-Kula, Makary, Kraków 2013. 
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odpowiednią dla własnych potrzeb. Tematem poszczególnych powieści są, jak już 

wskazuje nazwa serii, nastoletnie problemy. Autorki starają się na pierwszym planie 

umieścić tzw. trudne tematy, które wymagają szczegółowe omówienia. W Julce Elżbiety 

Jodko-Kuli poruszona zostaje kwestia dziecka po rozwodzie rodziców177, zaś w Hajlajfie 

Marty Sienkiewicz – dzieci porzuconych przez rodziców178. W tym miejscu należy 

podkreślić, że powieści z serii „Nastoletnie Problemy” mają dużą wartość terapeutyczną 

i mogą pobudzać do zastanowienia się nad ważnymi tematami. Szata graficzna 

przedstawianych tekstów literackich składa się z podobnych elementów, jak we 

wcześniej omówionych przykładach. Interesujące jednak wydaje się zamieszczane logo, 

które ma postać telefonu komórkowego podpisanego nazwą serii. Taki motyw graficzny 

można potraktować jako symbol współczesnego pokolenia nastolatków, które na co 

dzień posługuje się nowoczesnymi technologiami.  

 

Ilustracja 5. Przykładowa okładka książki z serii "Nastoletnie problemy" 

 

Źródło 1: E. Borek, Uciekinierka, Kraków 2011 (opracowanie graficzne – Agnieszka Kłos). 

 

Na polskim rynku wydawniczym książek dla młodzieży funkcjonuje kilka 

znaczących serii literackich, które stale powiększają się o nowe pozycje. Składają się na 

nie powieści obyczajowe, które poruszają różne aspekty okresu adolescencji 

i uzyskiwania dojrzałości. Dominującą tematykę stanowi jednak nastoletnia miłość, jej 

przejawy i skutki. Bohaterami powieści z omawianych serii literackich są przede 

 
177 Zob. E. Jodko-Kula, Julka, Kraków 2008. 

178 Zob. M. Sienkiewicz, Hajlajf, Kraków 2013. 
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wszystkim dziewczęta, choć pojawiają się też utwory, w których wiodąca postać to 

chłopiec. Stąd też można przypuszczać, że przedstawione propozycje książkowe 

wzbudzą zainteresowanie w nastoletnich czytelniczkach. Każda z serii literackiej ma 

swoją odrębną szatę graficzną, która zapewnia jej zidentyfikowanie i zachęca do lektury.   



Tabela 2. Wybrane serie wydawnicze dla młodzieży z lat 2001-2015 

Nazwa serii 

wydawniczej 
Wydawca Tytuły 

Plus minus 16 

 

Wydawnictwo 

Literatura 

Bahdaj Adam, Gdzie twój dom, Telemachu (wznowienie) 

Bahdaj Adam, Telemach w dżinsach (wznowienie) 

Bąkiewicz Grażyna, Będę u Klary 

Bąkiewicz Grażyna, O melba!  

Bąkiewicz Grażyna, Stan podgorączkowy  

Bąkiewicz Grażyna, Syn złodziejki 

Beręsewicz Paweł, Pieniądze albo kasa  

Beręsewicz Paweł, Wszystkie lajki Marczuka 

Ciwoniuk Barbara, Igor  

Ciwoniuk Barbara, A jeśli zostanę  

Ciwoniuk Barbara, Ania 

Ciwoniuk Barbara, Musisz to komuś powiedzieć  

Ciwoniuk Barbara, Rokko  

Ciwoniuk Barbara, Uciec jak najbliżej 

Ciwoniuk Barbara, Wakacje z gangsterem 

Ciwoniuk Barbara, Własny pokój 

Combrzyńska-Nogala Dorota, Możesz wybrać, kogo chcesz  

Combrzyńska-Nogala Dorota, Skutki uboczne eliksiru 

miłości 

Jagiełło Joanna, Czekolada z chili  

Jagiełło Joanna, Kawa z kardamonem  

Jagiełło Joanna, Tiramisu z truskawkami 

Kosmowska Barbara, Buba  

Kosmowska Barbara, Buba: Sezon ogórkowy  

Kosmowska Barbara, Niechciana  

Kosmowska Barbara, Pozłacana rybka  

Kosmowska Barbara, Puszka  

Kosmowska Barbara, Samotni.pl  

Onichimowska Anna, Dziesięć stron świata  

Onichimowska Anna, Koniec gry 

Orlińska Zuzanna, Ani słowa o Zosi!  



63 

 

Nazwa serii 

wydawniczej 
Wydawca Tytuły 

Ostrowicka Beata, Misia rządzi  

Ostrowicka Beata, Świat do góry nogami 

Ostrowicka Beata, Zaledwie kilka dni 

Ryrych Katarzyna, Denim blue  

Ryrych Katarzyna, Jasne dni, ciemne dni 

Ryrych Katarzyna, Pepa w raju: Najkrótsza opowieść  

o miłości  

Ryrych Katarzyna, Za wszelką cenę 

Stenka Barbara, Sekundnik  

Szymeczko Kazimierz, Czworo i kości  

Szymeczko Kazimierz, Kopidoł i Kwiaciareczka  

Szymeczko Kazimierz, Milion w pięć dni  

Szymeczko Kazimierz, Święty w kapeluszu 

Szymeczko Kazimierz, Tajemnica jednej nocy 

Szymeczko Kazimierz, Wywrotka  

Trojanowski Tomasz, Stroiciel  

Ziemnicka Katarzyna, Jagodowe niebo  

Zienkiewicz Ewa, Pomyśl tylko życzenie 
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Nazwa serii 

wydawniczej 
Wydawca Tytuły 

Seria 

miętowa 

Wydawnictwo 

Egmont 

Nowak Ewa, Wszystko, tylko nie mięta 

Nowak Ewa, Diupa 

Nowak Ewa, Krzywe 10 

Nowak Ewa, Lawenda w chodakach 

Nowak Ewa, Drugi 

Nowak Ewa, Michał Jakiśtam 

Nowak Ewa, Ogon Kici 

Nowak Ewa, Kiedyś na pewno 

Nowak Ewa, Rezerwat niebieskich ptaków 

Nowak Ewa, Bardzo biała wrona 

Nowak Ewa, Niewzruszenie 

Nowak Ewa, Dane wrażliwe 

Nowak Ewa, Drzazga 

Nowak Ewa, Mój Adam 

Nowak Ewa, Dwie Marysie 

Nowak Ewa, Niebieskie migdały 

Nowak Ewa, Pierwsze koty 

Seria z kropką Nasza 

Księgarnia 

Gil Agnieszka, Herbata z jaśminem 

Gutowska-Adamczyk Małgorzata, 13. Poprzeczna 

Gutowska-Adamczyk Małgorzata, Niebieskie nitki 

Gutowska-Adamczyk Małgorzata, Wystarczy, że jesteś 

Karwan-Jastrzębska Ewa, Sobowtór 

Łacina Anna, Dzika jabłoń 

Łacina Anna, Kradzione róże 

Łacina Anna, Miłość pod Psią Gwiazdą 

Łacina Anna, Niebo nad pustynią  

Mańczyk Agata, Duża kieszeń na kłopoty 

Mańczyk Agata, Rupieciarnia na końcu świata  

Ostrowicka Beata, Przecież cię znam 

Sowa Izabela, Agrafka 

Suwalska Dorota, Czarne jeziora 
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Nazwa serii 

wydawniczej 
Wydawca Tytuły 

Seria w kratkę Nasza 

Księgarnia 

Bancarzewska Wiesława, Noc nad Samborzewem  

Grętkiewicz Ewa, Zakręcona na Maksa 

Kacprzyk Agnieszka, Polowanie na niebieskie migdały 

Kosmowska Barbara, Panna Foch  

Kosmowska Barbara, Sezon na zielone kasztany  

Madera Marta, Kroplówka z marzeniami  

Suwalska Dorota, Piegowate niebo  

Tyszka Agnieszka, Kawa dla kota  

Tyszka Agnieszka, M jak dżeM  

Tyszka Agnieszka, Miłość bez konserwantów  

Jurczak Małgorzata, Motyle dzienne, motyle nocne 

Wróblewska Beata, Wszystko świetnie 

Nastoletnie 

problemy 

Wydawnictwo 

Skrzat 

Borek Elżbieta, Uciekinierka 

Jodko-Kula Elżbieta, Adam 

Jodko-Kula Elżbieta, Anka  

Jodko-Kula Elżbieta, Julka  

Jodko-Kula Elżbieta, Karina  

Jodko-Kula Elżbieta, Maciek  

Jodko-Kula Elżbieta, Makary 

Jodko-Kula Elżbieta, Olka  

Ostrowska Ewa, Bociany zawsze wracają do gniazd 

Ostrowska Ewa, Głupia jak wszyscy  

Ostrowska Ewa, Księżniczka i wszy  

Sienkiewicz Marta, Hajlajf  

Trziszka Milena, Dwa serca do płaczu  

Waniek Beata, Majowy weekend 

Waniek Beata, Zośka 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Jeden z aspektów funkcjonowania rynku wydawniczego książek dla młodzieży 

stanowi niewątpliwie życie literackie, które warto scharakteryzować. Skoncentruję się 

tutaj na okresie 2001-2015, przywołując najważniejsze instytucje, akcje promocyjne  
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i nagrody literackie. Centralną rolę odgrywa tutaj IBBY, czyli International Board on 

Books for Young People. Jest to organizacja, która zajmuje się upowszechnianiem 

wartościowej literatury dla dzieci i młodzieży179. Swoje cele realizuje ona poprzez 

nagradzanie publikacji dla niedorosłego czytelnika, a także organizację różnych akcji 

promujących czytelnictwo. W Polsce znaczącą rolę odgrywa Polska Sekcja IBBY, 

ponieważ przede wszystkim swoją działalność koncentruje wokół rodzimych książek dla 

dzieci i młodzieży. Dla funkcjonowania i rozwoju literatury dla nastoletniego czytelnika 

istotny jest Konkurs „Książka Roku”, w którym promuje się jej najlepszych pisarzy, 

ilustratorów i akcje upowszechniające czytelnictwo180. Z uwagi na temat niniejszej 

rozprawy interesująca wydaje się jedynie kategoria nagrodzonych książek dla 

nastolatków, których wykaz zamieszczam w tabeli nr 3. Muszę w tym miejscu zaznaczyć, 

że do 2006 roku Nagrodę „Książka Roku” przyznawano bez podziału na podkategorie181. 

Nie oznacza to jednak, że twórczość dla młodzieży była pomijana. Dla przykładu w 2002 

roku nagrodzono powieść O melba! Grażyny Bąkiewicz, w 2005 roku dwutomową 

powieść o przygodach Feliksa, Neta i Niki Rafała Kosika, a wyróżnienie przyznano książce 

Lot Komety Anny Onichimowskiej. Obecność polskiej literatury dla młodzieży wśród 

laureatów czy też tylko finalistów znaczącego konkursu literackiego świadczy 

o ponadprzeciętnej wartości, co z pewnością zachęca do lektury tego rodzaju publikacji. 

Nagrodzone książki mogą również posłużyć badaczom do opisywania cech 

charakterystycznych twórczości dla nastolatków, a także do wskazywania i omawiania 

jej przemian.  

 

Tabela 3. Książki dla młodzieży nagrodzone w Konkursie „Książka Roku” przez Polską Sekcję IBBY 

Rok Tytuł i autor nagrodzonej książki 

2007 

Pozłacana rybka Barbara Kosmowska 

Kotka Brygidy Joanna Rudniańska (wyróżnienie) 

Dziesięć stron świata Anna Onichimowska (wyróżnienie)  

 
179 M. Kulik, Co to jest IBBY?, „Kwartalnik Polonistyczny. Konteksty Kulturowe” 2009, nr 1-2, s. 239. 

180 Z. Ożóg-Winiarska, IBBY. Nagrody za twórczość dla dzieci i młodzieży, [w:] Literatura dla dzieci  

i młodzieży (po roku 1980). T. 2, red. K. Heska-Kwaśniewicz, Katowice 2009, s. 80. 

181 Zob. wykaz nagrodzonych książek na stronie Polskie Sekcji IBBY, http://www.ibby.pl/?page_id=52 

(dostęp 16 lutego 2017 roku).  
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2008 
13. Poprzeczna Małgorzata Gutowska-Adamczyk  

Powiem Julce Krystyna Siesicka (wyróżnienie) 

2009 

Bardzo biała wrona Ewa Nowak  

Szczury i wilki Grzegorz Gortat (wyróżnienie) 

Czerwona kartka dla Sprężyny Jacek Podsiadło (wyróżnienie) 

2010 

Omega Marcin Szczygielski 

Kiedy zegar wybije dziesiątą Agnieszka Błotnicka (wyróżnienie) 

Czynnik miłości Anna Łacina (wyróżnienie) 

2011 
Jajko księżyca Zofia Beszczyńska 

Musisz to komuś powiedzieć Barbara Ciwoniuk (wyróżnienie) 

2012 

Oro Marcel A. Marcel 

Ciepło – zimno. Zagadka Fahrenheita Anna Czerwińska-Rydel (wyróżnienie) 

Zupa z jeża Magdalena Kozłowska (wyróżnienie) 

2013 
Most nad Missisipi Ewa Przybylska 

Arka czasu Marcin Szczygielski (wyróżnienie)  

2014 
Franciszka Anna Piwkowska 

Stroiciel Tomasz Trojanowski (wyróżnienie) 

2015 

5 sekund do Io Małgorzata Warda  

Królowa ptaków Zofia Beszczyńska (wyróżnienie) 

Król Katarzyna Ryrych (wyróżnienie) 

2016 

Rutka Joanna Fabicka 

Mówcie mi Bezprym Grażyna Bąkiewicz (wyróżnienie) 

Czarne jeziora Dorota Suwalska (wyróżnienie) 

Teatr Niewidzialnych Dzieci Marcin Szczygielski (wyróżnienie) 

2017 

Serce Neftydy Marcin Szczygielski 

16.10 do Bergamo Piotr Rowiński (wyróżnienie) 

Jasne dni, ciemne dni Katarzyna Ryrych (wyróżnienie) 

2018 Jak ziarna piasku Joanna Jagiełło 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W życiu literackim wokół książek dla młodzieży ważną rolę odgrywają 

specjalistyczne czasopisma, do których należą „Guliwer” i „Ryms”. Pierwsze z nich cieszy 
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się dość długą tradycją i obecnie pełni funkcję „instytucji opiniotwórczej”182 w zakresie 

twórczości dla niedorosłych czytelników. W „Guliwerze” pojawiają się recenzje nowości 

wydawniczych dla młodzieży, ale także artykuły przeglądowe i naukowe o tym 

segmencie rynku książki. Czasopismo „Ryms” jest nowym periodykiem, który na bieżąco 

prezentuje literaturę dla niedorosłych czytelników. Można w nim także znaleźć 

popularnonaukowe artykuły o wybranych problemach twórczości dla dzieci i młodzieży. 

Oba czasopisma z pewnością sprzyjają popularyzacji książek, a tym samym rozbudzaniu 

zainteresowania lekturą. Pozwalają one na zapoznanie się z nowościami i wybranie 

odpowiedniej pozycji. Dla badaczy większe znaczenie ma „Guliwer”, w którym zawsze 

pojawiają się rozprawy naukowe poświęcone aktualnym sprawom związanym  

z literaturą dla dzieci i młodzieży. 

Warto jeszcze wspomnieć o akcjach, których priorytet stanowi promocja czytania 

wśród nastolatków. Wśród nich najbardziej znaną jest kampania „Cała Polska czyta 

dzieciom”, która rozpoczęła się w 2001 roku183. Ideą akcji jest wyrobienie w młodych 

ludziach nawyku czytania każdego dnia. Jej działania obejmują przede wszystkim 

najmłodszych czytelników, ale niektóre z nich angażują również młodzież. W mojej 

ocenie kluczową rolę ogrywają tutaj formy aktywizujące nastolatków, które oprócz 

zachęcenia do czytania proponują rozmawianie o przeczytanych książkach 

w niekonwencjonalny sposób, czego przykładem mogą być organizowane turnieje 

czytania184. Wartościową inicjatywę stanowi tworzenie list polecanych tekstów 

literackich. Obecnie funkcjonuje „Złota lista”, która zawiera książki pozytywnie 

oddziałujące na młodego czytelnika185. Warto tutaj zauważyć, że wśród nich pojawiają 

się zarówno pozycje z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży, jaki klasyki literackiej.  

 
182 M. Wójcik-Dudek, Podróżując przez Morze Tekstów. „Guliwer” – czasopismo o książce dla dziecka,  

[w:] Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980). T. 2, red. K. Heska-Kwaśniewicz, Katowice 2009,  

s. 108. 

183 P. Dobrołęcki, D. Dobrołęcka, Rynek książki w Polsce 2015. Targi, instytucje kultury, media, Warszawa 

2015, s. 149. 

184 Zob. Strona internetowa Fundacji ABCXXXI „Cała Polska czyta dzieciom”, 

http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/turniej-czytania-pn_-%22mlodziez-slucha_-mlodziez-czyta%22 

(dostęp 10 marca 2019 roku). 

185 http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/zlota-lista (dostęp 10 mara 2019 roku). 
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W tym kontekście pozostaje jeszcze wspomnieć o działalności bibliotek, które 

również starają się zachęcić młodych ludzi do lektury książek. Zostaną tutaj omówione 

wybrane formy promocji czytelnictwa oferowane przez Oddział dla Młodzieży 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, w których uczestniczyłem bądź 

o których rozmawiałem z pracownikami biblioteki. W marcu 2014 roku z okazji rocznicy 

śmierci Doroty Terakowskiej zorganizowano panel dyskusyjny poświęcony jej 

twórczości. Wzięli w nim udział gimnazjaliści, którzy dyskutowali z dorosłymi 

czytelnikami, literaturoznawcami i recenzentami. Wydarzenie pozwoliło przybliżyć 

powieści Terakowskiej, ale też stanowiło inspirację do innego spojrzenia na czytane 

książki. W 2015 roku odbyło się spotkanie z Anną Onichimowską, która opowiedziała 

o procesie twórczym i zachęcała do lektury. Dla młodych czytelników najciekawszą 

okazała się możliwość porozmawiania z pisarką o jej doświadczeniach czytelniczych oraz 

napisanych przez nią książkach. W tym samym roku powstał dyskusyjny klub książki,  

w którym mogą brać udział nastoletni czytelnicy. W trakcie spotkań prowadzone są 

inspirujące dyskusje o nowościach wydawniczych, ale także o lekturach najchętniej 

czytanych przez czytelników biblioteki. Wszystkie przybliżone tutaj działania włączają 

młodych czytelników w aktywne życie literackie, rozbudzając w nich równocześnie 

zamiłowanie do czytania.  

Polski rynek książki dla młodzieży cały czas dynamicznie się rozwija jako oddzielny 

segment. Wciąż są wydawane nowe publikacje, które cechują się obecnością 

problematyki aktualnej dla nastolatka. Z rozwojem rynku wydawniczego współgra życie 

literackie, które tworzą działania promujące czytanie wśród młodzieży. 
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Rozdział 2.  

Nastoletni czytelnik 
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2.1. Wokół kategorii młodzieży 

 

 Prowadząc rozważania na temat literatury dla nastolatków trzeba wyjaśnić, jak 

jest rozumiana sama kategoria młodzieży. Przywołam poniżej definicje wypracowane na 

różnych polach badawczych, aby wydobyć z nich najważniejsze wyróżniki 

charakteryzowanego zjawiska. Ciekawa wydaje się przy tym kwestia okoliczności 

powstania pojęcia młodzieży, a także jego historia. Geneza terminu może tutaj pomóc  

w wyjaśnieniu przyczyn dość późnego wyodrębnienia się działu literatury dla 

nastoletnich czytelników. Na osobne omówienie zasługuje jeszcze różnorodność 

w zakresie używanej terminologii, którą niejednokrotnie stosuje się przy opisywaniu 

młodzieży. Pozwoli to uporządkować aparat pojęciowy, prezentując wzajemne relacje 

pomiędzy przywołanymi określeniami. 

 Charakterystykę kategorii młodzieży rozpocznę od analizy definicji słownikowej, 

aby wskazać, jak jest ona wyjaśniania w codziennym języku. Według Słownika języka 

polskiego PWN: „młodzież to młodzi ludzie”186. Jest to bardzo ogólna eksplikacja, która 

nie pozwala na precyzyjne wyznaczenie zakresu, do jakiego można odnieść analizowane 

słowo. Jedynym wprowadzonym wyróżnikiem pozostaje tutaj użyty przymiotnik, który 

ewokuje pojęcie młodość. Bardzo często pojawia się ono w opisie młodzieży i prymarnie 

określa ‘okres życia zawarty między dzieciństwem a wiekiem dojrzałym’, a sekundarnie 

‘zespół cech i zachowań właściwych temu okresowi’187. Na podstawie przedstawionych 

definicji można wnioskować, że młodzież tworzą ludzie, którzy znajdują się  

w określonym momencie życia (młodości), ale też ci reprezentujący typowe dla niego 

właściwości. Nieostrość omawianej kategorii potwierdzają zarejestrowane związki 

frazeologiczne: przeżyć drugą młodość ‘będąc w starszym wieku poczuć się znowu 

młodym, silnym i sprawnym’188 oraz być wiecznie młodym ‘zachowywać młodość, nie 

 
186 Słownika języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/mlodziez;2483972.html (dostęp 14 sierpnia 

2017 roku). 

187 Słownika języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/m%C5%82odo%C5%9B%C4%87.html 

(dostęp 14 sierpnia 2017 roku). 

188 A. Kłosińska, E. Sobol, A. Stankiewicz, Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami, Warszawa 

2007, s. 252. 
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starzeć się duchowo’189. Przywołane stałe połączenia słowne wskazują, że stan młodości 

jest postrzegany subiektywnie, więc trudno precyzyjnie wyznaczyć jego granice.  

W związku z tym sama analiza językowego obrazu młodzieży wydaje się niezbyt 

wystarczająca do scharakteryzowania kategorii młodych ludzi. Przejdę zatem teraz do 

omówienia różnych definicji pojęcia młodzieży z odmiennych perspektyw badawczych. 

Trzeba tutaj zauważyć, że charakteryzowana kategoria znajduje się w polu 

zainteresowania takich dyscyplin, jak socjologia, psychologia społeczna, antropologia 

kulturowa, pedagogika i psychologia rozwojowa190. Toteż może tłumaczyć dość duży 

zasób różnorodnych określeń, wykorzystywanych przy opisie młodzieży, które omówię 

w dalszej części podrozdziału. Ich wykaz przedstawiono na wykresie nr 2.  

 

  

 

 

  

  

 
189 Ibidem. 

190 H. M. Griese, Socjologiczne teorie młodzieży. Wprowadzenie, przekł. J. Dąbrowski, Kraków 1996, s. 18.  

MŁODZIEŻ

adolescencja

dorastanie

młodość

nastolatek

dojrzewanie

pokwitanie

moratorium

pubertacja

Wykres 4. Podstawowe określenia związane kategorią młodzieży  

Źródło: opracowanie własne 
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Na początku muszę zauważyć, że socjologiczna kategoria młodzieży posiada dość 

krótką historię. Jej wyraźne wyodrębnienie się jest datowane dopiero na lata 

pięćdziesiąte i sześćdziesiąte XX wieku191, a przyczyna tego wiąże się z zachodzącymi 

wówczas przemianami społeczno-kulturalnymi (m. in. rozwój publicznej oświaty). 

Niemniej jednak już wcześniej dostrzegano kształtowanie się odrębnej grupy tworzonej 

przez adolescentów, nawet przed czasami rewolucji przemysłowej192. Jednak za 

kluczowy moment rozpoczęcia formowania się młodzieży uznaje się początek ery 

industrialnej i powstanie klasy społecznej mieszczaństwa193. Należy zauważyć, że wtedy 

opisywana grupa nie stanowiła tak istotnej i ważnej kategorii społecznej w porównaniu 

z czasami współczesnymi. Przedstawione tutaj granice temporalne odnoszą się jedynie 

do spojrzenia z punktu widzenia socjologicznego. Młodzieńczego okresu zmian 

rozwojowych ludzie doświadczali bowiem od zawsze, ale nie stanowiło to podstawy do 

wydzielenia osobnej grupy społeczeństwa.  

 Odkąd młodzież wyodrębniła się jako samodzielna kategoria społeczna, stała się 

jednocześnie przedmiotem zainteresowania różnych dyscyplin i subdyscyplin. 

Podejmowane próby jej opisania wielokrotnie odnoszą się do pojęcia młodości, co 

motywuje do omawiania obydwu terminów jako wzajemnie się uzupełniających. 

Pozwoli to na stworzenie pełnego obrazu charakteryzowanego zjawiska i wskazania 

najistotniejszych wyróżników.  

 Teorie młodzieży i młodości można posegregować w trzy grupy, w których 

przyjmuje się odmienne spojrzenia i założenia. Wśród nich wyróżnia się: koncepcje 

biologiczno-psychologiczne, koncepcje humanistyczno-filozoficzne i koncepcje 

socjologiczne. Pierwsza grupa bazuje na przemianach człowieka, które wiążą się z jego 

naturalnym rozwojem. Należy do niej fazowy model rozwojowy człowieka, który 

zaproponował Erik Erikson. Badacz stwierdził, że ludzkie życie składa się z ośmiu etapów. 

 
191 J. Kędzior, Młodzież jako specyficzna kategoria społeczna, [w:] Współczesna młodzież pomiędzy eros 

a thanatos, red. J. Kurzępa, A. Lisowska, A. Pierzchalska, Wrocław 2008, s. 9. 

192 K.-J. Tillmann, Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie, przeł. G. Bluszcz, 

B. Miracki, Warszawa 2005, s.179. 

193 D. Hildebrandt-Wypych, Pokolenie młodzieży – próba konceptualizacji, „Przegląd Pedagogiczny” 2009, 

nr 2, s. 107. 
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Na każdym z nich człowiek doświadcza kryzysu, którego pomyślne rozwiązanie 

warunkuje przejście do kolejnej fazy rozwojowej. Nie będę tutaj charakteryzował 

wszystkich wymienionych przez Eriksona stadiów, przyjrzę się jedynie etapowi 

odpowiadającemu młodości. Jest nim faza V obejmująca okres od 12 do 18 roku życia, 

w którym następuje kryzys „tożsamość a niepewność roli”. Dojrzewający przeżywają 

zakwestionowanie dotychczasowego obrazu siebie, czego przyczynę stanowią 

przemiany ciała, osiągnięcie dojrzałości płciowej oraz zmiany w zakresie psychiki194. 

Pojawia się tutaj problem określenia roli, jaką chce się spełniać, a także drogi życiowej, 

którą chce się podążać. Conditio sine qua non pomyślnego przejścia przez omawiany 

kryzys stanowi wykształtowanie się indywidualnej tożsamości adolescenta. Pomocna 

przy tym wydaje się możliwość poznawania i testowania różnych ról społecznych, aby 

móc je właściwie realizować w dorosłości. W tym czasie bowiem obowiązuje odroczenie 

pełnego zaangażowania się w życie i ograniczenia odpowiedzialności za swoje działania, 

co Erikson określa mianem moratorium195. Można zatem stwierdzić, że w świetle 

omówionej teorii młodość czy bycie młodzieżą stanowi moment sprawdzania się  

w różnych rolach społecznych, czego efektem ma być uzyskanie zintegrowanej 

tożsamości. To gwarantuje osiągnięcie dojrzałości, a tym samym przejście do kolejnego 

etapu rozwojowego. 

 W ujęciu fazowym bieg ludzkiego życia rozpatruje również Jean Piaget, który 

koncentruje się na przemianach w sferze poznawczej. Psycholog początkowo 

wyodrębnia cztery stadia rozwojowe, na jakie rozpisuje okres dzieciństwa. Dopiero 

później wyodrębnia jeszcze tzw. ostatni okres ewolucji psychicznej, który odpowiada 

okresowi młodości. W tej fazie młody człowiek posiada już ukształtowane myślenie 

formalne, które umożliwia mu posługiwanie się uogólnieniami i abstrakcyjnymi 

wyobrażeniami. Następuje tutaj doskonalenie własnych możliwości poznawczych, 

a także rozwój sfery uczuciowej. W związku z tym młodość stanowi okres w życiu 

człowieka, kiedy uzyskuje się pełne przygotowanie do życia wśród dorosłych196.  

 
194 E. H. Erikson, Dzieciństwo i społeczeństwo, przekł. P. Hejmej, Poznań 1997, s. 272. 

195 E. H. Erikson, Dopełniony cykl życia, przekł. A. Gomola. Poznań 2002, s. 94. 

196 H. M. Griese, Socjologiczne teorie młodzieży..., s. 28-29. 
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Następną grupę tworzą koncepcje humanistyczno-filozoficzne, które wskazują 

cechy charakterystyczne młodości i młodzieży, uwzględniając jednak przede wszystkim 

oddziaływanie kultury. Zakłada się zatem różnorodność w definiowaniu wskazanych 

terminów, co stanowi konsekwencję odmiennych podejść w zależności od czasu 

i miejsca197. Oświeceniowy filozof Jean-JacquesRousseau, a także psycholog przełomu 

XIX i XX wieku Stanley Hall traktują okres dojrzewania jako moment powtórnych 

narodzin. Dochodzi w nim do reorganizacji charakteru i sposobu oceny rzeczywistości198. 

Zaistniałe zmiany wymagają oddziaływania pedagogicznego, które wspomoże właściwy 

rozwój młodego człowieka. Istotną rolę odgrywa tutaj dorosły, będący ekspertem przy 

określaniu własnej tożsamości przez adolescenta199. W tym kontekście młodością 

określa się moment w życiu człowieka, w których następują znaczące przeobrażenia 

dotychczasowego systemu funkcjonowania. Ich opanowanie wymaga aktywności 

wychowawczej, podejmowanej przez dorosłych.  

Na kwestię uczenia się zwraca również uwagę Margaret Mead, która opisuje 

różne modele bycia młodym w zależności od przynależności kulturowej. Amerykańska 

antropolożka wyodrębniła trzy typy kultur: postfigiratywną, kofiguratywną 

i prefiguratywną200. W pierwszej młodzież bezkrytycznie przyswaja zasady 

funkcjonowania w świecie, które przekazują dorośli. Adolescentów traktuje się tutaj 

zatem jako tych, których trzeba nauczyć życia w społeczeństwie. Natomiast w kulturze 

kofiguratywnej zachodzi wzajemny transfer wiedzy pomiędzy młodymi ludźmi 

a starszymi pokoleniami. W tym przypadku obie strony są jednocześnie nauczającymi 

i uczącymi się, co sprzyja pozyskiwaniu różnorodnych informacji i doświadczeń. Zupełnie 

inaczej funkcjonuje kultura prefiguratywna, gdzie następuje całkowite odwrócenie ról. 

Nastolatkowie stają się popularyzatorami nowej wiedzy wśród przedstawicieli starszych 

od nich roczników, co jest charakterystyczne dla społeczeństw ponowoczesnych. Młodzi 

 
197 A. Kłoskowska, Socjologia młodzieży: przegląd koncepcji, „Kultura i Społeczeństwo” 1987, nr 2, s. 19. 

198 H. M. Griese, Socjologiczne teorie młodzieży..., s. 21. 

199 H. Ostrowicka, Młodość jako kategoria i relacja w dyskursie edukacyjnym, „Przegląd Pedagogiczny” 

2011, nr 1, s. 282. 

200 Zob. M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, przeł. J. Hołówka, 

Warszawa 2000.  
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ludzie szybko adaptują się do zmian cywilizacyjnych i przyswajają nową technologię, 

dzięki czemu mogą pomagać w przystosowaniu się do niej innym.  Model Mead 

pokazuje, w jakich relacjach może występować młodzież i starsze pokolenie. Miejsce 

młodych ludzi i ich funkcja są uzależnione od czynników kulturowych, które wyznaczają 

zasady funkcjonowania społeczności.  

Warto tutaj wspomnieć o tym, że kategoria młodzieży może być traktowana jako 

„zwierciadło epoki”201. Odwzorowuje ona bowiem aktualne trendy kulturowe 

i społeczne, które oddziałują na świat nastolatków. Wynika to przede wszystkim  

z faktu, że młodzi ludzie łatwiej przystosowują się do zmian i przyswajają wszelkie 

nowości. Takie podejście zakłada, że na podstawie charakterystyki młodzieży możliwe 

staje się poznanie pojawiających się przemian kulturowych.  

Ostatnią grupę modeli stanowią koncepcje socjologiczne, według których 

adolescenci stanowią kategorię społeczną. Hartmut Griese młodzież definiuje jako 

„fenomen społeczno-kulturowy, który w swoich przejawach podporządkowany jest 

czynnikom historyczno-społecznym”202. Badacz wskazuje, że opisywana kategoria 

stanowi wytwór społeczny. Kwestia przemian biologicznych i psychologicznych odgrywa 

tutaj drugorzędną rolę.  

Podsumowując, kategoria młodzieży jest rozpatrywana na różnych 

płaszczyznach, które pozwalają na wskazanie kilku kryteriów jej wyodrębnienia. Istotna 

pozostaje tutaj sprawa rozwoju fizycznego i psychicznego, do którego dochodzi  

w odpowiednim momencie życia (kryterium biologiczne). Z perspektywy kulturowej 

zwraca się uwagę na fakt, że młodzież tworzy grupę przejściową pomiędzy dziećmi  

a dorosłymi, która odznacza się określonymi cechami (kryterium kulturowe), stając się 

„nośnikiem psychofizycznych właściwości młodości”203. Kulturowo wyodrębniona klasa 

młodych ludzi tworzy pewną wspólnotę społeczną, która funkcjonuje w podobny sposób 

(kryterium socjologiczne). Można zatem stwierdzić, że młodość stanowi konstrukt 

kulturowo-społeczny, który jest właściwy dla młodzieży. Warty podkreślenia wydaje się 

 
201 M. Niezgoda, Młodzież. Kłopotliwa kategoria socjologiczna, „Jagiellońskie Studia Socjologiczne” 2014, 

nr 1, s. 20-21. 

202 H. M. Griese, Socjologiczne teorie młodzieży..., s. 19. 

203 A. Kowalowa, W. Łukow, Socjologia młodzieży, Szczecin 2003, s. 26. 
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fakt, że jego kształt i wyróżniki nie mają stałego charakteru, co wynika  

z przeobrażeń na przestrzeni lat oraz odmiennych koncepcji w różnych kulturach. 

 

2.2. O adolescencji 

  

 W tym miejscu warto scharakteryzować okres dojrzewania, omawiając 

najważniejsze zmiany rozwojowe. Zachodzące przeobrażenia obejmują sferę 

biologiczną, psychiczną i społeczną młodego człowieka. Mają one znaczący wpływ na 

jego funkcjonowanie i warunkują osiągnięcie przez niego dojrzałości. Kompleks zmian 

nie pojawia się równocześnie, ale zachodzi w toku procesu rozłożonego w czasie. 

Przedstawianie adolescencji rozpocznę zatem od nakreślenia jej granic temporalnych. 

 Według psychologów rozwojowych wskazanie dokładnego przedziału czasowego 

okresu dojrzewania wydaje się trudnym zadaniem, co wynika z różnic indywidualnych 

ludzi, a także wpływu ich środowiska i kultury. Irena Obuchowska adolescencję sytuuję 

pomiędzy ok. 10 rokiem życia a ok. 20 rokiem życia204. Według podręcznika Anny 

Brzezińskiej, Karoliny Appelt i Beaty Ziółkowskiej przemiany związane z dojrzewaniem 

pojawiają się między 9 a 12 rokiem życia, a kończą się w okresie 18-20 roku życia205. 

Jeszcze inne granice proponują Anna Oleszkiewicz i Alicja Senejko, wedle których czas 

adolescencyjnych zmian trwa od 12 roku życia do ok. 20-23 roku życia206. Pojawiające 

się tutaj rozbieżności można wytłumaczyć m. in. zjawiskiem akceleracji, która prowadzi 

do wcześniejszego rozpoczynania okresu dojrzewania. Znaczący jest również fakt, że 

dziewczęta zaczynają dojrzewać wcześniej niż chłopcy. Ponadto obserwuje się 

wydłużanie okresu adolescencji, co wiąże się z odraczaniem w czasie wkroczenia  

w dorosłość przez młodych ludzi. Większość z nich kontynuuje naukę w szkołach 

wyższych, pozostając zależnymi od swoich rodziców, i coraz później podejmuje decyzję 

 
204 I. Obuchowska, Adolescencja, [w:] Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia 

człowieka, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Warszawa 2014, s. 163. 

205 A. I. Brzezińska, K. Appelt, B. Ziółkowska, Psychologia rozwoju człowieka, Sopot 2016, s. 245. 

206 A. Oleszkiewicz, A. Senejko, Psychologia dorastania. Zmiany rozwojowe w dobie globalizacji, Warszawa 

2013, s. 9. 
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o usamodzielnieniu się czy założeniu rodziny207. Na podstawie omówionych koncepcji 

można stwierdzić, że obecnie okres dojrzewania ma bardzo płynne granice, które mogą 

znacząco różnić się u poszczególnych jednostek. Jest to istotna przesłanka dla badacza 

literatury dla młodzieży, który próbuje sprecyzować zakres jej potencjonalnych 

czytelników i obszary tematyczne. Skoro okres dojrzewania zaczyna się coraz wcześniej, 

to po książki poruszające problemy stawania się dorosłym mogą sięgnąć coraz młodsi 

odbiorcy. Stąd też pojawiają się publikacje pograniczne, które podejmują kwestie 

ciekawe dla nastolatków, ale pozostające w poetyce literatury dziecięcej. Dobrą 

ilustracją jest powieść Akcja „tato” Ireny Landau, która w sposób zabawny, obfitujący 

w przygody i szczęśliwe zakończenie opowiada o poszukiwaniu biologicznego ojca przez 

dzieci208. Ponadto przedłużanie się momentu zakończenia procesu adolescencji wpływa 

na rozszerzenie problematyki literatury dla młodzieży o tematy z kręgu młodych 

dorosłych, jak chociażby w powieści Zabłądziłam Agnieszki Olejnik. Utwór przedstawia 

historię nastoletniej Mai, która rozpoczyna życia seksualne i zachodzi w nieplanowaną 

ciążę209.  

 Okres dojrzewania dzieli się zazwyczaj na trzy kluczowe etapy: wczesna 

adolescencja, kryzys tożsamości i późna adolescencja. W pierwszej fazie dominują 

przemiany na płaszczyźnie biologicznej, które rozpoczyna skok pokwitaniowy. Tym 

terminem określa się proces przeobrażania się dziecięcego ciała w ciało dorosłego210. 

Obejmuje on znaczny przyrost wzrostu, który może początkowo deformować wygląd 

młodego człowieka z uwagi na brak skoordynowania z innymi przemianami. Zmianom 

ulega układ szkieletowy, nabierając nowych proporcji. U dziewcząt poszerza się 

miednica, zaś w u chłopców następuje rozrost barków. Przedstawionym przemianom 

towarzyszy zwiększenie masy ciała, umożliwiając rozwój mięśni211. Najważniejsze 

przeobrażenia jednak zachodzą w układzie rozrodczym, co wywołane jest stymulującymi 

 
207 A. I. Brzezińska, Dorastanie do dorosłości: odraczane czy opóźnione?, [w:] Ścieżki wkraczania 

w dorosłość, red. A. I. Brzezińska, W. Syska, Poznań 2016, s. 24. 

208 Zob. I. Landau, Akcja „tato”, Ożarów Mazowiecki 2013. 

209 Zob. A. Olejnik, Zabłądziłam, Kraków 2014. 

210 J. S. Turner, D. B. Helms, Rozwój człowieka, przeł. S. Lis, Warszawa 1999, s. 341. 

211 Ibidem, s. 343. 
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hormonami. Następuje pojawienie się pierwszorzędnych, a potem drugorzędnych cech 

płciowych212. W wyniku rozwoju układu rozmnażania dziewczęta rozpoczynają 

miesięczne cykle menstruacyjne, które są sygnałem osiągnięcia dojrzałości płciowej. 

Wokół ich narządów płciowych pojawia się owłosienie łonowe, a z czasem także 

owłosienie pachwinowe. Następuje także rozwój piersi, które powiększają się  

i podnoszą213. Natomiast u chłopców rozwój seksualny prowadzi do osiągnięcia 

zdolności ejakulacji, co świadczy o zakończeniu biologicznego przygotowania do 

dawania życia. Zaczyna się także pojawiać owłosienie wokół ich narządów płciowych, 

rosną włosy pod pachami, na tułowiu (w szczególności na klatce piersiowej) oraz na 

kończynach. W dalszej kolejności na twarzy młodego mężczyzny pojawia się zarost, który 

stopniowo staje się ciemniejszy i szorstki. Obserwuje się również wzmożoną aktywność 

gruczołów potowych. W okresie dojrzewania chłopcy przechodzą jeszcze mutację, która 

jest konsekwencją dynamicznego rozrostu krtani i strun głosowych214. Pod wpływem 

wydzielania hormonów występuje niekiedy trądzik młodzieńczy, co najczęściej dotyka 

chłopców, a u dziewcząt ma raczej łagodne objawy215.  

 Istotne zmiany u dojrzewających zachodzą również w sferze poznawczej. Młodzi 

ludzie zmieniają swoje zachowanie w różnych sytuacjach, co stanowi konsekwencję  

w odmiennym niż dotychczas postrzeganiu siebie samego i otoczenia. Powstanie 

nowego sposobu postrzegania i interpretowania świata jest wynikiem przejścia do 

stadium myślenia formalnego. Charakteryzuje się ono tym, że młody człowiek potrafi 

prowadzić refleksje w sposób swobodny i hipotetyczny, a także rozwiązać przedstawiony 

problem. Istotną rolę odgrywa tutaj wyobraźnia, która umożliwia „zobaczenie” sytuacji 

i „przeżycie” stanów wcześniej nieznanych. Osiągnięcie poziomu myślenia formalnego 

pozwala adolescentom na podejmowanie planowania przyszłych działań216. Znaczącą 

rolę odgrywa tutaj jeszcze przejście ze stadium egocentryzmu do decentracji  

w procesach poznawczych. Nastolatek kształtuje zdolność do dostrzegania różnych 

 
212 A. Oleszkiewicz, A. Senejko, Psychologia dorastania..., s. 33. 

213 J. S. Turner, D. B. Helms, Rozwój człowieka..., s. 345. 

214 Ibidem, s. 345-346. 

215 I. Obuchowska, Adolescencja..., s. 170. 

216 A. I. Brzezińska, K. Appelt, B. Ziółkowska, Psychologia rozwoju człowieka..., s. 258. 
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punktów widzenia i brania ich pod uwagę w podejmowaniu decyzji bądź rozwiązywaniu 

określonego problemu. W konsekwencji młody człowiek może uporządkować wiedzę  

o sobie, innych ludziach i otaczającym go świecie217. 

 W fazie wczesnej adolescencji zachodzi dynamiczny rozwój sfery emocjonalnej, 

co może być trudnym doświadczeniem dla dojrzewających. Pojawiające się przemiany 

rozwojowe przyczyniają się do silnego pobudzenia emocjonalnego, ale przeżywane 

emocje są labilne. Oznacza to, że młody człowiek szybko doświadcza różnych skrajnych 

stanów emocjonalnych. Niekiedy pojawia się też ambiwalencja uczuć, czyli przeżywanie 

skrajnych stanów uczuciowych. Rozchwianie sfery emocjonalnej może prowadzić do 

odczuwania przez adolescentów niepewności i zakłopotania218, co często staje się 

przyczyną frustracji i stresu.  

 Zmianom zachodzącym w okresie dojrzewania podlega również funkcjonowanie 

relacji interpersonalnych młodych ludzi. Obserwuje się tutaj dwie tendencje: 

inicjonowanie konfliktów z dorosłymi (przede wszystkim z rodzicami) oraz wzrost 

znaczenia kontaktów z rówieśnikami. Konfliktowość pomiędzy dojrzewającymi a ich 

opiekunami ma zazwyczaj łagodny przebieg i nie wpływa destrukcyjnie na rozwój tych 

pierwszych. Obszarami konfliktowymi stają się m. in. autonomia adolescenta, jego 

sposoby spędzania wolnego czasu, a także sprawy związane z codziennym domowym 

funkcjonowaniem219. W tym kontekście zrozumiałe staje się, że młodzi ludzie poszukują 

relacji z rówieśnikami. Ważną rolę zaczyna odgrywać młodzieńcza przyjaźń, która 

zapewnia poczucie bezpieczeństwa, wsparcie, akceptację czy też pomaga poznać siebie. 

Nastolatkowie zaczynają też tworzyć grupy rówieśnicze, w których poszukują 

zrozumienia dla własnych problemów, wspólnego rozwijania zainteresowań, a przede 

wszystkim równości w relacji. Oprócz nich zawierają pierwsze związki uczuciowe, które 

przygotowują ich do pełnienia funkcji partnera w dorosłym życiu220. 

 
217 M. Czerwińska-Jasiewicz, Psychologia rozwoju młodzieży w kontekście biegu ludzkiego życia, Warszawa 

2015, s. 69. 

218 I. Obuchowska, Adolescencja..., s. 172. 

219 A. Oleszkiewicz, A. Senejko, Psychologia dorastania..., s. 169. 

220 M. Czerwińska-Jasiewicz, Psychologia rozwoju młodzieży..., s. 131-134. 
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 W początkowym etapie dorastania zaczyna formować się postawa wobec świata 

i ludzi. Warto zwrócić tutaj uwagę na kilka charakterystycznych tendencji. Wielu 

adolescentów dokonuje jeszcze oceny rzeczywistości tylko z własnego punktu widzenia, 

kierując się korzyściami, jakie mogą zdobyć. Inni osiągają konwencjonalny poziom 

rozwoju moralnego, który charakteryzuje się kierowaniem zasadami przyjętymi przez 

innych i obowiązujących w danej społeczności221. Stanowi to kolejny krok w drodze do 

ukształtowania autonomii moralnej. W podejmowanych osądach istotne znaczenie ma 

rygoryzm moralny, który zakłada, że należy bezwzględnie przestrzegać przyjętych zasad. 

Stopniowo jednak zanika, co jest konsekwencją doświadczania nietypowych sytuacji  

i złożonych problemów222. W podejściu nastolatków do życia pojawia się jeszcze idealizm 

młodzieńczy, który przejawia się w odczuwaniu potrzeby okazywania dobra innym223. 

Może to prowadzić do podejmowania przez młodych ludzi różnego rodzaju działalności 

społecznej, jak chociażby organizowanie zbiórek dla potrzebujących czy opiekowanie się 

bezdomnymi zwierzętami. Na początek okresu dojrzewania przypada także formowanie 

się stosunku do religii. Religijność adolescentów w coraz mniejszym stopniu zależy od 

poglądów rodziców czy innych ważnych dla nich dorosłych. Niekiedy pojawia się nawet 

bunt religijny, który wiąże się z poszukiwaniem własnego podejścia do wiary224.  

 Etapem przejściowym pomiędzy wczesną a późną adolescencją jest kryzys 

tożsamości, który przypada ok. 16 roku życia. Jego istota polega na „określeniu siebie 

jako istoty społecznej, funkcjonującej i współpracującej z innymi ludźmi według 

przyjętych lub wypracowanych norm i wzorców”225. Młody człowiek musi 

skonfrontować własne wyobrażenie o sobie i stawiane sobie oczekiwania ze 

stanowiskiem otaczających go ludzi. Pojawiające się tutaj niezgodności prowadzą do 

odczuwania dyskomfortu i napięć, które mogą stać się przyczynami konfliktów. W takiej 

sytuacji jedynym rozwiązaniem staje się odzyskanie stabilizacji poprzez określenie, kim 

 
221 A. Oleszkiewicz, A. Senejko, Psychologia dorastania..., s. 214-215. 

222 I. Obuchowska, Drogi dorastania. Psychologia rozwojowa okresu dorastania dla rodziców 

i wychowawców, Warszawa 1996, s. 77-78. 

223 I. Obuchowska, Adolescencja..., s. 182-183. 

224 M. Czerwińska-Jasiewicz, Psychologia rozwoju młodzieży..., s. 120. 

225 A. I. Brzezińska, K. Appelt, B. Ziółkowska, Psychologia rozwoju człowieka..., s. 264. 
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się jest i co stanowi sens życia226. Istotne znaczenie ma tutaj refleksja nad 

dotychczasowymi doświadczeniami życiowymi i ich zintegrowanie, co w efekcie ma 

prowadzić do wykształtowania dojrzałej tożsamości227. Ważnym elementem kryzysu 

tożsamości jest jeszcze rozwój tożsamości płciowej, co wiąże się z identyfikacją z własną 

płcią228. 

 Trzeba podkreślić, że proces formowania się tożsamości nastolatka jest 

rozciągnięty w czasie i składa się z kilku etapów wyróżnionych przez Jamesa Marcię. 

Jednak nim je przedstawię, chciałbym zwrócić uwagę na czynniki sprzyjające 

pomyślnemu rozwiązaniu kryzysu tożsamości. Zbudowanie własnej struktury jest 

możliwe dzięki przyzwoleniu na eksplorację, co polega na testowaniu alternatywnych 

modeli postępowania. Przyczynia się do tego również stwarzanie możliwości do 

podejmowania decyzji pozwalających dojrzewającym zweryfikować własne preferencje. 

Znacząca wydaje się jeszcze zgoda na przejęcie odpowiedzialności za dokonane 

wybory229. 

 Kształtowanie się indywidualnej tożsamości młodego człowieka rozpoczyna się 

od fazy tożsamości rozproszonej. Nastolatek nie podejmuje żadnych działań 

w znaczących obszarach aktywności życiowej, a także stara się unikać podejmowania 

decyzji. Wykazuje brak zainteresowania wobec swojej przyszłości, skupia się tylko na 

aktualnych korzyściach. Kolejnym etapem jest przyjęcie tożsamości lustrzanej 

(określanej jako naddana lub przyjęta), co oznacza postępowanie drogą wyznaczoną 

przez kogoś innego, zazwyczaj rodziców lub grupę rówieśniczą230. Przyjęcie cudzych 

standardów odbywa się bezrefleksyjnie i może być wynikiem fascynacji zbiorowością, do 

której się przynależy. Brak satysfakcji z dotychczas dokonanych wyborów prowadzi do 

osiągnięcia fazy tożsamości moratoryjnej (odroczonej). Jest to dla młodego człowieka 

okres odkrywania własnych potrzeb i budowania systemu wartości, co wiąże się 

 
226 Ibidem, s, 264-265. 

227 P. Huget, Od dzieciństwa ku młodości. Psychologiczno-pedagogiczne podstawy kształcenia nauczyciela 

polonisty, Kraków 2007, s. 187. 

228 Zob. A. Oleszkiewicz, A. Senejko, Psychologia dorastania..., s. 79-92. 

229 A. I. Brzezińska, K. Appelt, B. Ziółkowska, Psychologia rozwoju człowieka..., s. 268. 

230A. Oleszkiewicz, A. Senejko, Psychologia dorastania..., s. 142. 
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z poszukiwaniem indywidualnej drogi życiowej. Ten etap odznacza się dużym 

dynamizmem, ponieważ następują w nim częste zmiany preferencji. Chciałbym zwrócić 

tutaj uwagę na fakt, że we współczesnym świecie młodzi ludzie mają szeroki zasób ofert 

(życiowych ścieżek), co znacznie rozszerza ich pole eksploracji w zakresie budowania 

tożsamości231. Po fazie testowania adolescent zyskuje wiedzę na temat swoich mocnych 

i słabych stron, co umożliwia mu podejmowanie ważnych decyzji życiowych. Określa, 

kim chce być i co chce robić. Uzyskane rezultaty świadczą o przejściu do tożsamości 

osiągniętej232. Trzeba w tym miejscu jednak zauważyć, że ukształtowanie własnej 

tożsamości nie kończy jej rozwoju. Jest ona cały czas formowana, na co wpływają kolejne 

życiowe doświadczenia233. 

 Przejście przez kryzys tożsamości otwiera okres późnej adolescencji. Na tym 

etapie nie obserwuje się już znaczących zmian biologicznych, dominują w nim 

przeobrażenia w sferze społecznej i psychicznej. Młodzi osiągają poziom stabilności 

emocjonalnej, który świadczy o dojrzałości uczuciowej. Nastolatkowie mają już kontrolę 

nad swoimi emocjami, rozumieją ich funkcjonowanie i konsekwencje okazywania. 

Ponadto dostrzegają i rozpoznają stany emocjonalne u innych osób, uwzględniając to  

w swoim zachowaniu. Istotną zmianę stanowi rozwój uczuć wyższych, takich jak 

chociażby uczucia patriotyczne, uczucia estetyczne czy uczucia moralne. Dość często są 

one jednak ukrywane przez młodych ludzi, którzy wstydzą się wyniosłych idei234. 

Konsekwencję osiągnięcia dojrzałości emocjonalnej stanowi rozwój relacji 

interpersonalnych. Adolescenci zawierają coraz bliższe związki, które są przejawem 

pierwszej miłości. Odznacza się ona różnorodnym poziomem intensywności, a także 

indywidualnymi formami235. Dla jednych może to być tylko spędzanie ze sobą czasu, dla 

innych wiąże się z okazywaniem czułości poprzez pieszczoty, a dla kolejnej grupy polega 

na inicjacji seksualnej i rozpoczęciu życia płciowego, co jest konsekwencją rozwoju 

 
231 K. Appelt, J. Wojciechowska, Zmiany społeczno-kulturowe jako kontekst wkraczania w dorosłość,  

[w:] Ścieżki wkraczania w dorosłość, red. A. I. Brzezińska, W. Syka, Poznań 2016, s. 111. 

232 A. I. Brzezińska, K. Appelt, B. Ziółkowska, Psychologia rozwoju człowieka..., s. 272-273. 

233 Ibidem, s. 265. 

234 I. Obuchowska, Adolescencja..., s. 186-187. 

235 Ibidem, s. 188. 
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potrzeby seksualnej. Warto wspomnieć, że oprócz przemian w zakresie relacji 

z rówieśnikami zmianie ulegają kontakty z dorosłymi. Ograniczają się między nimi 

konflikty i pojawia się partnerskie traktowanie236. 

 W fazie późnej adolescencji następują kluczowe przeobrażenia i ukształtowanie 

światopoglądu, na którym będzie budowane dorosłe życie. Młodzi ludzie osiągają już 

dojrzałą autonomię moralną i przechodzą na postkonwencjonalny poziom rozwoju 

moralnego. Zaczynają zatem lepiej rozumieć założenia norm moralnych i włączają je do 

własnego kodeksu postępowania. Jednakże intensywny rozwój w sferze moralnej 

kończy się dopiero w etapie dorosłości237. Przedstawione zmiany oddziałują na 

formowanie się systemu aksjologicznego, który staje się ich życiowym kompasem. 

Przywołam tutaj zatem, jak wygląda świat wartości młodych ludzi, odnosząc się do 

obserwowanych współcześnie tendencji. Trzeba zauważyć, że pod wpływem 

przeobrażeń kulturowo-społecznych wykrystalizowała się kategoria globalnego 

nastolatka. Jego tożsamość opiera się na wzorcach promowanych przez kulturę 

popularną i konsumpcjonizm, pozostawiając na dalszym planie wartości narodowe czy 

państwowe238. Istotna staje się tutaj za to chęć posiadania pieniędzy, które ułatwiają 

prowadzenie barwnego i beztroskiego życia239. Mimo tego u młodych ludzi wciąż 

obserwuje się nastawienie prospołeczne. Dobro drugiego człowieka uznają za ważne, ale 

nie rezygnują przy tym z własnego240. Adolescenci cenią również bezpieczeństwo 

rodziny, mądrość, szczęście, miłość, a także uczciwość, odpowiedzialność czy 

pomocność. Ważną rolę przypisują również wartościom instrumentalnym, takim jak 

niezależność, intelektualność i pogodność241. Ukształtowanie systemu etycznego  

i aksjologicznego prowadzi do uformowania światopoglądu, rozumianego jako 

indywidualnego podejścia do codziennego funkcjonowania w otaczającej rzeczywistości. 

 
236 E. Gurba, Nieporozumienia z dorastającymi dziećmi w rodzinie, Kraków 2013, s. 72. 

237 M. Czerwińska-Jasiewicz, Psychologia rozwoju młodzieży..., s. 110. 

238 Z. Melosik, Kultura instant – paradoksy pop-tożsamości, [w:] Edukacja. Społeczne konstruowanie idei  

i rzeczywistości, red. M. Cylkowska-Nowak, Poznań 2000, s. 378. 

239 E. Sowa-Behtane, Młodzież ponowoczesna, Kraków 2015, s. 52. 

240 F. W. Wawro, Kierunki wartościowania młodzieży licealnej w kontekstach społecznych, [w:] Młodzież  

a kultura życia w kontekstach społecznych, red. F. W. Wawro, Lublin 2008, s. 125. 

241 M. Czerwińska-Jasiewicz, Psychologia rozwoju młodzieży..., s. 94. 
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Jak zauważa Irena Obuchowska, młodzi ludzie wyróżniają się nietypowym zbiorem 

przekonań. Przede wszystkim nie jest on stabilny, co zakłada możliwość jego 

przebudowywania. Młodzież deklaruje swobodę w zakresie wyboru zasad, którymi się 

kieruje. Cechę charakterystyczną jej światopoglądu stanowi jeszcze równoważenie 

niejednokrotnie odmiennych od siebie modeli działania242. Oznacza to, że adolescenci 

dopuszczają możliwość budowania różnorodnego światopoglądu, który niekoniecznie 

musi dać się jednoznacznie sklasyfikować. Na koniec warto stwierdzić, że podejście do 

życia współczesnych nastolatków przybiera formę idealizmu normatywnego. Wciąż mają 

określony system przekonań i koncepcji funkcjonowania rzeczywistości, ale koncentrują 

się przy tym na kwestiach realnych i mających szansę zrealizowania243. 

 U dojrzewających obserwuje się jeszcze znaczące zmiany w obszarach 

podejmowanej aktywności244. Następuje uporządkowanie wykonywanych zajęć, które 

do tej pory były ważne. Młodzi ludzie dokonują selekcji, eliminując aktywności 

nieukierunkowane i niedające im satysfakcji. Miejsce dawnych czynności zajmują nowe, 

co wiąże się z poszerzeniem repertuaru form spędzania czasu. Warto w tym miejscu 

wspomnieć o widocznych cechach charakterystycznych w sferze aktywności 

współczesnych adolescentów. Wykazują się oni znaczącym zaangażowaniem  

w różne inicjatywy społeczne, co stanowi wyraz realizacji ich osobistych poglądów. 

Dobry przykład stanowi tutaj podejmowanie działań proekologicznych czy na rzecz osób 

potrzebujących wsparcia245. Trzeba jednak zauważyć, że młodzież reprezentuje 

zróżnicowane orientacje prospołeczne, dlatego podejmowane przez nich działania mogą 

oscylować wokół sprzecznych idei. Aktywność adolescentów odnosi się również do 

podejmowanych przez nich decyzji. Obejmują one wybory edukacyjne (dotyczące ścieżki 

kształcenia), wybory zawodowe (odnoszące się do planowania kariery zawodowej) oraz 

wybory osobiste (związane z decyzją o założeniu rodziny, wyborem partnera 

życiowego)246.  

 
242 I. Obuchowska, Adolescencja..., s. 191. 

243 A. Oleszkiewicz, A. Senejko, Psychologia dorastania..., s. 238. 

244 M. Tyszkowa, Aktywność i działalność dzieci i młodzieży, Warszawa 1977, s. 194. 

245 I. Obuchowska, Adolescencja..., s. 194. 

246 M. Czerwińska-Jasiewicz, Psychologia rozwoju młodzieży..., s. 184. 
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Rysunek 6. Przemiany okresu dojrzewania 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 Okres dojrzewania służy do przystosowania i przygotowania jednostki do życia  

w społeczności ludzi dorosłych. Obejmuje on przeobrażenia na płaszczyźnie biologicznej, 

psychicznej i społecznej, które prowadzą do zrealizowania kluczowych zadań 

rozwojowych. Przegląd najważniejszych przemian ilustruje rysunek nr 6.  

W okresie adolescencji młodzi ludzie osiągają dojrzałość intelektualną, o czym świadczy 

przejście do stadium myślenia hipotetyczno-abstrakcyjnego. Zyskują kontrolę nad 

emocjami i pogłębiają relacje interpersonalne, odnajdując swoje miejsce 

w społeczności. Kształtują własną autonomię, odkrywając swoją indywidualność. 

Towarzyszy temu osiągnięcie tożsamości płciowej, co wiąże się z akceptacją własnej płci. 

Istotna jest również nauka akceptacji zmian, jakie w nich zaszły247. 

 

 
247 A. I. Brzezińska, K. Appelt, B. Ziółkowska, Psychologia rozwoju człowieka..., s. 249. 
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2.3. Młodzieńcze problemy 

 

 Etap przeobrażania się w dorosłego człowieka nie jest wcale łatwym procesem. 

Pojawiające się zmiany nie zawsze zyskują akceptację ze strony adolescenta. Często 

powodują niepokój, który może stać się przyczyną frustracji. W konsekwencji prowadzi 

to do tego, że nastolatek niejednokrotnie doświadcza trudności, które zaburzają jego 

właściwe funkcjonowanie i nie sprzyjają osiąganiu dojrzałości. Obserwuje się tutaj dwa 

mechanizmy poddawania się zagrożeniom248. Pierwszy charakteryzuje się biernością  

i jest określany mianem „syndromu spadającego liścia”, ponieważ młody człowiek czuje 

się niepotrzebny i ulega negatywnym wzorcom, traktując to jako formę ucieczki. Na 

przeciwległym biegunie sytuuje się tendencja „bycia na topie”, do której zachęca 

kultura, otwartość na nowe doświadczenia czy chęć doznania przyjemności (niekiedy 

tylko pozornej). Reprezentujący ją adolescenci świadomie decydują się na naśladowanie 

niewłaściwych zachowań, aby być takimi jak rówieśnicy i korzystać z pełni życia, nie 

rozumiejąc do końca konsekwencji swojego postępowania.  

 W literaturze przedmiotu pojawiają się różne wykazy problemów okresu 

dojrzewania. Jednym z nich jest propozycja Henryki Długosz-Biłous, która systematyzuje 

je w kilku tematycznych kategoriach. Oto one: 

• problemy szkolne (niewłaściwe funkcjonowanie w szkole), 

• problemy społeczno-rodzinne (napięcia w relacjach interpersonalnych), 

• problemy materialne, 

• problemy dotyczące spraw codziennych (m. in. realizacja obowiązków 

domowych, brak czasu itp.), 

• problemy związane z rozwojem osobistym (m. in. brak asertywności, 

nieodpowiedzialność, brak perspektyw na przyszłość itp.), 

• problemy uczuciowe (np. nieśmiałość, mała odporność emocjonalna, 

brak wzajemności w uczuciach itp.), 

 
248 I. Obuchowska, Dorastanie – między mocą a bezsilnością, [w:] Zagrożenia okresu dojrzewania,  

red. Z. Izdebski, Zielona Góra 2012, s. 19-20. 
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• problemy zdrowotne (m. in. choroby, nałogi, jąkanie, niezdrowy styl 

życia), 

• problemy związane z wyglądem zewnętrznym, 

• problemy egzystencjalne (np. rozważanie sensu wartości, wątpliwości 

wobec postępowania własnego i innych), 

• problemy ogólnospołeczne i inne (np. zainteresowanie ekologią, ochroną 

zwierząt, biedą, trendami kulturowymi itp.)249. 

Na podstawie przedstawionej klasyfikacji można stwierdzić, że młodzi ludzie są 

narażeni na przeszkody w różnych obszarach życia. Widać tutaj jednak pewną 

charakterystyczną właściwość, która pozwoli uprościć podział. Młodzieńcze problemy 

wiążą się z jednej strony ze sferą osobistą adolescenta i w dużej części zależą od niego 

(np. brak akceptacji siebie, bunt młodzieńczy, trudności w planowaniu własnej 

przyszłości), a drugiej zaś – z wchodzeniem w interakcje z innymi ludźmi (m. in. konflikty 

z rodzicami, wykluczenie, przemoc, przynależność do niewłaściwej grupy). Muszę w tym 

miejscu podkreślić, że pojawiające się określone trudności mogą wpływać na 

występowanie nowych związanych z inną kategorią oraz wzajemnie na siebie 

oddziaływać.  

Przejdę teraz do omówienia wybranych problemów okresu dojrzewania, 

pokazując ich konsekwencje dla funkcjonowania młodych ludzi. Rozpocznę od kwestii 

szybkości zachodzenia przemian biologicznych w organizmach nastolatków. Osoby 

wcześnie dojrzewające wykazują zazwyczaj satysfakcję z przeobrażania ciała i budują 

swój pozytywny obraz. Oczekują niezależności, co na początku może stać się 

przedmiotem konfliktów z rodzicami. Dorośli bowiem od dojrzałych fizycznie zaczynają 

wymagać dojrzałości psychiczno-społecznej, którą młodzi osiągają dopiero 

w późniejszych fazach rozwoju. W związku z tym opisani nastolatkowie mają 

ograniczony czas na dojrzewanie w pozostałych sferach. Natomiast osoby późno 

dojrzewające odczuwają napięcia, ponieważ towarzyszy im poczucie bycia poza 

normami rozwojowymi. Stąd też mogą posiadać niską samoocenę i trudności w relacjach 

z rówieśnikami. Obydwie grupy łączy jednak niekiedy dyskomfort psychiczny wywołany 

 
249 H. Długosz-Biłous, Młodzież a problemy życiowe rówieśników, [w:] Młodzież a dorośli. Napięcia między 

socjalizacją a wychowaniem, red. R. Kwiecińska, M. J. Szymański, Kraków 2001, s. 179. 
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zmianami fizjologicznymi. Jest to spowodowane niepokojem związanym z pojawieniem 

się menstruacji u dziewcząt i wytryskami nasienia u chłopców. Poza tym młodzi ludzie 

mogą nie akceptować własnego ciała, które nie spełnia ich ideałów, ma 

nieproporcjonalną budową czy zaburzoną koordynację ruchową, a także pojawiają się 

na nim zmiany skórne250. Literackim przykładem może tutaj być Kamila z powieści Klasa 

pani Czajki i LO-teria Małgorzaty Piekarskiej. Nastoletnia dziewczyna nie może pogodzić 

się z faktem, że jej włosy są bardzo jasne. Staje się to jej kompleksem, który potęgują 

żarty ze strony rówieśników251. 

Brak wewnętrznej zgody na przeobrażenia fizyczne i niezadowolenie z ich 

efektów może prowadzić do innych zagrożeń. Jednym z nich jest depresja młodzieńcza, 

którą często trudno rozpoznać. Jej wystąpienie może wiązać się nie tylko ze zmianami 

biologicznymi, ale również z kryzysem tożsamości. Nadmiar pojawiających się trudności 

sprawia, że nastolatek przestaje sobie radzić z zadaniami rozwojowymi i doświadcza 

stanu objawowego właściwego dla depresji. Charakteryzuje się on niestabilnością 

emocjonalną, odczuwaniem lęków, obniżeniem samooceny, co prowadzi do złego 

samopoczucia. Ponadto pojawia się chroniczne poczucie znudzenia, które obniża 

motywację do działania. W młodzieńczej depresji następuje też zaburzenie dobowego 

rytmu życia i rezygnacja z dbałości o higienę252. Opisany stan może doprowadzić 

młodego człowieka do zachowań autodestrukcyjnych, z których najniebezpieczniejszymi 

są próby samobójcze. Do decyzji o odebraniu sobie życia mogą prowadzić konflikty 

zarówno domowe, jak i z rówieśnikami, a także doświadczanie różnych niepowodzeń. 

Zalicza się tutaj jeszcze czynniki ekonomiczne, jakimi są niewłaściwe warunki życia czy 

brak perspektyw na przyszłość. Próby samobójcze służą zwróceniu na siebie uwagi, 

obarczeniu innych poczuciem winy, a także zmuszeniu otoczenia do udzielenia 

pomocy253. Problem próby samobójczej pojawia się m. in. w powieści Czworo i kości 

Kazimierza Szymeczki. Jeden z bohaterów – Tomek Konieczny próbował dwukrotnie 

odebrać sobie życie, podcinając żyły. Chłopak nie nawiązywał zbyt wiele znajomości  

 
250 J. S. Turner, D. B. Helms, Rozwój człowieka, Warszawa 1999, s. 347. 

251 Zob. M. K. Piekarska, Klasa pani Czajki, Warszawa 2016; M. K. Piekarska, LO-teria, Warszawa 2017. 

252 A. I. Brzezińska, K. Appelt, B. Ziółkowska, Psychologia rozwoju człowieka..., s. 289-291. 

253 M. Czerwińska-Jasiewicz, Psychologia rozwoju młodzieży..., s. 201-211. 
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z rówieśnikami i właściwie pozostawał wyalienowany od grupy, dzięki czemu mógł 

poświęcić większość swojego wolnego czasu na gry komputerowe. Być może życiowe 

niepowodzenia i uzależnienie od wirtualnego świata skłoniły go do próby 

samobójczej254. 

Brak akceptacji własnego ciała, szczególnie kwestia przesadnej dbałości o wagę, 

może prowadzić do zaburzeń odżywiania. Wyróżnia się przede wszystkim anoreksję 

i bulimię. Pierwsza z nich oznacza jadłowstręt psychiczny, który jest wywołany lękiem 

przed przekroczeniem dopuszczalnego ciężaru ciała. Anoreksja przejawia się 

ograniczaniem spożywania pokarmów lub nawet głodzeniem się, aby doprowadzić do 

zmniejszenia wagi. Osoba chora traci zdolność do realnej oceny swojego ciała i cały czas 

uważa się za grubą lub obawia się przytycia255. Natomiast bulimia polega na obsesyjnym 

jedzeniu i utracie kontroli nad nim. Bulimik odczuwa ogromną potrzebę spożycia 

pokarmów, często wysokokalorycznych i niezdrowych, ale ważne pozostaje dla niego 

utrzymanie atrakcyjnej sylwetki. W związku z tym zaraz po zaspokojeniu potrzeby 

jedzenia wywołuje u siebie torsje, aby pozbyć się nadmiernych kalorii. Dodatkowo 

podejmuje się intensywnej aktywności sportowej, a niekiedy także stosuje okresy 

głodówki256. Należy zauważyć, że przedstawionych zaburzeń najczęściej doświadczają 

nastoletnie dziewczęta. Przyczynia się do tego promowanie szczupłej sylwetki, której  

w naszej kulturze przypisuje się atrakcyjność. Warto przywołać tutaj postać Izy zwanej 

Anoreczką z powieści Marty Fox. Nastolatka nadmiernie kontrolowała swoją wagę  

i zwracała uwagę na kaloryczność przyjmowanych produktów, co ewidentnie stanowi 

symptomy anoreksji257. Muszę jeszcze zauważyć, że brak akceptacji własnego ciała może 

być również problemem chłopców. Dojrzewający chcą bowiem uzyskać atrakcyjny 

i bardziej męski wygląd, a przede wszystkim sprawiać wrażenie silnych. W tym celu 

zażywają anaboliki (sterydy), które powodują wzrost mięśni i masy ciała, co pozwala im 

uformować wymarzoną sylwetkę. Młodzi ludzie najczęściej nie są świadomi, że 

 
254 Zob. K. Szymeczko, Czworo i kości, Łódź 2015. 

255 P. C. Kendall, Zaburzenia okresu dojrzewania i adolescencji. Techniki terapeutyczne dla profesjonalistów 

i rodziców, Sopot 2016, s. 125. 

256 Ibidem, s. 131. 

257 Zob. M. Fox, Iza Anoreczka, Łódź 2010. 
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zażywanie leków anabolicznych prowadzi do zaburzenia wzrostu, funkcjonowania 

narządów (niektóre z nich jak chociażby wątroba czy serce mogą się znacznie 

powiększyć) czy układu rozrodczego, a także mogą mieć wpływ na pojawianie się 

zachować agresywnych258. 

Za kolejny problem okresu dojrzewania należy uznać bunt młodzieńczy, który 

polega na pojawieniu się potrzeby sprzeciwienia się i wyrażeniu braku akceptacji wobec 

różnych kwestii. Podstawą tego oponowania lub nawet negowania jest subiektywne 

odczucie ograniczenia, zagrożenia, jak i braku zgodności z własnymi idealistycznymi 

wyobrażeniami259. Wystąpienie buntu młodzieńczego jest rezultatem oddziaływania 

kilku przyczyn. Pierwszą stanowi rozwój myślenia i światopoglądu, które prowadzą do 

poszukiwania własnego miejsca w społeczeństwie i wypracowywania podejścia do życia. 

Poza tym istotne znaczenie mają czynniki społeczne i kulturowe, jak chociażby 

zwiększające się bezrobocie, trudności w przezwyciężeniu biedy czy zmiany w systemie 

szkolnictwa. Na powstanie postawy sprzeciwu wpływają niekiedy także zmiany 

fizjologiczne, jakie zachodzą w młodych ludziach260. Warto teraz dokładnej przyjrzeć się 

temu, co stanowi powód adolescencyjnego buntu. Największą grupę tworzą zachowania 

i postawy innych ludzi, które w jakiś sposób oddziałują na funkcjonowanie jednostki. 

Młodzi buntują się również przeciwko rzeczywistości społecznej, losowi człowieka,  

a także warunkom życia. Dojrzewający wyrażają jeszcze czasami brak akceptacji wobec 

funkcjonowania państwa i sfery religijnej261. Bunt młodzieńczy może przyjmować dwie 

formy: wewnętrzną i zewnętrzną. Pierwsza z nich ma dość łagodny charakter i polega na 

tłumieniu w sobie odczuwanego sprzeciwu. Zazwyczaj wynika to z przekonania o braku 

możliwości zmieniania rzeczywistości, ze strachu przed konsekwencjami, a także  

z poczucia braku sił do zaproponowania i wprowadzenia swoich rozwiązań. Natomiast 

bunt zewnętrzny nastolatka wiąże się z otwartym wyrażaniem sprzeciwu wobec świata 

i ludzi. Jego zachowanie może przyjąć formę agresywną, kiedy ignoruje on obowiązujące 

reguły i towarzyszą temu działania (np. prowokowanie kłótni, dewastacja mienia), które 

 
258 M. Czerwińska-Jasiewicz, Psychologia rozwoju młodzieży..., s. 208-209. 

259 A. Oleszkiewicz, Bunt młodzieńczy. Uwarunkowania, formy, skutki, Warszawa 2006, s. 60. 

260 M. Czerwińska-Jasiewicz, Psychologia rozwoju młodzieży..., s. 197-199. 

261 A. Oleszkiewicz, Bunt młodzieńczy..., Warszawa 2006, s. 69-70. 
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wywołują widoczne szkody zarówno materialne, jak i emocjonalne. Bunt zewnętrzny 

świadczy niekiedy o dojrzałości młodego człowieka. Nie przestrzega on ustalonych 

zasad, próbując wyjaśnić swoje postępowanie i powstrzymując się przed gwałtownymi 

działaniami262. Bunt młodzieńczy przede wszystkim pomaga adolescentom  

w uformowaniu własnej tożsamości, sprzyja zwróceniu na siebie uwagi otoczenia,  

a także rozwiązaniu niekorzystnych sytuacji. Może się on pojawić dopiero na przełomie 

faz adolescencji bądź w jej ostatnim etapie, ponieważ wtedy nastolatek osiąga 

odpowiedni poziom rozwojowy (rozwój myślenia, rozwój światopoglądu, rozwój 

systemu etycznego itp.)263. Niekiedy buntownicza postawa przybiera formę ucieczki  

z domu, jak stało się to w przypadku bohaterów powieści Pierwsza noc pod gołym 

niebem Agaty Mańczyk. Inka i Bazyl postanowili przeciwstawić się niesprzyjającej 

sytuacji domowej, opuszczając swoich rodziców. Nastolatka, będąc jedynaczką, musiała 

podporządkować swoje życie wizji dorosłych. Natomiast Bazyl doświadczył rozwodu 

rodziców, po którym przestali się oni nim interesować264.  

Zachodzące w młodym człowieku przeobrażenia i przeżywany bunt wpływają na 

zwiększenie stopnia konfliktowości w jego relacjach z rodzicami. Z jednej strony czuje się 

on już prawie dorosłym człowiekiem i oczekuje niezależności, z drugiej zaś – to cały czas 

ktoś, kto jeszcze nie zna do końca rzeczywistości i nie zdaje sobie sprawy ze wszystkich 

konsekwencji swoich działań. Taka rozbieżność staje się przyczyną sprzeczek 

dojrzewających z ich rodzicami. Potęguje je niewłaściwe podejście opiekunów, którzy 

sami podnoszą głos na swoje dziecko, zaczynają negatywnie je oceniać i oskarżać,  

a niekiedy również posługują się groźbą czy szantażem, aby wymóc podporządkowanie 

się syna lub córki265. Okazywany brak zrozumienia i wywoływanie stresu może 

negatywnie wpływać na funkcjonowanie adolescenta, szczególnie niebezpieczne wydaje 

się tutaj odsuwanie od najbliższych i przenikanie do niewłaściwej grupy społecznej. Jako 

przykład opisanego problemu mogę przywołać postać Cezarego z powieści Uciec jak 

najbliżej Barbary Ciwoniuk. Nastoletni chłopak nie akceptuje apodyktycznej postawy 

 
262 Ibidem, s. 62-65. 

263 M. Czerwińska-Jasiewicz, Psychologia rozwoju młodzieży..., s. 201-202. 

264 Zob. A. Mańczyk, Pierwsza noc pod gołym niebem, Warszawa 2008. 

265 Por. B. Białecka, O problemach nastolatka, Rady dla rodziców i wychowawców, Poznań 2009, s. 79-84. 
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ojca i przyzwolenia na to ze strony matki. Pojawiające się punkty sporne niejednokrotnie 

prowadzą do kłótni, aż w dalszej konsekwencji do wyprowadzki Cezarego do babci266. 

Nieodpowiednie relacje młodych ludzi z rówieśnikami stanowią kolejne 

zagrożenie okresu dojrzewania. Jest to związane z przyłączaniem się do subkultur, czyli 

grup charakteryzujących się odmiennymi zasadami wobec powszechnie 

obowiązujących. Jej członkowie bardzo często wyróżniają się specyficznym wyglądem  

i posługiwaniem się odrębnym kodem symbolicznym267. Nastolatkowie poszukują  

w subkulturach potwierdzenia dla własnego systemu aksjologicznego, a także 

atrakcyjnych wrażeń alternatywnych wobec środowiska domowego268. Czasami 

zagrożeniem staje też zwykła grupa ludzi, którzy propagują niewłaściwy styl życia.  

W takiej sytuacji znalazł się Filip – brat Zojki z powieści Stan podgorączkowy Grażyny 

Bąkiewicz. Chłopak podjął studia w oddalonym od rodzinnych stron mieście, gdzie 

znalazł się w przestępczym środowisku zajmującym się fałszowaniem starych 

dokumentów269.  

Bardzo często w grupach rówieśniczych popularne jest zażywanie różnego 

rodzaju substancji uzależniających, co można uznać za jedną z przyczyn 

rozprzestrzeniania się uzależnień wśród młodzieży. Kluczową rolę odgrywa tutaj 

wzmożona potrzeba akceptacji i przynależności do określonego towarzystwa, której 

pozorne zaspokojenia gwarantuje konformistyczna postawa i bezrefleksyjne 

naśladowanie zachowań innych. Jednym z pojawiających się problemów jest zażywanie 

narkotyków. Wśród czynników skłaniających do ich zażycia wyróżnia się  

m. in. ciekawość doznań, a także nadmierną ilość problemów, z którymi nie radzi sobie 

adolescent. Przyjmowanie narkotyków poza wywołaniem chwilowego odprężenia ma 

negatywny wpływ na organizm człowieka. Mogą one zaburzać prawidłowy rozwój 

nastolatka, co prowadzi do pojawienia się trwałych zaburzeń psychicznych270. Innym 

 
266 Zob. B. Ciwoniuk, Uciec jak najbliżej, Łódź 2012. 

267 B. Prejs, Subkultury młodzieżowe. Bunt nie przemija, Katowice 2010, s. 9. 

268 J. Kwapiszewski, Współczesne subkultury młodzieżowe i ich rola w kulturze, „Słupskie Studia 

Filozoficzne” 2008, nr 7, s. 129. 

269 Zob. G. Bąkiewicz, Stan podgorączkowy, Łódź 2011. 

270 J. Koczurowska, Uzależnienia młodzieży od narkotyków, [w:] Zagrożenia okresu dojrzewania,  

red. Z. Izdebski, Zielona Góra 2012, s. 201-202. 
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zagrożeniem jest alkoholizm, na co wskazuje coraz większy odsetek dojrzewających 

przyznających się do picia alkoholu (92% gimnazjalistów i 96% licealistów przyznaje się 

do spożywania alkoholu). Zwiększa się jeszcze liczba nieletnich, którzy trafiają do 

placówek zajmujących nietrzeźwymi, jak chociażby do izby wytrzeźwień271. Nadużycie 

alkoholu może prowadzić do występowania zachowań ryzykownych, czyli takich, które 

zagrażają życiu. Młodzi ludzie po wypiciu zbyt dużej ilości napojów alkoholowych stają 

się bardziej agresywni i prowokują bójki, podejmują się prowadzenia samochodu czy 

skoków do wody. Odurzanie się alkoholem może także negatywnie oddziaływać na 

kształtowania się osobowości i zaburzać prawidłowe funkcjonowanie jednostki 

w społeczeństwie272. Problem uzależnień pojawia się m. in. w powieści Iwo w krainie 

gandzi Iwo Banasia. 18-letni narrator opowiada o tym, w jaki sposób uzależnił się od 

marihuany, a także przedstawia środowisko młodych narkomanów273. 

Warto jeszcze wspomnieć o współczesnym uzależnieniu cywilizacyjnym, jakim 

stało się obsesyjne korzystanie z komputera i Internetu. Urządzenia elektroniczne, 

ułatwiając życie człowiekowi, doprowadziły do ich nadmiernego eksploatowania. Jest to 

szczególnie ważny problem wśród adolescentów, którzy nie mają jeszcze ukształtowanej 

postawy krytycyzmu. W sieci znajduje się wiele kontrowersyjnych opinii, które młodzi 

ludzie mogą bezrefleksyjnie przyswajać. Pojawią się w niej również treści 

pornograficzne, których oglądanie może zaburzyć prawidłowy rozwój seksualny. 

Ponadto Internet stanowi źródło rozrywki, jaką zapewniają gry komputerowe, które 

niekiedy odbierają nastolatkom poczucie kontroli nad własnym czasem. Cyberświat 

umożliwia także poznawanie nowych ludzi, których intencje nie zawsze muszą być 

pozytywne. Zawieranie internetowych znajomości może w konsekwencji osłabić realne 

kontakty, a nawet doprowadzić do ich zaniku czy utrudnić ich nawiązywanie274. Widać 

to bardzo dobrze na przykładzie Omegi z powieści Marcina Szczygielskiego. Znaczną 

 
271 E. Woydyłło, Alkohol i młodzież: czym skorupka za młodu nasiąknie..., [w:] Zagrożenia okresu 

dojrzewania, red. Z. Izdebski, Zielona Góra 2012, s.223-224. 

272 K. Ostaszewski, Problemy alkoholowe młodzieży, [w:] Zagrożenia okresu dojrzewania,  

red. Z. Izdebski, Zielona Góra 2012, s. 209-213. 

273 Zob. I. Banaś, Iwo w krainie gandzi, Gdynia 2006. 

274 J. Mastalski, Samotność globalnego nastolatka, Kraków 2007, s. 403-405. 
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część swoje czasu dwunastolatka spędza na korzystaniu z Internetu i elektronicznych 

urządzeń, które wykorzystuje m. in. do obserwowania reakcji własnej matki275.  

Do zagrożeń okresu dojrzewania należy zaliczyć jeszcze agresję, która zazwyczaj 

staje się skutkiem trudności w radzeniu sobie z nieprzyjemnymi emocjami.  

W środowisku nastolatków przybiera ona zazwyczaj formę słowną, która polega na 

wyśmiewaniu, używaniu wulgaryzmów, inicjowaniu kłótni czy nawet grożeniu drugiej 

osobie. Rzadziej występuje agresja fizyczna, która wiąże się z popychaniem, szarpaniem, 

kopaniem, ale także z dotkliwym pobiciem. Warto wspomnieć, że występuje jeszcze tzw. 

agresja przemieszczona. Pojawia się wtedy, gdy nastolatek nie może rozładować swojej 

złości na osobie, która ją wywołała, i atakuje przypadkowego człowieka lub przedmiot276. 

Z problem agresji zetknęła się Nika – bohaterka cyklu powieściowego Rafała Kosika. 

Nastolatka została niejeden raz wyśmiana przez rówieśników z powodu zniszczonych 

ubrań czy starych nart odziedziczonych po dziadku277. 

Problemem, jakiego mogą jeszcze doświadczać młodzi ludzie, jest wykluczenie 

społeczne. Oznacza to, że mają ograniczone możliwości korzystania z różnych modnych 

gadżetów (np. brak smartfona) i form spędzania wolnego czasu (np. wyjazd na narty),  

a ich udział w życiu społecznym bywa zredukowany do minimum. Doświadczanie 

wykluczenia wiąże się zazwyczaj ze złą sytuacją finansową, ale także z przeżywanymi 

problemami (m. in. choroba, uzależnienie). Uniemożliwienie zaspokajania własnych 

potrzeb staje się przede wszystkim przyczyną występowania u młodzieży zachowań 

destrukcyjnych, a w dalszej kolejności pojawienia się trudności w nauce i popadaniem  

w nałogi278. Nastolatek, który zostaje wykluczony, czuje się najczęściej „bezużyteczny, 

niepotrzebny, samotny, niechciany, niekochany, a zatem często bez szans na spełnione 

życie”279. W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na problem samotności wśród 

 
275 Zob. M. Szczygielski, Omega, Warszawa 2009. 

276 G. Miłkowska, Agresja w okresie dorastania – charakterystyka, przejawy, przeciwdziałanie,  

[w:] Zagrożenia okresu dojrzewania, red. Z. Izdebski, Zielona Góra 2012, s. 91-96. 

277 Zob. R. Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi, Warszawa 2015. 

278 A. Wilczyńska, Młodzież wykluczana. Indywidualne i społeczne czynniki zagrożenia wykluczeniem 

społecznym, [w:] Młodzież na biegunach życia społecznego, red. A. Wilczyńska, Warszawa 2014, s. 38-41. 

279 A. Wilczyńska, Młodzież doceniana. Potrzeba przynależności i poczucie przynależności u młodzieży,  

[w:] Młodzież na biegunach życia społecznego, red. A. Wilczyńska, Warszawa 2014, s. 56. 
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młodzieży, który ma znaczący wpływ na ich rozwój społeczny i późniejsze 

funkcjonowanie między ludźmi. Poczucie osamotnienia wiąże się z doświadczaniem 

negatywnych emocji i brakiem relacji interpersonalnych280. Trzeba zauważyć, że 

samotność prowadzi do pogłębiania się nieśmiałości w stosunku do ludzi i obniżania 

samooceny. W konsekwencji adolescenci doświadczają problemów z akceptacją siebie, 

przyczyniających się niekiedy do odczuwania stanów depresyjnych. Na występowanie 

samotności wpływa również trudność w pogodzeniu formującej się potrzeby autonomii 

i indywidualizmu z potrzebą wsparcia społecznego281. Do odrzucenia przez grupę i bycia 

samotnym bardzo często dochodzi na tle różnic kulturowych, co zaprezentowano m. in. 

w powieści Zupa z jeża Magdaleny Kozłowskiej. Jaelle – dziewczynka romskiego 

pochodzenia – jest wyśmiewana przez rówieśniczki, które jednocześnie unikają jej  

w szkole. Doświadcza też ośmieszenia przez nauczycielkę, która publicznie sprawdza 

stan jej higieny. Opisana sytuacja prowadzi do tego, że Jaelle początkowo nie ma 

żadnych kolegów i koleżanek282.  

Okres dojrzewania jest momentem burzliwych przemian, w wyniku których 

nastolatkowie stają się dorosłymi i dążą do osiągnięcia dojrzałości psychicznej. Wielość  

i różnorodność zachodzących zmian w sferze fizycznej i psychicznej staje się bardzo 

często przyczyną powstawania różnych napięć i trudnych sytuacji. Pojawiające się 

problemy z jednej strony zaburzają prawidłowy przebieg dojrzewania i prowadzą 

młodych ludzi do poczucia zagubienia. Z drugiej strony wszystkie pojawiające się 

niecodzienne zdarzenia stają się okazją do poznania siebie i poszukiwania właściwego 

rozwiązania. Istotne znaczenie ma tutaj wsparcie ze strony dorosłych, które nie może 

być jednak podawaniem gotowych modeli postępowania. Podobną rolę może tutaj 

odgrywać również literatura dla młodzieży, w której problemy młodych ludzi znajdują 

się na pierwszym planie. 

 
280 K. Wasilewska-Ostrowska, Młodzież wobec samotności w świetle badań porównawczych, „Kultura 

i Wychowanie” 2014, nr 8, s. 142. 

281 Z. Dołęga, Wsparcie społeczne a poczucie samotności w okresie dorastania, [w:] Młodzież a dorośli. 

Napięcia między socjalizacją a wychowaniem, red. R. Kwiecińska, M. J. Szymański, Kraków 2001,  

s. 551. 

282 Zob. M. Kozłowska, Zupa z jeża, Gdynia 2012. 
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2.4. Nastolatek jako czytelnik 

 

 Zaprezentowany dotychczas wizerunek dojrzewającego nastolatka warto 

uzupełnić o doświadczenia czytelnicze. Interesujące wydaje się tutaj opisanie 

najważniejszych tendencji w czytelnictwie młodzieży, jak i zwrócenie uwagi na 

pojawiające się dysproporcje związane z płcią, miejscem zamieszkania czy środowiskiem 

rodzinnym. Przedstawię pokrótce poziom aktywności czytelniczej, stosunek do czytania, 

a także zainteresowania czytelnicze młodych ludzi. Odwołam się do wyników badań 

prowadzonych przede wszystkim przez Bibliotekę Narodową, ale również do 

samodzielnie pozyskanych danych. Omówienie zagadnienia współczesnego czytelnictwa 

nastolatków pozwoli mi określić faktyczne miejsce i znaczenie najnowszej polskiej prozy 

dla młodzieży w kulturze literackiej. 

 Praktykę czytelniczą współczesnych Polaków cechuje spadek liczby czytelników, 

co widać na wykresie nr 5. Jeszcze na początku wieku odsetek czytających przekraczał 

połowę badanych, w 2017 roku osiągnął znacznie niższy wynik w porównaniu  

z wcześniejszymi parametrami. Tylko 38% Polaków czyta przynajmniej 1 książkę rocznie, 

a zaledwie 9% deklaruje czytanie 7 lub więcej publikacji w ciągu roku. Tym samym 

wzrasta grupa osób, które nie podejmują aktywności czytelniczej. W ostatnich 

badaniach stanowili oni 62,2% badanej zbiorowości283. 

 

 
283 I. Koryś, R. Chymkowski, Podstawowe wskaźniki, [w:] I. Koryś, D. Michalak, Z. Zasacka,  

R. Chymkowski, Stan czytelnictwa w Polsce w 2017 roku, Warszawa 2018, s. 12. 
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Wykres 5. Czytanie książek w latach 2000-2017 

 

Źródło: I. Koryś, D. Michalak, Z. Zasacka, R. Chymkowski, Stan czytelnictwa w Polsce w 2017 roku, 

Warszawa 2018, s. 12. 

  

Uwidaczniający się trend nieczytania wśród wszystkich Polaków zaobserwować 

można również w grupie młodzieży w wieku 15-19 lat. W przeprowadzonym przez Zofię 

Zasacką badaniu w 2013 roku 14% ankietowanych gimnazjalistów przyznało się do 

nieczytania. Dominowali tutaj chłopcy, wśród których wskaźnik osiągnął poziom 20%, 

natomiast u dziewcząt wynosił tylko 7%284. W 2017 roku nastąpił wzrost odsetka 

młodych ludzi, którzy deklarują, że w ciągu roku nie przeczytali w całości lub we 

fragmentach nawet 1 książki. Wyniósł on 35%285, co świadczy o spadku popularności 

czytania wśród młodzieży. Tym samym wykluczają się oni z kultury słowa pisanego, 

obniżając jednocześnie swój poziom uczestnictwa w kulturze wysokiej. Warto tutaj 

zauważyć, że na stopień aktywności czytelniczej ma wpływ miejsce pobytu czy lokalizacja 

szkoły. Nastolatkowie związani z dużymi miastami wykazują się większym (o ok. 20 

punktów procentowych) wskaźnikiem czytania książek niż ich rówieśnicy z terenów 

wiejskich i z małomiasteczkowych społeczności286. Potwierdzają to również 

przeprowadzone przeze mnie badania wśród gimnazjalistów z Krakowa. Wzięło w nich 

udział zaledwie 72 uczniów trzecich klas z losowo wybranych szkół, ale ich odpowiedzi 

 
284 Z. Zasacka, Czytelnictwo dzieci i młodzieży, Warszawa 2014, s. 71. 

285 I. Koryś, D. Michalak, Z. Zasacka, R. Chymkowski, Stan czytelnictwa w Polsce w 2017 roku, Warszawa 

2018, s. 149. 

286 Z. Zasacka, Czytelnictwo dzieci i młodzieży, Warszawa 2014, s. 64. 



99 

 

odzwierciedlają charakterystyczną tendencję. Aż 93,1% badanych zadeklarowało, że 

czyta książki. W tej grupie 40,3% respondentów zaliczyło się do kategorii czytających od 

2 do 5 książek w ciągu roku. Odsetek uczniów, którzy nie czytają, wyniósł 6,9% badanych, 

wśród których dominowali chłopcy (15,63%)287. Poziom aktywności czytelniczej 

młodzieży jest jeszcze uwarunkowany poprzez czynniki środowiskowe. Zalicza się tutaj 

przede wszystkim wpływ socjalizacji czytelniczej w okresie dzieciństwa, która sprzyja 

wypracowaniu nawyku kontaktu z książkami. Znaczący wydaje się jeszcze poziom 

wykształcenia rodziców i praktykowane przez nich wzorce czytania288. Justyna Osiecka-

Chojnacka dodaje, że na wykształtowanie aktywności czytelniczej wpływa także 

środowisko społeczne i dostęp do lektur, które zainteresują młodego czytelnika289.  

 Przejdę teraz do scharakteryzowania postaw nastolatków wobec czytania 

książek. W przeprowadzonym przez Bibliotekę Narodową badaniu w 2016 roku 

ankietowani określi swój emocjonalny stosunek do lektury. W grupie wiekowej 15-19 lat 

10% przyznało, że bardzo lubi czytać książki, a 26% badanych określiło, że raczej lubi 

czytać książki. Reszta ankietowanych nie dostrzega przyjemności w czytaniu lub ma 

obojętny stosunek do tego290.  Wynik może wydawać się niepokojący, ponieważ 

aktywność czytelnicza traci swoje znaczenie na tle innych aktywności, jak chociażby 

korzystanie z Internetu. Wpływa na to specyficzna sytuacja nastolatków, która wiąże się 

z obowiązkiem szkolnego czytania. Przymus lektury książek, które choć o wysokim 

poziomie artystycznym nie są dopasowane do potrzeb młodzieńczego odbiorcy, może 

prowadzić do wykształtowania się niechęci wobec literatury. Stąd też tak ważne wydaje 

 
287 Zob. D. Borowski, Czytają czy nie? O preferencjach czytelniczych krakowskich nastolatków,  

[w:] Biblioteki i książki w życiu nastolatków, red. M. Antczak, A. Walczak-Niewiadomska, Łódź-Warszawa 

2015, s. 147-158. 

288 D. Michalak, I. Koryś, J. Kopeć, Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku, Warszawa 2016, s. 84. 

289 J. Osiecka-Chojnacka, Czytelnictwo w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, „Infos. Zagadnienia 

społeczno-gospodarcze” 2014, nr 17, s. 3. 

290 I. Koryś, J. Kopeć, Z. Zasacka, R. Chymkowski, Stan czytelnictwa w Polsce w 2016 roku, Warszawa 2017, 

s. 90. 
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się włączenie do edukacji polonistycznej pozycji przeznaczonych dla nastolatków, aby 

zainteresować ich lekturą291. 

 Poświęcę teraz uwagę grupie nastolatków, której czytanie książek stanowi jedną 

z ważnych aktywności. Najpierw scharakteryzuję typy czytelników, a następnie 

przedstawię ich zainteresowania czytelnicze. Prowadzone badania pozwoliły Zofii 

Zasackiej wyróżnić trzy główne kategorie młodzieżowych odbiorców książek. Wśród nich 

funkcjonują następujące: czytelnicy spontaniczni, czytelnicy szkolni i czytelnicy 

aktywni292. Pierwszą grupę stanowią nastolatkowie, którzy podejmowali się lektury 

książek, które sami wybrali. Zupełnie nie interesowali się literaturą, jaką rekomendowali 

i zalecali nauczyciele. Zupełnie inaczej funkcjonują czytelnicy szkolni, którzy ograniczają 

swoją aktywność czytelniczą wyłącznie do lektur i publikacji, których znajomość jest 

wymagana w szkole. Ostatnią kategorię odbiorców książek tworzą młodzi ludzie 

wyraźnie fascynujący się literaturą. Czytają oni zarówno literaturę omawianą na lekcjach 

języka polskiego, jak i teksty literackie, które odpowiadają ich zainteresowaniom  

i potrzebom. Ci czytelnicy mają możliwość uformowania własnego gustu literackiego  

i przygotowania się do świadomego odbioru różnego typu lektur293.  

Współczesna młodzież wykazuje dość zróżnicowane zainteresowania czytelnicze, 

ale da się w nich wskazać jednej stałej tendencje. Muszę tutaj zwrócić uwagę na zjawisko 

popularności niektórych książek wśród nastolatków. Jak pisze Magdalena Ostrowska 

„pojawiają się [...] tytuły, które należy znać. Niejednokrotnie wytwarza się presja 

rówieśników, sprawiająca, że brak znajomości danej publikacji może skutkować pewnym 

wyalienowaniem”294. Silne oddziaływanie mody przy udziale popularyzacji jej przez 

grupę rówieśniczą prowadzi do zwiększenia aktywności czytelniczej i zainteresowania 

 
291 Por. D. Borowski, Na peryferiach… Miejsce literatury dla młodzieży w kształceniu polonistycznym,  

[w:] Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. Tom 2,  

red. E. Jaskółowa, D. Krzyżyk, B. Niesporek‑Szamburska, M. Wójcik-Dudek, Katowice 2016, s. 47-58. 

292 Z. Zasacka, Nastoletni czytelnicy, Warszawa 2008, s. 69-78. 

293 Bogusław Sułkowski zauważył, że odkrywanie gustu literackiego odbywa się w trakcie wyboru 

określonej lektury oraz podczas jej czytania. Por. B. Sułkowski, Powieść i czytelnicy. Społeczne 

uwarunkowanie zjawisk odbioru, Warszawa 1972, s. 17. 

294 M. Ostrowska, Młodzieżowe trendy czytelnicze – od „Harry’ego Pottera” po „Igrzyska Śmierci”,  

[w:] Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia, red. M. Antczak, Łódź-Warszawa 2017, s. 223. 
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się konkretnymi pozycjami. Istotne znaczenia mają tutaj również działania promocyjne 

prowadzone przez wydawnictwa i instytucje kultury. Opisane zjawisko wydaje mi się być 

uzasadnieniem dla rankingów najczęściej czytanych książek. Wśród nich wskazano m. in. 

cykl powieści o Harrym Potterze Joanne K. Rowling (15,3%), Władcę Pierścieni Johna 

Ronalda Reuela Tolkiena (9,5%) czy serię powieści Zmierzch Stephenie Meyer (9,3%)295.  

Wszystkie z przywołanych tutaj tytułów doczekały się adaptacji filmowych i znalazły się 

w centrum popkultury, która cieszy się uznaniem wśród wielu młodych ludzi.  

Sukces i popularność niektórych powieści kształtuje listę preferencji 

czytelniczych według typów książek. Prezentuje ją rysunek nr 7, na którym zamieszczono 

rodzaje publikacji czytanych przez nastolatków. Wielkość okręgów umownie odpowiada 

wielkości ich popularności. Nie powinien dziwić fakt, że w ostatnich latach największe 

zainteresowanie zyskała fantastyka. Co ciekawe w kręgu młodzieńczych wyborów 

lekturowych znajduje się literatura fantastyczna dla dorosłych (fantasy, science-fiction, 

horror), jak i jej odpowiedniki dla nastoletniego czytelnika296.  

 
295 Z. Zasacka, Czytelnictwo dzieci i młodzieży..., s. 103. 

296 Z. Zasacka, Czytanie dla przyjemności – podobieństwa i dystanse wśród nastolatków, [w:] Czas wolny. 

Refleksje, dylematy, perspektywy, red. D. Mroczkowska, Warszawa 2011, s. 160. 
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Rysunek 7. Typy książek czytanych przez młodzież 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Z. Zasacka, Czytelnictwo dzieci i młodzieży, Warszawa 2014, 

s. 105. 

 

Na drugim miejscu sytuuje się literatura obyczajowa adresowana do 

nastolatków, ale trzeba zaznaczyć, że zainteresowanie nią wskazują najczęściej 

dziewczęta. Młodzi czytelnicy sięgają chętnie po książki o problemach narkotykowych , 

a także miłosnych, które niekiedy zawierają sceny erotyczne czy nawet pół-

pornograficzne. Dominują tutaj tłumaczenia literatury zagranicznej (m. in. autorstwa 

Lauren Brook, Sary Shepard, Joha Greena, Meg Cabot), polskie teksty literackie 

pojawiają się rzadziej i wśród nich nie ujawnia się popularny autor297. Warto zwrócić 

uwagę, że jeszcze w 2003 roku literatura obyczajowa była najczęściej czytaną przez 

młodzieżowych odbiorców298. Najprawdopodobniej spadek poziomu zainteresowania 

tego typu książkami wynika z promocji fantastyki przez popkulturę.  

W dalszych kręgach zainteresowań czytelniczych młodzieży znajdują się 

romanse, które niekiedy zbliżają się do powieści psychologicznej. Natomiast wśród 

najpoczytniejszych autorów znajdują się tutaj Nicholas Sparks, E. L. James czy Jodi 

 
297 Z. Zasacka, Czytelnictwo dzieci i młodzieży..., s. 105. 

298 Z. Zasacka, Nastoletni czytelnicy..., s. 100. 
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Picoult. Na kolejnym poziomie pojawia się literatura sensacyjno-kryminalna 

reprezentowana m. in. przez Dana Browna, Agathę Christie, Arthura Conan Doyle’a,  

a także nowszych twórców: Alexa Cava czy Harlaina Cobena. Dalszą pozycję zajmuje 

literatura wysokoartystyczna, wśród której pojawia się wiele różnorodnych wskazań, co 

uniemożliwia określenie wiodącego trendu. Niewielka grupa nastoletnich czytelników 

podejmuje się lektury literatury faktu. Najczęściej interesują ich biografie znanych 

postaci, ale też reportaże, szczególnie podróżnicze (np. Wojciecha Cejrowskiego czy 

Martyny Wojciechowskiej)299.  

Przegląd wyników badań wyborów lekturowych czytelników w wieku 15-19 lat 

pozwala zauważyć, że młodzież chętnie sięga po literaturę popularną, jak chociażby 

fantastykę czy romanse. Uznanie odbiorców zyskuje przede wszystkim twórczość 

zagraniczna, która w mojej ocenie jest znacznie lepiej popularyzowana niż rodzime 

teksty literackie. Do podobnych spostrzeżeń doprowadziły mnie dane zebrane podczas 

wspomnianego wcześniej badania, które przeprowadziłem300.  

Obraz aktywności czytelniczej młodych ludzi skłania mnie do sformułowania kilku 

refleksji. Przede wszystkim wciąż niepokojące wydaje mi się wzrastanie odsetka 

nastolatków, którzy otwarcie deklarują nieczytanie książek. Moim zdaniem ta grupa 

wymaga dużego zainteresowania ze strony popularyzatorów czytelnictwa i objęcia jej 

różnymi działaniami, pokazującymi wartość kontaktu z książkami. Znaczącą rolę może 

tutaj odgrywać też samo prezentowanie aktualnej oferty wydawniczej skierowanej do 

nastolatków. Moje kolejne spostrzeżenie wiąże się z zagrożeniami wynikającymi ze 

szczególnej sytuacji czytelniczej nastolatków. Funkcjonują oni w systemie edukacji 

polonistycznej, w której obowiązuje poznanie określonej grupy najbardziej 

reprezentatywnych tekstów literackich. Dominuje tutaj literatura piękna, którą jedynie 

uzupełnia twórczość dla młodzieży. Konieczność kontaktu z klasyką, która nie zawsze 

spełnia potrzeby czytelnicze młodych ludzi, może w niektórych przypadkach prowadzić 

do stworzenia błędnego obrazu literatury i w efekcie do niechęci do czytania. Na 

 
299 Z. Zasacka, Czytelnictwo dzieci i młodzieży..., s. 105-108. 

300 Por. D. Borowski, Czytają czy nie? O preferencjach czytelniczych krakowskich nastolatków,  

[w:] Biblioteki i książki w życiu nastolatków, red. M. Antczak, A. Walczak-Niewiadomska, Łódź-Warszawa 

2015, s. 147-158. 
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specjalne podkreślenie zasługuje fakt, że wśród zainteresowań czytelniczych dominują 

przede wszystkim książki obcojęzyczne tłumaczone na język polski. Jest to 

spowodowane oddziaływaniem mass mediów i popkultury, które promują określone 

teksty kultury, umożliwiając im stanie się globalnymi wytworami kultury. W związku  

z tym rodzima twórczość dla nastolatków zajmuje dalszy plan, a niekiedy pozostaje  

w ogóle nieznana. Potwierdziło mi się to w trakcie rozmów przeprowadzonych  

z uczniami podczas lekcji języka polskiego w Gimnazjum nr 81 w Krakowie, a także  

w czasie zajęć z „Dziecięcej i młodzieżowej kultury literackiej” ze studentami  

w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obydwie grupy wykazywały 

znajomość pozycji zagranicznych przy słabej wiedzy o polskich książkach dla młodzieży. 

Zatem mogę stwierdzić, że rodzima literatura dla nastolatków pozostaje na peryferiach 

kultury literackiej. Dlatego w kolejnych rozdziałach pracy przyjrzę się bliżej wybranym 

aspektom polskiej twórczości dla nastolatków, aby pokazać, że nie jest ona gorsza od 

swojej zagranicznej konkurentki.  
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3.1. Droga do uzyskania dojrzałości301 

 

Według Słownika języka polskiego pojęcie dojrzałości odnosimy do „stanu czegoś 

lub kogoś ostatecznie uformowanego, osiągnięcia ostatecznego etapu rozwoju lub 

procesu kształtowania”302. W przypadku człowieka zakłada się, że staje się on dojrzały 

po przejściu okresu adolescencji. W tym czasie jego organizm doświadcza wielu zmian, 

które prowadzą do osiągnięcia optymalnego poziomu rozwojowego303.  

Wspominane przemiany obejmują kilka płaszczyzn, co pozwala wyróżnić różne 

typy dojrzałości. Zaliczają się do nich: dojrzałość biologiczna, dojrzałość poznawcza, 

dojrzałość emocjonalna i dojrzałość społeczna. Pierwsza z nich wiąże się z dotarciem 

człowieka do etapu, kiedy staje się on gotowy do reprodukcji własnego gatunku304. Jego 

układ rozrodczy osiąga pełną funkcjonalność, co dzieje się już w fazie wczesnej 

adolescencji. Dopiero w trakcie późnej adolescencji następuje osiągnięcie dojrzałości 

psychicznej, która obejmuje sfery poznawczą, emocjonalną i społeczną. Dojrzałość 

poznawcza jest rozumiana jako uzyskanie optymalnego poziomu rozwojowego 

procesów poznawczych, do których zalicza się odbieranie wrażeń, spostrzeganie, 

myślenie, pamięć i uwagę. Dzięki nim człowiek może zdobywać informacje  

o otaczającej rzeczywistości i interpretować je305. Dojrzałość emocjonalna oznacza 

prawidłowe spełnianie swoich funkcji przez emocje, jakich doświadcza jednostka306. 

Polega to na tym, że człowiek dopasowuje swój stan emocjonalny do kontekstu 

sytuacyjnego, a do tego jest w stanie rozpoznać uczucia innych. Osiągnięcie dojrzałości 

 
301 Podrozdział jest rozszerzoną wersją mojego artykułu Trudna sytuacja jako test dojrzałości (Franciszka 

Anny Piwkowskiej, Most nad Missisipi Ewy Przybylskiej) wydanego w monografii zbiorowej Światy 

dzieciństwa. Infantylizacje w literaturze i kulturze pod redakcją Małgorzaty Chrobak i Katarzyny Wądolny-

Tatar. Zob.  Światy dzieciństwa. Infantylizacje w literaturze i kulturze, red. M. Chrobak,  

K. Wądolny-Tatar, Kraków 2016. 

302 Słownik języka polskiego, http://sjp.pl/dojrza%C5%82o%C5%9B%C4%87 (dostęp 4 czerwca 2015 roku). 

303 Por. A. Oleszkowicz, A. Senejko, Psychologia dorastania. Zmiany rozwojowe w dobie globalizacji, 

Warszawa 2013. 

304 I. Obuchowska, Adolescencja…, s. 166. 

305 P. Huget, Od dzieciństwa ku młodości…, s. 69. 

306 W. Strus, Dojrzałość emocjonalna a funkcjonowanie moralne, Warszawa 2012, s. 15–16. 
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społecznej odnosi się do sytuacji, w której adolescent staje się jednostką w pełni 

uspołecznioną307 (pomyślnie zakończony proces socjalizacji). Z jednej strony świadczy  

o tym nabycie umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie, z drugiej zaś – uzyskanie 

poziomu autonomii moralnej. 

O osiągnięciu pełnej dojrzałości mówi się wtedy, gdy ktoś spełnia wszystkie 

warunki przypisywane poszczególnym wymienionym wcześniej sferom. Bycie dojrzałym 

jest utożsamiane ze sposobem zachowywania się, który cechuje przewidywalność  

i zgodność z powszechnie przyjętymi standardami. Ponadto duże znaczenie ma 

uzyskanie wewnętrznej spójności osobowości i poczucia własnej autonomii, co łączy się 

ze zdobyciem umiejętności tworzenia konstruktywnych kontaktów z innymi ludźmi i, co 

bardzo ważne, zdolności do radzenia sobie z sytuacjami typowymi czy stresowymi308. 

Wówczas jednostka zostaje uznana za dojrzałą i przechodzi do etapu dorosłości,  

w którym zaczyna brać pełną odpowiedzialność za wszystkie swoje zachowania.  

Trzeba tutaj jeszcze zwrócić uwagę, że uzyskiwanie dojrzałości zazwyczaj odbywa 

się stopniowo w dłuższym okresie. Jednakże zdarza się, że niektórzy młodzi ludzie stają 

się dojrzali znacznie szybciej niż ich rówieśnicy, szczególnie w sferze psychicznej. 

Przedwczesna dojrzałość może być konsekwencją różnych czynników; wśród nich 

wymienić można między innymi trudną sytuację, w której znalazła się dana jednostka.  

Terminem „trudna sytuacja” określa się taki stan, w którym aktywność człowieka 

zostaje zakłócona i spada prawdopodobieństwo jego dalszej skutecznej działalności309. 

Zazwyczaj przyczyną zakłócenia staje się zaburzenie układu relacji pomiędzy jednostką  

a otoczeniem. Wyróżnia się kilka typów sytuacji trudnych: deprywację, przeciążenie, 

utrudnienie, konflikt i zagrożenie. Sytuacją deprywacji nazywa się stan, w którym 

człowiek nie ma zaspokojonej jakiejś potrzeby. Natomiast sytuacja przeciążenia ma 

miejsce wtedy, kiedy jednostka nie może sprostać wykonywanym zadaniom. Sytuacja 

zagrożenia występuje, gdy człowiek doświadcza działania czynników dla niego 

 
307 Podstawy psychologii. Podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich, red. W. Pilecka,  

G. Rudkowska, L. Wrona, Kraków 2005, s. 191–192. 

308 J. Mellibruda, Dojrzałość…, http://www.psychologia.edu.pl/dziupla-jurka/teksty/1360-dojrzalosc.html 

(dostęp 4 czerwca 2015). 

309 Psychologia, red. T. Tomaszewski, Warszawa 1982, s. 32. 
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niebezpiecznych, które przeszkadzają mu w osiągnięciu zamierzonego celu310. Spotyka 

się jeszcze sytuację utrudnienia, polegającą na pojawieniu się przeszkód, które blokują 

podejmowaną przez podmiot aktywność. O sytuacji konfliktowej mówi się wówczas, gdy 

człowiek staje w obliczu przeciwstawnych elementów, spośród których trudno dokonać 

prostego wyboru311. 

Niewątpliwie sytuacje trudne oddziałują na sposób zachowania się człowieka, 

który może podążyć w dwóch kierunkach312. Pierwszym z nich jest wystąpienie zmiany 

destruktywnej, utrudniającej normalną aktywność jednostki. Obserwuje się tutaj 

popełnianie błędów, pojawianie się niepowodzeń i zachowań, które nie są właściwe dla 

danej sytuacji. Opisany stan wskazuje na dezintegrację, jakiej doświadcza podmiot. 

Przeciwnym rozwiązaniem zaistniałego stanu są zmiany konstruktywne, dzięki którym 

możliwa staje się dalsza aktywność człowieka. Pojawiające się trudności traktuje się tutaj 

jako problem wymagający rozwiązania. W związku z tym aktywność intelektualna ulega 

zwiększeniu, co pomaga w szybkim poradzeniu sobie z trudną sytuacją. Warto zauważyć, 

że drugi kierunek zmian wymaga od człowieka dojrzałości, z którą łączyć należy 

wykształtowanie się u niego odporności psychicznej. Obejmuje ona panowanie nad 

własnym zachowaniem, zdolność do kontroli nad emocjami oraz koncentrowanie się na 

podejmowanej aktywności313. 

Za szczególny przypadek sytuacji trudnej można uznać sytuację graniczną, której 

koncepcję wprowadził Karl Jaspers. U jej podstaw znalazło się założenie, że człowieka 

należy zawsze rozpatrywać w kontekście sytuacji, w której podejmuje aktywność314. 

Zainteresowanie filozofa wzbudziły jednak przede wszystkim sytuacje graniczne 

cechujące się stałością, zindywidualizowaniem i nieprzenikalnością poznawczą. Zaliczył 

 
310 T. Tomaszewski, O niektórych trudnych sytuacjach dziecka, [w:] idem, Ślady i wzorce, Warszawa 1984, 

s. 134– 145. 

311 Psychologia..., s. 33–34. 

312 M. Tyszkowa, Zachowanie się dzieci szkolnych w sytuacjach trudnych, Warszawa 1986, s. 30. 

313 M. Tyszkowa, Zachowanie się w sytuacjach trudnych i odporność psychiczna dzieci i młodzieży,  

[w:] Zachowanie się młodzieży w sytuacjach trudnych i rozwój osobowości, red. taż, Poznań 1977, s. 15. 

314 C. Piecuch, Doniosłość egzystencjalna i etyczna doświadczenia sytuacji granicznych w ujęciu Karla 

Jaspersa, [w:] Etyka wobec sytuacji granicznych, red. D. Probucka, Kraków 2007, s. 38. 
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do nich: walkę, cierpienie, poczucie winy i śmierć315. Komentatorzy Jaspersa zwracają 

uwagę, że „istota sytuacji granicznych jako takich polega na tym, że jednostka 

pozbawiona zostaje podstaw, fundamentów, oparcia”316. Wówczas człowiek może 

doświadczyć egzystencjalnego wymiaru własnego życia, czyli stać się sobą317; tym 

samym przeżycie sytuacji granicznej dostarcza jednostce prawdy o świecie, jak i odkrywa 

prawdę o niej samej318. Można zatem stwierdzić, że przechodzi ona w ten sposób na 

wyższy poziom rozwojowy, co świadczy o osiągnięciu dojrzałości. Każde nowe przeżycie 

zbogaca człowieka i pozwala mu inaczej patrzeć na siebie i otaczającą rzeczywistość.  

Osiągnięcie dojrzałości wymaga od człowieka zrealizowania określonych zadań 

rozwojowych, które obejmują różne sfery życia. Z jednej strony dotyczą one przemian 

fizjologicznych, jednak ważniejsze wydają się zmiany psychologiczne. Dojrzałość 

psychiczna młodego człowieka może przebiegać w innym tempie niż u jego rówieśników. 

Jedną z przyczyn wskazanej anomalii jest doświadczenie sytuacji trudnej, która może 

pełnić rolę testu bycia dojrzałym. Warto w tym miejscu zauważyć, że dzieci  

i młodzież niekiedy znajdują się w takich niecodziennych okolicznościach. Trudną 

sytuacją jest tutaj śmierć bliskich, rozwód rodziców, choroba, wygórowane wymagania 

otoczenia czy rywalizacja319. Poradzenie sobie z zaistniałym problemem i jego właściwe 

rozwiązanie skutkuje osiągnięciem przez młodych ludzi dojrzałości psychicznej, dzięki 

czemu mogą poradzić sobie z coraz nowszymi i trudniejszymi wyzwaniami.  

Temat stawania się dojrzałym jest nie tylko przedmiotem zainteresowania 

psychologów i filozofów, ale cieszy się również popularnością w literaturze, szczególnie 

tej adresowanej do młodocianego czytelnika. Przyczyniło się to nawet do powstania 

 
315 K. Jaspers, Sytuacje graniczne, przeł. M. Skwieciński, [w:] R. Rudziński, Jaspers, Warszawa 1978,  

s. 188–189. 

316 K. Rozmarynowska, Sytuacja graniczna jako moment doświadczenia siebie w ujęciu Karla Jaspersa, 

„Studia Philosophiae Christianae” 2012, nr 3, s. 170. 

317 K. Jaspers, Sytuacje graniczne..., s. 189–190. 

318 K. Rozmarynowska, Sytuacja graniczna..., s. 174. 

319 D. Borecka-Biernat, Strategie radzenia sobie młodzieży w trudnych sytuacjach społecznych. 

Psychospołeczne uwarunkowania, Wrocław 2006, s. 64. 
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odrębnego gatunku, jakim jest powieść o dojrzewaniu320. Jej problematyka koncentruje 

się na rozwoju psychicznym bohatera, szczególnie na sferze przeżyć wewnętrznych.  

W powieści o dojrzewaniu najczęściej wykorzystuje się monolog wewnętrzny, 

asocjacyjną organizację fabuły i introspekcję, aby jak najlepiej oddać doświadczenia 

postaci.  

W tym podrozdziale chciałbym podjąć rozważania na temat osiągania dojrzałości 

przez powieściowych bohaterów młodzieżowych w wyniku przezwyciężenia trudnej 

sytuacji. Spośród wielu utworów literackich poruszających problem dojrzewania 

wybrałem do analizy kilka najnowszych powieści, których fabuły wydają dość ciekawym 

ujęciem procesu przemiany bohaterów321. Pozwalają także pokazać, jak różne sytuacje 

oddziałują na proces uzyskiwania dojrzałości. Ponadto w podjętej selekcji przykładów 

literackich uwzględniłem kryterium płci bohaterów. Dzięki temu możliwe stało się 

przyjrzenie się zachowaniu postaci kobiecych i męskich w trudnej sytuacji.  

Literackim przykładem doświadczenia testu dojrzałości, jaki stanowi trudna 

sytuacja, jest przypadek Franciszki – tytułowej bohaterki powieści Anny Piwkowskiej. 

Utwór przedstawia losy nastoletniej dziewczyny, która musi poradzić sobie ze 

zmieniającą się rzeczywistością, w której żyje (choroba matki, zamieszkanie z nieznaną 

dotąd babcią). Jest to postać bardzo zindywidualizowana, ponieważ fascynuje się poezją, 

sama tworzy wiersze, nie lubi literatury dla młodzieży. Dla krytyków stanowi to walor 

powieści, która wymaga od czytelnika pewnego namysłu, pozwalającego spojrzeć na 

Franciszkę jako „patronkę wszystkich szlachetnych outsiderów, szukających – na miarę 

swoich nastoletnich możliwości – czegoś więcej ponad mainstreamowe nurty i zjawiska 

kultury i sztuki”322. Poza tym w powieści odnaleźć można inne problemy, jak chociażby 

 
320 I. Levittoux, Powieść o dojrzewaniu, [w:] Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, 

Warszawa 2012, s. 809–811. 

321 Wśród wybranych powieści znalazły się m. in. Franciszka Anny Piwkowskiej i Most nad Missisipi Ewy 

Przybylskiej. Warto zauważyć, że obie powieści są do siebie podobne pod względem konstrukcji 

fabularnej, co zauważył już Maciej Skowera. Zob. M. Skowera, Koniec z Potterem, czas na Gombrowicza! 

O „Franciszce” Anny Piwkowskiej, „Kultura Liberalna” 2014, nr 39 (299), 

http://kulturaliberalna.pl/2014/09/30/franciszka-anna-piwkowska-recenzja/ (dostęp 4 czerwca 2015 

roku). 

322 W. Kostecka, Jak Franciszka spotkała Wisławę, „Nowe Książki” 2014, nr 10, s. 89. 
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wielokulturowość czy nawiązania do feminizmu. Pierwszy temat staje się punktem 

wyjścia do dyskusji o tolerancji, co uznaje się za bardzo wartościowe. W drugim 

przypadku, choć wątek wydaje się dość ciekawy, pojawiają się pewne nieścisłości, jak 

brak znajomości poetek przez bohaterkę, co wydaje się mało realne323. Warto jeszcze 

dodać, że powieść została wyróżniona przez Polską Sekcję IBBY Nagrodą Literacką 

„Książka Roku 2014”324. 

Trzynastoletnia Franciszka znajduje się w nietypowej sytuacji, która zaburza jej 

dotychczasowe życie. Matka bohaterki z dnia na dzień trafia do szpitala, gdzie 

rozpoczyna leczenie białaczki. W związku z tym nie może dalej sprawować opieki nad 

dorastającą córką, co zmuszą ją do znalezienia dziecku nowego opiekuna. Staje się nim 

babcia Franciszki, która nigdy wcześniej nie znała swojej wnuczki. Zatem nastolatka 

doświadcza równocześnie dwóch nowych i nie do końca zrozumiałych zmian. Z jednej 

strony musi poradzić sobie z ciężką chorobą najbliższej osoby, przystosowując się do jej 

chwilowej nieobecności. Traci kontakt z matką, która do tej pory zawsze się nią 

zajmowała i kochała ją. Temu wszystkiemu towarzyszy wprowadzenie do życia Franciszki 

nowej osoby, jaką jest jej babcia. Wydaje się, że opieka nad wnuczką sprawowana przez 

dziadków jest czymś naturalnym. Jednakże przypadek bohaterki ma zupełnie inny 

charakter, ponieważ trzynastolatka nigdy wcześniej nie poznała swojej babci. Nastolatka 

trafia zatem pod opiekę zupełnie obcej kobiety, z którą nie wiążą ją żadne więzi 

emocjonalne. Trudność sytuacji Franciszki polega tutaj na nagłym zburzeniu filarów, na 

których opierało się jej życie, oraz na pojawieniu się nowych okoliczności, z którymi 

bohaterka nie spotkała się wcześniej. W ten sposób doświadcza ona dezintegracji, 

wymagającej od jednostki przezwyciężenia kryzysów i poradzenia sobie z zaistniałymi 

trudnościami. 

 Początkowo Franciszka zdaje się zupełnie nie rozumieć, w jakim stanie jest jej 

matka. Po spotkaniu w szpitalu traci kontrolę nad swoim zachowaniem:  

 
323 M. Skowera, Koniec z Potterem, czas na Gombrowicza!, O „Franciszce” Anny Piwkowskiej, „Kultura 

Liberalna” 2014, nr 39 (299), http://kulturaliberalna.pl/2014/09/30/franciszka-anna-piwkowska-

recenzja/ (dostęp 4 czerwca 2015 roku). 

324 Zob. notę o Franciszce na stronie internetowej Polskiej Sekcji IBBY: http://www.ibby.pl/?page_id=2277 

(dostęp 4 czerwca 2015 roku). 
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„I rozpłakała się na głos, jak małe dziecko. Babsko wzięło ją za łokieć i szlochającą 

zaprowadziło do samochodu. W samochodzie Franciszka zaczęła krzyczeć. (…) – Chcę 

mieszkać z mamą, w szpitalu! Płakała tak i krzyczała chyba z dziesięć minut”325. 

Niewątpliwie zachowanie nastolatki świadczy zarówno o niedojrzałości emocjonalnej, 

jak i braku wiedzy o chorobie matki. Trzynastolatka za pomocą płaczu próbuje zmienić 

sytuację na korzystną dla niej. Zapomina o tym, że znajduje się w miejscu publicznym, 

gdzie głośne szlochanie nie jest właściwe. Ponadto w przypływie wzburzenia oczekuje, 

że pozostanie tam na stałe wraz z matką, co stanowi pomysł nie do zrealizowania  

i jeszcze bardziej podkreśla to, że Franciszka nie panuje nad swoimi emocjami, które 

utrudniają jej racjonalne myślenie. Podobne reakcje zaobserwować można u bohaterki 

w trakcie nieudanej próby namówienie babci do kolejnej wizyty w szpitalu.  

Punktem zwrotnym w postępowaniu trzynastolatki jest zdobycie informacji, że 

jej matka choruje na białaczkę. Wówczas dziewczyna przeżywa nagłe załamanie 

psychiczne, w wyniku którego spędza trzy tygodnie w łóżku, nie chodząc do szkoły. Po 

tym czasie następuje jednak poprawa, dająca się dostrzec w trakcie kolejnej wizyty  

u matki, która czeka na przeszczep szpiku kostnego. Franciszka zachowuje się bardzo 

spokojnie i cały czas się uśmiecha. Prawdopodobnie zrozumiała, jak ważną rolę odgrywa 

wsparcie bliskich, okazywane choremu; dzięki temu bohaterka przestaje zachowywać 

się egoistycznie, a zaczyna być empatyczna. Wskazuje to na osiągnięcie dojrzałości 

psychicznej, która pozwala na zachowanie optymalnych relacji ja–inni. Potwierdza to 

urodzinowa rozmowa córki z matką, w trakcie której panuje spokój  

i pojawiają się pozytywne emocje. Franciszka rozmawia w taki sposób, aby wspierać 

chorą i jej nie niepokoić. 

Na uwagę zasługują również trudna sytuacja związana z relacjami pomiędzy 

bohaterką a jej babcią. Obie nigdy wcześniej się nie poznały, w związku z czym nie mają 

o sobie żadnej wiedzy. Zatem ich pierwsze spotkanie wywołuje wzajemne zaskoczenie. 

Franciszka początkowo bardzo cieszy się z faktu, że poznała swoją babcię. Jednak 

pierwsze wrażenie szybko przemija i nastolatka zaczyna mieć negatywny stosunek do 

nowej opiekunki, co szczególnie podkreśla, nazywając ją „babskiem”. Trzynastolatka 

wydaje się nie rozumieć sytuacji, w jakiej znalazła się jej babcia. Niejednokrotnie rani 

 
325 A. Piwkowska, Franciszka, Warszawa 2014, s. 31. 
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uczucia starszej kobiety, mówiąc jej, że nie chce z nią mieszkać. Zachowanie młodej 

dziewczyny można interpretować jako bunt wobec nowych okoliczności.  

Przełom w napiętych relacjach stanowi zainteresowanie się babci zamiłowaniem 

Franciszki do poezji. Starsza kobieta stopniowo podsuwa swojej wnuczce nazwiska 

poetek i tomiki ich wierszy, które warto przeczytać. Dzięki temu obie znajdują temat do 

wspólnych rozmów, co pozwala im zbliżyć się do siebie. Budowanie pozytywnych relacji 

wzmacnia podarowany prezent, którego wnuczka się nie spodziewała. Był to odnowiony 

obraz, który wcześniej znajdował się w domu nastolatki. O zwrocie w nastawieniu 

Franciszki świadczą wypowiedziane przez nią słowa po otrzymaniu podarku: „Babciu – 

powiedziała – nigdy nie dostałam od nikogo czegoś tak pięknego i niezwykłego”326. 

Bohaterka po raz pierwszy nazwała swoją opiekunkę „babcią”, co można odbierać jako 

przejaw zaakceptowania zaistniałej sytuacji, jak i samej nowo poznanej krewnej.  

W ocieplaniu wzajemnych stosunków pomógł wyjazd do Nieborowa, gdzie Franciszka  

i jej babcia spędziły ferie. Wtedy też nastolatka uświadomiła sobie, że 

 

(…) jeszcze miesiąc temu wykrzyknęłaby, że babsko jest po prostu okropne i że to cudownie, że 

ona, Franciszka, nie będzie już musiała z nim mieszkać. Ale teraz poczuła, że mocniej zabiło jej serce  

i zapytała, czując, że wchodzi na grząski grunt: 

– Mam nadzieję mamusiu, że będziemy nadal widywały się z Ewą?327 

 

Przywołane tutaj słowa świadczą o tym, że bohaterka dostrzegła zmianę, która 

zaszła w relacjach pomiędzy nią i jej babcią. Poradziła sobie z trudną sytuacją, jaką była 

zmiana opiekuna na całkiem obcą osobę. W efekcie nawiązała bliższe relacje z babcią, 

których nie chciała później zerwać. Ważne znaczenie ma tutaj jeszcze długości czasu,  

w jakim zachodziły przemian. Od obcości i niechęci do zbudowania więzi emocjonalnych 

minął tylko miesiąc. Udowadnia to, że Franciszka w bardzo krótkim czasie pokonała 

trudności i obiektywnie potrafiła ocenić zmiany.  

O osiągnięciu dojrzałości przez Franciszkę świadczy także jej postępowanie  

w trudnych sytuacjach pomiędzy rówieśnikami. Jedną z nich jest pojawienie się  

 
326 Ibidem, s. 148. 

327 Ibidem, s. 170. 
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w szkole nowej uczennicy – czarnoskórej Sorayi. Odmienność rasowa koleżanki 

wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczniów, którzy zaczęli nachalnie ją 

obserwować. W przywołanej sytuacji Franciszka wstydziła się za zachowanie reszty 

klasy, co świadczy o wczuciu się w sytuację Sorayi. Bez wątpienia nastolatka uświadomiła 

sobie, jak może czuć się obca osoba w nowym środowisku kulturowym  

i wśród nowych ludzi. Umiejętność spojrzenia na rzeczywistość z różnych perspektyw, 

nie tylko z własnego punktu widzenia, dowodzi o dojrzałości Franciszki. Uwypukla to 

jeszcze kontrast pomiędzy jej zachowaniem a reakcją klasy, co jednocześnie dowodzi 

tego, że bohaterka stała się dojrzała szybciej niż jej rówieśnicy. Widać to również  

w dalszym postępowaniu trzynastolatki, która wykazuje się niezwykłą odwagą  

i koleżeństwem. Nastolatka stara się otoczyć opieką czarnoskórą Sorayę, nawiązując  

z nią rozmowę i zapraszając do swojej ławki. Wydaje się to tym bardziej ważne, że nowa 

uczennica doświadczyła wyśmiewania, co mogła odebrać jako odrzucenie ze strony 

grupy. W tej sytuacji Franciszka potrafiła przeciwstawić się postawie klasy, nie bojąc się, 

że ona także może stać się obiektem drwin. Opisane zachowanie potwierdza, że 

nastolatka umiejętnie stosuje postawę asertywną, nie mogąc obojętnie patrzeć na 

krzywdę drugiego człowieka. Widać, że nastolatka wypracowała autonomiczny system 

wartości, któremu pozostaje wierna w każdej sytuacji. Solidne fundamenty pozwalają jej 

odnaleźć się w niecodziennych okolicznościach, których wcześniej nie znała,  

i rozwiązać zaistniałe problemy. Co ciekawe, jej zachowanie wzbudza podziw wśród 

niektórych uczniów, postanawiających pomóc Sorayi w zaaklimatyzowaniu się  

w nowych warunkach.  

Przywołać należy jeszcze postępowanie Franciszki, kiedy niesłusznie oskarżyła 

koleżankę o kradzież. Bohaterka jako pierwsza skierowała podejrzenie na Monikę, 

posądzając ją o zabranie pieniędzy Sorayi. W ten sposób Franciszka znalazła się  

w kolejnej trudnej sytuacji, która wymagała dojrzałości przy rozwiązaniu zaistniałego 

problemu. Trzynastolatka postąpiła bardzo odważnie, wygłaszając publiczne 

przeprosiny: 

 

Franciszka weszła na krzesło i zaczęła mówić. (…) Drżały jej ręce, więc zaplotła je na piersiach,  

a nogi skrzyżowała. Zdawała sobie sprawę, że wygląda śmiesznie, a może nawet żałośnie, ale nie 

przerwała. 
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– Chciałabym – zaczęła – przede wszystkim przeprosić Monikę. To ja pierwsza powiedziałam, że 

widziałam, jak Monika kręciła się rano koło plecaka Sorayi. To ja rzuciłam na nią ohydne podejrzenie, nie 

mając do tego naprawdę żadnych podstaw. Chciałam przeprosić wszystkich uczniów i nauczycieli za 

zamieszanie w szkole, za napięcie i podejrzenia. A przede wszystkim chciałam przeprosić ciebie, Moniko 

(…) że bezpodstawnie cię oskarżyłam. Przepraszam cię za to, że w ogóle mogłam o tobie tak pomyśleć. 

Mam nadzieję, że mi wybaczysz328. 

 

Jak widać, Franciszka potrafiła przyznać się do popełnionego błędu przed całą 

szkolną społecznością, chociaż odczuwała przy tym olbrzymi stres. Jej zachowanie jest 

jednoznacznym dowodem, że dziewczyna stała się osobą dojrzałą. Przemawia za tym 

fakt, że właściwie zrozumiała kontekst sytuacyjny, jak i oddziaływanie swojego 

oskarżenia. Wykazała się tutaj umiejętnością funkcjonowania w grupie społecznej, 

ponieważ potrafiła ocenić całą sytuację, wychodząc poza własną perspektywę. 

Przywołane słowa wyraźnie świadczą, że Franciszka wie, komu sprawiła przykrość. Poza 

tym na uwagę zasługuje jeszcze panowanie nad emocjami, których doświadczała. Nie 

wpłynęły one na nią negatywnie i nie pozbawiły ją odwagi.  

Trudna sytuacja nastoletniej bohaterki wywołuje w niej niewątpliwie zmiany 

konstruktywne, choć na początku wydaje się, że nie radzi sobie z zaistniałymi 

okolicznościami. Franciszka poddaje się swoim emocjom, które uniemożliwiają jej 

normalne funkcjonowanie. Jednak wraz z rozwojem zdarzeń bohaterka zyskuje wiedzę 

na temat zaistniałych okoliczności, a także stopniowo próbuje je zrozumieć  

i zaakceptować. W efekcie staje się dojrzałą nastolatką, która potrafi poradzić sobie  

w niecodziennych sytuacjach. Zaczyna patrzeć na otaczającą rzeczywistość z różnych 

stron, biorąc pod uwagę nie tylko siebie. Dzięki temu zyskuje uznanie w oczach innych 

ludzi, co pomaga jej tworzyć z nimi trwałe więzi. Należy tutaj zwrócić uwagę, że 

dojrzewanie Franciszki trwa dużo krócej niż jej rówieśników, choć i oni posiadają 

niektóre atrybuty dojrzałości.  

Proces dojrzewania można też prześledzić na przykładzie Ani, która jest tytułową 

bohaterką powieści Barbary Ciwoniuk329. Nastolatka ma trzynaście lat, toteż znajduje się 

w trudnym dla siebie stadium rozwoju. Jej sytuację komplikuje nagły splot różnych 

 
328 Ibidem, s. 125. 

329 Zob. B. Ciwoniuk, Ania, Łódź, 2013. 
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problemów, zaburzających spokój i wymuszających przystosowanie się do nowych 

okoliczności. Stają się one dla bohaterki zarazem treningiem, jak  

i sprawdzianem osiąganej dojrzałości. Przeanalizuję tutaj najważniejsze sytuacje, 

ukazujące dorastanie w sferze psychicznej. 

Najistotniejszym wydarzeniem w życiu nastoletniej Ani jest pojawienie się 

Karoliny (dziewczyny starszego brata Daniela) w rodzinnym domu. Młoda kobieta 

przychodzi niespodziewanie późnym niedzielnym wieczorem, ponieważ poszukuje 

swojego partnera. Okazuje się, że Karolina jest w ciąży i nie może zapewnić 

bezpieczeństwa i godziwych warunków swojemu przyszłemu dziecku. Wzburzony Daniel 

nie wierzy, że może być ojcem. Inicjuje awanturę z dziewczyną, wypominając jej 

kontakty seksualne z innymi mężczyznami. Spór przerywa matka chłopaka, która uderza 

go w twarz. Całą sytuację podsłuchuje i podgląda nastoletnia Ania. Bohaterka powieści 

Ciwoniuk reaguje bardzo emocjonalnie, próbuje przytulić i jednocześnie zatrzymać brata 

w domu. Daniel jednak opuszcza mieszkanie, co zakłóca poczucie bezpieczeństwa 

nastolatki, która zaczyna się o niego martwić. Ania większą część nocy spędza, płacząc  

i rozmyślając nad niecodzienną sytuacją. Jej zachowanie pokazuje, że kierują nią 

niepohamowane emocje. Ponadto nastolatka patrzy na otaczającą rzeczywistość 

wyłącznie z własnej perspektywy, nie dopuszczając do siebie innych aspektów. 

Dziewczyna nie zastanawia się nad zaistniałym problemem, kierując się jedynie dobrem 

i miłością rodzinną. Zaczyna martwić się o swojego brata i jego dalsze działania, zupełnie 

pomijając Karolinę. Warto tutaj przywołać fragment rozmowy pomiędzy Anią i matką po 

przywołanej sytuacji: 

 

- A ona?... – wydusiłam z siebie, kiedy mój przełyk powrócił już do stanu jakiej takiej 

używalności. 

- Co ona? 

- Poszła już sobie? 

- Nie. Dobrze wiesz, że nie ma dokąd pójść. 

- To co… robi? 

Chyba nie przesiedziała w kuchni całej nocy? To gdzie teraz była? 

- Śpi. Posłałam jej kanapę w mojej sypialni. 
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Zabrzmiało to tak prosto i naturalnie, jakby dotyczyło kuzynki, która nas 

niespodziewanie odwiedziła. 

- Nie chcę, żeby ona tu była! Nie chcę! […] Nie pójdę dziś do szkoły! – oznajmiłam 

stanowczo.  

- Dobrze, nie idź – zgodziła się łatwo – Pomożesz mi… zająć się Karoliną, bo też chcę dziś 

wziąć wolne, ale na dwie, trzy godziny muszę pojechać do instytutu. 

- To jednak pójdę do szkoły! – burknęłam i powoli zwlokłam się z łóżka330. 

 

Nastolatka okazuje wyraźne niezadowolenie z obecności obcej dziewczyny  

w domu. W dalszym ciągu nie stawia pytań o przyczyny i nie analizuje okoliczności, tylko 

domaga się usunięcia Karoliny. Jej wypowiedzi przybierają formę wykrzyknień, które 

oddają stan emocjonalny, w którym się znajduje. Bohaterka powieści Ciwoniuk czuje 

złość i niechęć, co jeszcze bardziej wzmacnia spokojne zachowanie matki i jej życzliwy 

stosunek wobec niezapraszanego gościa. Z późniejszych rozmów można jeszcze 

wywnioskować, że Ania jest zazdrosna o matkę i swoją rodzinę. Widać zatem, że 

początkowo nie wykazuje dojrzałości społecznej. Jej zachowanie kształtuje głównie 

egoizm i błędnie rozpoznawane poczucie zagrożenia. 

Z dnia na dzień postawa Ani ulega zmianie, nastolatka o sytuacji domowej 

rozmawia ze swoim przyjacielem Igorem, który próbuje pomóc jej zrozumieć 

zachowanie matki i brata. Kluczową rolę odgrywa jeszcze dziadek bohaterki, ponieważ 

inicjuje rozmowy pomiędzy swoją wnuczką a Karoliną. Wskazane zdarzenia skłaniają 

nastolatkę do zastanowienia się nad sytuacją, w której się znalazła. Ania decyduje się 

również na rozmowę z matką, po czym zaczyna inaczej postrzegać nowego lokatora:  

 

Głupio mi, że posądzałam Karolinę o bezmyślność i brak wrażliwości. Po rozmowie  

z mamą przestałam jej unikać i zaczęłam się jej lepiej przyglądać, i nawet kilka razy udało mi się 

z nią zupełnie sensownie porozmawiać. Dzięki temu teraz wiem, jak bardzo się myliłam. 

Zrozumiałam, że stroje, paznokcie i przeciężkie makijaże to był szpan niezbędny do przetrwania 

w jej środowisku, konieczny do udawania dorosłości. Widzę, jak chętnie się go pozbyła, z jaką 

ulgą wróciła do roli nie całkiem dorosłej panny, a nawet dzieciaka. Z brzuchem, niestety. To nadal 

 
330 B. Ciwoniuk, Ania, Łódź 2013, s. 125-126. 
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jest tym czymś, co mnie w niej drażni […]. Dlatego nadal jeszcze, wbrew zdrowemu rozsądkowi, 

trochę się na nią boczę331. 

  

Na podstawie przytoczonego zapisu przemyśleń bohaterki można stwierdzić, że 

zmieniła ona perspektywę postrzegania rzeczywistości. Po bliższym poznaniu Karoliny 

podjęła próbę zrozumienia jej niecodziennej sytuacji. Ania zaczęła traktować dziewczynę 

jako człowieka, na którego duży wpływ wywarło niekorzystne środowisko, w którym się 

wychowywała i dotychczas przebywała. Główna bohaterka zrozumiała również, że takim 

osobom należy pomóc, co oddają słowa z e-maila do Daniela: „Musimy pomóc jej przejść 

przez to, co ją niedługo czeka. A teraz napiszę Ci coś, czego się na pewno nie 

spodziewasz, bo sama dopiero niedawno to sobie uświadomiłam: nawet jeżeli to nie jest 

Twoje dziecko, to też warto jej pomóc!”332. Można zatem przyjąć, że nastoletnia Ania  

z młodzieńczej egoistki, która nie panowała nad emocjami, staje się coraz bardziej 

dojrzałym człowiekiem, który stara się obiektywnie oceniać rzeczywistość.  

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że obecność Karoliny nie jest jedym 

doświadczeniem, które przyczynia się do osiągnięcia dojrzałości przez Anię. Zalicza się 

do nich także udzielenie pomocy młodszemu bratu, którego prześladują koledzy. Na 

początku nastolatka bardzo emocjonalnie angażuje się w problem, krzycząc na 

prześladowców i wypominając im niewłaściwe zachowanie. Chce też zaprowadzić 

agresorów do dyrektora szkoły, ale towarzyszący jej Igor próbuje ją uspokoić.  

W efekcie dziewczyna uświadamia sobie, że jej emocjonalne pouczenie będzie miało 

większe znaczenie niż jakakolwiek kara. Na koniec całej rozmowy opanowuje swoje 

emocje i zmienia ton, a także częstuje prześladowców brata słodyczami. To kolejne 

potwierdzenie, że bohaterka zaczyna dokonywać oceny okoliczności i samooceny 

własnego postępowania, modyfikując je w odpowiedni sposób.  

Nastoletnia Ania przechodzi przemianę w dość krótkim czasie. Przyczyniają się 

do tego różne czynniki, choć najistotniejszym wydaje się pojawienie Karoliny. Można 

zatem przyjąć, że bohaterka powieści Ciwoniuk znalazła się w sytuacji utrudnienia. Nowy 

lokator całkowicie zaburzył funkcjonowanie jej rodziny. Brat wyprowadził się  

 
331 Ibidem, s. 163. 

332 Ibidem, s. 170. 
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z domu i unikał kontaktu. Natomiast matka zaczęła zajmować się ciężarną Karoliną,  

w czym wspomógł ją dziadek. Ania zetknęła się z dwoma zupełnie odmiennymi modele 

zachowania się w nieoczekiwanych warunkach. Mimo początkowego bezkrytycznego 

kierowania się dobrem Daniela i braku zrozumienia dla działań matki nastolatka zaczęła 

analizować problem. W ten sposób zrozumiała, że nie można postrzegać rzeczywistości 

wyłącznie z jednej perspektywy. Jej nowo ukształtowane podejście do ludzi stanowi 

dowód, że pomyślnie przeszła przez życiowy test dojrzałości. Z pewnością teraz zupełnie 

inaczej będą wyglądać jej reakcje z otoczeniem. Co ciekawe Barbara Ciwoniuk nie 

wykorzystuje swojej bohaterki do przesadnego umoralniania czytelników, choć 

wskazuje właściwy model postępowania w niesprzyjających okolicznościach. Stara się 

poruszyć przemilczane tematy, ale mówi o nich bardzo delikatnie i z wyczuciem333. 

Wpływ trudnej sytuacji na budowanie dojrzałej postawy można również 

zaobserwować w historii innej Ani, która jest główną bohaterką i jednocześnie 

narratorką w powieści Jak ziarnka piasku Joanny Jagiełło334. Utwór zyskał pozytywne 

opinie wśród recenzentów335, a także otrzymał tytuł „Książka Roku 2018” od Polskiej 

Sekcji IBBY336. Fabuła powieści skupia się wokół nastoletniej licealistki, która doświadcza 

w swoim życiu traumatycznych zdarzeń i nieprzyjemnych sytuacji. Przejdę teraz do 

omówienia, w jaki sposób autorka powieści próbuje pokazać proces formowania 

dojrzałej postawy.  

Siedemnastoletnia Ania jest wychowywana tylko przez matkę, ponieważ jej 

ojciec zmarł. Relacje między nimi pozostają dość ograniczone, sporadycznie ze sobą 

rozmawiają czy spędzają razem wolny czas. Wszystkie braki nastolatka rekompensuje 

sobie przyjaźnią ze swoją rówieśniczką Niną, z którą zna się od początku szkoły. 

Dziewczęta mają ze sobą bardzo dobry kontakt, powierzają sobie wzajemnie tajemnice. 

Okazuje się jednak, że ich przyjaźń nie jest w stanie pomóc w każdym problemie. 

 
333 J. Gul, Lekcja dojrzałości, https://www.granice.pl/recenzja/ania/8949 (dostęp 10 lipca 2019 roku). 

334 Zob. J. Jagiełło, Jak ziarnka piasku, Warszawa 2018. 

335 Zob. m. in. A. Jedynak, Jak ziarnka piasku (recenzja), http://www.kulturatka.pl/2018/10/10/jak-

ziarnka-piasku-recenzja/ (dostęp 15 kwietnia 2019 roku), K. Obrzud, Książka z Pierrotem – „Jak ziarnka 

piasku” Joanna Jagiełło, https://dzinztomikiem.pl/ksiazka-z-pierrotem-jak-ziarnka-piasku-joanna-jagiello/ 

(dostęp 15 kwietnia 2019 roku). 

336 Zob. http://www.ibby.pl/?p=5395 (dostęp 15 kwietnia 2019 roku). 

https://www.granice.pl/recenzja/ania/8949
http://www.kulturatka.pl/2018/10/10/jak-ziarnka-piasku-recenzja/
http://www.kulturatka.pl/2018/10/10/jak-ziarnka-piasku-recenzja/
https://dzinztomikiem.pl/ksiazka-z-pierrotem-jak-ziarnka-piasku-joanna-jagiello/
http://www.ibby.pl/?p=5395
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Niespodziewanie Nina popełnia samobójstwo, które transmituje na portalu 

społecznościowym, ale nie wyjaśnia przyczyn swojej decyzji. To zdarzenie silnie 

oddziałuje na Anię, odbierając jej radość życia. Siedemnastolatka nie może pogodzić się 

z odejściem przyjaciółki i ciągle dręczą ją myśli o niej. O to kilka fragmentów 

wewnętrznych monologów: 

 

Przeziębienie nie odpuszcza. Mam gorączkę, ale tylko trochę, w płucach mnie za to pali, 

jakby zamieszkał tam smok, którego próbuję wydusić ciągłym kaszlem. […] Teraz, Nino, przede 

wszystkim mi ciebie brakuje. Już nawet nie jestem zła. Morze wypłukało tę złość, wiatr ją wywiał, 

tyle płakał za tobą, że i ja zaczęłam. Płakać, zamiast się wściekać337. 

 

Dzisiaj po raz pierwszy poczułam, że może idzie wiosna. Szłam swoją stałą trasą […], ale 

wiatr miał inny zapach. Lubiłaś wiosnę, do cholery, jak ty lubiłaś wiosnę! […] Uwielbiałaś ten czas. 

Nie mogłaś trochę poczekać?338 

 

Schudłam siedem kilo, choć wcale nie jest tak, ze nic nie jem. Po prostu nie mam ochoty 

na nic i jem tylko wtedy, gdy naprawdę czuję głód. […] Na razie nie mogę przestać  

i cały czas to wszystko rozpamiętuję. Wciąż mam w głowie to nagranie, klatka po klatce339. 

 

Ania cały czas rozmyśla o Ninie, o której przypomina jej otoczenie. Odczuwa przy 

tym brak przyjaciółki, co pogłębia jej rozpacz. Można sądzić, że nastolatka doświadcza  

w pewnym stopniu apatii, ponieważ traci apetyt i chęć do kontaktów  

z ludźmi. Inne fragmenty książki potwierdzają, że bohaterka straciła poczucie 

wewnętrznej stabilizacji. Wydaje jej się, że szkolna społeczność postrzega ją jako 

przyjaciółkę samobójczyni. Poza tym boi się odwiedzić matkę Niny, a kiedy dochodzi do 

wizyty, to czuje się nieswojo w często odwiedzanym wcześniej mieszkaniu. 

Przełomowym momentem w przedstawionej sytuacji Ani staje się próba 

wyjaśnienia przyczyn śmierci przyjaciółki. W tym celu nawiązuje kontakty ze szkolnymi 

znajomymi Niny, aby dowiedzieć czegoś o niej. Z czasem postanawia się przenieść do 

 
337 J. Jagiełło, Jak ziarnka piasku, Warszawa 2018, s. 17-18. 

338 Ibidem, s. 27. 

339 Ibidem, s. 38-39. 



121 

 

liceum plastycznego, w którym uczyła się jej przyjaciółką. Można to potraktować jako 

formę terapii, pomagającej poradzić sobie z przeżytą traumą. Nowe środowisko  

i nadrabianie szkolnych zaległości przyczyniają się to tego, że Ania zaczyna normalnie 

funkcjonować. Widać, że pogodziła się z odejściem Niny, ale nie zapomina  

o niej. Zaczyna angażować się w działalność artystyczną i budować nowe relacje  

z ludźmi. Wydawać by się mogło, że bohaterka pokonała kryzys. Jednakże w chwili, gdy 

jej świat stabilizuje się, pojawia się kolejny problem. 

 W szkole plastycznej Ania zafascynowała się jednym z nauczycieli – Grzegorzem 

Cichym. Poznała historię jego życia i podzieliła się z nim swoimi problemami  

z przeszłości, co zbliżyło ich do siebie. Joanna Jagiełło celowo wprowadza tutaj postać 

pozornie przyjaznego pedagoga, aby pokazać, że człowiek z problemami łatwo pozwoli 

zbliżyć się do siebie komuś, kto okazuje życzliwość. Początkowo bohaterowie nie 

spędzali ze sobą zbyt dużo czasu, aż do momentu wspólnej imprezy. Mężczyzna zaprosił 

niespodziewanie swoją uczennicę na przyjęcie, które odbyło się u jego znajomych. Na 

miejscu podano Ani narkotyki, zaburzające poczucie kontroli nad zachowaniem. Później 

wszyscy obecni tam mężczyźni (tym również Cichy) zgwałcili nastolatkę i sfilmowali to, 

aby szantażować ją opublikowaniem materiału w sieci. Stało się to kolejnym 

traumatycznym zdarzeniem w życiu Ani. Warto przywołać tutaj fragment jej przemyśleń 

po zdarzeniu: 

 

Próbuję płakać, ale nawet tego już nie potrafię. Idę tylko do kibla i znowu rzygam. Żółcią 

i powietrzem. Niczym. 

A więc tak się kończy świat. 

Nikt nie może zobaczyć tego filmu. 

A więc będę musiała… 

Nie, wolę o tym nie myśleć. Może coś się stanie. Może zmienię zdanie. Może to wszystko 

jest tylko sennym koszmarem, z którego zaraz się obudzę. 

Wolałabym nie żyć. 

Czy nie powinnam komuś o tym powiedzieć? Iść na policję? 

Nie. Wpuszczą wtedy film do internetu, udostępnią. I będę skończona. 

Co mam zrobić? 
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Nic340. 

  

 Bohaterka powieści Jagiełło przeżywa wewnętrzne dylematy. Sama nie wie, jak 

powinna postąpić po doświadczeniu gwałtu. Wszystkie jej pomysły działania blokuje 

paraliżujący strach, że oprawcy udostępnią kompromitujący ją materiał. Po raz kolejny 

traci życiową stabilizację, co zaburza jej normalne funkcjonowanie. Tym razem jednak 

dziewczyna stara się udać, że nic się stało. Nie chce, aby ktokolwiek się dowiedział  

o jej nieszczęściu. Można zatem stwierdzić, że gwałt wywołuje w niej traumę. Ania 

ukrywa swoje doświadczenia, aż do kolejnej przymusowej wizyty u Cichego, wtedy 

decyduje się na kradzież płyt z nagraniami i ucieczkę. Wydawałoby się, że zyskała 

wówczas odwagę i zrozumiała, że musi zgłosić sprawę na policję, jednakże po powrocie 

do domu straciła pewność siebie. Zdecydowała się, że jedynie spisze swoje zeznania  

i wraz z nagraniami przekaże je swojemu przyjacielowi. Sama zaś postanowiła odebrać 

sobie życie, pozostając w lesie w czasie mrozu. Zachowanie dziewczyny świadczy o tym, 

że emocje przejmują kontrolę nad racjonalnym myśleniem. Nastolatka z jednej strony 

chce ukarać sprawców, z drugiej zaś odczuwa lęk przed nimi. Można przypuszczać, że 

próba odebrania sobie życia jest wynikiem obawy przed zeznaniami  

o doznanej krzywdzie i konfrontacją z gwałcicielami.  

 Sytuacja kończy się pomyślnie dla bohaterki. Okazuje się, że przyjaciel przekazał 

policji wszystkie materiały. W efekcie prześladowcy nie uniknęli kary za przemoc 

seksualną.  Udało się również odnaleźć wyziębioną dziewczynę. Ania po wszystkich 

przeżyciach zaczyna normalnie funkcjonować, ale nie jest już tą samą osobą.  

W pierwszej ocenie można by zaryzykować stwierdzenie, że nie przeszła testu 

dojrzałości, bo próbowała popełnić samobójstwo. Jednak rezultatu rozwiązania trudnej 

sytuacji należy poszukać w późniejszych zdarzeniach. Dziewczyna zrozumiała, że nie 

można pozwalać na bezkarność zła. Zaprojektowała koszulki zachęcające do walki  

z agresją i zaczęła je upowszechniać w środowisku. Udało jej się odnaleźć w szkole  

i sieci znajomych, która się spotkaniowo poszerzała. Pomimo negatywnych doświadczeń 

z mężczyznami udało jej się nawiązać bliższą więź z Maćkiem – pracownikiem schroniska 

dla zwierząt. Jednoznacznie potwierdza to, że nieoczekiwane zdarzenia pomogły 

 
340 Ibidem, s. 229-230. 
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nastolatce poznać siebie i otaczający ją świat. Wykazała również, że uzyskała psychiczną 

dojrzałość. Wszystko wskazuje, że od tej pory młoda kobieta będzie wstanie poradzić 

sobie z różnymi zdarzeniami, które pojawią się w jej życiu. 

 Test dojrzałości w postaci trudnej sytuacji przejść musiał również jedenastoletni 

Kuba – bohater powieści Most nad Missisipi Ewy Przybylskiej. Utwór zyskał wiele 

pochlebnych opinii ze strony krytyki literackiej, a Polska Sekcja IBBY przyznała mu 

Nagrodę Literacką „Książka Roku 2013”341. Zwrócono uwagę, że Most nad Missisipi 

kreuje obraz „świata wyjątkowo brutalnego, nieugładzonego, lecz obfitującego  

w problemy, z którymi przeciętne dziecko z pewnością sobie nie poradzi”342, co wyróżnia 

go od innych powieści dla młodzieży. Ponadto walorem książki jest również to, że 

powieściopisarka nie daje prostego rozwiązania, motywując czytelnika do 

podejmowania decyzji wraz z bohaterem343. W ten sposób powieść inspiruje do 

„refleksji na temat życia i postaw, jakie trzeba w nim przyjmować”344. Znacząca jest tutaj 

narracja, która odsłania wewnętrzne przeżycia i myśli nastolatka345. Dzięki temu można 

dokładnie poznać przyśpieszony proces dojrzewania, przez jaki przechodzi 

jedenastolatek.  

Kuba znajduje się w specyficznych okolicznościach, które warunkuje jego 

sytuacja rodzinna. Ojciec prawdopodobnie popełnił samobójstwo, matka próbowała 

odebrać sobie życie na oczach syna, a babcia ma do wnuczka całkowicie obojętny 

stosunek. Niewątpliwie funkcjonowanie przedstawionej rodziny jest zaburzone, czego 

konsekwencję stanowi pozostawienie Kuby samemu sobie. Stąd też bohater Mostu nad 

Missisipi nie ma zaspokojonych potrzeb związanych z relacjami międzyludzkimi  

i poszukuje kontaktów z obcymi ludźmi. Najbliższą mu osobą staje się Pani Teodora, 

która okazuje mu wsparcie i zainteresowanie. Jej nagłe zniknięcie stanowi dla 

jedenastolatka trudną sytuacją. Brak sąsiadki przyczynił się do odczucia lęku przez 

 
341 Zob. notę o książce Most nad Missisipi na stronie internetowej Polskiej Sekcji IBBY: 

http://www.ibby.pl/?page_id=1478 (dostęp 4 czerwca 2015 roku). 

342 W. Górska, Dla kogo powstał Kuba?, „Guliwer” 2012, nr 3, s. 116.  

343 G. Leszczyński, Posłowie, [w:] E. Przybylska, Most nad Missisipi, Łódź 2012, s. 141. 

344 M. Kąkiel, Posłowie, [w:] E. Przybylska, Most nad Missisipi, Łódź 2012, s. 144. 

345 M. Świtała, Most nad Missisipi, http://ryms.pl/ksiazka_szczegoly/1688/most-nad-missisipi.html 

(dostęp 4 czerwca 2015 roku). 
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nastolatka, co wprowadziło chaos w jego życie. Chłopiec obawiał się utraty bliskiego 

człowieka, darzącego go szczerą przyjaźnią. Jego sytuację można zatem określić mianem 

deprywacji, ponieważ występuje tutaj brak kontaktu z ważną dla niego osobą. W efekcie 

Kuba nie ma zaspokojonych potrzeb związanych z relacjami międzyludzkimi. Zatem 

nastolatek musi odnaleźć się w sytuacji, która nie jest sprzyjająca dla dojrzewającego 

dziecka. Taki układ niekorzystnych czynników motywuje go do działania, w konsekwencji 

którego staje się dojrzalszy. 

Bohater powieści Przybylskiej orientuje się, że coś stało się z jego sąsiadką. 

Przedstawiona sytuacja zmusza go do podjęcia działania, które pozwoli wyjaśnić tę 

sprawę. Być może inny nastolatek szukałby pomocy u rodziny albo w ogóle nie ingerował  

w życie Pani Teodory, jednak Kuba znajduje się w specyficznych okolicznościach. Nie 

może liczyć na wsparcie w domu, a zaginiona sąsiadka jest dla niego bliską osobą. Jego  

postępowanie świadczy o dużej wewnętrznej determinacji i odwadze, co rzadko zdarza 

się nastolatkom. Być może więź z Panią Teodorą ma tak duże znaczenie, że dodaje 

chłopcu siły. Trzeba jednak zauważyć, że Kubie trudno samemu rozwiązać zagadkę 

zniknięcia kobiety. Początkowo jego działania ograniczają się do podsłuchiwania 

krewnych sąsiadki i wizyt w jej mieszkaniu, co nie daje szybkiego rozwiązania.  

To jednak nie zatrzymuje działań Kuby, a raczej pobudza jego motywację. 

Chłopiec zdobywa odwagę do poproszenia o pomoc innych ludzi. Jednym z nich jest 

Chudzielec, który zdobywa dla niego informację o miejscu pobytu Pani Teodory. Dzięki 

zdobytym wiadomościom dociera do szpitala i przypadkowo nawiązuje kontakt  

z kolejną pomocną osobą, jaką jest lekarz zajmujący się chorą sąsiadką: 

 

– Chcecie ją sprzedać? 

– Na Mogilską? – wyrwało się lekarzowi. Zamilkł. – Posłyszałeś? (…) 

– Nigdy! – zakrzyknął cicho. – Przenigdy. Tam jeżdżą same wózki. Ręce i nogi wymachują, 

jakby się broniły. (…) 

-– Mnie się uda! – krzyknął cicho Kuba. – Niech mi pan da szansę. Znajdę Baranka, znajdę 

pieniądze, znajdę Monikę, która wszystko potrafi346. 

 

 
346 E. Przybylska, Most nad Missisipi, Łódź 2012, s. 60-61. 
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Z wypowiedzi Kuby można wywnioskować, że jest świadomy zagrożenia,  

w jakim znajduje się Pani Teodora. Jednakże nie do końca rozumie, co ma się z nią stać. 

Najprawdopodobniej brakuje mu odpowiedniej wiedzy na temat miejsca, do którego ma 

trafić. Stąd też odwołuje się do potocznego wyobrażenia, które ma zobrazować, jak 

traktuje się podopiecznych przy Mogilskiej. Należy jednak podkreślić, że pomimo 

ograniczonych wiadomości jedenastolatek nie poddaje się i głośno potwierdza swoje 

zaangażowanie w pomoc sąsiadce. To wywiera pozytywne wrażenie na lekarzu, który 

decyduje się pomóc Kubie.  

Warto jeszcze wspomnieć, że jedenastolatek oprócz troszczenia się  

o zatrzymanie Pani Teodory w szpitalu, próbuje rozwiązać sprawę jej pieniędzy.  

Z zebranych dokumentów wywnioskował, że sąsiadka dostała środki finansowe, które 

przywłaszczyli sobie teraz jej krewni. Aby udowodnić kradzież, prosi o pomoc Cyber 

Monikę, która pracuje w banku i zna się na komputerach. W zachowaniu Kuby zwraca 

cały czas uwagę racjonalne myślenie, które pozwala mu uporać się z problemem. Co 

ciekawe, silne emocje, towarzyszące rozmowom dotyczącym sytuacji Pani Teodory, nie 

zakłócają jego działań, a jedynie podnoszą motywację. Widać, że nastolatek potrafi 

panować nad trudną sytuacją i podejmować konstruktywną aktywność. Potwierdzenie 

takiej oceny znajduje się w refleksjach Kuby, które wygłaszał przy łóżku chorej:  

„Odkryłem w sobie dar boży, Lete – zaszeptał. – Mówiłaś, że mam być cierpliwy. Że 

doczekam się wtedy tego, czego pragnę. (…) Zrozumiałem wiele, Lete. Zwycięstwo jest 

ważne, ale tylko to wymuszone na sobie. Wymusiłem na sobie spokój  

i rozwagę”347.Przywołany cytat potwierdza wysoki poziom samoświadomości, jaki 

osiągnął jedenastoletni chłopiec. Niewątpliwie rozumie i potrafi kontrolować 

mechanizmy, które determinują zachowanie człowieka. W związku z tym można oceniać 

go jako osobę dojrzałą, mającą nad sobą pełną kontrolę. Stąd też sytuacja bohatera 

powieści przypomina sytuację graniczną, która umożliwia samopoznanie. Brak Pani 

Teodory wywołuje w bohaterze doznanie cierpienia, które wymaga od niego 

przezwyciężenia niekorzystnych okoliczności, w efekcie czego przechodzi on na wyższy 

poziom rozwojowy. 

 
347 Ibidem, s. 95. 
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Zachowanie Kuby w momencie zniknięcia sąsiadki jest prawdopodobnie 

zdeterminowane przez wcześniejsze doświadczenia, które wymagały od niego 

dojrzałości. Jedenastolatek uratował swoją matkę przed samobójczym skokiem z okna: 

 

Stał w progu i patrzył na cień wahający się na parapecie. Szukający wyjścia. Była blada, 

nie miała własnej twarzy. Muszę przed tym uciec, powtarzała, nie wytrzymam dłużej. (…) Stał  

w drzwiach, cały z kamienia. Okno było szeroko otwarte, za nim głęboka ciemność. Czuł, że nogi 

wrosły mu w próg. 

Cień na parapecie ruszył się. Był gotów. 

Wtedy w Kubie coś się odezwało. Przeleciało jak błysk. 

Dopadł do parapetu. Złapał rąbek spódnicy. Zapytał, ledwo opanowując drżenie. 

– Jestem chory, nie widzisz? (…) 

Pociągnął ją delikatnie do tyłu348. 

 

Bohater potrafił zapanować nad własnym stanem emocjonalnym i nie stracił 

zdolności do racjonalnego oceniania sytuacji, w której się znajdował. Zdał sobie sprawę, 

że jedynym skutecznym sposobem pomocy będzie nawiązanie spokojnego dialogu  

i sprowadzenie matki z parapetu. Taka reakcja jest właściwa dla dojrzałego człowieka,  

a nie nastolatka. Zatem przypadek Kuby można potraktować jako przykład 

parentyfikacji, którą definiuje się jako odwrócenie ról349. Bohater staje się tutaj 

opiekunem swojej matki, wykazując się osiągnięciem przedwczesnej dojrzałości. Dzięki 

temu nie miał trudności w znalezieniu optymalnego rozwiązania, które zlikwidowało 

zaistniały problem.  

Zachowanie jedenastoletniego Kuby pokazuje, że nie ma on problemu  

z panowaniem nad emocjami i kontrolowaniem własnego zachowania. Szczególne 

znaczenie ma fakt, że zdobyte umiejętności potrafi zastosować w trudnej sytuacji. Dzięki 

temu może w pełni wykorzystać racjonalne myślenie do rozwiązywania pojawiających 

się problemów, z którymi nie każdy byłby w stanie sobie poradzić. Kuba dowodzi tego, 

gdy ratuje matkę przed samobójstwem i kiedy próbuje pomóc chorej sąsiadce. W jego 

 
348 Ibidem, s. 21-22. 

349 K. Schier, Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie, Warszawa 2014,  

s. 17-19. 
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działaniu ujawnia się niezwykłe zdeterminowanie, które pomaga mu przerwać 

pojawiające się kryzysy. Kreacja powieściowego jedenastolatka pokazuje jeszcze, że 

dojrzałość emocjonalna i społeczna nie musi być na tym samym poziomie, co dojrzałość 

poznawcza. Nastolatek mimo niewielkiej wiedzy o otaczającej rzeczywistości znajduje 

właściwe rozwiązania i odpowiednich ludzi, którzy mogą pomóc. Kubę zatem można 

potraktować jako człowieka przedwcześnie dojrzałego, ale tylko na niektórych 

płaszczyznach. Można jednak przypuszczać, że solidne fundamenty ułatwią mu  

w przyszłości osiągnięcie pełnej dojrzałości.  

Do grona omówionych tutaj młodzieżowych bohaterów literackich zaliczyć 

można jeszcze Witka, którego historia została przedstawiona w powieści Jasne dni, 

ciemne dni Katarzyny Ryrych350. Nastolatek znalazł się w nietypowej sytuacji rodzinnej, 

która wpłynęła na przeorganizowanie codziennego życia. Przyczynił się do tego wypadek 

samochodowy, w wyniku którego jego siostra Magda zmarła, a ojciec został 

sparaliżowany i trafił do szpitala. To zdarzenie doprowadziło do załamania psychicznego 

matki Witka, w konsekwencji czego ograniczyła ona swój udział w prowadzeniu domu,  

a przede wszystkim zaczęła obojętnie traktować swoich najbliższych, szczególnie 

najmłodszą córkę (nazywaną Bąkiem) i męża, co można uznać za przejaw depresji. 

W związku z tym nastolatek stanął przed problemem: pozwolić na zaniedbywanie 

bliskich czy zająć się nimi? Bohater powieści Ryrych wykazał się tutaj odpowiedzialnością 

i miłością, ponieważ postanowił pomóc rodzinie. Oto krótki fragment, który pokazuje, 

jak nastolatek zaczął funkcjonować: 

 

Wracam do domu i zastanawiam się, jak ustawić dzień. Do południa Bąk posiedzi  

z babcią, ja skoczę do ojca, zaniosę pampersy, a po trzeciej Bąk idzie na jakieś urodziny. 

Wpadnie Damian, pogramy na kompie. Będzie dobrze351.  

 

Jak widać życie Witka zostaje podporządkowane planowaniu, uwzględniającemu 

wszystkie obowiązki i specyfikę domowników. W tym wypadku to nastolatek stał się 

osobą kierującą całym domem, która musi zapewnić jego normalne działanie. To zatem 

 
350 Zob. K. Ryrych, Jasne dni, ciemne dni, Łódź 2017. 

351 K. Ryrych, Jasne dni, ciemne dni, Łódź 2017, s. 10. 
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kolejny przykład parentyfikacji, która polega tutaj na przyjęciu przez nastolatka 

obowiązków dorosłego352; w tym wypadku matki, który ma problemy ze zdrowiem 

psychicznym. Co ciekawe chłopakowi udaje się wygospodarować też trochę czasu 

wyłącznie dla siebie. Przywołany fragment dowodzi, że Witek jest osobą bardzo dobrze 

zorganizowaną. Czasami zdarzają mu się chwile zwątpienia, ale zagłusza je poczucie 

pewności podjętych postanowień: 

 

Próbuje sobie radzić. Czasami nie ogarniam. 

I jestem wściekły. 

A chwilami to po prostu chce mi się wyć. 

Czemu to robię? 

Tu wątpliwości nie mam. 

Bo chcę. Kiedy ojciec trafił do szpitala, a matka zaczęła hodować ducha Magdy, 

postanowiłem, że zostanę mężczyzną353. 

 

Bohater powieści doskonale rozumie sytuację, w której się znalazł. Jest również 

świadomy emocji, towarzyszących mu w trudnych momentach. Mimo to nie rezygnuje  

z podjętych decyzji i nie lekceważy swoich obowiązków. Można zatem stwierdzić, że 

Witek postępuje w sposób dojrzały i przemyślany. Potwierdzają to również kolejne 

zdarzenia z powieści Jasne dni, ciemne dni. Bohater pogodził się ze śmiercią swojej 

siostry i zaakceptował, że nie da się tego wydarzenia zmienić; przepracował traumę po 

jej odejściu. Widać zatem, że potrafi zachować dystans i logiczne myślenie. Stąd też stara 

się przekonać matkę, że życie ciągłą pamięcią o Magdzie nie ma sensu. Witek staje się 

także opiekunem babci, która choruje na Alzheimera. Nastolatek dba o wyeliminowanie 

wszystkich niebezpieczeństw, które mogą doprowadzić do wypadku. Ponadto autorka 

wyposaża go w stoicki spokój i umiejętność racjonalnej oceny zdarzeń, co widać  

w sytuacjach problemowych, kiedy babcia nieświadomie niszczy mieszkanie czy ucieka  

z domu. Witek nigdy nie okazuje wtedy złości i zdenerwowania w przeciwieństwie do 

swojej matki. Zawsze próbuje spokojnie rozmawiać i wyjaśnić babci sytuację. 

 
352 Zob. K. Schier, Dorosłe dzieci…, s. 195-199. 

353 K. Ryrych, Jasne dni, ciemne dni…, s. 126. 
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Niewątpliwie dowodzi to, że jest dojrzałym człowiekiem. Potrafi kontrolować swoje 

emocje i dopasować sposób zachowania do sytuacji. Wykazuje przy tym, że jego 

działania są tak przemyślane, aby nie inicjowały kolejnego problemu. W ten sposób 

nastoletni czytelnik dostaje pewien schemat właściwego postępowania, który może 

pomóc mu w odnalezieniu się w podobnych sytuacjach. 

Trzeba jednak zauważyć, że na dojrzałości Witka pojawia się rysa. Wiąże się ona 

z jego życiem szkolnym i stosunkiem do nauki. Nastolatek nie należy do bardzo dobrych 

uczniów, ponieważ nie przykłada się do obowiązków szkolnych, a swój brak ambicji 

tłumaczy tym, że jest uczniem klasy sportowej. Zatem tylko wychowanie fizyczne 

stanowi dla niego ważny przedmiot, co potwierdza ocena celująca na świadectwie 

szkolnym. Należy w tym miejscu zauważyć, że Witek choć nie należy do klasowych 

prymusów, to nie ignoruje całkowicie nauki; ma to szczególne znaczenie w kontekście 

jego sytuacji życiowej. 

Nastoletni bohater powieści Jasne dni, ciemne dni znalazł się w kręgu 

oddziaływań różnych czynników, takich jak paraliż ojca, depresja matki czy choroba 

babci, które przyczyniły się do osiągnięcia dojrzałości zarówno na płaszczyźnie 

emocjonalnej, jak i społecznej. Witek musiał przyjąć role dorosłych, którzy nie byli  

w stanie ich wykonać (parentyfikacja). Zajął się opieką nad ojcem i babcią, 

prowadzeniem domu i wychowaniem młodszej siostry. Mimo młodego wieku nastolatek 

poradził sobie z nowymi obowiązkami, nie dezorganizując dotychczasowego życia. Cały 

czas brał udział w treningach sportowych, spotykał się z przyjaciółmi, a nawet udało mu 

się znaleźć dziewczynę i stworzyć z nią w stały związek. Codzienne funkcjonowanie Witka 

utwierdza w przekonaniu, że chłopak stał się odpowiedzialnym człowiekiem, który 

poradzi sobie w świecie dorosłych, niekiedy może nawet lepiej od starszych od siebie.  

W powieściach dla młodzieży bohaterowie doświadczają różnorodnych sytuacji, 

które wymagają od nich wypracowania nowej strategii postępowania. Niekiedy 

początkowo nie potrafią odnaleźć się w nowych okolicznościach, kierując się 

negatywnymi emocjami wywołanymi zaburzeniem dotychczasowej stabilizacji. Autorzy 

próbują w ten sposób wyraźnie podkreślić, że człowiek nie rodzi się dojrzałym  

i przygotowanym na wszelkie zdarzenia. Dorastanie jest długim procesem, choć czasami 

może zostać przyśpieszony przez niecodzienne sytuacje, o których opowiadają 
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omówione lektury354. Wszystkim nastoletnim bohaterom udaje się zapanować nad 

pojawiającymi trudnościami, dowodząc tym samym swojej dojrzałości psychicznej. Stają 

się ludźmi, którzy kontrolują swoje emocje, potrafią spojrzeć na problem  

z różnych perspektyw, a także wykazać się odpowiedzialnością. Trzeba tutaj jednak 

zauważyć, że literackie kreacje pokazują, że bycie dojrzałym psychicznie nie musi 

pokrywać się z dojrzałością biologiczną. Uważam, że przedstawienie w powieściach dla 

młodzieży procesu stawania się dorosłym człowiekiem ma ogromne znaczenie dla 

potencjalnych czytelników, będących w wieku zbliżonym do bohaterów. Z jednej strony 

pozwala to przybliżyć całą gamę trudności, jakim muszą się przeciwstawić młodzi ludzie. 

Ważny pozostaje przy tym realizm, dzięki któremu literatura rekonstruuje realia 

współczesnego świata adolescentów. Z drugiej zaś strony omówione książki zachęcają 

czytelnika do stawiania pytania, roztrząsania dylematów, wspomagając jego 

dojrzewanie psychiczne.  

 

3.2. Młodzież w obliczu agresji i przemocy 

 

 Czas dojrzewania jest dla młodych ludzi momentem, w którym intensyfikują się 

ich relacje z rówieśnikami. Zawierają kolejne znajomości i przyłączają się do nowych grup 

społecznych, co wymaga ponownego określenia swojego miejsca wśród znajomych. 

Niejednokrotnie wiąże się z tym niebezpieczna sytuacja podporządkowania ogółowi 

bądź silniejszym jednostkom, które chcą dominować nad pozostałymi. Rozwojowi 

kontaktów z rówieśnikami towarzyszą dość często napięcia w relacjach  

z rodzicami i innymi dorosłymi. Niepokojące wydają się szczególnie te przypadki,  

w których opiekunowie nie rozumieją przemian swojego dziecka i stosują 

nieodpowiednie sposoby budowania więzi.  

 
354 Problem przedwczesnego uzyskania dojrzałości psychicznej dotyczy też młodszych bohaterów  

i znajduje zainteresowanie w literaturze dziecięcej. Por. K. Zabawa, Dorosłe dziecko? Literaccy 

bohaterowie dziecięcy w sytuacjach granicznych, [w:] Światy dzieciństwa. Infantylizacje w literaturze  

i kulturze, red. M. Chrobak, K. Wądolny-Tatar, Kraków 2016, s. 423-433. 
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 Zarówno w grupie rówieśniczej, jak i w stosunkach pomiędzy nastolatkami a ich 

rodzicami, poważne zagrożenie stanowi agresja i przemoc skierowane wobec 

dojrzewających oraz okazywane pomiędzy sobą. Oba terminy są bardzo często używane 

w dyskursie psychologicznym i pedagogicznym przy opisie niewłaściwych zachowań, ale 

pojawią się również w środkach masowego przekazu i codziennej komunikacji. Stąd też 

dla przeciętnego człowieka mogą wydawać się podobne, a nawet synonimiczne, dlatego 

warto doprecyzować ich znaczenia dla potrzeb dalszych analiz tekstów literackich. 

 W obrębie nauk społecznych agresją określa się wszelkiego rodzaju działania 

ukierunkowane na sprawienie bólu lub wywołanie uczucia przykrości u drugiego 

człowieka355. Ponadto badacze dodają, że każde zachowanie agresywne dokonywane 

jest z premedytacją. Zjawisko agresji nie ma jednorodnego charakteru, więc wyróżnia 

się jej różne typy356. Pierwszy z nich stanowi agresja wroga, do której powstania 

przyczynia się doświadczenie przez człowieka złości, gniewu czy innych negatywnych 

emocji. Zachowanie agresywne służy tutaj do rozładowania nacięcia u agresora poprzez 

sprawienie bólu i wyrządzenie szkody ofierze. Bardzo często może ono być działaniem 

niekontrolowanym, wynikającym z trudności w radzeniu sobie z aktualnym stanem 

emocjonalnym. Na przeciwległym biegunie sytuuje się agresja instrumentalna, która ma 

umożliwić sprawcy osiągnięcie zamierzonego celu poprzez wyrządzenie krzywdy swojej 

ofierze. Przyjmuje ona postać bezpośrednią i pośrednią. Pierwsza z nich obejmuje 

agresję fizyczną, która polega na sprawianiu cielesnego bólu. Zalicza się tutaj m. in. 

kopanie, popychanie, bicie, uderzanie przedmiotami itp. Drugą podgrupę tworzy agresja 

werbalna, która wiąże się z niewłaściwym sposobem mówienia do kogoś lub  

o kimś. Wyróżnia się jeszcze agresję ekspresyjną, przejawiającą się w obraźliwych 

gestach i innych zachowaniach niewerbalnych. Natomiast pośrednie działania 

agresywne obejmują blokowanie przepływu informacji do ofiary (agresja 

komunikacyjna) i izolowanie jej od grupy, obmawiając, wyśmiewając czy 

rozpowszechniając nieprawdziwe informacje (agresja relacyjna)357.  

 
355 E. Aronson, T. Wilson, R. Akert, Psychologia społeczna, przeł. J. Gilewicz, Poznań 2006, s. 325.  

356 K. Linowski, I. Wysocki, Agresja, autoagresja i przemoc w życiu człowieka. Przyczyny, przejawy, 

przeciwdziałanie i resocjalizacja, Radom 2012, s. 21-22.  

357 M. Dąbrowska-Bąk, K. Pawałek, Opresja w szkole, Warszawa 2014, s. 79. 
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 Jak widać, agresja przybiera różnorodne formy, które wiążą się z wyrządzaniem 

krzywdy drugiemu człowiekowi. Występowanie zachowań agresywnych jest wyjaśniane 

z perspektywy biologicznej i psychologicznej358. Pierwsza z nich zakłada, że agresja 

stanowi nieodłączny element natury ludzkiej. Konrad Lorenz uważa, że  

w organizmie permanentnie gromadzi się negatywna energia, która kumulując się 

wywołuje reakcję agresywną. W ujęciu socjobiologicznym agresję traktuje się jako 

wytwór ewolucji, warunkujący przetrwanie gatunku, a zatem przekazywany z pokolenia 

na pokolenie. Odmienne spojrzenie na zachowania agresywne reprezentuje 

perspektywa psychologiczna, wedle której ich przyczyny stanowią pochodne 

funkcjonowania psychicznego człowieka. Wyróżnia się tutaj podejście do agresji jako 

wrodzonego instynktu, co popiera Freud. Psychiatra uznał, że człowiek wyposażony 

został w instynkt życia i miłości – Eros oraz instynkt śmierci – Thanatos. Ich wzajemne 

oddziaływanie prowadzi do gromadzenia się w organizmie negatywnej energii, którą 

jednostka rozładowuje w formie zachowań agresywnych359. Agresję można również 

tłumaczyć jako pewnego rodzaju nawyk. W tym wypadku zachowania agresywne 

pojawiają się automatycznie, będąc wyrazem utrwalonych wzorców i nie są w pełni 

kontrolowane przez świadomość. Ciekawe wyjaśnienie przyczyn agresji stanowi teoria 

frustracja – agresja360. Według niej wszelkie przeszkody w realizacji określonego 

zamierzenia zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji agresywnych. Warto 

także wspomnieć, że źródłem agresji może być naśladowanie zachowań innych ludzi. 

Szczególnie widać to u dzieci i młodzieży, którzy przyswajają sobie reakcje 

zaobserwowane u dorosłych. Przedstawiony mechanizm powstawania agresji opiera się 

na teorii społecznego uczenia się361. 

 W tym miejscu chciałbym przywołać czynniki, jakie sprzyjają powstawaniu 

zachowań agresywnych u młodzieży. Istotne znaczenie ma pozycja, jaką młody człowiek 

zajmuje w grupie rówieśniczej. Jeśli jest marginalizowany i odtrącany przez innych, 

obniża się jego poczucie własnej wartości. Wiążą się z tym dość często ograniczone 

 
358 B. Krahé, Agresja, przekł. J. Suchecki, Gdańsk 2005, s. 31-49. 

359 K. Linowski , I. Wysocki, Agresja, autoagresja i przemoc…, s. 22-23.  

360 E. Aronson, T. Wilson, R. Akert, Psychologia społeczna…, s. 331. 

361 Ibidem, s. 334. 
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kompetencje interpersonalne, co utrudnia właściwe funkcjonowanie między ludźmi. 

Dodatkowo brak wsparcia w takiej sytuacji prowadzi do odczuwania negatywnych 

emocji wobec rówieśników, czego efektem mogą być różnego typu akty agresji wobec 

nich. Wśród innych czynników agresotwórczych wskazuje też wcześniejsze 

doświadczanie opresji ze strony agresora, przynależność do grupy mniejszościowej czy 

reprezentowanie nieakcentowanej odmienności362.  

Niewątpliwie agresja jest zjawiskiem o negatywnym charakterze, prowadzącym 

do różnych konsekwencji odczuwanych przede wszystkim przez ofiary. Zachowania 

agresywne powodują najczęściej obrażenia fizyczne, będące wynikiem pobicia, 

popchnięcia itp. Są nimi siniaki, zadrapania, a nawet poważniejsze uszkodzenia ciała, jak 

złamania. Tego typu skutki mają charakter krótkotrwały w przeciwieństwie do drugiej 

grupy długotrwałych konsekwencji zachowań agresywnych. Ofiary agresji doświadczają 

różnego rodzaju lęków i mają problemy z budowaniem właściwych relacji z innymi 

ludźmi. Niekiedy prowadzi to nawet do zaburzeń psychicznych czy prób samobójczych.  

 Pojęciu agresji towarzyszy bardzo często termin „przemoc”, który definiuje się 

następująco: „podtyp agresji obejmujący skrajne formy agresji fizycznej”363. Tę 

eksplikację warto by uzupełnić o naruszanie dobra psychicznego ofiary, które prowadzi 

do poczucia krzywdy i lęku364. Warto zauważyć, że w przypadku doświadczania przemocy 

jednostka nie podejmuje żadnej próby obrony przed nią365.  

Ze względu na poziom emocji sprawcy wyróżnia się przemoc gorącą i przemoc 

chłodną. Pierwszą z nich wywołuje furia, gniew lub złość, cechuje ją gwałtowność  

i krótki czas trwania. Należy zauważyć, że charakteryzowana reakcja składa się zazwyczaj 

m. in. z rękoczynów, krzyków, wyzwisk366 itp. Natomiast przemoc chłodna polega na 

realizowaniu utrwalonego schematu działania, z którym zetknął się wcześniej sprawca. 

 
362 M. Farnicka, H. Liberska, D. Niewiedział, Psychologia agresji. Wybrane problemy, Warszawa 2016,  

s. 101. 

363 B. Krahé, Agresja…, s. 19. 

364 M. Dąbrowska-Bąk, K. Pawałek, Opresja w szkole…, s. 88. 

365 K. Linowski , I. Wysocki, Agresja, autoagresja i przemoc…, s. 124. 

366 Ibidem, s. 126. 
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W tym wypadku do zaistnienia zachowań przemocowych niepotrzebne są silne pobudki 

emocjonalne367. 

Przemoc, podobnie jak sama agresja, może przybierać różne formy368. 

Wyrządzanie krzywdy drugiemu człowiekowi poprzez różnego rodzaju rękoczyny, bicie, 

popychanie, molestowanie seksualne, a także niszczenie jego mienia określa się mianem 

przemocy fizycznej. Natomiast za przemoc psychiczną uznaje się sprawianie przykrości 

za pomocą słów bądź gestów. Może to przybierać formę ośmieszania, obrażania, 

grożenia, odrzucania ze społeczności itp. Oprócz przywołanych tutaj dwóch 

podstawowych rodzajów przemocy badacze wyszczególniają wiele innych jej typów. 

Zalicza się do nich m. in. przemoc w warunkach konfliktów etnicznych i politycznych, 

przemoc wobec kobiet, przemoc małżeńska i rodzinna, przemoc w sektach, przemoc 

instytucji o cechach totalitarnych, przemoc w mediach i Internecie, przemoc seksualna, 

przemoc w grupach rówieśniczych369. Dla potrzeb moich dalszych rozważań na 

omówienie zasługują dwie ostatnie z wymienionych kategorii.  

Przemoc w grupach rówieśniczych uznawana jest za poważny problem, który 

dotyka najczęściej środowisko dzieci i młodzieży. Przybiera postać szykanowania 

ofiary370, co polega zazwyczaj na popychaniu, szturchaniu lub bójkach, prowadzących do 

urazów fizycznych. Może również przyjmować formę pośrednią. Wówczas sprawcy 

przemocy posługują się ośmieszaniem, obrażaniem, obgadywaniem, jak i manipulacją  

w przyjaźni. Wyróżnia się jeszcze izolację jednostki od grupy. Scharakteryzowane tutaj 

zjawisko odznacza się długotrwałością i wymaga interwencji z zewnątrz w celu jego 

zlikwidowania.  

Przemocą seksualną określa się zmuszenie ofiary do czynności seksualnych, 

używając rękoczynów bądź gróźb371. Przybiera to różne formy, wśród których 

najpowszechniejszą jest gwałt, czyli wymuszony kontakt płciowy. Zalicza się tutaj także 

utrzymywanie wymuszonych stosunków seksualnych z nieletnimi. Przemoc seksualna 

 
367 J. Melibruda, Tajemnice etoh, Warszawa 1993, s. 16. 

368 R. Portmann, Przemoc wśród dzieci. Uchwycić sedno, przeł. M. Rykowska, Kielce 2007, s. 11-12. 

369 H. Sęk, Wprowadzenie do psychologii klinicznej, Warszawa 2001, s. 295.  

370 K. Linowski , I. Wysocki, Agresja, autoagresja i przemoc…, s. 198.  

371 B. Krahé, Agresja…, s. 174. 
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obejmuje jeszcze zmuszanie do prostytucji zarówno osób dorosłych, jak i dzieci. 

Wszystkie wyszczególnione tutaj działania powodują trwałe rysy na psychice ofiary  

i mogą prowadzić do zaburzeń rozwojowych szczególnie w przypadku młodocianych.  

Z agresją i przemocą wiążą się jeszcze dwa zjawiska, które zaczęły się pojawiać 

całkiem niedawno. Jednym z nich jest bullying, czyli agresywne atakowanie drugiego 

człowieka odbywające się cyklicznie. Natomiast mobbing wiąże się z szykanowaniem 

jednostki, które ma często na celu jej odizolowanie372. Sprawcą przywołanych 

prześladowań staje się grupa, która nie akceptuje z jakiś względów swojej ofiary.  

Przedstawione tutaj rozważania należy zamknąć wskazaniem różnic pomiędzy 

agresją i przemoc, mimo tego że zjawiska są do siebie bardzo podobne. Za zachowanie 

agresywne uznaje się działanie umyślne, mające na celu wyrządzenie szkody  

i motywowane negatywnym pobudzeniem emocjonalnym373. W przypadku agresji 

zarówno sprawca, jak i ofiara, mają zrównoważone zasoby siły, co może pomóc  

w odparciu ataku. Przemoc ma podobny mechanizm działania, ale pomiędzy jej 

uczestnikami nie ma równości pozycji. Osoba, która stosuje przemoc, jest znacznie 

silniejsza od swojej ofiary374. Jak widać oba zjawiska stanowią znaczne zagrożenie dla 

właściwego funkcjonowania młodych ludzi, jednak zachowania przemocowe wydają się 

bardziej niebezpieczne.  

Przejdę teraz do omówienia, w jaki sposób agresja i przemoc są przedstawiane  

w literaturze dla młodzieży. Analizowane teksty literackie podzieliłem według typów 

niewłaściwych zachowań. W swoich rozważaniach chcę zwrócić uwagę na cel i sposób 

wprowadzania do powieści dla nastolatków opisów zachowań agresywnych i aktów 

przemocy.  

Zacznę od przedstawienia przejawów agresji i przemocy pomiędzy 

adolescentami, której doświadczają oni najczęściej w środowisku szkolnym. Widać to 

chociażby w przypadku Niki Mickiewicz – bohaterki cyklu powieściowego Rafała Kosika, 

opowiadającego o niecodziennych przygodach trójki gimnazjalistów. Nastolatka ma 

 
372 M. Dąbrowska-Bąk, K. Pawałek, Opresja w szkole…, s. 92-94. 

373 J. M. Wolińska, Agresywność młodzieży. Problem, indywidualny i społeczny, Lublin 2000, s. 14-15. 

374 J. Kołodziejczyk, Agresja i przemoc w szkole. Konstruowanie programu przeciwdziałania agresji  

i przemocy w szkole, Kraków 2004, s. 6. 
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dość trudną sytuację materialną, nie stać jej na nowe i markowe ubrania czy drogie 

gadżety. To staje się przyczyną wyśmiewania jej przez klasową społeczność, czego 

przykładami mogą być następujące cytaty: 

 

– Nie wysilaj się, i tak cię nie stać – rzuciła z nutą pogardy. – Zresztą w takim stroju  

z lumpeksu by cię nie wpuścili375. 

 

– Tak to jest, jak się ma ojca akwizytora – skomentowała Aurelia i odeszła, niosąc swoją 

deskę tak, żeby wszyscy ją zobaczyli376. 

 

– Na basen też chodzisz w martensach? – zapytała Aurelia, a siedząca obok niej Klaudia 

zachichotała. 

Nika nic nie odpowiedziała, nawet nie spojrzała na koleżanki. Przyzwyczaiła się, że 

niektóre dziewczyny traktują ją trochę jak dziwadło377. 

 

Jak widać Nika doświadcza agresji słownej, polegającej na szydzeniu z jej ubrań 

czy też starych drewnianych nart odziedziczonych po dziadku. W roli agresora występuje 

tutaj Aurelia, która w każdej możliwej sytuacji próbuje sprawić przykrość swojej 

koleżance z klasy. Przyczyn takiego postępowania z pewnością należy poszukiwać po 

stronie agresorki. Rówieśniczka Niki reprezentuje typ ludzi, którzy muszą mieć wszystko 

co drogie i modne. Wyśmiewając brak takich rzeczy u innych osób, próbuje 

prawdopodobnie zwrócić uwagę na siebie. W ten sposób podnosi swoją samoocenę  

i stara się zdobyć uznanie i autorytet u reszty grupy, do której przynależy. Powodem 

agresywnego zachowania Aurelii może być również zazdrość wobec Niki, do czego 

bohaterka nie przyzna się głośno. Ofiara bez problemu znalazła miejsce w nowej 

społeczności szkolnej, a do tego zaprzyjaźniła się z dwoma chłopakami – Felixem  

i Netem – postrzeganymi jako atrakcyjni i sympatyczni. Być może próby ośmieszenia Niki 

miały zniechęcić do niej jej nowych kolegów, spośród których jeden stał się obiektem 

zainteresowań Aureli. Omawiane tutaj zaczepki słowne nie odegrały jednak znaczącej 

 
375 R. Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi, Warszawa 2015, s. 92. 

376 Ibidem, s. 219. 

377 Ibidem, s, 231. 
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roli, ponieważ ich adresatka nie reagowała na nie. Nika wydaje się być dojrzałym 

człowiekiem, który kieruje się w swoim życiu rozsądkiem, a nie nagłymi emocjami. 

Bohaterka zdaje sobie sprawę z własnej odmienności i daje się sprowokować do 

bezsensowych dyskusji. Tym samym w pełni odpiera atak ze strony Aureli, nie 

przejmując się jej słowami. Warto zwrócić uwagę, że nastolatka nie doznaje przy tym 

negatywnych emocji. Narrator nic nie mówi o jej wewnętrznym smutku czy poczuciu 

przykrości, które zazwyczaj wywołują wszelkie próby ośmieszenia drugiej osoby. Można 

przypuszczać, że Nika już wcześniej zetknęła się z taką formą agresji  

i uodporniła się na nią. Wprowadzenie przez Rafała Kosika scen z zachowaniami 

agresywnymi do powieści sprawia, że świat przedstawiony staje się bardziej realistyczny 

dla młodego czytelnika. Widać, że autor nie chce tuszować negatywnych doświadczeń 

nastolatków, a zależy mu bardziej na uświadomieniu, że agresja występuje wśród 

rówieśników. Kreacja Niki nie pozostawia jednak wątpliwości, że Kosik promuje pewien 

model reakcji na agresywność drugiego człowieka. Według niego powinno się nie 

reagować na wszelkie zaczepki słowne, bo to zatrzymuje działania agresora.  

Z obrażaniem i wyśmiewaniem spotkała się również Karolina, która jest 

bohaterką jednej z powieści Marty Fox378. Nastolatka ma problem z nadwagą, co staje 

się powodem do szydzenia z niej przez otoczenie. Choć bohaterka, podobnie jak Nika, 

nauczyła się właściwie postępować w takiej sytuacji, to początki były dla niej dość 

trudne. Sama wspomina zdarzenie z początku szkolnej edukacji, kiedy została nazwana 

„maciorą”. Karolina nie rozumiała wówczas tego określenia, ale zdała sobie sprawę, że 

ktoś próbuje ją obrazić. Nie potrafiła jednak poradzić sobie z zaistniałymi 

okolicznościami, ukryła się w toalecie i płakała, czekając na matkę. Dopiero liczne 

rozmowy pomogły jej nauczyć się niereagowania na obraźliwe zaczepki ze strony 

rówieśników, które tylko prowokują do dalszego ośmieszania ofiary. W momencie, kiedy 

czytelnicy poznają bohaterkę, wykazuje się ona już dużą pewnością siebie  

i potrafi odpierać agresywny atak. Potwierdza to jedna ze scenek z życia szkolnego,  

w której Karolina zostaje następująco zawołana przez kolegę: „Hej, ty w rozmiarze XXL, 

nastąp się, mówię – i zaryczał jak krowa”379. Bohaterka powieści podeszła do chłopaka  

 
378 Zob. M. Fox, Karolina XL, Łódź 2009.  

379 M. Fox, Karolina XL, Łódź 2009, s. 15. 
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i nazwała go „szczurkiem”, a następnie popchnęła. Potwierdza to znany mechanizm 

agresji, który polega na tym, że agresywne zachowanie wywołuje agresję ze strony 

drugiej osoby. W tym wypadku postępowanie Karoliny znajduje usprawiedliwienie, 

ponieważ ma pokazać, że nastolatka nie boi się potencjalnych prześladowców i nie 

pozwoli sobie na to, żeby stała się obiektem żartów ze strony rówieśników. Ogromne 

znaczenie ma w powieści pokazanie przemiany Karoliny z osoby, która nie radzi sobie  

z przykrościami ze strony rówieśników, zmienia się w kogoś, kto potrafi obronić się przed 

atakiem. Przywołanie przeszłości bohaterki pokazuje, że nie każdy musi od razu radzić 

sobie z trudnymi sytuacjami. Jednak praca nad sobą może pomóc zaakceptować siebie, 

co ułatwi właściwe zagregowanie na wyśmiewanie. Tym samym Marta Fox udziela 

wsparcia osobom, które doświadczyły agresji słownej. Jej powieść można też odczytać 

jako próbę resocjalizacji agresorów, odsłaniając przeżycia wewnętrzne ofiary, których 

mogli być nieświadomi.  

Obie przywołane do tej pory postacie były w stanie poradzić sobie  

z wymierzonym wobec nich aktem agresji, nie reagując na niego albo odpierając go.  

W zupełnienie innej sytuacji znalazł się nastoletni Mikołaj Wierzbicki (bohater powieści 

220 linii Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk380), który stał się ofiarą przemocy fizycznej. 

Na początku nauki w gimnazjum nastolatek przyniósł do szkoły pałeczki do perkusji, 

którymi chciał zwrócić na siebie uwagę kolegów z klasy. Przyniesiony przedmiot został 

zauważony przez starszych uczniów, którzy dla zabawy zabrali go pierwszoklasiście. 

Mikołaj próbował nie okazywać strachu, ale wewnętrznie był przerażony sytuacją. Nie 

udało mu się w tym momencie odzyskać pałeczek od swoich oprawców, a do tego 

postraszono go kolejnym spotkaniem. Przytoczona scena odzwierciedla sytuacje,  

z którymi spotyka się wielu młodych ludzi. Posiadanie przez jednostkę jakiegoś 

interesujące gadżetu staje się przyczyną zaistnienia przemocy, w wyniku której dochodzi 

do kradzieży. Towarzyszyć może temu pobicie lub ośmieszenie ofiary przed 

rówieśnikami. Autorka przyjmuje tutaj perspektywę nastolatka, aby przedstawić, jak nie 

może sobie on poradzić z zaistniałą sytuacją. Mikołaj reaguje bardzo emocjonalnie, co 

nie znajduje akceptacji wśród dorosłych. W związku z tym staje się on jednocześnie 

ofiarą sprawców przemocy, jak i nauczycieli, którzy nie udzielają mu pomocy. W ten 

 
380 Zob. M. Gutowska-Adamczyk, 220 linii, Warszawa 2011. 
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sposób autorka próbuje zachęcić czytelnika do zastanowienia nad sposobem, w jaki 

powinno się reagować się na niewłaściwe zachowania. Czytelnik, podobnie jak 

nastolatek, musi sam znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Zatem opisane zdarzenie można 

potraktować jako jedno z wielu doświadczeń, które służy do pokazania procesu 

dojrzewania, co stanowi główną oś powieści 220 linii381.  

Do podobnego zdarzenia dochodzi w przywoływanej już powieści Felix, Net  

i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi Rafała Kosika382. W pierwszych dniach nauki  

w gimnazjum Felix i Net zostają sterroryzowani przez szkolnych chuliganów – Rubensa  

i Marcela. Chłopcy zostają okradzeni z pieniędzy, co niewątpliwie stanowi akt przemocy 

fizycznej. Ofiary znajdują się w nowym miejscu i wśród nowych ludzi, co wydaje się dość 

stresujące dla nastolatków. Tym samym stają się oni dość podatni na wszelkie przejawy 

przemocy, ponieważ nie wiedzą, jak mogą sobie z nią poradzić. Bohaterowie powieści 

Kosika podejmują jednak próbę przeciwstawienia się sprawcom, ale robią to dopiero po 

całej sytuacji. Odnajdują kryjówkę Marcela i Rubensa, a następnie informują o tym 

pozostałych uczniów. W ten sposób pozornie rozwiązują problem, ponieważ ułatwiają 

odzyskanie skradzionych przedmiotów, ale nie ograniczają działalności szkolnych 

chuliganów. Wprowadzanie do powieści takiego zdarzenia ma przede wszystkim 

podkreślić, że nie wolno pozostawać biernym wobec przemocy i osób ją stosujących. 

Kosik poprzez swoją powieść próbuje powiedzieć, że warto podjąć nawet małe 

niewielkie działania, które zawsze w jakimś stopniu ogranicza bezkarność agresorów.  

W tym kontekście warto jeszcze przywołać powieść Facet z prostą instrukcją 

obsługi Agaty Mańczyk383, która opisuje, jak może potoczyć się los sprawców przemocy. 

Jej głównymi bohaterami jest trójka nastolatków: Sznita, Emeryt i Czejen. Chłopcy 

tworzą grupę nieokiełznanych chuliganów, którzy nie przestrzegają żadnych 

obowiązujących zasad. Od najmłodszych lat znęcają się nad zwierzętami i prześladują 

swoich rówieśników, obrażając ich i niekiedy wyrządzając im nawet szkody fizyczne. 

Jedną z ofiar bohaterów powieści Mańczyk jest Jagoda nazywana Zgagą, której  

w przeszłości chłopcy obcięli włosy i wysmarowali głowę fioletową gencjaną. Dodatkowo 

 
381 Zob. A. Gomóła, Pętle i szarady. W życie jak w podróż autobusem, „Guliwer” 2006, nr 4, s. 57. 

382 Zob. R. Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi, Warszawa 2015. 

383 Zob. A. Mańczyk, Facet z prostą instrukcją obsługi, Warszawa 2008. 
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przyczynili się do rozpadu małżeństwa jej rodziców, informując o zdradzie jednego  

z rodziców. Cały repertuar działań o charakterze przemocowym na długo utkwił  

w psychice dorastającej nastolatki, motywując ją do podjęcia zemsty. Zależało jej na tym, 

aby sprawcy przemocy również przeżyli nieprzyjemne dla nich sytuacje, co potwierdzają 

jej słowa:  

 

- Już mi się udało. Twoi kolesie siedzą w pace, a ty niedługo do nich dołączysz. No proszę, 

wielki cwaniak Czejen złapany w sidła. Jaki przyjemny widok. Warto było przejść przez to 

wszystko, żeby teraz widzieć cię takiego przerażonego, bo jesteś przerażony, prawda? Zawsze 

byłeś pyskaty i cwany. Straszyłeś, biłeś i poniewierałeś, a teraz proszę, nagle znalazłeś się po 

drugiej stronie. I jak ci się podoba?384 

 

Przypadek Jagody bardzo dokładnie przedstawia, jak przemoc staje się źródłem 

kolejnych działań o charakterze przemocowym. Bardzo często ofiara, która nie potrafi 

poradzić sobie z doznawanymi krzywdami, kumuluje w sobie swoje negatywne emocje, 

co może prowadzić do zachowań depresyjnych, prób samobójczych, ale także do odwetu 

na sprawcy. Nie mają znaczenia tutaj konsekwencje działań, człowiek kieruje się 

wyłącznie własnymi interesami. W ten sposób ofiara i sprawca mogą zamienić się rolami, 

co jest efektem powielenia przemocy. Taką drogę przyjmuje Jagoda, która bardzo 

dokładnie obmyśla plan zemsty na Czejenie, Emerycie i Sznicie. Przy pomocy swoich 

dawnych koleżanek przybliża się do nastolatków i wplątuje ich w sytuacje kolizji  

z prawem, jak chociażby kradzież radia samochodowego czy posiadanie narkotyków. 

Właściwie fabuła powieści koncentruje się na tym, jak Zgaga zemściła się na swoich 

dawnych oprawcach. Izabela Mikrut sugeruje nawet, że przedstawiona historia 

przypomina „bezlitosną wojnę psychologiczną”385. Utwór Agaty Mańczyk odkrywa 

mechanizm działania przemocy, a także jej konsekwencje. Nastoletnim czytelnikom 

zwraca uwagę na bezsens wzajemnego wyrządzania sobie krzywd  

i pokazywania, kto jest silniejszy. Skłania też do refleksji nad własnym postępowaniem  

i do przewidywania konwencji podejmowanych działań. Według Agaty Mańczyk świat 

 
384 A. Mańczyk, Facet z prostą instrukcją obsługi, Warszawa 2008, s. 234.  

385 I. Mikrut, Zemsta, „Guliwer” 2017, nr 1, s. 51. 
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młodzieży nie musi być wypełniony agresją i przemocą, jeśli młodzi ludzie nauczą się 

zasad właściwego współżycia z ludźmi. 

Zachowania przemocowe występują nie tylko w środowisku rówieśniczym, 

pojawią się również w rodzinie. Wówczas dziecko jest ofiarą, a rodzice sprawcami 

krzywdy o charakterze fizycznym, jak i psychicznym. Literacką ilustracją może tutaj być 

sytuacja Marcysi Mączkówny z powieści Zła dziewczyna Beaty Ostrowickiej386. Choć 

bohaterka pochodzi z biednej i patologicznej rodziny, obecnie mieszka ze starszą ciotką 

w Krakowie. Bardzo rzadko spotyka się ze swoimi bliskimi, stara się wręcz unikać 

kontaktów z nimi. Wszystko ulega zmianie, gdy umiera ciotka, a jej mieszkanie staje się 

własnością Marcysi. Rodzina nastolatki planuje sprzedaż nieruchomości  

i założenie za uzyskane pieniądze sklepu w rodzinnej wsi, zupełnie nie biorąc pod uwagę 

stanowiska nowej właścicielki. Wyraźny sprzeciw bohaterki wobec planów najbliższych 

staje się źródłem przemocy, której zaczyna doświadczać. Bezpośrednio po 

przedstawieniu swojej decyzji o pozostaniu w odziedziczonym mieszkaniu Marcysia 

zostaje uderzona przez ojca. Widać, że mężczyzna nie dopuszcza, że ktoś mógł się nie 

zgadzać z jego zamiarami. Nie zastanawia się nad swoim zachowaniem, tylko atakuje 

bezbronną córkę, która chce sama o sobie decydować. Za pomocą przemocy fizycznej 

próbuje zdobyć zgodę na realizację własnych zamierzeń, co bez wątpienia świadczy  

o instrumentalnym charakterze jego działań. Warto tutaj zauważyć, że Marcysia 

wspomina, że ojciec wcześniej niejednokrotnie zachowywał się w taki sposób wobec jej 

matki. Można zatem przypuszczać, że mężczyzna nie potrafi rozwiązywać konfliktów 

odmiennych stanowisk, do czego przyczynia się z pewnością przekonanie o byciu głową 

rodziny, która może decydować za wszystkich. Każde inne zdanie, niezgodne  

z jego stanowiskiem, pobudza go do zachowań agresywnych, nad którymi nie ma 

kontroli. Przywołany tutaj akt przemocy nie jest jedynym, jakiego ze strony ojca 

doświadczyła Marcysia. Po pewnym czasie dziewczyna spotkała się z nim w rodzinnym 

domu, a później jeszcze podczas powrotu z wesela swojej przyjaciółki. W obu sytuacjach 

ojciec zachowywał się wobec swojej córki agresywnie, choć już nie uderzył jej więcej. 

Jego działanie ograniczyło się do obrażania dziewczyny, mającego postać niemiłych słów 

 
386 Zob. B. Ostrowicka, Zła dziewczyna, Łódź 2014. 
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(„Jesteś wyrodną córką! Złą dziewuchą”387) i niewerbalnego okazywania braku szacunku 

(„Najpierw mnie nie poznał, a gdy poznał, to soczyście splunął mi na nogi”388). 

Mężczyzna pomimo czasu, jaki minął od rodzinnej kłótni, nadal odczuwał niechęć wobec 

córki. Jego postępowanie utwierdza w przekonaniu, że relacje z rodziną nie są dla niego 

ważne, najważniejsza pozostaje możliwość decydowania za nią. Osoba, która nie 

podporządkuje się decyzjom, staje się przeciwnikiem. Beata Ostrowicka oprócz 

dokładnego pokazania mechanizmów przemocy rodzinnej przyjrzała się jej ofierze. 

Marcysia każdy atak ze strony ojca bardzo przeżyła, choć wydaje się, że najwięcej 

przykrości sprawiło jej nie pobicie, a wyzwiska. Po takich sytuacjach bohaterka płakała  

i nie była w stanie się uspokoić, a do tego nie chciała z nikim rozmawiać o doznanych 

krzywdach. Być może przyczynę opisanej reakcji stanowi przekonanie, że nikt nie 

zainteresuje się jej problemami domowymi. Przyczyniło się do tego z pewnością 

spotkanie z sąsiadką, kiedy Marcysia miała rozciętą wargę i siniaki. Kobieta nie zapytała 

nawet, co stało się nastolatce, omijając ten temat. Autorka poprzez tę scenę chce 

wyraźnie podkreślić, że przemoc w rodzinie stanowi tabu i ludzie wokół udają, że nie 

dostrzegają jej symptomów. Utwór Zła dziewczyna można zatem czytać jako głos 

sprzeciwu wobec zachowań przemocowych, które wyrządzają poważne szkody fizyczne 

i psychiczne, a także wobec postawy ignorowania, którą reprezentuje niekiedy otoczenie 

ofiary. Jak słusznie zauważyła Justyna Gul, autorka powieści, tworząc brutalny obraz 

życia, prowokuje czytelników do głębszej refleksji389.  

Przemocy domowej doświadcza również Kamil, który jest bohaterem 

drugoplanowym Kaśki Podrywaczki Marty Fox390. Ojciec nastolatka nadużywa alkoholu, 

który zaburza jego normalne funkcjonowanie. W powieści został przywołany jeden  

z jego agresywnych ataków na domowników. Kiedy pijany mężczyzna wrócił do domu, 

poszukiwał pretekstu do awantury. Niesmaczny obiad przyczynił się do tego, że zaczął 

bić swoją żonę. Kamil próbował mu w tym przeszkodzić, co zdenerwowało ojca, który 

 
387 B. Ostrowicka, Zła dziewczyna, Łódź 2014, s. 43. 

388 Ibidem, s. 131. 

389 J. Gul, Życie to wybory, https://www.granice.pl/recenzja/zla-dziewczyna/12284 (dostęp 17 czerwca 

2019 roku). 

390 Zob. M. Fox, Kaśka Podrywaczka, Łódź 2008. 

https://www.granice.pl/recenzja/zla-dziewczyna/12284
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swoją skumulowaną złość rozładował, uderzając syna. Jak widać, mężczyzna, podobnie 

jak pan Mączka ze Złej dziewczyny, nie radzi sobie z emocjami i nie potrafi tworzyć 

właściwych relacji z innymi ludźmi. Duże znaczenie ma tutaj spożywanie alkoholu, 

ponieważ tylko pod jego wpływem ojciec Kamila staje się sprawcą przemocy domowej. 

Na uwagę zasługuje postawa matki bohatera, która biernie poddaje się fizycznemu 

maltretowaniu. Zarówno ona, jak i jej syn, unikają rozwiązania domowej sytuacji i nie 

mówią o niej poza domem. Dla przykładu pobity Kamil woli nie pójść do szkoły niż 

wyjaśniać, kto podbił mu oko. Marta Fox, wprowadzając wątek rodzinnych problemów 

nastolatka, odzwierciedla sytuację, jaką można spotkać w codziennym życiu. Ofiary 

przemocy w rodzinnie najczęściej się do niej nie przyznają i bronią sprawcy, tak jak Kamil 

i jego matka. Powieść stawia pytanie, czy warto przemilczeć taką sytuację. Skłania 

czytelników do zastanawiania nad problemem, a w szczególności tych, którzy znają 

ofiary przemocy bądź sami nimi są. Wsparcie, jakiego przyjaciele udzielają Kamilowi, 

może być przykładem rekomendowanej praktyki. Mimo że nie pomagają oni 

wyeliminować przemocy z życia kolegi, to samo zwierzenie się z problemów pozwala mu 

odetchnąć od nich. Może to jednak stanowić pierwszy krok do podjęcia przeciwdziałania 

domowemu oprawcy. 

Na osobne omówienie zasługuje także problem przemocy w bliskich związkach, 

czego doświadczają m. in. nastoletnie pary. Wielu nastolatków nie do końca rozumie, na 

czym powinna polegać miłość i próbują w sposób bezwzględny zapewniać trwałość 

relacji z ukochaną osobą. Niekiedy przybiera to postać psychicznego nękania czy nawet 

wykorzystywania siły fizycznej, co ewidentnie stanowi przejaw przemocy. Przykładem 

może być tutaj Natalia i Norbert, o których nieszczęśliwym uczuciu opowiada powieść 

Bardzo biała wrona Ewy Nowak391. Nastolatkowie poznają się na jednym z zebrań 

samorządu uczniowskiego liceum, w którym się uczą. Inicjatorem związku staje się 

Norbert, który zabiega o względy dziewczyny. Ich relacja od samego początku wydaje się 

dziwna, gdyż chłopak właściwie narzuca się Natalii i nie daje jej możliwości odrzucenia 

jego uczuć. Niepokojąca wydaje się jego wrogość wobec innych mężczyzn, których zna 

nastolatka: 

 

 
391 Zob. E. Nowak, Bardzo biała wrona, Warszawa 2013. 
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- […] A to kto? 

- To… - Natalia przełknęła ślinę – taki Paweł. Znasz go z zebrania samorządu. Chodziliśmy 

do jednej podstawówki, a potem do gimnazjum. 

- Co się tak na ciebie gapi? 

- Znamy się ze szkoły. Kolega. To znaczy… 

- Od razu wiedziałem, że jest jakieś „to znaczy”. […] 

- Oj, podkochiwałam się w nim jako dziecię… […] Nie wiedziałam, że jest w naszej szkole. 

- Chodziłaś z nim? Zabiję go! […] 

- Nie on chyba nawet nie wie, że coś było. Dziecinada i tyle. Nie ma o czym mówić… 

- Nieprawda! Wszystko mi dziś opowiesz. Pośmiejemy się z tego, a potem zabiję jego, 

ciebie albo siebie, w zależności od tego, co usłyszę392. 

 

Na podstawie przywołanej rozmowy można stwierdzić, że Norbert jest 

patologicznie zazdrosny o swoją dziewczynę. Spojrzenie innego nastolatka na nią  

i myśli o hipotetycznej relacji między nimi sprawiają, że zakochany bohater traci kontrolę 

nad swoim zachowaniem. Podnosi głos i zaczyna grozić śmiercią, ale stara się, aby jego 

wypowiedź sprawiała wrażenie żartobliwej. Natalia nie wykazuje tutaj dużego niepokoju 

postawą swojego chłopaka, bagatelizując symptomy rozpoczynającej się serii aktów 

przemocy psychicznej. Norbertowi nie podobają się także koleżanki jego dziewczyny  

i fakt, że chce ona z nimi spędzać swój wolny czas. Podczas spotkania  

u Mychy Natalia jest dręczona ciągłymi telefonami, które zakłócają jej wieczór  

z przyjaciółkami. Chłopak domaga się od niej szczegółowych relacji o tym, co dzieje się 

na spotkaniu. Po kilku rozmowach Norbert przyjeżdża po nią i zmusza do powrotu razem 

z nim. Wyraźnie widać, że chłopak chce mieć pełną kontrolę nad swoją dziewczyną i nie 

dopuszcza do jej relacji z innymi ludźmi. Ciągle zadaje jej pytania  

o łączącą ich miłość, a do tego w zachowaniu Natalii próbuje doszukiwać się oznak 

odrzucenia. Dziewczyna staje się zatem jego ofiarą, którą psychicznie gnębi. Taka 

postawa powoduje, że nastolatka cały czas ma poczucie winy, które uniemożliwia jej 

racjonalną ocenę rzeczywistości. Wydaje jej się, że Norbert zachowuje się właściwie,  

a tylko ona niepotrzebnie wywołuje konfliktowe sytuacje. W efekcie bohaterka staje się 

całkowicie podporządkowana swojemu chłopakowi, akceptując nawet przekraczanie 

 
392 E. Nowak, Bardzo biała wrona, Warszawa 2013, s. 79-80. 



145 

 

granic jej prywatności. Dla przykładu Norbert zmusza Natalię do przymierzenia 

koronkowego stanika, a podczas przebierania podgląda ją i dotyka. Choć dziewczyna nie 

jest z tego powodu zadowolona, nie sprzeciwia się zachowaniu nastolatka. Bez 

wątpienia jest to skutek długotrwałego dręczenia psychicznego, jakiego cały czas 

doświadcza. Nie stanowi to jedynej formy znęcania się, gdyż z czasem Norbert zaczyna 

również stosować przemoc fizyczną. Kiedy Natalia okłamała go, że cały weekend spędziła 

z rodziną poza Warszawą, pobił ją. Warto tutaj podkreślić, że w powieści nastolatek nie 

zachowywał się impulsywnie. W momencie przypadkowego spotkania z Natalią i jej 

rodzicami, którzy zdradzili, że ona z nimi nie pojechała, chłopak nie okazał żadnych 

emocji. Prosił dziewczynę, aby za chwilę do niego wyszła przed blok. Dopiero wtedy 

nastąpiła kłótnia, w trakcie której Norbert potrząsnął Natalią i uderzył ją w twarz. 

Zdarzenie zakończyło się próbą usprawiedliwienia swojej reakcji przez nastolatka: 

„Kocham cię, rozumiesz? Dlaczego mnie zmuszasz, żebym był taki? Dlaczego mnie 

drażnisz? W takich chwilach mam ochotę zabić najpierw ciebie, a potem siebie. Ty nic 

nie rozumiesz!”393. Norbert nie poczuwa się do odpowiedzialności za swoje agresywne 

zachowanie, doszukując się jego przyczyn wyłącznie po stronie Natalii.  

Powieść Bardzo biała wrona można potraktować jako studium o przemocy,  

a mówiąc dokładniej o „o psychicznym znęcaniu się i o bezradności”394. Autorka stara się 

pokazać jej mechanizm, zwracając uwagę na ofiarę, jak i na sprawcę. Wszystko zazwyczaj 

zaczyna dość niewinnie, przez co czujność drugiej osoby zostaje zablokowana. Tak stało 

się z Natalią, która była przekonana, że ma szczerze kochającego chłopaka, który darzy 

ją głębokim uczuciem. Dziewczyna pozwoliła mu, aby odizolował ją od znajomych, co 

ułatwiło mu dalsze wywieranie presji. Natalia nie miała bowiem możliwości, aby 

porozmawiać z kimś o swoich wątpliwościach czy problemach. Z czasem zaczęła czuć się 

odpowiedzialna za wszelkie agresywne zachowania Norberta, nie dostrzegając jego 

winy. Zachowuje się tak wiele ofiar przemocy, które tracą zdolność racjonalnej oceny 

sytuacji. Przyczynia się do tego sprawca, wywierając psychiczną presję poprzez nachalne 

przypominanie o uczuciu czy ciągłe oskarżanie o jego lekceważenie. Gdy te środki 

 
393 Ibidem, s. 298. 

394 S. Sekret, Zepsuta rukola, spleśniały chleb, https://www.gloskultury.pl/zepsuta-rukola-splesnialy-

chleb-ewa-nowak-bardzo-biala-wrona-recenzja/ (dostęp 22 czerwca 2019 roku). 

https://www.gloskultury.pl/zepsuta-rukola-splesnialy-chleb-ewa-nowak-bardzo-biala-wrona-recenzja/
https://www.gloskultury.pl/zepsuta-rukola-splesnialy-chleb-ewa-nowak-bardzo-biala-wrona-recenzja/
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okazują się niewystarczalne, pojawia się przemoc fizyczna. Nie jest to przypadkowa 

kolejność działań sprawcy. Ofiara, która doświadcza psychicznego nękania, łatwo podda 

się biciu i nie będzie potrafiła sobie z tym poradzić. Norbert sam nie zaplanował, jak 

będzie się zachowywał. Bohater nauczył się takie postępowania od swojego dziadka, 

który znęcał się nad nim. Przeżyte w dzieciństwie sceny pozostały w jego psychice i stały 

się wzorcem działania. Norbert z ofiary stał się sprawcą, nie zastanawiając się nad 

konsekwencjami swoich reakcji wobec innych ludzi. Postać nastolatka pozwala Ewie 

Nowak ukazać, jak niebezpieczna jest przemoc. Jej szkodliwość polega na tym, że 

zachowania przemocowe napędzają błędne koło, które przynosi wiele szkód i ciągle je 

powiela.  

W nieco podobnej sytuacji znalazła się Róża z powieści Kradzione róże Anny 

Łaciny395. Podczas sierpniowej pielgrzymki do Częstochowy bohaterka poznała 

mężczyznę, który przedstawił się jako Ariel. Trzydziestolatek bardzo szybko 

zmanipulował dziewczynę i przekonał ją, aby jeszcze nie wracała do Torunia.  Autorka 

krok po kroku pokazuje tutaj, jak działa manipulator. Ariel zauważył, że Róża jest bardzo 

religijną osobą, więc zaproponował jej odwiedzenie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia  

w krakowskich Łagiewnikach. W trakcie podróży starał się udawać bardzo 

uduchowionego człowieka, aby zdobyć pełne zaufanie dziewczyny. Później wprowadził 

jeszcze do postaci, na którą się kreował, motyw poważnej choroby. W ten sposób zbudził 

w Róży współczucie i cały czas odraczał moment jej powrotu do domu. Wydaje mi się, 

że Anna Łacina celowo uwypukla naiwność dziewczyny, a jednocześnie podkreśla 

skuteczność działania manipulatora. Nieustanne oddziaływanie psychiczne Ariela 

sprawiło, że nastolatka całkowicie podporządkowała się jego decyzjom. Co ciekawe, 

młody mężczyzna cały czas przypominał Róży o rodzinie i sugerował, że są w drodze do 

jej domu. Mimo to uszkodził jej telefon, aby nie mogła się skontaktować  

z rodzicami. Sam udawał, że ma z nimi stały kontakt i informuje o sytuacji dziewczyny. 

W trakcie przeciągającej się podróży Ariel zaczął również stosować formy przemocy 

fizycznej. Dla przykładu przez jakiś czas przetrzymywał Różę w zamkniętym domku 

letniskowym na działce, pozostawiając ją bez jedzenia i picia. Później natomiast zabierał 

ją do mieszkania, zapewniając zaspokojenie potrzeb. Dzięki temu sprawiał wrażenie 

 
395 Zob. A. Łacina, Kradzione róże, Warszawa 2010.  
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troskliwego opiekuna, który dba o swoją podopieczną. Do tego zawsze usprawiedliwiał 

swoją nieobecność tym, że jest śledzony i musi się ukrywać. Nastolatka pod wpływem 

ciągłego psychicznego dręczenia straciła zdolność do oceny rzeczywistości. Choć dość 

często miała okazję odejść od Ariela, nie potrafiła go zostawić. W toku rozwoju fabuły 

okazuje, że mężczyzna znęcał się psychicznie również nad innymi kobietami, których 

naiwność wykorzystywał. Powieść Kradzione róże przedstawia, jaki wpływ na człowieka 

może mieć sprytny manipulator. Rozpoznanie profilu psychologicznego ofiary ułatwia 

dobór odpowiednich środków oddziaływania, pod których staje się ona uległa sprawcy. 

Annie Łacinie zależy też na pokazaniu konsekwencji przemocy psychicznej, jakiej 

doświadcza bohaterka. Sama pozwala na ubezwłasnowolnienie, nie stawiając żadnego 

oporu. Tym samym w powieściową fabułę wpisana została przestroga przed 

zawieraniem znajomości z nieznajomymi i uleganiu ich oddziaływaniu psychicznemu.  

Ważnym obszarem, w którym często pojawia się przemoc są relacje pomiędzy 

grupą a jednostkami, które różnią się od niej. Opisuje to chociażby Magdalena Kozłowska 

w swojej powieści Zupa z jeża396, którą poświęca funkcjonowaniu społeczności romskiej 

w Polsce.  Jej główną bohaterką jest trzynastoletnia Jaelle, która doświadcza 

psychicznego dręczenia w szkole. Nauczycielka sprawdza stan jej higieny, co dziewczyna 

odbierała jako formę publicznego upokorzenia. Do tego pozostali uczniowie niechętnie 

patrzą na Jaelle i unikają kontaktu z nią. Jeśli już zaczynają rozmawiać, to zwykle polega 

ona na wyszydzeniu odmienności dziewczyny (np. z powodu zakładania długich 

sukienek). Młoda Cyganka jest też kojarzona z pojawiającymi się przestępczymi 

zdarzeniami, jak chociażby zaginięcie bransoletki jednej z koleżanek. Mimo że przedmiot 

znalazł się w domu właścicielki, negatywne nastawienie do Jaelle pozostało. Nastolatka 

dopiero po pewnym czasie zostaje zaakceptowana przez rówieśników, choć rodzice 

dzieci cały czas przed nią ostrzegają i zabraniają kontaktów. Jak widać dziewczyna od 

początku pobytu w szkole była poddawana przemocy psychicznej, która polegała na 

izolowaniu jej od grupy. Takie traktowanie z pewnością wywoływało negatywne emocje, 

ale skłaniało też do rozmyślania nad całą sytuacją. W efekcie nastoletnia Jaelle zaczęła 

upodobniać się do swoich polskich rówieśników, rezygnując ze swojej kultury. Swoją 

obyczajowość zachowywała jedynie w domu i w kontaktach z innymi Romami. 

 
396 Zob. M. Kozłowska, Zupa z jeża, Gdynia 2012.  
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Psychiczna presja związana odmiennością jednostki silnie oddziałuje na jej tożsamość, 

ma to szczególne znaczenie w przypadku nastolatka, który znajduje się na etapie 

budowania obrazu siebie. Zupa z jeża pokazuje, że wyszydzanie modelu zachowania 

wyuczonego w domu prowadzi do wewnętrznego dyskomfortu i zaburza 

funkcjonowanie człowieka. Rezygnuje on z kulturowej odrębności i próbuje 

przystosować się do panujących zasad, ponieważ potrzebuje akceptacji. W konsekwencji 

taka osoba może doświadczyć zagubienia i utracić swoją tożsamość, odcinając się od 

korzeni i tradycji.  

Przemoc na tle różnic kulturowych jest też jednym z problemów powieści Do 

pierwszej krwi Grzegorza Gortata397. Do klasy Simona i Jolki dołącza nowy uczeń – 

Wietnamczyk o imieniu Thanh. Chłopak nie wzbudza sympatii wśród nowych kolegów, 

którzy zaczynają go dręczyć. Na lekcji wychowania fizycznego Simon żartuje sobie  

z Thanha, że na pewno uprawia jakąś sztukę walki, choć wygląda dość niepozornie.  To 

staje się początkiem rozmowy o tym, czym zajmuje się chłopak. Wietnamczyk przyznaje, 

że gra na skrzypcach. Ta informacja wywołuje śmiech u uczniów, a nauczyciel wyklucza 

go z gry zespołowej. Użyta tutaj przemoc psychiczna, choć o bardzo subtelnym 

charakterze, utrudnia nastolatkowi początkowe chwile w nowej szkole. Delikatne żarty 

nie budzą niczyjego sprzeciwu, nawet nauczyciela, ale Thanhanowi mogą sprawiać 

przykrość. W ciągu kolejnych dni jego obecność coraz bardziej nie podoba się klasie, 

która zazdrości mu posiadanej wiedzy i umiejętności. Wszystko kończy się nasłaniem na 

nastolatka osiedlowych chuliganów, którzy mają go nastraszyć. Oto, jak wygląda 

spotkanie z nimi: 

 

 Obstępują go zwartym kołem. 

- Co tu właściwie robisz? – pyta Baczer. 

- Wracam z teatru. – Chłopak instynktownie podnosi ręce. […] 

- Wiesz, gdzie jest Cicha? 

- Nigdy nie słyszałem. […] 

- No dobra, ale na Solec to już musowo byś trafił. Tylko parę kroków dalej. No, pochwal 

się. 

 
397 Zob. G. Gortat, Do pierwszej krwi, Wrocław 2006. 
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- Nie wiem. Nie jestem stąd. 

- I w tym jest cały problem – kwituje Baczer – Nie jesteś stąd. 

- Normalnie przybłęda – podsumowuje Koń. […] 

- Nawet mój pies jest od ciebie lepszy – oświadcza Baczer – Ma pana i smycz. Nikt go nie 

weźmie za bezpańskiego. […] 

Lacha markuje uderzenie lewą ręką. Chłopak próbuje się uchylić. Lacha uderza  

z prawej, otwartą dłonią, nawet się nie wysilając. Nie bije mocno. Chłopak leci do tyłu, prosto na 

Konia. […] 

- To było na dzień dobry – oświadcza Koń. – Pomyśl i wyciągnij wnioski398. 

 

Nastolatkowie mają dość ograniczone spojrzenie na świat, mimo to kierują się 

nim w codziennym działaniu. Dla nich osoby, które są spoza danego obszaru,  

a zwłaszcza z innego kraju, nie mogą normalnie funkcjonować w Polsce. Baczer, Koń  

i Lacha próbują to uzmysłowić Thanhanowi, napadając go w trakcie powrotu z teatru. 

Sprawcy przemocy zupełnie nie zastanawiają się nad sensownością swoich poglądów  

i konsekwencją agresywnych działań. Zależy im jedynie na tym, aby Wietnamczyk stracił 

pewność siebie w środowisku, w którym zaczyna żyć. Zatem podejmowane działania 

mają charakter przemocy instrumentalnej. Warto tutaj przyjrzeć się, jak przedstawione 

zdarzenie wpłynęło na Tadka. Chłopak wyjechał na kilka dni do wujka, aby odzyskać siłę. 

Stał się zamknięty w sobie i próbował odsunąć moment powrotu do szkoły, ponieważ 

nie potrafił odnaleźć się w zaistniałej sytuacji. Mimo tego nastolatek podał błędne 

rysopisy sprawców, gdyż domyślał się, że pobicie ma związek z nową klasą. Co ciekawe 

po powrocie do szkoły chłopak zaangażował się w poszukiwania zaginionego psa, który 

należał do jednego z chuliganów. Okazana pomoc była początkowo traktowana  

z dystansem, choć tak naprawdę wywołała panikę wśród Joli i Simona, którzy obawiali 

ujawnienia okoliczności pobicia Thanha. Jednakże później skorzystano z wiedzy 

chłopaka, co pozwoliło na odzyskanie zwierzęcia. W efekcie nastolatek zyskał uznanie 

wśród rówieśników, którzy zaczęli go traktować jak jednego z nich. Jak widać, splot 

niespodziewanych zdarzeń może postawić sprawcę i ofiarę w zupełnie innych rolach,  

a do tego ponownie ich skonfrontować. Właściwa postawa obydwóch stron stanowi 

 
398 G. Gortat, Do pierwszej krwi, Wrocław 2006, s. 52-53. 
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tutaj decydujący czynnik o dalszym rozwoju relacji pomiędzy nimi. Jeśli sprawca znajduje 

w ofierze sojusznika w nowej sytuacji, to ich wcześniejsze zgrzyty mogą zostać 

zapomniane. Do pierwszej krwi Gortata daje wyraźny sygnał, że przemoc na tle rasowym 

nie jest potrzebna. Przedstawiciele innych narodowości to tacy sami ludzie, którzy mogą 

być wsparciem dla obywateli danego kraju.  

Na kartach literatury dla młodzieży wspomina się jeszcze o autoagresji, która ma 

na celu wyniszczanie się jednostki. Myślę, że oprócz prób samobójczych, można tutaj 

również zaliczyć naużywanie substancji, które stopniowo uszkadzają organizm, jak 

chociażby narkotyki i nikotyna. Przywołam tutaj zdarzenie z życia Oli – bohaterki 

powieści Świat do góry nogami Beaty Ostrowickiej399. Po śmierci matki szesnastolatka 

musiała wspierać ojca w prowadzeniu domu i zajmowaniu się rodzeństwem. Mimo wiele 

obowiązków dziewczyna znajduje czas na spotkania ze znajomymi, podczas jednego  

z nich poznaje Mateusza, który wzbudził jej sympatię. Ich relację niszczy plotka o tym, że 

chłopak ma zostać ojcem. Ta niesprawdzona wiadomość doprowadza Olę do załamania 

psychicznego, które prowadzi do zażycia całego opakowania relanium. Choć dziewczyna 

twierdzi, że nie chciała odebrać sobie życia, to kontekst sytuacyjny sugeruje zupełnie 

inaczej. Pod wpływem silnego wzburzenia podjęła nieprzemyślaną decyzję o zażyciu 

niebezpiecznej ilości leków. Bohaterka, która jest wcześniej pokazana jako osoba 

dojrzała i odpowiedzialna, zupełnie nie zastanawia się nad skutkami swojego działania. 

Wydaje jej się, że tabletki pomogą jej się dobrze wyspać. To zdarzenie z życia Oli 

pokazuje, że autoagresja jest zazwyczaj spowodowana osobistymi problemami,  

z którymi człowiek sam sobie nie radzi. Nie ma wtedy miejsca na głębszą analizę sytuacji 

i planowanych działań, jednostka postępuje impulsywnie. Zupełnie inaczej swoje życie 

niszczy Jacek Nowicki z powieści Hera, moja miłość Anny Onichimowskiej400. Licealista 

eksperymentuje z narkotykami, które traktuje jak wspomagacze w codzienności.  

Z czasem traci kontrolę nad swoim organizmem i nie potrafi funkcjonować bez coraz 

mocniejszych substancji psychoaktywnych, w efekcie czego okrada rodzinę i staje się 

agresywny. Od początku nastolatek nie zdaje sobie sprawy, że zażywanie narkotyków 

ma działanie destrukcyjne. Jest przekonany, że ma pełną kontrolę nad swoimi 

 
399 Zob. B. Ostrowicka, Świat do góry nogami, Łódź 2014. 

400 Zob. A. Onichimowska, Hera, moja miłość, Warszawa 2011. 
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potrzebami, a przyjmowane specyfiki pozytywnie na niego wpływają. Przywołane tutaj 

powieści mają przekazać czytelnikom, że autoagresję można uznać za jedną najbardziej 

niebezpiecznych form wyrządzania krzywdy. Stanowi ona bowiem walkę człowieka  

z samym sobą, w którą trudno interweniować z zewnątrz innym osobom. Podejmowane 

w jej ramach działania pozostają najczęściej nie przemyślane albo przypisuje się im 

drugorzędne skutki, zapominając o tych najistotniejszych.  

Przegląd tylko wybranych powieści dla młodzieży pozwala stwierdzić, że autorzy 

podejmują temat agresji i przemocy wśród nastolatków w sposób psychologiczny. 

Wprowadzenie scen z agresywnymi zachowaniami z pewnością dynamizuje akcję, 

jednocześnie przyciągając uwagę czytelnika. Myślę jednak, że powieściopisarze mają  

w tym głębszy cel. Chcą odzwierciedlić rzeczywistość, w której żyje wielu młodych ludzi, 

i problemy, których doświadczają. Pokazują, że z agresywnością można zetknąć się na 

różnych obszarach. Niekiedy występuje ona w środowisku szkolnym, pojawia się  

w rodzinie, wchodzi w relacje pomiędzy zakochanymi. Na zachowania agresywne 

najbardziej narażone pozostają osoby z defektami (np. otyłość) lub różniące się od grupy 

(np. obcokrajowcy czy mniejszości etniczne). Opisując agresję czy przemoc, autorzy nie 

unikają scen drastycznych, aby w pełni zrekonstruować ich przejawy. Czasami starają się 

ustalić, co przyczyniło się do tego, że sprawcy zachowują się w tak niewłaściwy sposób. 

W analizowanych powieściach nie brakuje też przedstawiania reakcji ofiar na 

doświadczaną agresję, co świadczy o ich dużym walorze psychologicznym. Jedne z nich 

pozwalają się źle traktować, drugie odpowiadają atakiem, a jeszcze inne pozostają 

bierne. Trzeba tutaj zauważyć, że autorzy nie poddają bezpośredniej ocenie 

postępowania ofiar, pokazują jedynie dalszy rozwój zdarzeń. W ten sposób prowokują 

młodych czytelników do zajęcia własnego stanowiska, na które wpływają niekiedy ich 

wcześniejsze doświadczenia życiowe. Poza tym powieści dla młodzieży spełniają tutaj 

rolę terapeutyczną, pokazując czytelnikom, że agresji i przemocy doświadczają też inni. 

Dzięki temu mogą udzielać wsparcia w sytuacjach podobnych do tych, które włączono 

do powieściowych fabuł.  
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3.3. Nastolatek, bliskie związki i seksualność  

 

 Jak już wcześniej sygnalizowałem, w okresie adolescencji następuje wiele zmian 

w funkcjonowaniu młodego człowieka, obejmujących różnorodne sfery życia. Dla 

nastolatków coraz większego znaczenia nabiera grupa rówieśnicza, wśród której 

poszukują oni bliskich relacji. Zawierają pierwsze związki uczuciowe, ucząc się 

budowania dojrzałej więzi z partnerem. Poza tym wraz ze zmianami w sferze społecznej 

młodego człowieka następuje rozbudzenie jego potrzeb seksualnych i formowanie się 

własnej seksualności. Warto przyjrzeć się, jak ta problematyka jest ukazywana  

w najnowszych powieściach dla młodzieży. 

 Nim jednak przejdę do analizy tekstów literackich, zreferuję problem 

seksualności nastolatków na podstawie dostępnych opracowań i wyników 

przeprowadzonych badań. Rozwój seksualny jest zróżnicowany w zależności od płci 

dojrzewającego, a do tego może przebiegać w zindywidualizowanym czasie. Znaczącym 

momentem staje się odczuwanie napięcia seksualnego, które początkowo stanowi 

skutek oddziaływania hormonów. U chłopców dochodzi do częstego doświadczania 

pobudzenia, wywołanego niekiedy nawet przypadkowym dotknięciem okolic 

intymnych. Zaczynają się oni również interesować zmianami w funkcjonowaniu 

własnego układu rozrodczego, a przede wszystkim kontaktami seksualnymi, co Andrzej 

Jaczewski nazywa erotyzacją401. Dziewczęta również zaczynają odczuwać napięcie 

seksualne, ale ma ono niższy poziom niż u chłopców. Z jednej strony jest to 

spowodowane odmienną gospodarką hormonalną organizmu, z drugiej zaś – czynnikami 

psychologicznymi. Młode kobiety obawiają się nieplanowanej ciąży, a poza tym często 

ulegają społecznej presji, która ogranicza ich swobodę seksualną. Konsekwencję 

pojawiającego się napięcia seksualnego stanowi podejmowanie prób jego rozładowania, 

przede wszystkim u znacznego odsetka nastoletnich mężczyzn402. Pierwszą formą 

zaspokajania potrzeby seksualnej stanowi masturbacja, którą młodzi ludzie traktują jako 

naturalny i przejściowy etap rozwoju własnej seksualności. Badacze podają, że znaczna 

 
401 A. Jaczewski, Seksualność dzieci i młodzieży. Pół wieku badań i refleksji, Warszawa 2014, s. 54-56. 

402 Ibidem, s. 57-63. 
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część nastolatków (szczególnie chłopców) onanizuje się w okresie dojrzewania403. 

Dopiero później nawiązują bliższe relacje z innymi i rozpoczynają kontakty seksualne. Na 

tym etapie przeżywają zjawisko „pierwszej miłości”, która charakteryzuje się 

idealizowaniem obiektu kochania. Młodzieńcze uczucie może mieć różny stopień 

intensywności i formę, ale sporadycznie przekształca się w stały związek404. Mimo tego 

dla wielu młodych ludzi jest to okazja do inicjacji seksualnej, która stanowi dla nich 

początek dalszej aktywności seksualnej, niekoniecznie z tym samym partnerem.  Decyzja 

o rozpoczęciu erotycznych zbliżeń niejednokrotnie wiąże się z różnymi dylematami, 

które nastolatkowie muszą rozstrzygnąć. Przed nimi znajduje się konieczność określenia, 

czy są gotowi do kontaktu seksualnego, a także kiedy dokładnie powinno to nastąpić. 

Często pojawiają się pytania o konsekwencje, jakie przyniesie rozpoczęcie aktywności 

seksualnej. Warto tutaj zauważyć, że na wybory młodych dorosłych może wpływać 

środowisko rówieśnicze, które wyznacza pewne wzorce postępowania405. Początki życia 

seksualnego nastolatków stanowią podłoże dla ich dalszej aktywności w tej dziedzinie. 

Działa tutaj opisana przez Freuda zdolność do utrwalania, która wyznacza człowiekowi 

kierunek popędu seksualnego406. Stąd też niewłaściwe pierwsze zbliżenia erotyczne 

mogą stanowić przyczynę dalszych niepowodzeń albo realizacji nieakceptowanych 

zachowań. Oprócz tego rozpoczęcie stałej aktywności seksualnej wiąże się z różnymi 

zagrożeniami, które wymagają posiadania odpowiedniej wiedzy, by im 

przeciwdziałać407. Najpowszechniejszym jest nieplanowana ciąża, która stanowi skutek 

niskiego poziomu świadomości własnej płodności. Ponadto w trakcie kontaktów może 

dojść do zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową, czego przykład stanowi 

zarażenie się wirusem HIV. Na koniec wspomnę jeszcze, że do opisywanych tutaj 

problemów, z jakimi spotyka się młody człowiek rozpoczynający życie seksualne, należy 

 
403 M. Komorowska-Pudło, Seksualność młodzieży przełomu XX i XXI wieku, Kraków 2013, s. 231-232. 

404 I. Obuchowska, Adolescencja..., s. 188. 

405 A. Jaczewski, Seksualność dzieci i młodzieży…, s. 190-193. 

406 S. Freud, Życie seksualne, przeł. R. Reszke, Warszawa 2009, s. 128. 

407 B. Jankowiak, Zachowania ryzykowne współczesnej młodzieży. Studium teoretyczno-empiryczne, 

Poznań 2017, s. 124-128. 
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zaliczyć komplikacje związane z tożsamością seksualną, czego doświadczają osoby 

nieheronormatywne.  

 Rozpatrując seksualność nastolatków trzeba mieć na uwadze jeszcze tło 

społeczno-kulturowe, które wyznacza obyczajowość związaną z seksem. Ogromne 

znaczenie miała tutaj XX-wieczna rewolucja seksualna, jaka zmieniła stosunek 

społeczeńśtwa do życia erotycznego408. Temat seksu przestał stanowić tabu, trafił do 

mediów i popkultury. Roznegliżowane postacie zaczęły pojawiać się w reklamach,  

w filmach wprowadzano sceny erotyczne, przełamując cenzurę obyczajową.  

W kontaktach seksualnych coraz mniejszą rolę ogrywała więź emocjonalna, 

najistotniejsze stało się zaspokojenie potrzeb i odczuwana przyjemność. W sferze życia 

erotycznego pojawiła się swoboda, zezwalająca na kontakty przedślubne  

i pozamałżeńskie. Opisane przemiany doprowadziły do obserwowanej dzisiaj 

„supermarketyzacji seksu”409, szczególnie wśród młodego pokolenia. Kontakty 

erotyczne stały się produktem konsumpcyjnym, który stanowi źródło rozrywki. Ważna 

stała się ich jakość i ilość, a także podążanie za trendami, które wyznacza rynek 

seksualny. W tym kontekście warto przyjrzeć się, co na temat seksualności przekazują 

najnowsze powieści dla młodzieży.  

 Pierwsze istotne zagadnienie stanowi młodzieńcza miłość, która jest 

fundamentem budowania bliższych relacji pomiędzy nastolatkami. Autorzy powieści dla 

młodzieży tworzą bardzo różne jej obrazy, próbując ukazać wieloaspektowość tego 

uczucia i jego przejawów. Przegląd najnowszej twórczości dla nastolatków pozwala 

wyodrębnić dwa opozycyjne modele miłości pomiędzy młodymi ludźmi. Pierwszym  

z nich jest uczucie o charakterze romantycznym, które stopniowo rozwija się i mimo 

pojawiających się drobnych trudności funkcjonuje idealnie. Młodzieńczy bohaterowie 

powoli przełamują swoją nieśmiałość i zaczynają spędzać ze sobą coraz więcej czasu. 

Uczą się okazywać sobie czułość, pokonując własne lęki i poczucie niepewności. Nie ma 

tutaj jednak żadnych działań o charakterze erotycznym, jakie stanowiłyby formę 

 
408 B. Gola, Modele zachowań seksualnych w prasie młodzieżowej i poglądach nastolatków, Kraków 2008, 

s. 46-53. 

409 T. Szlendak, Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej, 

Wrocław 2008, s. 135-148. 
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zaspokojenia rodzącej się potrzeby seksualnej. Nakreślony obraz miłości można spotkać 

chociażby w powieści Klasa pani Czajki Małgorzaty Piekarskiej410, której jednym  

z wątków jest relacja pomiędzy Małgosią i Maćkiem. Nastolatkowie poznają się  

w gimnazjum, choć już wcześniej mieli okazję spotkać się w osiedlowej bibliotece. 

Rozwojowi ich znajomości sprzyja wspólne zainteresowanie, jakim jest czytanie książek 

i rozmawianie o nich. Para nastolatków spędza ze sobą coraz więcej czasu poza lekcjami, 

dzięki czemu coraz lepiej się poznaje. Każde z nich zdaje sobie sprawę  

z własnego zaangażowania emocjonalnego w relację, ale nie mają śmiałości powiedzieć 

sobie o tym prosto w oczy. Wspomniani bohaterowie podejmują kilka prób rozmowy  

o łączącym ich uczuciu, lecz właściwa pojawia się między nimi dopiero po pewnym 

czasie: 

 

 - No to jak? Prawda? 

Mrok krył jego zaczerwienioną twarz. 

„Boże! – pomyślał. – Pytam ją setny raz, ale jeśli dziś się nie dowiem, to nie zasnę. Muszę 

wiedzieć natychmiast”. 

- Ty najpierw powiedz, czy byś tego chciał – odparła Małgosia i dodała: - Jak powiesz, to 

ja też powiem. 

- Ja tak – powiedział Maciek i poczuł, że skóra na twarzy mu płonie. 

- Ja też tak – odparła Małgosia i w tym momencie dłoń Maćka dotknęła jej dłoni.  

Nie cofnęła ręki, ale zarumieniła się, bo miała wrażenie, że mama Maćka obserwuje ich 

w lusterku wstecznym i śmieje się. Nie wiedziała jednak, że to nie był śmiech411.  

 

 Bez wątpienia można stwierdzić, że rozmówcy są bardzo zestresowani podjętym 

tematem i dość zakłopotani, co potwierdzają rumieńce na twarzach. Właściwie 

przytoczony dialog dla postronnej osoby może wydawać się niezrozumiały, ponieważ 

nastolatkowie unikają słów kluczy, jak miłość, związek czy chodzenie ze sobą. Mimo tego 

oboje doskonale wiedzą, o czym mówią i rozumieją się. Być może takie unikanie 

nazywania wszystkiego wprost ułatwia im wreszcie wyznanie uczuć. Myślę, że 

wprowadzenie opisanej sceny do powieści ma duże znaczenia dla nastoletniego 

 
410 Zob. M. K. Piekarska, Klasa pani Czajki, Warszawa 2016. 

411 M. K. Piekarska, Klasa pani Czajki, Warszawa 2016, s. 130. 
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czytelnika. Z jednej strony uatrakcyjnia akcję, ale jednocześnie pokazuje, że nazwanie 

swoich uczuć może być problematyczne zarówno dla dziewcząt, jak i dla chłopców. Tym 

samym może pomóc zakochanym nastolatkom w oswojeniu się z sytuacją,  

w jakiej się znaleźli.  

 Po tym przełomowym momencie uczucie pomiędzy Małgosią i Maćkiem dalej się 

rozwija, ale w sposób bardzo łagodny i spokojny. Gimnazjaliści wciąż pozostają nieśmiali 

w sferze emocjonalnej, nie potrafią porozmawiać o pierwszym pocałunku. Dopiero po 

pewnym czasie zaczynają sobie okazywać czułość fizyczną, ale niemającą charakteru 

erotycznego. W ich relacjach pojawią się też dużo poważniejsze problemy, jak chociażby 

zazdrość. Małgosia pod wpływem Kaśki uznaje, że brak wiadomości od Maćka 

przebywającego w górach oznacza, że nie zależy mu na niej. Sytuacja zostaje jednak 

wyjaśniona i młodzi znów mogą cieszyć się sobą. Można zatem stwierdzić, że Piekarska 

stara się wyidealizować pierwszą miłość, choć czasami nadaje jej realistyczny charakter. 

Uczuciu nastolatków nic nie jest w stanie zaszkodzić ani doprowadzić do jego 

zakończenia. Stopniowo staje się ono coraz silniejsze i dojrzałe, co rzadko zdarza się  

u młodych ludzi. Obraz takiej idealnej miłości może być dla czytelników wzorcem do 

naśladowanie, ale również pełnić funkcję kompensacyjną, zaspokajać ciekawość osób, 

które się jeszcze nie zakochały albo nie doświadczyły szczęśliwego związku. Kluczową 

rolę ogrywa tutaj fakt, że autorka emocjonalnej sferze życia młodych ludzi poświęca 

dużo uwagi, rejestrując pierwsze miłosne doświadczenia i związane z tym niezmienne 

niepokoje412. Oprócz omówionego wcześniej przykładu można tutaj zaliczyć relację Niki 

Mickiewicz i Neta Bieleckiego z cyklu powieściowego Rafała Kosika. Ich związek również 

harmonijnie rozwija się, mimo wszystkich pojawiających się przeciwności. Młodym nie 

przeszkadza finansowa dysproporcja pomiędzy nimi ani zazdrośni rówieśnicy, jak 

agresywnie nastawione Aurelia. Znaczący wydaje się tutaj fakt, że Nikę i Neta 

początkowo połączyło wspólne spędzanie czasu, co pomogło zbudować prawdziwą 

przyjaźń. Dzięki temu mogli się bliżej poznać i stworzyć solidne fundamenty dla 

dojrzałego uczucia. Rafał Kosik rezygnuje tutaj z konwencji mitu romantycznej miłości, 

odbierając swoim bohaterom możliwości przeżywania stopniowego zauroczenia. Dzięki 

temu autor chce zwrócić uwagę, że zakochanie i związek mogą być kolejną fazą przyjaźni.  

 
412 G. Lewandowicz, Polecane przez nastolatki, „Guliwer” 2005, nr 1, s. 73. 
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 W powieściach dla młodzieży pojawia się także model miłości, która nie ma 

idealistycznej osłonki. Jest to trudne uczucie, które niekoniecznie daje satysfakcję  

i poczucie szczęścia. Młodzi ludzie muszą sprostać wszystkim komplikacjom, 

niejednokrotnie psującym relacje między zakochanymi. Wśród nich szczególną rangę ma 

zazdrość wywoływana brakiem szczerości i zdradami. Jako dobry przykład można tutaj 

wskazać związek Kariny i Aleksandra, którzy są bohaterami powieści  

o wymownym tytule Nie do pary Ewy Nowak413. Nastolatkowie tworzą dość dziwną 

relację, gdyż ich deklaracje o szczerych uczuciach nie mają odzwierciedlenia  

w codziennym postępowaniu. Karina ma bardzo dobry kontakt ze swoim chłopakiem  

i chętnie spędza z nim swój czas, ale całe weekendy poświęca babci, pozostawiając Alka 

samego. Nastolatek wypełnia lukę w swoim terminarzu spotkaniami ze znajomymi, 

podczas których zbliża się do innych dziewcząt. W trakcie związku z Kariną spotyka się  

z Agatą – dziewczyną poznaną na imprezie, a także zbliża się do Izy – koleżanki  

z klasy. Z obiema młodymi kobietami Alek uprawia seks, nie przejmując się tym, że ma 

swoją dziewczynę. Nastolatek cały czas okłamuje Karinę, nie przyznając się do zdrad. 

Wszystkie jej podejrzenia potrafi zneutralizować, wykorzystując naiwność dziewczyny. 

Jako przykład mogę przywołać sytuację, kiedy pobity przez chłopaka Agaty wymyśla, że 

choruje na świnkę i nie może spotkać się z Kariną. W ten sposób wywołuje u dziewczyny 

współczucie i poczucie winy z powodu posądzenia go o nielojalność. Można zatem 

przyjąć, że Alek jest manipulatorem, który wykorzystuje łatwowierność swojej partnerki. 

Przedstawione tutaj uczucie znacznie odbiega od ideału młodzieńczej miłości. Ewa 

Nowak chce pokazać trudności, jakie przeżywają nastoletni zakochani. Autorka tworzy 

realistyczny obraz młodzieżowego świata, nie usuwając z niego żadnych przeciwności,  

z którymi konfrontują się młodzi bohaterowie. Pierwsza miłość staje się tutaj formą 

treningu do tworzenia dojrzałych relacji, w czasie którego ludzie poznają własne 

słabości. Zatem pierwszy związek niekoniecznie musi być satysfakcjonujący, co 

podkreśla już na wstępie tytuł powieści.  

 Przeszkodą w młodzieńczym uczuciu może być także osobisty problem jednej  

z osób, który pozostaje skrywany. Wówczas mimo wzajemnej sympatii młody człowiek 

unika bliższych relacji z ukochaną/ym. Według tego schematu rozwija się znajomość 

 
413 Zob. E. Nowak, Nie do pary, Warszawa 2015. 
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pomiędzy Patrycją i Erykiem – bohaterami powieści Czynnik miłości Anny Łaciny414. Od 

pierwszego spotkania z chłopakiem nastolatka próbuje zwrócić jego uwagę, proponując 

spacer po Toruniu czy prosząc o pomoc w nauce języka angielskiego. Spędzając czas  

z Erykiem, dużo z nim rozmawia i poznaje jego osobowość. W ten sposób bohaterowie 

nawiązują bardzo dobry kontakt. W budowaniu relacji nie przeszkadza im niewielka 

różnica wieku. Kiedy zaczynają okazywać sobie czułość, chłopak próbuje zakończyć 

relację. Głównym powodem staje się jego choroba – hemofilia, którą nie chce nikogo 

obciążać. Pomocna okazuje się wiedza medyczna Patrycji, która umożliwia jej 

zrozumienie sytuacji Eryka i okazanie mu właściwego wsparcia. W efekcie chłopak 

podejmuje zagraniczną terapię i nie zrywa kontaktu z nastolatką. Jest to jednak tylko 

pozorny happy end, ponieważ powieść ma otwarte zakończenie, które nie zdradza, jak 

dalej potoczyły się losy bohaterów. Czynnik miłości pokazuje obraz uczucia, które 

przynosi problemy, wymagające dojrzałości. Anna Łacina dokonuje rozrachunku  

z wyobrażeniem idealnej miłości, która rzadko występuje w realnym świecie. Chce 

wyraźnie zasygnalizować czytelnikom, że zakochanie się i tworzenie bliskiej relacji wiąże 

się z przyjemnymi chwilami, jak i z trudnościami, które trzeba przezwyciężyć. Tym 

samym młodzieńcze uczucie staje się niekiedy sprawdzianem dojrzałości, który decyduje 

o tym, czy są zdolni do budowania więzi z drugim człowiekiem. To też wyjaśnia, dlaczego 

książka zyskała uznanie w „Konkursie Książka Roku 2010”, otrzymując wyróżnienie415.  

 Podsumowując, motyw pierwszej miłości jest przedstawiany w powieściach dla 

młodzieży w sposób zróżnicowany. Niektórzy autorzy wciąż powielają wyobrażenie  

o idealnym uczuciu, które cechuje się czułością, zrozumieniem, szczerością i radzi sobie 

z każdą trudnością. W opozycji pojawia się realistyczny obraz miłości, który może być 

bliższy doświadczeniom życiowym czytelników. Właśnie ten sposób opisywania uczuć 

między nastolatkami wydaje mi się wartościowy, ponieważ zachęca młodą osobę do 

zastanowienia się nad postawami bohaterów i stawiania wielu pytań o bliskie relacje. 

Można przypuszczać, że przemyślenia powstałe pod wpływem lektury przyczynią się do 

budowania dojrzałej miłości. W związku z tym nie mogę zgodzić się z opinią Kingi Kruz, 

wedle której współczesna proza dla młodzieży rezygnuje z mówienia o trudnych 

 
414 Zob. A. Łacina, Czynnik miłości, Warszawa 2010.  

415 E. Skibińska, Czynnik miłości Anny Łaciny, „Ryms” 2011, nr 13, s. 17.  
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kwestiach na rzecz błahej problematyki416. Najnowsze powieści dla młodzieży, wręcz 

przeciwnie, przedstawiają skomplikowane fabuły, wymagające głębszego 

zastanowienia.   

 Z problemem pierwszej miłości wiąże się kwestia odczuwania przez nastolatków 

potrzeb seksualnych i ich zaspokajanie. Wydawać by się mogło, że jest to jeszcze 

niekiedy temat tabu, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę literaturę dla młodzieży. 

Warto zatem zobaczyć, jak kwestia radzenia sobie z napięciem seksualnym jest 

przedstawiana w książkach dla nastolatków, których autorzy przełamali obyczajową 

cenzurę. 

Na początku muszę zauważyć, że problematyka seksualności adolescentów jest 

podejmowana w literaturze dla młodzieży sporadycznie. Zwykle zostaje wprowadzona 

do powieści obyczajowych i uzupełnia wątek miłosny, który jest jednym  

z najpopularniejszych tematów prozy dla młodzieży. Autorzy najczęściej starają się pisać 

o seksie i związanym z nim kwestiach w sposób bardzo delikatny, a nawet wręcz 

pruderyjny, unikając szczegółów, a także i dosłowności. Być może obawiają się uznania 

ich za deprawujących nastolatków albo po prostu nie potrafią mówić do młodych 

czytelników o sprawach intymnych. Mimo tego wśród najnowszych powieści dla 

młodzieży coraz częściej pojawiają się książki, w których zaczyna się wprowadzać treści 

dotyczące seksualności człowieka. Jest to jednak wciąż niewielka grupa tekstów 

literackich, a do tego nie porusza ona wszystkich problemów. Przejdę teraz już do 

omówienia literackich przykładów, które pozwolą pokazać, co i jak mówi się o życiu 

erotycznym nastolatków. 

Zapewne jednym z tematów, który może zainteresować potencjalnych 

czytelników, jest młodzieńcza masturbacja. To zagadnienie zostaje przemilczane  

i trudno odnaleźć nawet wzmianki o nim. Wyjątek stanowi tutaj chociażby powieść 

Koniec gry Anny Onichimowskiej, w której pojawia się krótki opis doświadczeń 

onanistycznych głównego bohatera: „Nagi stanąłem przed lustrem. […] Zamknąłem 

oczy, pogrążając się w wirze wyobrażeń i pragnień, przeczuć i niejasnych obrazów,  

a potem znów popatrzyłem na siebie. Niezłe z ciebie ciacho, facet, pomyślałem, 

 
416 K. Kruz, Motyw pierwszej miłości we współczesnej literaturze dla młodzieży, „Guliwer” 2006, nr 4,  

s. 24. 
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spuszczając się na własne odbicie”417. W przywołanej sytuacji pierwszoosobowy narrator 

koncentruje się na sferze myśli, pokazując, że masturbacji towarzyszą fantazje, ale nie 

uszczegóławia, czego one dotyczą. Opis cielesności redukuje do minimum, nie 

zdradzając, co dokładnie robi.  Wydaje mi się zatem, że autorce nie zależy na epatowaniu 

erotyzmem i pobudzaniu czytelników, bo nie jest to bowiem powieść pornograficzna. 

Wprowadzenie przywołanego fragmentu do powieści służy przekazaniu, że masturbacja 

jest zjawiskiem normalnym dla nastolatków. Bohater redukuje w ten sposób powstałe 

wcześniej napięcie seksualne i nie odczuwa przy tym żadnych obaw przed 

konsekwencjami. Istotne znaczenie odgrywa tutaj przestrzeń, którą tworzy pokój 

Aleksandra, a także fakt, że nie ma wtedy nikogo w domu. Tym samym podkreśla się, że 

masturbacja stanowi przeżycie intymne.  

W najnowszych powieściach dla młodzieży podejmowany jest również problem 

inicjacji seksualnej. Pierwszemu kontaktowi seksualnemu poświęca się więcej uwagi niż 

omówionym wcześniej doświadczeniom onanistycznym. Autorzy próbują zazwyczaj 

dość dokładnie opisać okoliczność i przebieg całego zdarzenia. Oto przykładowe opisy 

inicjacji seksualnej nastolatków:  

  

 – Boję się, Chris – powtórzyłam. 

 – Wariatko – wrzasnął – kochasz mnie? 

 – Tak, tak – powiedziałam dwa razy, to też pamiętam. 

 – To musisz mi dać dowód miłości, bo inaczej gówno z naszej miłości, kapujesz? […] 

 Nie było to miłe przeżycie. 

Bolało. 

Nawet bardzo. […] 

Moja inicjacja nie była siódmym niebem. […] 

Podniosłam się powoli. Moje czarne majtki wisiały na dźwigni zmiany biegów. Kiedy je 

próbowałam założyć, zauważyłam, że fotel jest zaplamiony krwią. Tak mnie to przeraziło, że 

zaczęłam wycierać majtkami, byle Chris nie zauważył418.  

 

 
417 A. Onichimowska, Koniec gry, Kraków 2012, s. 35.  

418 M. Fox, Karolina XL, Łódź 2009, s. 65-66. 
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Była jak zahipnotyzowana. Szła obok niego. Szła do niego. Absolutnie świadoma, co 

może się stać i co na pewno się stanie. […] 

Odwrócił ją do siebie i zaczął całować. Było cudownie. Euforystycznie. […] 

Pozwalała się rozbierać. Jedna po drugiej, części garderoby spadały na podłogę, a oni 

wciąż się całowali. Głaskał jej nagie plecy. Czuła ciepło jego dłoni. […] 

Był czuły i delikatny. Nie zrobił ani jednego nagłego ruchu. Nie powiedział ani jednego 

zbędnego słowa. Tysiące myśli przelatywało jej przez głowę, tym ta jedna, najważniejsza: żeby 

go uprzedzić. Powinien wiedzieć. […] 

Była oszołomiona, ale spokojna i czuła się bezpiecznie. Nie wstydziła się i nie bała. […] 

– Ale na pewno tego chcesz? Bo wtedy… Pamiętasz? Nie chciałaś… 

– Tak – wyszeptała. – Chcę! 

Jego dotyk sprawił jej wielką przyjemność. Był kojący i rozgrzewający zarazem. 

Podniecający. […] 

– Na pewno chcesz, żebym to był właśnie ja? 

Nie odpowiedziała, przyciągnęła go tylko mocniej do siebie pocałowała, bym sam 

zrozumiał419. 

 

To był mój pierwszy raz. Jej też. Miałem wrażenie, że jestem niezręczny, ale Renia była 

cudowna – czuła i taka miła. 

– Bardzo Cię kocham – powiedziałem. 

Zauważyłem, że ma łzy w oczach. Przestraszyłem się. 

– Aż tak cię bolało? 

– Nie… – Potrząsnęła głowa i przytuliła się do mnie. 

Leżeliśmy bez słowa, z daleka napływała jakaś muzyka420.  

  

Dwa pierwsze fragmenty są relacjami z kobiecej perspektywy, ostatni zaś to 

męskie spojrzenie. W powieści Karolina XL Marty Fox kontakt seksualny został 

wymuszony przez starszego od tytułowej bohaterki Chrisa, który zażądał dowodu 

miłości. Nowe doświadczenie nie było dla Karoliny przyjemne, a do tego wywołało 

poczucie wstydu. Co ciekawe w tekście nie pojawia się żadna bezpośrednia ocena 

postępowania nastolatki czy jej partnera, narratorka wspomina tylko swoje wrażenia  

 
419 M. Gutowska-Adamczyk, Wystarczy, że jesteś, Warszawa 2009, s. 188-190. 

420 A. Onichimowska, Koniec gry, Kraków 2012, s. 66. 
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i odczucia. Zatem przywołana scena ma z pewnością skłonić czytelników do 

indywidualnej oceny sytuacji, w jakiej znalazła się Karolina. Marta Fox wprowadza tutaj 

motyw seksu jako formy potwierdzenia miłości, który jednocześnie poddaje pewnej 

krytyce. Dla Chrisa jest to jedynie sposób na zmanipulowanie nastolatki, a nie krok  

w stronę budowania bliższych więzi. W ten sposób uwypuklona została naiwność, którą 

okazuje bohaterka powieści. Potwierdza to z resztą dalszy rozwój zdarzeń, Chris irytuje 

się, że Karolina była dziewicą, i kończy relacje z nią. Powieść Fox przekazuje zatem, że 

inicjacja seksualna jest często wynikiem nieprzemyślanej decyzji lub podjętej pod 

wpływem emocji. Ponadto wyobrażenie o seksie nie pokrywa się z realnymi 

doświadczeniami. Warto zwrócić w tym miejscu uwagę na fakt, że autorka nie boi się 

pisać wprost o cielesności. Wspomina o krwawieniu, które stanowi konsekwencję 

defloracji. Dla bohaterki jest reakcją, którą trudno jej zaakceptować i wywołuje 

dyskomfort. Naturalistyczny obraz ma z pewnością podnieść wiarygodność opisu, 

jednocześnie pomóc w oswojeniu z funkcjonowaniem kobiecego organizmu. Może też  

u czytelników wywoływać przerażenie, przez co skłoni do zastanowienia się nad decyzją 

o rozpoczęciu współżycia.  

W zupełnie inny sposób inicjację seksualną przedstawia Małgorzata Gutowska-

Adamczyk, której bohaterowie są przygotowani do tego. Autorka koncentruje się tutaj 

na sytuacji poprzedzającej młodzieńczy seks, którą tworzą pocałunki, przytulanie się do 

siebie i rozbieranie się. Ważny element stanowi tutaj rozmowa między Weroniką  

i Filipem, podkreślająca ich odpowiedzialność. Nastolatka przyznaje chłopakowi, że 

wcześniej nigdy nie uprawiała seksu. Natomiast Filip dopytuje, czy jest pewna, że chce  

z nim współżyć. Jak widać, oboje są w pełni świadomi tego, co robią, żadne z nich nie 

zmusza drugiego. Narrator nie przedstawia dalszego przebiegu zbliżenia, pozostawiając 

swoją relację niepełną. Nie zależy mu na nakreśleniu obrazu, który cechowałby się 

erotyzmem. Powieść Wystarczy, że jesteś ma podkreślić, że inicjacja seksualna wymaga 

pewnej dojrzałości. Partnerzy powinni się wzajemnie szanować i być wobec siebie 

szczerzy. Wizja nakreślona przez Gutowską-Adamczyk wydaje się jednak zbyt 

wyidealizowana, co stanowi konsekwencję braku szczegółów kontaktu seksualnego  

i omijanie jego negatywnych aspektów. To może sprawić, że przywołana sytuacja 

zostanie uznana za przerysowaną przez nastoletnich czytelników. Mimo to dla części 
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odbiorców opis prawdopodobnie stanie się pewnym wzorcem, do którego będą 

próbowali dążyć.  

Od przywołanych relacji z inicjacji seksualnej znacząco różni się ostatni cytat, 

który pochodzi z Końca gry Anny Onichimowskiej. Jest on bardzo krótki i odnosi się do 

sytuacji po stosunku seksualnym. Narrator dokonuje tutaj refleksji nad własnym 

zaangażowaniem i ocenia też zachowania swojej partnerki. Przyznaje się, że czuł się dość 

niepewnie, ale rekompensowała mu to czułość Reni. Lapidarność opisu może być 

konsekwencją tego, że zdarzenia relacjonuje mężczyzna, co odpowiadałoby panującym 

stereotypom. Jednakże skoncentrowanie się na sferze emocjonalnej przeczy temu 

założeniu. Wskazana rozbieżność powoduje, że czytelnik skupia się na emocjach 

bohatera. W związku z tym autorce udało się zwrócić uwagę na fakt, że w trakcie inicjacji 

seksualnej młody człowiek może odczuwać niepokój czy nawet pewien dyskomfort. 

Ponadto przyjęta perspektywa narracyjna wyraźnie wskazuje, że doświadcza tego także 

mężczyzna. W ten sposób Onichimowska proponuje oryginalne ujęcie problemu inicjacji 

seksualnej, przyglądając się męskiemu punktowi widzenia.  

Powieści dla młodzieży podejmują też kwestię trudności związanych  

z rozpoczęciem współżycia. Kaśka z powieści Marty Fox421 martwi się, że jeszcze nie 

doświadczyła inicjacji seksualnej. Ma wrażenie się, że jej życie erotyczne pozostaje 

opóźnione wobec rówieśniczek. Dlatego nastolatka usilnie poszukuje kontaktów  

z mężczyznami, inicjując je podczas regularnych wyjść w dyskotek. Jednakże żadnemu  

z nich nie pozwala na zbyt intymny dotyk, przerywając znajomość w sytuacji zbliżenia422. 

Pojawiająca się tutaj rozbieżność potwierdza, że gimnazjalistka jest jeszcze emocjonalnie 

niedojrzała do bliskich kontaktów. Marta Fox chce w ten sposób zwrócić uwagę 

czytelników na problem odpowiedniego momentu inicjacji seksualnej, co stanowi 

dylemat wielu młodych ludzi. Na przykładzie Kaśki nazywanej Podrywaczką pokazuje, że 

nie powinno się na siłę przekraczać własnych granic, ponieważ może to doprowadzić do 

poczucia dyskomfortu. Rozwój seksualny przebiega stopniowo i dopiero w odpowiednim 

momencie nastolatek stanie się gotowy do rozpoczęcia współżycia. Należy tutaj zwrócić 

 
421 Zob. M. Fox, Kaśka Podrywaczka, Łódź 2008. 

422 D. Borowski, O czasie nastolatki – Marta Fox „Kaśka Podrywaczka” i „Plotkarski SMS”, [w:] Kategorie 

kultury. Czas, red. M. Bator, M. Krzysztofik, Z. Trzaskowski, Kielce 2015, s. 63. 



164 

 

jeszcze uwagę na znaczenie formy powieści, w której zastosowano pierwszoosobową 

narrację. Dzięki temu przekaz staje się uwiarygodniony, gdyż to główna bohaterka stara 

się samodzielnie odkrywać sekrety dorastania, choć niekiedy Kaśka zachowuje się jak 

„doświadczony psycholog”423. 

W podobnej sytuacji znajduje się licealistka Martyna Kruk (nazywana Kurą), która 

jest bohaterką powieści Herbata z jaśminem Agnieszki Gil424. Nastolatka chce mieć za 

sobą inicjację seksualną, co skłania ją do poszukiwania właściwego chłopaka. Pierwszym 

z nich jest Grześ, którego zaprasza do domu po wakacyjnym wyjeździe. Wówczas 

namawia chłopaka na seks, ale jego brak doświadczenia sprawia, że nie dochodzi do 

żadnego zbliżenia, a jedynie dotykania się narządami płciowymi. Kolejnym partnerem 

Kury staje się Leon, z którym dziewczyna spędza wolny czas i tworzy emocjonalną więź. 

Po pewnym czasie nastolatka próbuje zainicjować kontakt seksualny, ale przerywa go jej 

pomyłka. Nazywa swojego partnera innym imieniem, co otrzeźwia go i zniechęca do 

seksu. Trzecim mężczyzną jest starszy od niej kilka lat Maciek, z którym nawiązuje bardzo 

dobry kontakt. On również przerywa prowokację Kury, której zależało na zbliżeniu 

seksualnym. Trzeba podkreślić, że inicjatorką seksu pozostaje zawsze Martyna.  

W pierwszym przywołanym przypadku nieudana próba nie wpływa na stan emocjonalny 

dziewczyny, ponieważ nie wiążą ją żadne bliskie relacje z Grzesiem. Natomiast po 

zakończonych fiaskiem próbach podjęcia współżycia seksualnego zarówno z Leonem, jak 

i Maćkiem, bohaterka powieści doświadcza chwili załamania psychicznego. Czuje się 

odtrącona i nieakceptowana przez swoich potencjalnych partnerów. Agnieszka Gil  

w swojej powieści próbuje podjąć refleksję na temat gotowości do inicjacji seksualnej, 

którą warunkuje przede wszystkim dojrzałość psychiczna, a nie fizyczna. Niepowodzenia 

Martyny mają uzmysłowić czytelnikom, że kontakt seksualny nie może być wymuszony 

przez żadną ze stron. Znaczącą rolę odgrywają tutaj mężczyźni, z którymi Kura nawiązuje 

kontakty. Oprócz Grzesia, dwaj pozostali stanowią przeciwieństwo nastolatki, gdyż 

wykazują odpowiedzialnością i szacunkiem wobec niej. Ani Leon, ani Maciek nie chce 

wykorzystać nadążającej się okazji i skrzywdzić dziewczyny. Co ciekawe taki wizerunek 

mężczyzny przeczy jego stereotypowym wyobrażeniom, które przypisują mu nieustanne 

 
423 M. Rituk, Uroki dojrzewania, „Guliwer” 2008, nr 2, s. 96. 

424 Zob. A. Gil, Herbata z jaśminem, Warszawa 2012. 
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zainteresowanie seksem, czasami wręcz obsesyjne. Zatem autorka powieści Herbata  

z jaśminem ma na celu zupełnie inne spojrzenie na inicjację seksualną. Zależy jej na tym, 

aby pokazać, że również młode dziewczęta mogą próbować wymuszać współżycie. 

Niemniej jednak autorka nie chce tutaj krytykować swojej bohaterki i jej podobnych,  

a raczej zadać pytanie o przyczyny takiego postępowania. Powieściowa fabuła daje 

podstawę do wysnucia hipotez, które wyjaśniłyby zachowanie Martyny. Nastolatka jest 

wychowywana przez ojca alkoholika, który ma nową żonę i nie interesuje się sprawami 

córki. W związku z tym nikt nie wyposażył Kury we wzorce budowania bliskich relacji  

z ludźmi. Być może dziewczynie wydaje się, że seks stanowi potwierdzenie jej uczuć do 

człowieka, do którego zbliżyła się emocjonalnie. Przywołane informacje z pewnością 

usprawiedliwiają trudności Martyny w relacjach z ludźmi. W tym kontekście 

wprowadzenie na drogę Kury dojrzałych mężczyzn, którzy jej nie wykorzystują, zdradza 

koncepcję autorki, która udowodnia, że nawet człowiek wychowywany bez 

odpowiednich ideałów i po różnych niepowodzeniach ma szansę na właściwe ułożenie 

swojego życia. Opowieść o Martynie kończy bowiem drugą próbą nawiązania bliskiego 

kontaktu z Maćkiem, która zapowiada się dość pomyślnie. 

Wśród problematyki seksualnej w literaturze dla młodzieży pojawia się kwestia 

antykoncepcji i ciąży, szczególnie tej nieplanowanej. Autorzy na różny sposób wplatają 

te zagadnienie do powieściowych fabuł, wspominając tylko o nich z dużym dystansem 

albo sytuując je w centrum zainteresowania. Małgorzata Musierowicz motyw 

nieplanowanej ciąży wprowadza do powieści Żaba425, ale nie wiąże go  

z tytułową bohaterką i nie daje mu kluczowego znaczenia. Dziecka spodziewa się Róża 

Pyziak, która jest studentką mieszkającą wraz z rodzicami. Przyszły ojciec, czyli Fryderyk 

(brat tytułowej „Żaby”, tak naprawdę nazywającej się Hildegarda), porzucił swoją 

dziewczynę i wyjechał na zagraniczne stypendium. Młoda studentka znajduje jednak 

oparcie w swojej najbliższej rodzinie i stara się prowadzić w miarę spokojne życie. Pod 

koniec powieściowej fabuły wraca Fryderyk, który przemyślał sobie wiele kwestii  

i dojrzał do bycia ojcem. Warto zauważyć, że wątek Róży toczy się na drugim planie,  

a narrator nie wkracza w jej intymność. Nie zdradza, jak wcześniej przebiegał związek 

bohaterki z Fryderykiem ani jakie motywy wpłynęły na decyzję o rozpoczęciu współżycia. 

 
425 Zob. M. Musierowicz, Żaba, Łódź 2005. 
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Choć sytuacja młodej kobiety początkowo może się wydawać trudna, Musierowicz chce 

jednak stworzyć pozytywny obraz. Stąd też Różę opieką otacza rodzina, a narzeczony  

w końcu powraca do niej. W świetle powieści Żaba zajście w ciążę zostaje przedstawione 

jako sytuacja kłopotliwa, z której jednak można znaleźć pozytywne rozwiązanie. Wizja 

Musierowicz wydaje się zbyt bajkowa, ponieważ zamyka ją szczęśliwe zakończenie. 

Myślę jednak, że autorka nie miała na celu idealizowania opowiadanej historii. Swoją 

opowieścią chciała wesprzeć porzucone młode kobiety, które zaszły w ciążę, pokazując, 

że wszystko może się pomyślnie ułożyć. Powieść Małgorzaty Musierowicz ma zatem 

duży potencjał terapeutyczny, który pomaga tworzyć pozytywną wizję świata.  

Motyw ciąży występuje jeszcze w książce Niechciana Barbary Kosmowskiej426, 

która prezentuje historię nastoletniej Kaśki. Nastolatka w trakcie obozu sportowego 

przeżywa swój pierwszy kontakt seksualny, na co dobrowolnie się decyduje. W jego 

wyniku zachodzi w ciążę, o której nikomu nie mówi, nawet ojcu dziecka. Dziewczyna boi 

się reakcji rodziny (szczególnie matki), która cieszy się dobrą opinią wśród ludzi.  

W związku z tym swój sekret odkrywa dopiero, gdy po zasłabnięciu trafia do szpitala.  

W trudnej sytuacji Kaśka zyskuje pomoc ze strony cioci Hani, która jest lekarką. Kobieta 

przejmuje opiekę nad swoją siostrzenicą i wpiera ją w codziennym funkcjonowaniu. Co 

ciekawe, ciotka troszczy się o Kaśkę bardziej niż jej matka. Warto w tym miejscu 

zauważyć, że Hania spełnia tutaj funkcję osoby, która potrafi znaleźć rozwiązanie 

niecodziennego problemu; nawet trudnej sytuacji, jaką jest nieplanowana ciąża. Można 

przypuszczać, że autorka, podobnie jak Małgorzata Musierowicz, chce w ten sposób 

podkreślić, że zawsze znajdzie się ktoś, kto udzieli wsparcia w potrzebie. Z jednej strony 

sprzyja to tworzeniu iluzji rzeczywistości, z drugiej zaś daje czytelnikom nadzieję na 

pozytywny rozwój zdarzeń, co niekiedy pomaga zachować siłę i przetrwać kryzys. 

Wypada się jeszcze przyjrzeć poznawczym aspektom powieści Kosmowskiej, które są 

związane z ciążą i jej rozwojem. Istotny wydaje się fakt, że poczęcia dziecka następuje  

w konsekwencji inicjacji seksualnej Kaśki. Dzięki temu autorka dokonuje obala 

powszechny wśród młodych ludzi mitem, że przy pierwszym stosunku seksualnym nie 

powinno obawiać się ciąży. Oprócz tego w powieściowej fabule zwrócono uwagę na 

fizjologiczne aspekty ciężarnej kobiety, takie jak chociażby zwiększenie masy ciała czy 

 
426 Zob. B. Kosmowska, Niechciana, Łódź 2013. 
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odczuwanie porannych mdłości. Poza tym nastoletnia bohaterka dużo czyta literatury 

fachowej o ciąży, a także odwiedza fora internetowe o takiej tematyce. Każdy rozdział 

powieści został poprzedzony wyciągiem z „Forum Mama gimbus”, na którym przyszłe 

matki szukają wsparcia. Wśród zamieszczanych tam wpisów pojawiają się zarówno 

szczere wypowiedzi, jak i prześmiewcze (np. „Oj, to się rodzinka zmartwi… A przyszło ci 

do głowy, żeby najpierw kupić prezerwatywy?”427). Kosmowska akcentuje tutaj ważny 

problem, jakim jest poszukiwanie w Internecie wsparcia w trudnych chwilach. Wiele 

młodych ludzi wstydzi się bezpośrednio poprosić o jakąś poradę, stąd wybierają drogę 

elektroniczną. Niechciana ostrzega jednak, że w sieci można spotkać się  

z wyśmiewaniem poruszanych problemów, a do tego nie wszystkie podawane 

informacje muszą być wiarygodne. Podsumowując, mogę stwierdzić, że omawiany 

utwór ma z pewnością zapoznać czytelników z tematem ciąży, jak również rozwiać 

związane z nim błędne wyobrażenia. Spodziewanie się dziecka, choć jest tutaj sytuacją 

niechcianą, przywołując przymiotnik użyty w tytule powieści, znajduje w miarę 

optymistyczne rozwiązanie. Narodzonym dzieckiem ma zająć się ciotka Hania, ponieważ 

Kaśka nie czuje się jeszcze dojrzała do roli matki. Powieść Kosmowskiej, tworząc 

scenariusz zakończony happy endem, wspiera w radzeniu sobie z trudną sytuacją. Ma 

też, jak zauważa Sylwia Gucwa, służyć uświadomieniu dorastających kobiet, będąc 

jednocześnie pewnego rodzaju przestrogą dla niedoświadczonych i naiwnych428.  

Nieplanowana ciąża staje również problemem nastoletniej Majki, której historia 

została przedstawiona w powieści Zabłądziłam Agnieszki Olejnik429. Licealistka ma 

skomplikowaną sytuację życiową, po samobójstwie jej siostry rodzina nie potrafi 

normalnie funkcjonować. To też sprawia, że Majka pozostaje osobą zamkniętą w sobie, 

która unika towarzystwa innych ludzi. Przełomowym wydarzeniem w jej życiu staje się 

znajomość z Alkiem, zapewniająca pozytywną energię i poczucie radości. Relacja 

młodych rozwija się bardzo dynamicznie, ze zwykłych znajomych stają się parą.  

Z czasem rozpoczynają współżycie, które dla nastolatki stanowi inicjację seksualną. Po 

miesiącu okazuje się, że Majka jest w ciąży. Dodatkowo dowiaduje się, że Alek to brat 

 
427 B. Kosmowska, Niechciana, Łódź 2013, s. 84. 

428 S. Gucwa, Dlaczego ja, „Guliwer” 2014, nr 4, s. 66. 

429 Zob. A. Olejnik, Zabłądziłam, Kraków 2014. 
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gwałciciela jej siostry. To skłania ją do zerwania relacji z chłopakiem bez informowania 

go o tym, że będzie ojcem. Wykreowana przez autorkę sytuacja, w jakiej znalazła się 

bohaterka, wydaje się beznadziejna, ponieważ nie ma ona żadnego wsparcia ze strony 

bliskich. Pomoc okazuje jej jedynie Marta – ciotka Alka, choć dziewczyna i tak 

początkowo próbuje samodzielnie poradzić sobie z swoim kłopotem. Olejnik w swojej 

powieści próbuje pokazać, jak młoda niedoświadczona kobieta reaguje na nieplanowaną 

ciążę i jak to na nią wpływa. Majka czuje się odpowiedzialna za wszystko, całkowicie 

usprawiedliwiając partnera, ponieważ to ona zainicjowała zbliżenie. W Internecie 

poszukuje informacji o sposobach usunięcia ciąży i decyduje się na jeden z nich. Jednak 

w ostatniej chwili postanawia, że nie kupi wskazanego leku. Autorka powieści chce  

w ten sposób podkreślić brak stabilności emocjonalnej, która towarzyszy młodej 

dziewczynie. Ponadto jej postawa wyraźnie wskazuje, że jest niedojrzała do bycia  

w związku. Prawdopodobnie jest to skutkiem niewłaściwych wzorców, jakie przyswoiła 

sobie w domu. Trzeba tutaj zauważyć, że nakreślony obraz ma charakter realistyczny. 

Dla nastolatki fakt, że zostanie matką, staje się czynnikiem destabilizującym życie. 

Równowagę pomaga jej odzyskać wspomniana wcześniej Marta, która popełniła błąd  

w młodości (nie zdecydowała się na dziecko z ukochanym mężczyzną, który ją później 

porzucił) i teraz chce powstrzymać Majkę przed podjęciem podobnej decyzji. Kobieta 

stanowi całkowite przeciwieństwo nastolatki, dając się poznać jako osoba dojrzała, 

odpowiedzialna i świadoma konsekwencji podejmowanych działań. Agnieszka Olejnik 

przedstawia nieplanowaną ciążę jako zjawisko niepożądane, mimo tego, podobnie jak 

jej poprzedniczki, przekazuje, że młoda dziewczyna nie pozostaje sama w takiej sytuacji. 

Tym samym nie zależy jej na kreowaniu pesymistycznych wizji zakończonych klęską 

bohaterki, a raczej stawia sobie za cel wzmocnienie psychiczne czytelników. Motyw ciąży 

ma też w powieści inne znaczenie, które wiąże się z wyzwalaniem zmian. Nastoletnia 

Majka staje się dojrzała, decydując się na urodzenie dziecka, dostosowując swoje życie 

do nowych okoliczności i odbudowując relację z Alkiem. Ciąża nastolatki wpływa też 

pozytywnie na najbliższą rodzinę, jej matka stopniowo wychodzi z depresji. W związku  

z tym można uznać, że powieść Agnieszki Olejnik mimo pozornego pesymizmu, kreśli 

pozytywną wizję świata.  
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Tematyka seksualna w powieściach dla młodzieży nie ogranicza się do 

pokazywania skutków praktyki seksualnej młodych ludzi, podejmuje jeszcze dylematy  

z nią powiązane, jak chociażby trudności w odkrywaniu własnej tożsamości i orientacji 

seksualnej. Stanowi to choćby przedmiot zmartwień siedemnastoletniego Aleksandra, 

którego historię opowiada Anna Onichimowska w Końcu gry430. Początkowo nastolatek 

wchodzi w bliższe relacje z dziewczynami, nie przejawiając żadnych skłonności 

homoseksualnych. Mimo to już na początku opowiadanej historii sygnalizowano, że 

bohater zwraca szczególną uwagę na męskie ciało. Widać to w przywoływanym 

wcześniej opisie masturbacji, której towarzyszy fascynacja własną anatomią. Nastolatek 

onanizuje się przed lustrem, podziwiając swoje fizyczne piękno i komplementując się. 

Jednakże punktem zwrotnym staje się znajomość z Kacprem – instruktorem sportowym, 

pod wpływem której w Aleksandrze zaczyna rodzić się zainteresowanie mężczyznami. 

Na chwilę wygasza je związek z Renią, choć w trakcie jego trwania nastolatek przeżywa 

homoseksualny epizod. Ich relacja kończy się pozornie bezkonfliktowo, ale Aleksander 

zostaje zmuszony przez swoją partnerkę do publicznego wyznania własnych preferencji 

seksualnych. Po tym wystąpieniu bohater powieści zostaje odtrącony przez rodzinę  

i z czasem wyrzucony z domu. Wsparcia udziela mu wtedy reżyser, u którego chłopak od 

dawna pracuje. Jak widać, Anna Onichimowska próbuje zrekonstruować cały proces 

odkrywania w sobie przez bohatera homoseksualnej orientacji431. Stara się dokładnie 

pokazać, jakie dylematy towarzyszą mu na każdym etapie, a także z jakimi problemami 

musi sobie poradzić. Bohater powieści niejednokrotnie zastanawia się nad tym, jak 

odbiera innych mężczyzn. Rozmyśla również nad więzią, która łączy go z Renią. Tym 

samym, jak słusznie zauważył Piotr Sobolczyk, autorka koncentruje się na okresie przed 

coming outem432. Można nawet powiedzieć, że przede wszystkim koncentruje się na tym 

najtrudniejszym momencie w życiu homoseksualisty. Wtedy taki człowiek doświadcza 

 
430 Zob. A. Onichimowska, Koniec gry, Kraków 2012. 

431 Por. D. Borowski, Między heteroseksualizmem a homoseksualizmem… O odkrywaniu orientacji 

seksualnej w powieści Koniec gry Anny Onichimowskiej, [w:] Seksualność w najnowszej literaturze polskiej, 

red. T. Dalasiński, A. Szwagrzyk, P. Tański, Toruń 2015, s. 122-130. 

432 P. Sobolczyk, Przekroczyć społeczną barierę deprawacji nieletniego. Bohater homoseksualny  

w literaturze dla dzieci i młodzieży, [w:] Wyczytać świat – międzykulturowość w literaturze dla dzieci  

i młodzieży, red. B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik, A. Zok-Smoła, Katowice 2014, s. 117-118. 
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zagubienia w relacjach z ludźmi, szczególnie w tych intymnych. Nastoletni bohater 

powieści rozpoczyna życie seksualne kontaktami heteroseksualnymi, ale niemalże 

równocześnie przeżywa zbliżenie z mężczyzną. W fazie wewnętrznego rozdarcia młody 

człowiek pozostaje sam, ponieważ zazwyczaj nie ma z kim o tym porozmawiać i czuje lęk 

przed tym. W powieści podkreśla to zestawienie na zasadzie kontrastu Alka i jego 

otoczenia: Andrzej (brat Alka) należy do „Młodzieży Wszechpolskiej”, a cała rodzina 

pozostaje wierna konserwatywnym wartościom. W takiej sytuacji bohater nie ma 

żadnych szans na wsparcie ani tym bardziej na akceptację swojej odmienności. Anna 

Onichimowska, konfrontując postać nastolatka z ideałami jego bliskich, zachęca do 

zastanowienia się nad ich konsekwencjami. Stawia przed czytelnikiem pytanie o to, czy 

warto przyjmować wrogą postawę wobec inności. Jedyną postacią, która stanowi dla 

Aleksandra wsparcie, jest reżyser teatralny. Mężczyzna ma homoseksualne skłonności, 

co w sposób pośredni odkrywa przed nastolatkiem (zostawia mu pod opieką dom,  

w którym pojawiają się męskie akty na ścianach, książki o tematyce homoseksualnej 

itp.), niemniej jednak między nimi nie dochodzi do żadnych kontaktów. Reżyser pozwala 

chłopakowi u siebie zamieszkać i pomaga znaleźć dla niego nową szkołę. Powieść Koniec 

gry zwraca zatem uwagę na hermetyczność świata, w którym żyją osoby 

homoseksualne. Mogą one zazwyczaj liczyć jedynie na wsparcie ze strony ludzi, którzy 

mają podobne preferencje seksualne. Z jednej strony Anna Onichimowska chce zdradzić, 

jak wygląda odkrywanie własnej odmienności. Z drugiej zaś zachęca do refleksji nad 

niewłaściwymi postawami, jakie ludzie mają wobec osób różniących się od ogółu. Może 

nawet stara się, jak pisze Katarzyna Świercz, uwrażliwić nastoletnich czytelników, 

przyjmując punkt widzenia osoby nieakceptowanej433.  

Problem homoseksualnej orientacji został jeszcze wpisany do powieści Przecież 

cię znam Beaty Ostrowickiej434, choć nie jest tam kluczowym zagadnieniem. Błażej – 

przystojny przyjaciel narratorki Laury, w którym kochają się dziewczyny, pozostaje 

ukrytym gejem. Nie ujawnia swoich preferencji, kreując się na heteronormatywnego 

mężczyznę. O swojej tajemnicy mówi tylko Laurze, z którą się przyjaźni, choć większość 

ludzi traktuje ich jako parę. Przyjaciółka namawia go do wyznania bliskim swojego 

 
433 K. Świercz, O inności Alka w Końcu gry Anny Onichimowskiej, „Guliwer” 2015, nr 1, s. 90. 

434 Zob. B. Ostrowicka, Przecież cię znam, Warszawa 2014. 
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sekretu, ale chłopak cały czas ma przed tym opory. Dopiero później decyduje się 

powiedzieć o swoim homoseksualizmie rodzicom, a następnie gronu rówieśników. 

Beata Ostrowicka skupia się tutaj na kwestii dojrzewania do coming outu, który jest 

przełomową chwilą w biografii osoby nieheteronormatywnej. Odwlekanie przez Błażeja 

decyzji o ujawnieniu się świadczy o tym, że nastolatek boi się powiedzieć prawdę. 

Prawdopodobnie jest to spowodowane lękiem przed odrzuceniem, a także wyśmianiem. 

Powieściowa fabuła przynosi jednak zupełnie inne reakcje, kiedy nastolatek odkrywa 

swoją orientację seksualną. Rodzice wyrażają akceptację dla syna i ich relacje wciąż 

pozostają pozytywne, podobnie dzieje się wśród rówieśników, choć niektórzy próbują 

żartować z Błażeja. Autorka ma tutaj na celu pokazanie, że mimo odczuwania 

wewnętrznego oporu przed wyznaniem prawdy o swoich preferencjach seksualnych, 

daje to poczucie ulgi i uwolnienia z udawania kogoś innego. Poza tym homoseksualizm 

został w powieści przedstawiony jako coś zwyczajnego, co potwierdzają reakcje 

rodziców i większości znajomych nastolatka. Ostrowicka tworzy zatem bardziej 

optymistyczną wizję w porównaniu do przypadku Aleksandra z Końca gry Anny 

Onichimowskiej. W ten sposób przekazuje pozytywny model traktowania osób 

nieheteronormatywnych, a tym samym zachęca je do coming outu.  

Podobne przesłanie ma fragment z powieści Jedynaczka Andrzeja Klawittera. 

Pozwolę go sobie przywołać w całości: 

 

- Od dawna jesteś… no, wiesz… lesbijką? 

- Nie jestem lesbijką. Lubię chłopaków, ale przeżyć coś podobnego z dziewczyną jest 

równie podniecające. Potem z chłopakiem doświadcza się więcej emocji.  

Czy to możliwe, pytam w duchu, żeby już w takim wieku ujawniały się w człowieku tego 

rodzaju skłonności? Niby skąd mam wiedzieć, jak działają mechanizmy człowieka? Przecież 

dopiero uczę się życia. […] Siedemnaście lat to już nie wiek bocianów. Tak czy inaczej, geje, 

lesbijki i biseksualiści istnieją, a jeżeli istnieją, oznacza to, że są także częścią prawideł natury, do 

której co więksi bigoci pewnie nie chcieliby się przyznać. Więc niech sobie żyją po swojemu, co 

mi do tego. Natura jest naturą i nie ma na nią siły435. 

 

 
435 A. Klawitter, Jedynaczka, Warszawa 2006, s. 231.  
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Temat nieheteronormatywnych kontaktów pojawia się w trakcie rozmowy Basi  

z Marleną, która cały czas próbuje zwrócić uwagę na swoją seksualność. Nastolatka 

rozpina koszulę tak, aby jej piersi były widoczne. To niepokoi Basię, która jednak wprost 

pyta o skłonności koleżanki. Marlena przyznaje się do biseksualnych preferencji, które 

według niej potęgują doznania w relacji heteroseksualnej. Ta krótka rozmowa inspiruje 

Basię do refleksji nad odmiennością seksualną, którą traktuje jako zjawisko naturalne. 

Istotną rolę odgrywa fakt, że tę myśl wprowadzono do monologu wewnętrznego 

nastoletniej bohaterki. W ten sposób Andrzej Klawitter próbuje przemycić tezę  

o akceptacji odmiennych orientacji seksualnych przez otoczenie, ułatwiając jej przyjęcie 

przez młodych czytelników. W rozważaniach Basi ważne wydaje się jeszcze jedno krótkie 

zdanie: „Przecież dopiero uczę się życia”436. Nastoletnia bohaterka podkreśla tutaj, że 

czas dorastania stanowi etap, w którym człowiek uczy się dopiero właściwego 

postępowania. Wprowadzenie takiego spostrzeżenia do myśli kilkunastoletniej Basi 

może mieć szczególne znaczenie dla potencjalnych młodych czytelników, którzy 

otrzymują wyraźne potwierdzenie, że znajdują się w fazie przygotowywania do 

dorosłości. Oznacza to, że przysługuje im prawo do popełniania błędów i nieznajomości 

różnych zasad obowiązujących w dorosłym życiu.  

W literaturze dla młodzieży odnaleźć jeszcze można problem transseksualności, 

który porusza Agrafka Izabeli Sowy437. Nastoletnia Dobromiła Groszek pewnego dnia 

nawiązuje kontakt z dziadkiem, który zniknął z jej życia. Ich odnowiona relacja ma bardzo 

pozytywny wpływ na bohaterkę, która nie może poradzić sobie z tym, że rodzice cały 

czas traktują ją jak dziecko. Z czasem Miłka poznaje sekret dziadka, który jednocześnie 

stanowi przyczynę odizolowania się od niego. Mężczyzna jest transwestytą. Izabela 

Sowa podejmuje tutaj trudny problem, nieobecny do tej pory na kartach polskiej prozy 

dla młodzieży. Pokazuje, że kwestia transseksualizmu wciąż pozostaje tematem 

wstydliwym i nieakceptowalnym dla otoczenia takiej osoby. Autorka jednak pokłada 

nadzieję w młodych ludziach, którzy nie kierują się stereotypowym myśleniem, co 

potwierdza chęć Miłki do odbudowania relacji z dziadkiem.  

 
436 Ibidem. 

437 Zob. I. Sowa, Agrafka, Warszawa 2009. 
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Na podstawie przeprowadzonych analiz mogę stwierdzić, że w literaturze dla 

młodzieży wciąż pozostaje popularny motyw pierwszej miłości. Niektórzy autorzy nadal 

kreują relacje między swoimi bohaterami, bazując na micie romantycznego uczucia. Inni 

próbują pokazać, że pierwsze doświadczenia sercowe młodych ludzie wiążą się z różnymi 

dylematami i nie zawsze sprawiają radość. Jednym i drugim zależy jednak najbardziej na 

odkryciu wnętrza nastoletnich bohaterów, odkrywając ich sferę emocjonalną. Część 

powieściopisarzy młodzieżowych próbuje jeszcze przełamywać tabu obyczajowe, 

uzupełniając miłosne relacje o aspekty cielesności. Opisują sytuacje okazywania sobie 

czułości, ale także inicjację seksualną. Nakreślone obrazy bywają tutaj wyidealizowane, 

gdy cała uwaga zostaje skupina na emocjach, bądź w miarę naturalne, kiedy narracja 

podejmuje kwestie kontaktu fizycznego. Wszystko to służy, aby uzmysłowić 

czytelnikowi, że pierwszy kontakt seksualny wymaga obopólnej zgody i trzeba być do 

niego przygotowanym. W analizowanych powieściach dla młodzieży podejmuje się też 

temat nieplanowanej ciąży, wskazując okoliczności, w których do niej doszło, a także 

przedstawiając, jak radzą sobie przyszłe matki. Autorzy starają się wydobyć różne 

dylematy i zmiany, jakich doświadczają młode kobiety spodziewające się dziecka. Zajście 

w nieplanowaną ciążę zostaje przekazane jako sytuacja trudna, ale mogąca mieć 

pozytywne rozwiązanie, jak pokazują historie bohaterek. W powieściowych fabułach 

zawsze pojawia się jakaś postać, która udziela pomocy młodej dziewczynie. Tym samym 

książki wspierają i dają nadzieję na wyjście z trudności. Autorzy powieści dla młodzieży 

coraz częściej zaczynają też pisać o nieheteronormatywnych bohaterach, odsłaniając ich 

problemy z odkrywaniem własnej tożsamości seksualnej i jej akceptacji ze strony 

otoczenia. W ten sposób chcą uwrażliwić swoich czytelników na trudności, jakich 

doświadczają odmieńcy. Jak widać, najnowsza polska proza przekracza tabu kolejnych 

granic, odsłaniając przed odbiorcami przemilczane dotąd aspekty okresu dojrzewania.  
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4.1. O powieściowych modelach rodziny 

 

Ważny element powieściowego świata przedstawionego w literaturze dla 

młodzieży stanowi rodzina, która tworzy pierwotne środowisko, w jakim funkcjonują 

nastolatkowie. Odpowiada ona za zaspokojenie podstawowych potrzeb młodego 

człowieka i jego właściwy rozwój, a także przystosowuje go do życia w społeczeństwie. 

Ciekawe zatem wydaje się, jak autorzy przedstawiają rodzinę w najnowszych 

powieściach dla młodzieży. Nim jednak przejdę do analizy wybranych tekstów 

literackich, przywołam kilka podstawowych informacji o tej najmniejszej grupie 

społecznej.  

Już na samym początku pojawiają się trudności w zdefiniowaniu, czym jest 

rodzina. Klasyczne wyjaśnienie mówiące, że tworzy ją małżeństwo z dzieckiem, stało się 

nieaktualne za sprawą przemian społeczno-kulturowych, jakie można dziś 

zaobserwować. Obniżył się poziom zainteresowania formalną legalizacją relacji, 

pojawiło się więcej rozwodów i związane z nim samotne rodzicielstwo, ale także 

zawieranie powtórnych związków. W związku z tym obecnie przyjmuje się, że rodzina to 

„grupa składająca się przynajmniej z jednej diady rodzic – dziecko lub/i diady partner – 

partner”438. Nie ma tutaj znaczenia, czy jest to związek formalny (małżeństwo) czy nie 

formalny (kohabitacja). Ważne jest, aby rodzina spełniała przypisane jej funkcje. Ma 

przede wszystkim zapewnić trwałość gatunku poprzez spłodzenie potomków. Ponadto 

odgrywa znaczącą rolę w ich socjalizacji, pomagając im zdobyć odpowiednią wiedzę  

i wykształtować własną tożsamość439.  

Istnieją różnorodne klasyfikacje rodzin, opierające się choćby na kryterium 

struktury, wielkości czy typu wewnątrzrodzinnej władzy. Nie ma tutaj potrzeby by 

szczegółowo omawiać wszystkie rodzaje, ale warto przyjrzeć się wybranym z nich. 

Najbardziej znanym podziałem rodzin jest rozróżnienie rodziny wielopokoleniowej, 

zmodyfikowanej rodziny poszerzonej i rodziny nuklearnej440. Pierwszą z nich tworzą 

zazwyczaj co najmniej trzy pokolenia spokrewnionych ze sobą osób, czyli dziadkowie, 

 
438 T. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2012, s. 111. 

439 L. Kocik, Rodzina w obliczu wartości i wzorów życia ponowoczesnego świata, Kraków 2006, s. 61. 

440 D. Gębuś, Rodzina. Tak, ale jaka?, Warszawa 2006, s. 26-27. 
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rodzice i dzieci. Zamieszkują one w jednym domu, w którym władzę sprawują 

przedstawiciele średniej generacji. Zmodyfikowana rodzina poszerzona obejmuje 

związek rodzin, które tworzą odrębne gospodarstwa domowe, ale pozostają od siebie 

częściowo zależne. Nie ma tutaj wyraźnej hierarchii władzy, a do tego nie musi zaistnieć 

wspólne zamieszkiwanie. Ostatni typ odnosi się do dwupokoleniowej rodziny, którą 

tworzą tylko rodzice i dzieci. Oprócz przywołanych typów rodzin wyróżnia się jeszcze 

inne alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego, które nie zawsze są związkami 

formalnymi441. W dzisiejszych czasach często spotyka się kohabitację, kiedy partnerzy 

decydują się wspólnie mieszkać i prowadzić gospodarstwo domowe, ale nie zawierają 

związku małżeńskiego. Występuje też LAT (Living Apart Together), który obejmuje osoby 

żyjące w zadeklarowanych związkach, ale mieszkające osobno. Alternatywną formę 

rodziny stanowi też DINK (Double Income, No Kids), czyli małżeństwo lub para ludzi, 

którzy pracują zawodowo i nie chcą mieć dzieci. Pojawiają się jeszcze rodziny 

zrekonstruowane, które tworzą rozwiedzeni partnerzy wraz z dziećmi z poprzedniego 

związku. Natomiast ci, którym nie udało się zbudować nowej relacji, samotnie 

wychowują swoich potomków. Jak widać, oprócz tzw. tradycyjnych rodzin we 

współczesnym świecie funkcjonują nowe modele rodzinne, które odpowiadają 

aktualnym potrzebom i preferencjom ludzi. Coraz powszechniejsze stają związki 

nieformalne, kształtujące nowe wzorce rodzinne. 

Rodzina jako grupa społeczna charakteryzuje się dynamizmem, co oznacza, że 

podlega różnym zmianom warunkującym jej funkcjonowanie. Niemal każda z nich 

przechodzi przez charakterystyczny cykl faz rozwojowych, które stawiają przed nią 

określone zadania do spełnienia.  Na początku młodzi ludzie decydują się na stały 

związek, który z czasem zostaje sformalizowany poprzez zawarcie małżeństwa. Kolejnym 

etapem jest pojawienie się pierwszego dziecka, co znacznie zmienia dotychczasowy tryb 

życia pary. Rozwój potomstwa warunkuje przechodzenie rodziny przez kolejne fazy, 

które koncentrują się na ich socjalizacji i wychowaniu. Kiedy dziecko osiąga dojrzałość, 

opuszcza rodzinny dom i zaczyna się usamodzielniać. Rodzice muszą się wtedy 

przyzwyczaić do nowej sytuacji, a następnie do nowych ról – dziadków. Według 

 
441 K. Slany, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków 2002,  

s. 77-85.  
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omawianego modelu rozpad rodziny następuje dopiero w chwili śmierci męża lub 

żony442. To oczywiście idealny cykl rozwoju więzi rodzinnych, który w dzisiejszych 

czasach niejednokrotnie zostaje zaburzony lub podlega różnym modyfikacjom. 

W tym miejscu warto zauważyć, że w relacjach rodzinnych kluczowe znaczenie 

mają postawy rodziców wobec dzieci. Maria Ziemska443 dzieli je na właściwe  

i niewłaściwe. Do pierwszej kategorii zalicza okazywanie akceptacji potomstwu, 

angażowanie się w zainteresowania dziecka, uznawanie jego praw, ale także dawanie 

mu swobody do rozwoju. Przeciwną grupę stanowią postawy negatywne, które polegają 

na obojętności emocjonalnej wobec dzieci albo traktowaniu ich jako przeszkód  

w życiu prywatnym i zawodowym. Obejmują one również stawianie wygórowanych 

oczekiwań wobec młodych ludzi bądź otaczanie ich przesadną opieką, co utrudnia im 

prawidłowy rozwój444.  

Po tym krótkim omówieniu chciałbym jeszcze wspomnieć o tym, jak rodzina 

funkcjonuje obecnie. Nastąpiło odejście od tradycyjnego modelu, wedle którego osoby 

powiązane ze sobą więzami rodzinnymi pozostawały w bliskim kontakcie, a naczelną rolę 

spełniał mężczyzna. Ten typ funkcjonuje jeszcze w społecznościach wiejskich, a także 

wśród klasy robotniczej. Współczesny model rodziny natomiast obejmuje głównie klasę 

średnią i wyższą, w których grupą odniesienia nie są już członkowie rodziny, a znajomi  

i inni poznawani ludzie445. Bardzo często pojawia się atomizacja jednostek, które kierują 

się indywidualizmem i odłączają się od grupy. W konsekwencji osłabiają się więzi 

emocjonalne pomiędzy członkami rodziny i ograniczają się kontakty między nimi, a także 

utrudnia się proces socjalizacji nowych jednostek. Na nowoczesną rodzinę wpływa 

demokratyzacja życia społecznego, co przekłada się na jej funkcjonowanie. Wszyscy 

mają równe prawa i obowiązki, znika też tradycyjny podział zadań według płci446. 

 
442 T. Szlendak, Socjologia rodziny…, Warszawa 2012, s. 185-186. 

443 M. Ziemska, Rodzina a osobowość, Warszawa 1977, s. 88-91. 

444 Por. M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, Warszawa 1973, s. 62-63. 

445 T. Szlendak, Socjologia rodziny…, Warszawa 2012, s. 208. 

446 H. Cudak, Model funkcjonowanie współczesnej rodziny polskiej, [w:] Współczesna rodzina w Polsce  

i na świecie, red. S. Cudak, E. Adasiewicz, Łódź 2014, s. 16-17. 
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Niemal w każdej powieści dla młodzieży pojawia się motyw rodziny, któremu 

autorzy poświęcają mniej lub więcej uwagi. Kreowane obrazy familii pozostają dość 

zróżnicowane, co odzwierciedla współczesne tendencje społeczne. Chciałbym przyjrzeć 

się tutaj wybranym modelom rodziny i określić ich potencjalną funkcję w tekście 

literackim. 

Ciekawy przypadek stanowi środowisko rodzinne z powieści Niewzruszenie Ewy 

Nowak447. Rodzinę Henselów należy uznać za specyficzną grupę społeczną, która 

pozornie wydawać by się mogła nieodpowiednim miejscem dla dorastających Marianny 

i Lwa. Na taką opinię może wpływać trudna przeszłość ich rodziców, której nie ukrywają 

przed swoimi dziećmi: 

 

Anna i Janusz pobrali się przed dziewiętnastu laty. Po siedmiu miesiącach urodziła się 

Marianna. Młodzi rodzice mieli tak odmienne wizje kompromisu między miłością a wolnością, 

że mimo wielogodzinnych burzliwych dyskusji rozwiedli się, gdy Marianna miała rok i trzy 

miesiące. Janusz wprowadził się z powrotem do swoich rodziców, a Anna z córeczką zamieszkały 

z jej rodzicami [...]. Po trzech miesiącach od rozwodu byli małżonkowie zaczęli spokojnie ze sobą 

rozmawiać, a po następnych czterech regularnie się spotykać i cieszyć się zdrowo chowającą się 

córką448.  

 

Postępowanie Henselów świadczy o niedojrzałości do relacji międzyludzkich. 

Sprawiają wrażenie ludzi, którzy nie do końca są świadomi konsekwencji własnych 

decyzji, jak chociażby o zawarciu małżeństwa. Decydują się na bycie razem, po czym 

szybko rozstają się, nie mogąc pogodzić miłości i wolności. Jednakże doświadczenie 

rozłąki pomaga im zrozumieć, że są dla siebie ważni i unormować relacje. Młodzi 

rozwodnicy zawierają ponowne małżeństwo, które szczęśliwie trwa do obecnej chwili. 

Wprowadzenie takich bohaterów na karty powieści dla młodzieży może wydawać się 

niewłaściwe, ponieważ reprezentują oni nieodpowiednie wzorce. Myślę jednak, że 

autorka wprowadziła tak osobliwą przeszłość rodziców, aby wesprzeć Mariannę i Lwa. 

Oboje bowiem przeżywają miłosne rozterki, poszukując swojego przyszłego życiowego 

 
447 Zob. E. Nowak, Niewzruszenie, Warszawa 2014. 

448 E. Nowak, Niewzruszenie, Warszawa 2014, s. 90. 
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partnera. W tym kontekście historia rodziców pokazuje im, ale także czytelnikom, że 

zakochanie się czy miłość może być problematyczne. Poza tym przestrzega przed 

pochopnymi decyzjami i podkreśla również wagę dojrzałości przy ich podejmowaniu.  

Warto jeszcze przeanalizować, jak na co dzień funkcjonuje rodzina Henselów. 

Rodzice pozornie żyją w odmiennych przestrzeniach. Matka jest z wykształcenia 

psycholożką, która została wróżką i pomaga swoim klientkom w podejmowaniu ważnych 

życiowych decyzji. Ojciec natomiast realizuje się muzycznie, grając w zespole podczas 

wesel. Zastosowany tutaj kontrast nie jest przypadkowy, ma podkreślić zróżnicowanie 

pomiędzy rytmem pracy małżonków. W związku z tym fakt, że udaje im się znaleźć czas 

na rodzinne rozmowy i czy pomoc krewnym (np. opieka nad chorym dziadkiem), nabiera 

większego znaczenia. Niemniej jednak w oczach swoich dzieci rodzice zostają ocenieni 

w sposób krytyczny:  

 

Nie pierwszy raz rodzice zachowali się nieodpowiedzialnie (zwłaszcza ojciec)  

i nieprzewidywalnie (zwłaszcza mama), nie miał więc zamiaru przejmować się, dopóki się nie 

okaże, że przejmować się trzeba. W tym domu bowiem dwoje najbardziej infantylnych 

osobników miało odpowiednio czterdzieści trzy lata i czterdzieści jeden lat i to oni spełniali tu 

funkcję dzieci449. 

 

Niekiedy trudno państwu Henselom wywiązać się z codziennych obowiązków 

(np. zaopatrzenie lodówki) czy przekazania ważnych komunikatów (m. in.  

o nieoczekiwanym wyjściu). Widać, że cały czas brakuje im pełnej dojrzałości do 

odpowiedzialności za rodzinę. Stąd też Marianna i Lew odbierają ich jako osoby 

infantylne, które często wymagają opieki. Wprowadzenie takich refleksji do narracji 

prowadzonej z perspektywy nastoletniego bohatera ujawnia jego dojrzałe spojrzenie na 

rzeczywistość.  Zwraca również uwagę na to, że często na proces dorastania ma wpływ 

sytuacja domowa adolescenta.  

Mimo tych dość ostrych uwag Marianna i Lew mają bardzo dobre relacje ze 

swoimi rodzicami. Zawsze w sytuacji kryzysowej mogą liczyć na wsparcie ze strony 

rodziców, którzy starają się zrozumieć problem i pomóc w jego rozwiązaniu. Jako 

 
449 Ibidem, s. 73. 
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przykład mogę przywołać epizod bójki Lwa z Jarkiem, po której pobity nastolatek 

zadzwonił po swojego ojca. Janusz Hensel pojechał z synem na pogotowie, a następnie 

przeprowadził z nim wspierającą rozmowę i uchronił go od zbędnych komentarzy  

w domu. Również Marianna mogła liczyć na bliskich, kiedy miała problem  

z nowopoznanym chłopcem. Zwierzyła się wtedy swojej matce, która wysłuchała ją  

i próbowała dowiedzieć, czego tak naprawdę oczekuje jej córka. Co ciekawe autorka  

w kreowanym obrazie powiela stereotyp, że dzieci mają lepsze relacje z rodzicem tej 

samej płci. W kontekście opisanych wcześniej osobliwości rodziny Henselów pozostaje 

to niemal niezauważalne dla czytelnika. Tym bardziej, że pojawiają się również próby 

rozmowy Lwa ze swojej matką o nieszczęśliwej miłości, ale mają one bardziej charakter 

luźnej konwersacji niż zwierzeń. 

Najbardziej pozytywny aspekt rodziny Henselów stanowią relacje pomiędzy 

rodzeństwem. Marianna i Lew, choć znajdują w trudnym dla nich okresie dorastania, 

pozostają dla siebie wsparciem. Potrafią szczerze porozmawiać ze sobą  

o zakochaniu, nie wyśmiewając własnych uczuć. W kłopotliwych sytuacjach mogą liczyć 

na siebie i co najważniejsze zachowują dyskrecję: „Marianna bardzo lubiła pogawędki  

z mamą i ufała jej bezgranicznie, ale Lew na pewno nie życzyłby sobie, żeby we dwie 

omawiały jego sprawy. Dlatego szybko zmieniła temat”450. W ten sposób tworzy się 

idealny obraz rodzeństwa, który ma w powieści określoną funkcję. Akcentuje, że często 

to brat albo siostra stanowi najlepszego przyjaciela. Tym bardziej jeśli rodzice nie zawsze 

wywiązują się ze swoich obowiązków, a w gronie rówieśników trudno znaleźć bliską 

osobę. Ponadto ich relacje służą autorce do utrwalania opisanego modelu kontaktów 

pomiędzy rodzeństwem. 

Henselowie choć sprawiają wrażenie rodziny poniekąd zaburzonej, która nie 

radzi sobie ze wszystkimi obowiązkami, tworzą pozytywną grupę. Starają się być 

wsparciem dla swoich dzieci na tyle, na ile potrafią. W tym środowisku rodzinnym panuje 

przyjazna i życzliwa atmosfera, co z pewnością ułatwią budowanie trwałych i silnych 

więzi między rodzicami a dziećmi. W konsekwencji różne słabe strony funkcjonowania 

rodziców z przeszkód stają się wyzwaniami, które motywują młodych bohaterów do 

osiągnięcia dojrzałości.  

 
450 Ibidem, s. 90. 



181 

 

Kolejny literacki przykład rodziny stanowią Wierzbiccy, których historia została 

przedstawiona w powieści 110 ulic Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk451. Czytelnicy 

poznają ich jako nowoczesnych ludzi, którzy żyją na wysokim poziomie. Krzysztof 

Wierzbicki pracuje w zagranicznej korporacji, a Jolanta Wierzbicka jest dziennikarką  

w „Nowoczesnej Pani”. Ich dzieci mają zaspokojone wszystkie potrzeby, może im jedynie 

brakować trochę obecności rodziców, którzy dużo czasu poświęcają na pracę. 

Wykreowanie takiego obrazu zwyczajnej współczesnej rodziny, powielanego chociażby 

przez seriale telewizyjne, jest celowym zabiegiem autorskim. Ta typowość ma pomóc 

odbiorcom lepiej wczuć się w ich sytuację i ułatwić zrozumienie motywacji ich 

postępowania, szczególnie w przełomowych momentach.  

 Narrator już po przedstawieniu Wierzbickich wprowadza w ich życie 

nieoczekiwaną zmianę, a właściwie życiowe porażki. Ojciec zostaje zwolniony z pracy, 

ale przez pewien czas nie mówi tego domownikom. W tym okresie Jolanta Wierzbicka 

podejmuje decyzję o odejściu z redakcji, nie mając świadomości, że jej praca stanowi 

teraz główne źródło utrzymania. Tym samym szczęśliwa dotąd rodzina znajduje się  

w sytuacji kryzysowej. Nagła odmiana losu bohaterów umożliwia autorce 

przeprowadzenie analizy środowiska rodzinnego, która pozwala wskazać mechanizmy 

nim rządzące i wpływ zewnętrznej zmiany.  

 Do tej pory rodzina Wierzbickich funkcjonowała w sposób swobodny, co było 

szczególnie komfortowe dla dzieci. Zarówno nastoletni Michał, jak i młodszy od niego 

Mikołaj, mogli sami decydować o różnych aspektach swojego życia. Rodzice nie 

przymuszali ich do wytężonej nauki, pozwalali na rozwijanie własnych zainteresowań  

i finansowali potrzeby swoich dzieci. Pozornie mogłoby się wydawać, że taka rodzina 

spełniała jedynie funkcję materialną i nie tworzyła żadnych wewnętrznych więzi. 

Narrator zestawia jednak nakreślony opis funkcjonowania Wierzbickich z refleksjami 

ojca: 

 

 „Znów nie umył zębów! Dobrze, że chociaż zdjął buty...” – pomyślał ojciec, okrywając 

Michała kocem. Usiadł na krześle przy biurku i długo patrzył na swego pierworodnego. Nawet 

teraz, gdy Michał przerósł go już o kilka centymetrów, widział w nim swojego małego synka [...] 

 
451 Zob. M. Gutowska-Adamczyk, 110 ulic, Warszawa 2007. 
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Krzysztof Wierzbicki martwił się, że na skutek jego ciągłej nieobecności w domu, więź między 

nim a Michałem uległa znacznemu osłabieniu452. 

  

Mężczyzna potrafi krytycznie ocenić swoje zachowanie, będąc świadomym jego 

przyczyn i konserwacji. Wprowadzenie tego fragmentu do powieściowej narracji jest 

ważne, ponieważ odsłania przed nastoletnimi czytelnikami perspektywę rodzica. 

Pokazuje się tutaj, że niekiedy dorośli zdają sobie sprawę z popełnianych błędów. 

Krzysztof Wierzbicki rozumie, że poświęcanie zbyt dużej ilości czasu na pracę zawodową 

wpłynęło negatywnie na jego relacje z synem. Pojawienie się takiej refleksji świadczy, że 

dla mężczyzny ważne są jego dzieci i wciąż je kocha. Tym samym można stwierdzić, że 

Wierzbickim zależy na dobru swoich synów i odbudowywaniu z nimi właściwych 

kontaktów. 

Autorka intencje rodziców konfrontuje z reakcją chłopców na decyzję  

o przeprowadzce, co pozwala unaocznić działający tutaj mechanizm. Skoro do tej pory 

Wierzbiccy nie dbali o więzi z dziećmi i pozwoli im funkcjonować we własnych 

przestrzeniach, teraz spotykają się z ich egoistyczną postawą. Michał i Mikołaj nie chcą 

wyprowadzić się w Warszawy i początkowo w ogóle nie próbują zrozumieć sytuacji, 

ponieważ przyzwyczaili się do tego, że rodzice jedynie realizują ich marzenia. Przywołana 

sytuacja bardzo dobrze pokazuje, jakie konsekwencje ma dbanie o własną karierę 

zawodową kosztem swoich bliskich. Gutowska-Adamczyk chce też wyraźnie podkreślić, 

że szczególnie dzieciom trudno odejść od modelu, w którym do tej pory funkcjonowały. 

Zmiana środowiska, choć przyjęta niechętnie, staje się puntem zwrotnym  

w funkcjonowaniu rodziny Wierzbickich. Autorka powieści stawia swoich bohaterów 

przed ważną próbą odbudowywania wzajemnych relacji. W ten sposób chce pokazać 

czytelnikom, co stanowi sedno rodziny. Bohaterowie przeprowadzają się do Grajewa, 

gdzie mają prowadzić lokalną stację benzynową. Początkowo Michał i Mikołaj nie mogą 

odnaleźć się w nowej rzeczywistości i nie akceptują zaistniałych zmian (np. wczesne 

wstawanie i dojeżdżanie do oddalonej szkoły czy brak dawnych znajomych). Mimo 

grymasów na czas wakacji zostają zaangażowani w działalność, której podjęli się ich 

rodzice. Dodatkowe obowiązki pomagają im trochę się zdystansować i jednocześnie 

 
452 M. Gutowska-Adamczyk, 110 ulic, Warszawa 2007, s. 29. 
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sprzyjają naprawianiu rodzinnych relacji. Autorka powieści krok po kroku przedstawia, 

jak wspólne zajęcia ponownie jednoczą Wierzbickich i uświadamiają im, co zabrał mi 

poprzedni model życia. Z czasem rodzice i dzieci zaczynają ze sobą spędzać coraz więcej 

czasu, poświęcając go nie tylko na wspólną pracę, ale też na odpoczynek. Poprawa 

domowej sytuacji ogrywa znaczącą rolę, gdyż pozwala pozbyć się różnych napięć  

i ułatwia młodym bohaterom nawiązywanie kontaktów z nowym otoczeniem, jak  

i asymilację z nim. Pobyt w Grajewie sprawia, że Wierzbiccy odkrywają się na nowo  

i stają się rodziną, w której znów obecna jest miłość, wsparcie i jedność. Nie powinna 

dziwić zatem reakcja na decyzję o powrocie do Warszawy: 

 

 Jola nie pamiętała tak przygnębiających przygotowań do świąt. [...] Radosna zwykle 

pespektywa ubierania choinki, dzielenia się opłatkiem, wspólnej Wigilii, rozdawania prezentów 

i śpiewania kolęd, tym razem nikogo nie nastrajała optymistycznie. Nawet jej – choć przecież  

w wkrótce skończy się ta życiowa prowizorka, ta harówka często ponad siły, wrócą do Warszawy, 

do swego dawnego, prawdziwego życia. Ale w tej chwili nie umiała powiedzieć, co tak naprawdę 

jest prawdziwym życiem453. 

 

Bohaterka powieści ma pewien dylemat, który dotyczy aktualnej sytuacji.  

Z jednej strony epizod w Grajewie nazywa „prowizorką”, z drugiej zaś nie jest do końca 

pewna, czy poprzedni styl życia można uznać za właściwy. Jej wewnętrzne rozterki 

zachęcają czytelników do własnej oceny przemiany Wierzbickich i wyciągnięcia 

odpowiednich wniosków, których autorka nie podaje wprost.  

Jak widać, rodzina z powieści 110 ulic pomyślnie przechodzi kryzys, co  

w efekcie powstrzymuje ją przed całkowitym zniszczeniem wewnętrznych więzi. Autorka 

poprzez kreację Wierzbickich zwraca uwagę na fakt, że czasami zbyt duża swoboda  

i nastawienie na zaspokajanie własnych potrzeb odsuwa od siebie bliskich sobie ludzi.  

W ten sposób dokonuje krytyki nowoczesnych wzorców rodziny, a przy okazji podkreśla, 

co powinno być ważne w domowej przestrzeni. Z pewnością książka Gutowskiej-

Adamczyk spełnia po części rolę terapeutyczną i kompensacyjną, zachęcając 

 
453 Ibidem, s. 308. 
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nastoletnich czytelników do refleksji nad rodzinną codziennością  

i wskazując im pewien przepis na jej ulepszanie.  

Współczesną rodzinę, która dla otoczenia może wydawać się wręcz wzorcową, 

spotkać można również na kartach powieści Hera moja miłość Anny Onichimowskiej454. 

Tworzą ją państwo Nowiccy z dwoma synami – Jackiem i Michałem. Ich sytuacja 

materialna jest bardzo dobra, ponieważ obydwoje rodziców zajmuje ważne stanowiska 

w firmach. Mimo tego, że znaczącą część czasu poświęcają na pracę, starają się dbać  

o rodzinne relacje, chociażby jedząc wspólne posiłki. Dla jeszcze większego 

wyidealizowania obrazu rodziny autorka pozwala im zestawić obecne doświadczenia ze 

wspomnieniami z dzieciństwa. Na tym tle państwo Nowiccy sprawiają wrażenie 

kochających się ludzi, którym niczego nie brakuje do szczęścia. Taki sposób kreacji to 

jednak tylko gra z czytelnikiem, która ma celu zwiększyć efekt szoku, kiedy bliżej pozna 

się powieściową fabułę.  

Grażyna Nowicka okazuje się tylko pozornie interesować rodziną, w większości 

obowiązków domowych wyręcza ją służąca Natasza. Nawet wolne chwile bohaterka woli 

coraz częściej spędzać samotnie, biorąc relaksującą kąpiel lub paląc ulubione papierosy. 

Opieką nad młodszym synem często obarcza nastoletniego Jacka, będąc przekonaną, że 

dziecku nic złego nie dzieje się pod opieką brata. Podobną postawę reprezentuje Kamil 

Nowicki, który pojawia się w domu w przerwach wolnych od pracy. Mężczyzna 

wykorzystuje wówczas czas na odstresowanie się od codziennych zmartwień, co 

zapewnia mu słuchanie muzyki i spożywanie dużych ilości alkoholu. Niejednokrotnie 

jego dzieci widzą go w upojeniu alkoholowym, mimo tego ojciec nie czuje się winny. 

Chociaż rodzice poddają się własnym słabościom, ich rodzina pozornie dobrze 

funkcjonuje. Dzięki przywołanemu obrazowi Onichimowska próbuje podkreślić 

negatywny wpływ środowiska domowego na dzieci, którego często nikt nie jest 

świadomy. Tworząc dalszą fabułę, stara się odkryć przed czytelnikami mechanizmy 

wzajemnego oddziaływania na siebie członków rodziny.  

Jacek Nowicki – najstarszy syn – jest bardzo dobrym uczniem, ma grono 

przyjaciół, a nawet kochającą go dziewczynę. Jednak od czasu do czasu wspomaga się 

narkotykami, paląc marihuanę. Nie widzi w tym żadnego problemu, być może dlatego, 

 
454 Zob. A. Onichimowska, Hera moja miłość, Warszawa 2011. 



185 

 

że na co dzień obserwuje uzależnienie od nikotyny u matki i alkoholizm u ojca. Toteż 

stopniowo zaczyna sięgać po coraz mocniejsze środki odurzające, aż zupełnie traci 

kontrolę nad ich zażywaniem. Z porządnego chłopaka staje się narkomanem, który 

utracił zdolność oceny rzeczywistości. Na przykładzie Jacka autorka stara się dobitnie 

pokazać, jak źle wewnętrznie funkcjonująca rodzina może destrukcyjnie wpłynąć na 

młodego człowieka. Z jednej strony brak pozytywnych wzorców, z drugiej zaś nikłe 

zainteresowanie sytuacją syna przyczyniają się do jego klęski. Na tym jednak nie kończy 

się rozrachunek ze stereotypowym ocenianiem rodzin, w którym nie uwzględnia się ich 

wnętrza. Onichimowska wprowadza drastyczne zdarzenie, które ma oprzytomnić 

bohaterów, ale także skłonić czytelników do refleksji.  

Najmłodszy członek rodziny Nowickich, czyli Michał, ma największy wachlarz 

wzorców, ponieważ może naśladować rodziców, ale także starszego brata. Chłopiec 

podpatruje Jacka, palącego marihuanę. Wkrótce decyduje się pokraść jednego skręta  

i zapalić go z kolegą. Michał jest przekonany, że to taki sam papieros, jakie lubi jego 

mama. Zupełnie nie zdaje sobie sprawy, że to narkotyk, który może zaburzyć jego 

percepcję. Po wciągnięciu oparów marihuany chłopiec traci kontakt z rzeczywistością  

i przypadkowo wiesza się na sznurze. Dramatyzm tego zdarzenia wywołuje  

w czytelnikach wspomniany efekt szoku, który ma mocno zaakcentować, że rodzina 

stanowi jedną z najważniejszych grup, które wywierają najsilniejszy wpływ na dziecko. 

Jednocześnie stanowi pewnego rodzaju sprawdzian więzi rodzinnych. Dla Nowickich 

pozostaje to jednak niezaliczony test, ponieważ po śmierci Michała jeszcze bardziej 

izolują się i pogłębiają swoje nałogi. Przywołany rozwój akcji pozwala autorce uwypuklić 

konsekwencje funkcjonowania rodziny, w której oprócz braku właściwych wzorców nie 

ma też prawdziwych relacji pomiędzy jej członkami.  

Nowickich z powieści Hera moja miłość można uznać za środowisko patologiczne, 

choć z zewnątrz wydają się zwyczajnymi ludźmi. Autorka na ich przykładzie dokonuje 

objaśnienia mechanizmu dezintegracji rodziny, a także wskazuje konsekwencje wpływu 

tego zjawiska na jednostkę. Poddawanie się słabościom i nadmiernym obowiązkowym 

zawodowym przez rodziców prowadzi do wewnętrznego wyobcowania się 

poszczególnych jednostek z rodzinnej struktury, co w efekcie prowadzi to całkowitego 

zaniku więzi. Myślę, że Onichimowska tworząc przedstawiony tutaj obraz środowiska 
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rodzinnego chciała zaakcentować, że często przyczyną życiowych porażek nastolatków 

są niewłaściwe wzorce wyniesione z domu rodzinnego. 

Na omówienie zasługuje jeszcze portret rodziny z powieści Pierwszy dzień pod 

gołym niebem Agaty Mańczyk455, która przedstawia m. in. problem ucieczki z domu. 

Nastolatka decyduje się na opuszczenie rodziców, choć starają się oni zaspokajać jej 

różne potrzeby. Warto zatem przyjrzeć się temu, co skłoniło bohaterkę do odejścia  

z domu. Państwo Sobczakowie dużo czasu poświęcają na pracę, która stanowi dla nich 

najważniejszą wartość. W związku z tym sprawy domowe traktują marginalnie 

(domowymi obowiązkami zajmuje się służąca), a na życie swojej córki patrzą z własnej 

perspektywy. Autorka wprowadza taki typ rodziny, aby przedstawić, jak czuje się  

w nim dziecko. Stara się tutaj jak najwyraźniej podkreślić rozbieżność pomiędzy 

intencjami dorosłych a indywidualnymi potrzebami ich córki. Sobczakowie starają się, 

aby Inka miała jak najlepsze perspektywy rozwojowe. W tym celu zapisują ją na wiele 

zajęć pozalekcyjnych, chociażby kurs języka francuskiego. Obdarowują ją praktycznymi 

prezentami w postaci edukacyjnych publikacji. Co ciekawe rodzice nie interesują się 

robionymi niespodziankami i niejednokrotnie powielają je przy kolejnej okazji (np. 

podarowanie ponownie tego samego kursu językowego). Przy organizacji przyjęcia 

urodzinowego kierują się własnymi upodobaniami, przygotowując tort bezowy czy 

podając owoce morza, których Inka nie lubi. Pozornie wydawać by się mogło, że rodzice 

chcą jak najlepiej dla swojej córki, która jednak ciągle grymasi. Tymczasem zupełnie 

lekceważą indywidualne potrzeby dziecka, co w efekcie prowadzi do jego buntu. 

Nagromadzenie nieprzemyślanych działań rodziców służy tutaj usprawiedliwieniu 

niezadowolenia Inki i podkreśleniu, że często w wychowaniu potomstwa zapomina się  

o nim. Napiętą atmosferę w domu Sobczaków potęgują kolejne decyzje dorosłych, które 

podkreślają ich całkowity brak zrozumienia swojej córki. Przenoszą ją do elitarnej szkoły, 

zabraniają działalności harcerskiej, a co najważniejsze próbują zerwać relacje Inki ze 

swoją przyjaciółką. Warto zaznaczyć, że Sobczakowie są przekonani o słuszności 

podjętych działań i o tym, że pozytywnie wpłyną one na zachowanie ich dziecka.  

Agata Mańczyk celowo komplikuje sytuację i kreuje postaci rodziców 

podążających przyjętą drogą, aby poddać ich krytyce i wyolbrzymić konsekwencje 

 
455 Zob. A. Mańczyk, Pierwsza noc pod gołym niebem, Warszawa 2008. 
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takiego modelu postępowania.  Przed czytelnikami kreśli obraz rodziny, w której dziecko 

jest traktowane przedmiotowo. Nikt nie uwzględnia jego potrzeb i zainteresowań,  

a jedynie nakazuje spełnianie oczekiwań dorosłych. Tym samym zamiast więzi pomiędzy 

rodzicami i dzieckiem tworzą się bariery, które przyczyniają się do odczuwania złości  

i niechęci. W związku z tym można uznać, że powieść Pierwsza noc pod gołym niebem 

ma okazywać skutki nieprzemyślanych postaw rodzicielskich i jednocześnie wesprzeć 

nastoletnich czytelników, którzy znajdują się w podobnej sytuacji.  

Obraz familii stanowi ważny element świata przedstawionego w powieści 

Czynnik miłości Anny Łaciny, która opowiada o miłosnych perypetiach Patrycji Adler456. 

Po raz kolejny w utworze literackim pojawia się przykład współczesnej rodziny, która  

z zewnątrz wydać się może idealna. Waldemar Adler jest lokalnym politykiem, Grażyna 

Adler pracuje jako wykładowca uniwersytecki. W ich domu niczego nie brakuje, chociaż 

rodzinne relacje nie należą do najlepszych. Patrycja ma przeciętne kontakty z rodzicami, 

choć rozumie się nieco lepiej z matką niż z ojcem. Autorka posługuje się zatem 

stereotypowym ujęciem rodzinnych relacji, aby przeanalizować ich działanie. Tak 

naprawdę rodzina Adlerów funkcjonuje według tradycyjnego modelu, w którym 

centralną postacią jest ojciec. Waldemar traktuje swoich bliskich jak podwładnych, 

którzy mają wykonywać jego polecenia. Często żonie i córce zleca przygotowywanie 

posiłków na organizowane przyjęcie, w czym ujawnia się jego tradycyjne postrzeganie 

obowiązków domowych według płci. Warto zauważyć, że mąż i ojciec nigdy nie 

posługuje się prośbą, a raczej wydaje rozkazy. Taki styl mężczyzny negatywnie wpływa 

na domowników, którzy zaczynają się go bać i podporządkowują się jego władzy. 

Wprowadzenie do powieści sylwetki takiego pater familias służy przede wszystkim do 

skrytykowania odwiecznego modelu rodziny. Anna Łacina pokazuje bowiem pana Adlera 

jako despotę, który nie zwraca uwagi na potrzeby swoich bliskich. Świetnie potwierdzają 

to jego opinie na temat kariery zawodowej żony: „Ta gdzieś się włóczy, a rodzina głodna. 

Co ona, profesorem chce zostać? Po cholerę to babie?”457. Komentarze mężczyzny, które 

mają ośmieszać jego żonę, deprecjonują jego samego. Ponadto autorka stara się 

pokazać, jak jego postępowanie wpływa na rodzinę. Grażyna Adler chętniej przebywa 

 
456 Zob. A. Łacina, Czynnik miłości, Warszawa 2010. 

457 A. Łacina, Czynnik miłości, Warszawa 2010, s. 151. 
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poza domem i odbudowuje znajomość z dawnym znajomym. Być może poszukuje  

u niego ciepła i zrozumienia, którego nie doświadcza ze strony męża. Podobnie Patrycja 

odsuwa się od środowiska rodzinnego, poszukując oparcia w przyjaciółce Magdzie  

i chłopaku Eryku. W ten sposób autorka chce zaznaczyć, że niewłaściwe relacje rodzinne 

prowadzą do emocjonalnego rozpadu rodziny. Mimo tego na przykładzie swoich 

bohaterek próbuje pokazać, że człowiek nie musi zachowywać się w sposób bierny  

i kierować się negatywnymi wzorcami. Szczególnie potwierdza to Patrycja, której udaje 

się zbudować szczęśliwy związek.  

Anna Łacina w swojej powieści Czynnik miłości stara się zdemaskować przed 

czytelnikami słabości tradycyjnego modelu rodziny. W tym celu kreuje postać ojca, który 

chce organizować życie rodzinne, a w rzeczywistości jednak przyczynia się do jego 

rozpadu. Utwór ma zatem zachęcać do dyskusji nad funkcjonowaniem struktur 

rodzinnych we współczesnym świecie. Autorka stara się w ten sposób pomóc szczególnie 

nastoletnim czytelnikom w przemodelowaniu znanych wzorców, aby uniknąć błędów, 

do których one prowadzą.  

We współczesnych powieściach dla młodzieży pojawia się również rodzina 

niepełna bez jednego rodzica, co można zobaczyć m. in. w powieści Wywrotka 

Kazimierza Szymeczki458. Basia Mularczyk jest wychowana tylko przez matkę, ponieważ 

ojciec odbywa karę w zakładzie karnym. Brakuje im pieniędzy, aby zapewnić sobie 

odpowiednie warunki życia. Opisane okoliczności wpływają na sposób funkcjonowania 

rodziny Mularczyków. Wykreowana rzeczywistość pozwala autorowi na pokazaniu, jak 

brak jednego z rodziców oddziałuje na całą strukturę. W tym wypadku dochodzi do 

zamiany ról, funkcję dorosłego zaczyna pełnić nastoletnia córka. Pojawia się tutaj zatem 

czytelny przykład parentyfikacji i świadomie wprowadzany przez autora: 

 

Rządzę domem, bo mam silniejszą osobowość. Podobno po ojcu. Nieistotne. Nie 

prosiłam o geny przywódcy stada. A matce frasobliwej trudno odmówić. Obydwie o tym wiemy. 

Nie potrafię udowodnić, że mnie wykorzystuje. Sama doprowadziłam do układu,  

 
458 Zob. K. Szymeczko, Wywrotka, Łódź 2012. 



189 

 

w którym to ja „noszę spodnie” w tym domu. [...] Mam, czego chciałam. Choć wcale nie jestem 

pewna, czy chciałam właśnie tego459. 

 

Basia przyznaje, że musiała przejąć kontrolę nad swoją rodzinę. Z jednej strony 

wynika to z faktu posiadania odpowiedniej osobowości, z drugiej zaś jest to wygodne dla 

matki, która przyzwyczaiła się do roli człowieka podporządkowanego, co utwierdza  

w przekonaniu o jej niedojrzałości emocjonalnej460. Szymeczko w swojej powieści 

podejmuje się odtworzenia, jak dziecko, a właściwie nastolatka, radzi sobie z rolą 

narzuconą przez zaistniałe okoliczności. Basia musi dorabiać, aby pozyskać dodatkowe 

pieniądze dla domu, jak i na własne potrzeby. W tym celu codziennie rano przed szkołą 

robi zakupy dla okolicznych staruszek, a także w różny sposób stara się wspomagać 

innych ludzi za drobne wynagrodzenie (np. organizuje makulaturę). W domu zajmuje się 

młodszym bratem, kiedy matka wychodzi do pracy. Mimo licznych obowiązków 

nastolatka pozostaje dobrą uczennicą, a do tego znajduje czas na realizację własnej pasji, 

jaką jest jazda na rolkach po katowickich ulicach. Oprócz zwykłych zdarzeń Basia musi 

też odnaleźć się w sytuacjach problemowych. Kiedy jej matkę nachodzą gangsterzy, 

bohaterka powieści podejmuje ryzykowną próbę wywołania ich z domu i przestraszenia. 

Wprowadzona scena jest poprzedzona chwilowym rozmyślaniem nad tym, jak powinna 

postąpić. W ten sposób narrator podkreśla, że Basia nie działa pochopnie. Przywołane 

zdarzenie odgrywa istotną rolę w kreacji licealistki, ponieważ akcentuje jej odwagę  

i poczucie odpowiedzialności za dobro rodziny. Toteż świadczy o tym, że tytułowa 

„Wywrotka” jest wyjątkową nastolatką, która zachowuje się zbyt dojrzale jak na swój 

wiek461. Wszystkie opisane tutaj doświadczenia sprawiają, że Basia czuje się osobą 

dorosłą, co z resztą wypomina swojej matce: „Przez ostatnie trzy lata to ja utrzymuję 

dom! Nie wypominam. No to może już pora, by mnie traktować jak dorosłą? Czy nikt  

 
459 K. Szymeczko, Wywrotka, Łódź 2012, s. 12. 

460 L. Gibson, Dorosłe dzieci niedojrzałych emocjonalnie rodziców, Kraków 2018, s. 95. 

461 J. Gul, Fortuna kołem się toczy, https://www.granice.pl/recenzja/wywrotka/10052 (dostęp 20 grudnia 

2019 roku). 

https://www.granice.pl/recenzja/wywrotka/10052
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o mnie nie pomyślał?!”462. Przywołane słowa mają silne zabarwienie emocjonalne, ale 

jednocześnie ujawniają silne poczucie pewności siebie.  

Kazimierz Szymeczko przedstawia obraz rodziny, której funkcjonowanie zostało 

zaburzone. Nieobecny ojciec został zastąpiony przez nastoletnią córkę, która zajęła się 

zarządzaniem domem. W związku z tym powieść stała się studium przypadku 

dysfunkcyjnej rodziny, które opisuje jej mechanizmy. W sytuacji granicznej to często 

dziecko musi szybko dojrzeć i przejąć obowiązki dorosłego. Z pewnością postać Basi ma 

wesprzeć czytelników, którzy znajdują się w podobnych okolicznościach. Nastolatka 

bowiem mimo dodatkowych zadań pokazuje, że nie zaniedbuje swoich 

dotychczasowych zajęć. 

W niepełnej rodzinie wychowuje się jeszcze Michalina Klepacz, która jest 

bohaterką powieścią Misia rządzi Beaty Ostrowickiej463. Gimnazjalistka mieszka wraz ze 

swoją matką na jednym z krakowskich osiedli. Nie ma kontaktu z ojcem, którego nigdy 

nie poznała. Autorka celowo wybiera taki przypadek, aby pokazać nastoletnim 

odbiorcom, jak funkcjonuje często dziś spotyka rodzina typu rodzic – dziecko. Zwraca 

uwagę, że problematyczne stają się kwestie finansowe. Mimo że Ewa Klepacz pracuje  

i stara się zaspokoić wszystkie potrzeby córki, nie jest w stanie sfinansować wszystkiego, 

czego oczekuje nastolatka. W ich rozmowach, które często przeradzają się w kłótnie, 

Michalina wypomina matce, że ciągle usprawiedliwia się brakiem pieniędzy. Z powieści 

można również dowiedzieć się, jak wygląda codzienne życie rodzinne. Bohaterki 

niekiedy mijają się w domu, ponieważ gdy Pani Klepacz wraca z pracy, to jej córka 

wychodzi do znajomych. Jednakże matka zawsze dba o to, aby Michalina miała wcześniej 

przygotowany ciepły posiłek. Niekiedy nastolatka musi do zostawionego dania ugotować 

jakiś dodatek, jak chociażby ziemniaki. Do jej innych obowiązków należy często robienie 

zakupów według spisanej listy czy wynoszenie śmieci. Jak widać, Michalina bierze czynny 

udział w prowadzeniu domu, podobnie jak dzieci w pełnych rodzinach. Ten punkt styczny 

ma podkreślić, że dziecko wychowywane przez samotnego rodzica nie pozostaje  

w gorszej sytuacji. Zupełnie inaczej kształtują się relacje pomiędzy matką a córką, które 

bliższe są koleżeństwu niż rodzicielstwu. Pani Klepacz wielokrotnie pozwala Michalinie 

 
462 K. Szymeczko, Wywrotka..., s. 138. 

463 Zob. B. Ostrowicka, Misia rządzi, Łódź 2011. 
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inicjować kłótnie i krzyczeć na siebie, za co nigdy jej nie karze. W wolnym czasie zdarza 

się, że obie bohaterki idą na wspólne zakupy i starają się rozmawiać się jak „kumpele”. 

Matka nie próbuje też zbytnio ingerować w życie towarzyskie córki, choć czasami prosi 

ją, aby nie zadawała się z niewłaściwymi osobami, jak na przykład z Jośką – 

zdemoralizowaną dziewczyną z osiedla. Koleżeńska relacja między nimi utrudnia pani 

Ewie pełne sprawowanie władzy rodzicielskiej. Jako przykład mogę przywołać nieudolne 

próby zmuszenia córki do wstania do szkoły. W ten sposób autorka chce zasygnalizować, 

że niewłaściwe kontakty zaburzają funkcjonowanie rodziny. Michalina bowiem zaczyna 

stopniowo przejmować kontrolę nad swoją matką, którą zaczyna manipulować. 

Nastolatka zachowuje się w określony sposób (np. próbuje sprowokować matkę) lub 

perfidnie kłamie (np. wymyśla klasowe wyjście do teatru), aby osiągnąć zamierzony cel 

(np. wyjście na całonocną imprezę). Poza tym domowe zachowania Michalina 

wprowadza do relacji ze znajomymi, którymi również zaczyna manipulować. Okłamuję 

swoją przyjaciółkę Sonię, aby pożyczyć od niej trzysta złotych. Tym samym po raz kolejny 

książka adresowana do młodych czytelników podkreśla, że sytuacja rodzinna wywiera 

silny wpływ na nastolatka. 

Beacie Ostrowickiej nie zależy na całkowitej krytyce rodziny typu rodzic – 

dziecko, chociaż stara się w swojej powieści pokazać jej słabe strony. Najbardziej zwraca 

tutaj uwagę na to, że dziecko stara się wykorzystywać swobodę  

i podporządkować sobie matkę lub ojca. W powieściowym świecie autorka daje jednak 

szansę nastoletniej bohaterce, pozwalając jej zastanowić się nad swoich 

postępowaniem. W efekcie Michalina postanawia zmienić swoje relacje z ludźmi, 

opierając je na szczerości. Historia opowiedziana w utworze Misia rządzi ma zatem 

pokazać, że wyuczone w domu rodzinnym zachowania manipulacyjne, pozornie 

uważane za pomocne w życiu, tak naprawdę utrudniają młodej osobie funkcjonowanie 

w innych grupach. Niemniej jednak jej zakończenie wskazuje, że każdy ma prawo do 

naprawienia błędów, które popełnił. 

Przywoływane w tej części powieści dla młodzieży pokazują, że współczesne 

rodziny funkcjonują w zróżnicowany sposób. Można by częściowo zgodzić  

z Grzegorzem Leszczyńskim, że: „Obraz współczesnego domu jest daleki od 

jednoznaczności. Z jednej strony literatura daje nieledwie pomnikowe, monolityczne 
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obrazy budujące i krzepiące, z drugiej strony przeciwnie – eksploruje strefy rozkładu  

i upadku”464. Myślę jednak, że taka dualistyczna klasyfikacja nie obejmuje wszystkich 

typów rodzin obecnych w literaturze dla nastolatków. Jeśli łatwo pozwoli zaklasyfikować 

na przykład rodzinę Nowickich z powieści Hera moja miłość Anny Onichimowskiej czy 

Henselów z Niewzruszenia Ewy Nowak, to w innych przypadkach wyda się 

niewystarczająca. Okazuje się, że można jeszcze wyodrębnić pośrednią kategorią, jaką 

tworzą środowiska rodzinne, które sprawiają wrażenie pozytywnych, ale przechodzą 

wewnętrzny kryzys. Tak jak chociażby państwo Wierzbiccy z książki 110 ulic Małgorzaty 

Gutowskiej-Adamczyk, w których domu od dawna osłabiają się rodzinne więzy.  

W obrazie powieściowych rodzin zwraca jeszcze uwagę poświęcanie coraz częściej 

zainteresowania środowiskom patologicznym, które jeszcze u progu XXI wieku pojawiały 

się w tego rodzaju twórczości „niemal na prawach wyjątku”465. Najpewniej jest to 

konsekwencja zmian, jakie zachodzą w społeczeństwie. Rodziny dysfunkcyjne nie 

stanowią dziś pojedynczych przypadków, które można przemilczeć.  

Jak widać na podstawie przeanalizowanych powieści środowiska rodzinne 

odzwierciedlają panoramę społecznych problemów, przypominając socjologiczne opisy. 

Warto zatem w tym miejscu zastanawiać się nad funkcją(ami), jaką spełnia obraz rodziny 

w twórczości dla młodzieży. Jest to przede wszystkim tło dla zdarzeń, które pomaga 

zrozumieć motywację bohatera. Autorzy starają się bardzo wnikliwe zrekonstruować 

mechanizmy, które rządzą rodziną. Koncentrują się na tworzeniu wewnętrznych więzi, 

które stanowią rodzaj wsparcia w trudnej sytuacji, motywujący do jej przezwyciężenia. 

Na przykładzie opowiadanych historii powieściopisarze pokazują czytelnikom, że 

odpowiednie funkcjonowanie z bliskimi gwarantuje budowanie optymalnych relacji  

z dalszym otoczeniem. Ich narracje mają też spełniać rolę kompensacyjną  

i terapeutyczną, przekazując, że niemal zawsze pozostaje szansa na wykorzystanie 

rodzinnych zasobów i rozwiązanie z ich pomocą pojawiających się trudności. Samo 

 
464 G. Leszczyński, Wielkie małe książki. Lektury dzieci i nie tylko, Poznań 2015, s. 244. 

465 G. Skotnicka, Jaka jesteś polska rodzino we współczesnej beletrystyce dla dzieci i młodzieży? Rekonesans 

tematyczno-problemowy, [w:] Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI wieku,  

red. J. Papuzińska i G. Leszczyński, Warszawa 2002, s. 84. 
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pokazywanie funkcjonowania rodzin nastolatków powinno też zachęcać czytelników do 

oceny własnej sytuacji i poszukiwania zmian, które warto wprowadzić.  

 

4.2. Figura ojca w życiu młodych ludzi 

 

 Rozwijając podjęty w poprzednim podrozdziale temat, chciałbym 

przeanalizować, jaki(e) obraz(y) bycia ojcem został(y) wpisane we współczesną polską 

literaturę adresowaną do nastolatków. Podjęcie tego problemu wynika z różnorodnych 

przemian społeczno-kulturowych w zakresie funkcjonowania człowieka  

w społeczeństwie, jakie mają miejsce w naszych czasach. Kobiety coraz częściej realizują 

nowy model kobiecości i macierzyństwa, który przełamuje tradycyjnie przypisywane im 

role. Nie ograniczają się do prowadzenia domu i wychowywania dzieci, ale też angażują 

się w życie zawodowe. Ma to niewątpliwie ogromny wpływ na kształtowanie koncepcji 

bycia ojcem, która dopasowuje się do panujących realiów466. Przywołane przeobrażenia 

społeczno-kulturowe oddziałują również na literaturę, która utrwala pewne zachowania 

i postawy oraz promuje je wśród czytelników, szczególnie tych wkraczających w dorosłe 

życie i poszukujących wzorców postępowania. 

Rozważania o figurze ojca w życiu nastolatka należy rozpocząć od zdefiniowania 

pojęcia ojcostwa. Jest to jednak termin, który nie posiada jednoznacznego wyjaśnienia. 

Xavier Lacroix467 zauważa, że ojcostwo jest rozumiane na trzy sposoby: cielesny, 

symboliczny i relacyjny. Każdy z nich zostaje porównany do nici, których połączenie 

tworzy całość. W ten sposób ojcostwo staje się więzią, jaką tworzą trzy wyszczególnione 

wcześniej wymiary. Perspektywa cielesności odnosi się do biologicznego definiowania, 

które uwzględnia akt płodzenia. Ojcem jest tutaj ten, kto zapłodnił matkę dziecka (ojciec 

biologiczny). W dzisiejszych czasach istnieją badania, które pozwalają jednoznacznie 

określić fakt pokrewieństwa pomiędzy dzieckiem i rodzicem w przypadku 

 
466 O przemianach modelu ojcostwa na przestrzeni wieków można przeczytać w monografii Historia ojców 

i ojcostwa. Zob. Historia ojców i ojcostwa, red. J. Delumeau i D. Roche, przekł. J. Radożycki, M. Paloetti-

Radożycka, Warszawa 1995.  

467 X. Lacroix, Naucz mnie żyć. Esej o ojcostwie, przeł. M. Jarosiewicz, Poznań 2007, s. 21-40. 
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nieprzyznawania się przez niego czy braku pewności w kwestii ojcostwa. Zatem nawet 

w sytuacji problematycznej można dowieść, kto jest ojcem nowonarodzonego. 

Wymiar symboliczny468 przyjmuje kryterium formalne, które odnosi się do aktu 

społecznego. Według tej perspektywy ojcem jest ten, kto nadał dziecku swoje nazwisko. 

Stanowi to pewnego rodzaju rytuał, który jednocześnie wyraża zobowiązanie do 

zajmowania się nowonarodzonym. Należy wspomnieć, że według obowiązującego 

prawa dziecko urodzone w małżeństwie jest automatycznie uznawane za potomka męża 

i nie wymaga to żadnej symbolicznej deklaracji potwierdzenia. Problemem 

symbolicznego postrzegania ojcostwa może być zatajanie danych ojca przez matkę, co 

zdarza się wśród kobiet samotnych z własnego wyboru bądź porzuconych przez swoich 

partnerów.  

Ostatnia perspektywa uwzględnia aspekt relacyjny spełniania roli ojcowskiej469. 

Zupełnie nieistotne jest tutaj, kto spłodził potomka i kto go uznał. W perspektywie 

relacyjnej przyjmuje się, że ojciec to ten, kto na co dzień zajmuje się dzieckiem. Polega 

to na okazywaniu troski, czułości, zapewnianiu podstawowych potrzeb  

i wychowywaniu. Niewątpliwie jest to bardzo ważny wymiar bycia ojcem, który powinien 

mieć wsparcie w omówionych wcześniej perspektywach. Bowiem pełne ojcostwo 

stanowi połączenie aspektu cielesnego, symbolicznego i relacyjnego.  

Jak widać, bycie ojcem można rozpatrywać odmiennie, biorąc pod uwagę różne 

wymiary tej funkcji. Należy jednak pamiętać, że ojcostwo jest bardzo ważną rolą, która 

trwa przez całe życie. Wymaga ono ciągłej modyfikacji, którą determinuje rozwój dziecka 

i jego zmieniające się potrzeby470. Obecność ojca ma szczególne znaczenie dla chłopców, 

ponieważ dzięki niemu nabierają oni pewności siebie, stanowczości oraz umiejętności 

radzenia sobie w trudnych sytuacjach471. Nie należy jednak zapominać, że wpływ 

męskiego rodzica ważny jest też dla dziewcząt. Ojciec oddziałuje na rozwój intelektualny, 

 
468 Ibidem. 

469 Ibidem. 

470 T. Olearczyk, Znaczenie ojca w życiu dziecka, [w:] Ojcostwo wobec wyzwań współczesności,  

red. D. Kornas-Biela, Lublin 2006, s.83.  

471 A. Piskorowska, Odmienność autorytetu rodzicielskiego matki i ojca, „Pedagogika Katolicka” 2014,  

nr 1, s. 110. 
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moralny i społeczny swoich dzieci, co warunkuje jakość łączącej ich więzi 

emocjonalnej472. 

Ojcostwu przypisuje się spełnianie różnorodnych zadań473, jakie wiążą się  

z potomkiem i rodziną. Z jednej strony wyróżnia się funkcje fizyczne, które obejmują 

udział w akcie płodzenia dziecka i zapewnienie godziwych warunków życia. Obok nich 

wskazuje się role duchowe, czyli wychowywanie potomka i okazywanie mu miłości. 

Obydwa typy zadań przeplatają się i łączą się, aby zagwarantować dziecku jak najlepsze 

warunku rozwoju. Jednakże w dzisiejszych czasach te wszystkie zadania mogą być 

rozłożone na dwóch mężczyzn. Coraz częściej zdarza się, że ojciec biologiczny zapewnia 

dziecku tylko środki finansowe, a ojczym czy partner matki wychowuje je. Wydaje się, że 

jest to zapewne skutek kryzysu, w jakim znalazła się instytucja małżeństwa i rodziny. 

Obecnie obserwuje się spadek liczby zawieranych związków małżeńskich, wzrost liczby 

związków nieformalnych, a także zwiększenie ilości przypadków funkcjonowania dzieci 

poza tradycyjnym modelem rodzinnym. 

Scharakteryzowana sytuacja ma niewątpliwie duży wpływ na pojawienie się 

kryzysu ojcostwa. Jego przyczyny wiążą się jeszcze z transformacją cywilizacyjną, 

laicyzacją, ideologią epoki czy zmianami relacji międzypłciowych474. Podstawowym 

przejawem opisywanego kryzysu jest zanik ojcowskiego autorytetu i przeobrażenie roli, 

jaką ogrywa ojciec. Coraz częściej staje on przed nowymi dla niego wyzwaniami, jakimi 

są chociażby ubieranie czy karmienie dziecka. Zatem wielu młodych mężczyzn ma 

problem z odnalezieniem się w tej roli, gdyż we własnym domu rodzinnym doświadczali 

wzoru ograniczonego zaangażowania w sprawy związane z potomkiem. Może to też 

wiązać się z brakiem modelu męskości w trakcie procesu wychowywania, ponieważ 

dzieci na etapie nauki przedszkolnej i szkolnej funkcjonują przede wszystkim  

w środowisku kobiet-nauczycielek. Przywołana niekorzystna koniunktura prowadzi 

 
472 A. Powojewska, Mężczyzna wobec życiowych wyzwań, „Fides et Ratio” 2013, nr 1, s. 76. 

473 B. Kosiarz, Dylematy współczesnego ojcostwa, 

http://www.ppp2.wroc.pl/l/Pliki/Dylematy_wspolczesnego_ojcostwa.pdf (dostęp 24 sierpnia 2015 

roku).  

474 D. Kornas-Biela, Kulturowo-społeczne przyczyny kryzysu ojcostwa, [w:] Ojcostwo wobec wyzwań 

współczesności, red. D. Kornas-Biela, Lublin 2006, s. 35-47.  
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niekiedy do kolejnego przejawu kryzysu ojcostwa, jakim jest brak ojca. Ma to formę 

nieobecności fizycznej, gdy opiekę nad dzieckiem sprawuje wyłącznie matka. Z drugiej 

strony jest też nieobecność psychiczna, która polega na ograniczeniu kontaktu i więzi  

z potomkiem475. Wydaje się, że ten drugi typ przynosi więcej szkody dziecku i źle wpływa 

na jego dalszy rozwój. Warto zauważyć, że kryzys ojcostwa ma też pozytywną stronę, 

jaką jest inspiracja do jego modyfikacji. Wszelkie przemiany dają szansę mężczyznom na 

wypracowanie nowego modelu bycia ojcem, który będzie odpowiadał ich dzisiejszym 

potrzebom476. 

Omówię teraz, czym charakteryzuje się współczesny model ojcostwa. Już na 

początku trzeba zauważyć, że nie jest to jeden obowiązujący wzorzec. Niemniej można 

wskazać pewne ogólne trendy we współczesnych realizacjach ojcostwa. Przede 

wszystkim nastąpiło zwiększenie zaangażowania mężczyzny w sprawy związane  

z dzieckiem. Przyszli ojcowie chętnie uczestniczą w zajęciach w szkole rodzenia, asystują 

przy narodzinach, a także zajmują się noworodkami477. Poświęcają dużo więcej czasu 

swoim dzieciom w porównaniu do pokolenia ich rodziców. W ten sposób nawiązują 

bardzo bliski kontakt ze swoim potomkiem i od najmłodszych lat umacniają łączące ich 

więzi emocjonalne, które stanowią fundament przyszłych relacji. Zaangażowanie  

w opiekę nad dzieckiem daje ojcom wiele korzyści, wśród których wskazać można m. in. 

poprawę samopoczucia, podwyższenie poziomu satysfakcji z życia czy rozwój kontaktów 

z innymi ludźmi. Trzeba jednak w tym miejscu wspomnieć, że czasami współczesne 

ojcostwo wiąże się ze stresem i poczuciem bezradności, co jest skutkiem wymagań, jakie 

są mu stawiane478. Mimo to prowadzone badania pozwalają na stwierdzenie, że zakres 

uczestnictwa ojca w życiu dziecka i odpowiedzialności za nie będzie stopniowo 

wzrastał479. Jednakże obok nowego modelu ojcostwa wciąż jeszcze funkcjonuje 

podejście tradycyjne, które cechuje się ograniczoną rolą ojca. Jest to jednak wzorzec, 

 
475 M. Gębka, Trzy pytania o kryzys ojcostwa, „Roczniki Socjologii Rodziny” 2006, t. 17, s. 125-128. 

476 D. Kornas-Biela, Kulturowo-społeczne przyczyny kryzysu ojcostwa…, s. 47. 

477 R. D. Parke, Fatherhood, New York 1996, s. 2. 

478 T. Szlendak, Socjologia rodziny..., s. 445-151. 

479 N. J. Cabrera, C. S. Tamis-LeMonda, R. H. Bradley, S. Hofferth, M. E. Lamb, Fatherhood in the Twenty-

First Century, „Child Development” 2000, t. 71, nr 1, s. 132. 
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który bywa krytykowany z uwagi na niedopasowanie do współczesnej sytuacji 

społeczno-kulturalnej.  

Model bycia ojcem znajduje się obecnie w fazie przemian, które przyczyniają się 

do jego wewnętrznego zróżnicowania. Dzisiaj ojcostwo znaczy dużo więcej niż 

spłodzenie dziecka. Na pierwszy plan wysuwa się zaangażowanie w życie dziecka, co jest 

dużym wyzwaniem dla młodych mężczyzn. Mogą oni spełniać swoją rolę w różny sposób. 

Ciekawa wydaje się klasyfikacja stylów bycia ojcem oparta ma metaforze ruchu480. 

Wskazuje się w niej następujące typy: ojciec uciekający (opuścił swoje dzieci fizycznie 

bądź psychicznie), ojciec idący równolegle do dziecka (nie jest zaangażowany w życie 

dziecka, dostarcza środków finansowych), ojciec idący z dzieckiem (wspiera dziecko  

i stawia mu wymagania), ojciec podążający za dzieckiem (pozostawia dziecko bez 

żadnych wymagań i nie podejmuje odpowiedzialności rodzicielskiej), ojciec kroczący 

przed dzieckiem (ogranicza wolność dziecka i decyduje za nie), ojciec przeganiany (jest 

oddzielony od dziecka przez matkę), ojciec znieruchomiały (wycofuje się ze spełniania 

swojej roli), ojciec nieruchomy (uważa, że nie ma dla niego obszaru działań w rodzinie), 

ojciec czekający na włączenie (uważa, że wychowaniem dziecka powinna zająć się 

kobieta), ojciec, przed którym się ucieka (stosuje przemoc wobec dziecka).  Jak widać,  

w dzisiejszych czasach funkcjonuje wiele, czasami dość od siebie odmiennych, strategii 

ojcostwa. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że większość z wymienionych w klasyfikacji 

modeli opisuje niewłaściwe postawy, jakie przyjmują ojcowie. Mimo tego we 

współczesnej kulturze można zaobserwować promowanie nowoczesnego modelu, który 

opiera się na znaczącym zaangażowaniu mężczyzny w życie swojego dziecka. 

Choć ojcowie nie są bohaterami pierwszoplanowymi w literaturze dla młodzieży, 

odgrywają w niej ważna rolę. Ich obecność wiąże się z podejmowaną problematyką, 

która dotyczy m. in. relacji pomiędzy nastolatkiem a rodzicami czy wpływu postaw 

rodzicielskich na zachowanie dzieci. W związku z tym ciekawa wydaje się kwestia modeli 

ojcostwa, jakie są prezentowane w literaturze dla młodzieży, która przyczynia się  

w pewnym zakresie do kształtowania przyszłych postaw czytelników. Przeprowadzone 

przeze mnie badania miały na celu odpowiedź na pytania: Jakie modele ojcostwa 

 
480 E. Trubiłowicz, T. Gosztyła, Style pełnienia roli ojca we współczesnych rodzinach, [w:] Ojcostwo wobec 

wyzwań współczesności, red. D. Kornas-Biela, Lublin 2006, s. 26-30. 
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prezentuje literatura dla młodzieży? Czym się one charakteryzują? Czy literackie obrazy 

ojca są oparte na tradycyjnych wzorcach, czy odzwierciedlają współczesne koncepcje?  

Po dokonanych analizach wybranych najnowszych powieści dla młodzieży mogę 

stwierdzić, że występuje w nich wiele typów ojców. Najczęściej spotykanymi modelami 

ojca są: ojciec tradycyjny, ojciec nowoczesny, ojciec patologiczny i ojciec nieobecny. 

Trzeba tutaj jednak zauważyć, że wyszczególnione kategorie analityczne stanowią 

pewne uproszczenie. Przyczyną jest trudność w jednoznacznym zaszeregowaniu 

poszczególnych postaci, ponieważ realizują one wybrany model ojcostwa, korzystając 

przy tym z elementów innych. Poniżej omówię poszczególne koncepcje bycia ojcem, 

odwołując się jedynie do wybranych tekstów literackich. O wyborze powieści 

zadecydowały dwa aspekty, które się wzajemnie uzupełniają. Po pierwsze, będę 

odwoływał się do książek, w których jest bardzo wyrazisty obraz ojca, co powala na 

głębszą analizę i interpretację. W ten sposób można też zwrócić uwagę na różne wymiary 

charakteryzowanych modeli ojcostwa. Starałem się też tutaj uwzględnić opinię krytyków 

literackich i fakt nagradzania książek za szczególne walory, czego przykładem może być  

wybór lektur z kręgi uznanych za „Książkę Roku” – nagrodę przyznawaną przez Polską 

Sekcję International Board on Books for Young People (IBBY). Jestem przekonany, że 

wskazane przesłanki umożliwiły wybranie najbardziej reprezentatywnych przykładów 

polskiej literatury dla młodzieży. 

Zacznę od omówienie wizerunku ojca tradycyjnego, który dziś może być 

traktowany jako antywzorzec. Według niego ojcostwo polega wyłącznie na dostarczaniu 

środków finansowych, które umożliwiają całej rodzinie właściwe funkcjonowanie. Ojciec 

zapewnia w ten sposób stabilizację i poczucie bezpieczeństwa, ale przede wszystkim  

w sferze ekonomicznej. Mężczyzna nie angażuje się natomiast w żadne inne obowiązki 

związane z funkcjonowaniem domu. Literatura pokazuje go najczęściej jako 

przebywającego w pracy bądź odpoczywającego po niej. Niewątpliwie jest to sposób 

postępowania, który wydaje się anachroniczny i niepasujący do aktualnych czasów.  

Za przykład ojcostwa tradycyjnego można uznać ojca Arety z powieści Sekundnik 

Barbary Stenki481. Mężczyzna jest w powieści postacią drugoplanową, jeśli nie traktować 

go nawet jako postaci epizodycznej. Jego obecność w świecie przedstawionym ściśle 

 
481 Zob. B. Stenka, Sekundnik, Łódź 2013.  
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odpowiada miejscu, jakie zajmuje w domu i rodzinie. Ojciec Arety ogranicza swoją rolę 

do dostarczania środków finansowych, co podkreśla w trakcie rodzinnych rozmów. 

Wydaje mu się, że na tym polega ojcostwo i małżeństwo. Ponadto w ogóle nie angażuje 

się w opiekę nad swoimi dziećmi, przez co traci z nimi kontakt. Szczególną uwagę zwraca 

tutaj sytuacja, kiedy matka Arety zaczyna tajemnicze wyjazdy i pozostawia rodzinę samą. 

Wówczas ojciec zupełnie nie potrafi sprostać nowym wyzwaniom. Nie potrafi 

przygotować posiłku dla dzieci, ani zadbać o higienę najmłodszego syna, wymagającego 

jeszcze opieki i pomocy. Dużo lepiej od niego wykonuje te zadania Areta, która wykazuje 

większe chęci i umiejętność odnalezienia się w nowej sytuacji. Trzeba jeszcze 

wspomnieć, że pasywna postawa ojca obejmuje także typowo męskie zajęcia w domu, 

jak chociażby naprawa kranu w łazience. Mężczyzna z własnej inicjatywy nie podejmuje 

się drobnych prac naprawczych, jak chociażby uszczelnienie cieknącego kranu. Do ich 

wykonania zostaje zmuszany przez swoją żonę, która najczęściej czyni to poprzez 

awantury. Niewątpliwie opisane zachowanie ojca Arety przyczynia się do postrzegania 

go jako życiowego nieudacznika, który nic nie potrafi. Mężczyzna potrzebuje kogoś, kto 

pokieruje jego działaniami. Zatem skoro nikt nie zmusza go do budowania więzi 

emocjonalnej z dziećmi i włączenia się w prace domowe, to staje się on całkowicie 

bierny. Taki obraz ojca w zestawieniu z portretem dynamicznej matki pozwala 

niewątpliwie na krytykę męskości i tradycyjnego ojcostwa, przez co czytelnikom może 

wydawać się komiczny. Warto jeszcze zauważyć, że przedstawiany model ojcostwa łączy 

się z ojcostwem nieobecnym, ponieważ bohater jest w stanie absencji psychicznej. 

Przypomina też ojca idącego równolegle do dziecka, któremu wydaje się, że jego rola 

polega wyłącznie na zaspokajaniu potrzeb materialnych swojej rodziny. 

Wzór tradycyjnego ojca spotkać można jeszcze w Bransoletce Ewy Nowak482, 

która przedstawia miłosne problemy nastoletniej Weroniki. Rodzic młodej dziewczyny 

jest typowym mężczyzną, który nie potrafi zbudować właściwych relacji ze swoją 

dojrzewającą córką. Jego kontakt z nastolatką polega przede wszystkim na łożeniu na jej 

utrzymanie. Wszystkie inne formy budowania więzi, jak chociażby rozmowa  

z dzieckiem, przynoszą fiasko, za co odpowiada wyłącznie ojciec. Mężczyzna w pełni 

ignoruje specyfikę fazy okresu rozwojowego, w jakim jest jego córka. Weronika 

 
482 Zob. E. Nowak, Bransoletka, Kraków 2014. 
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dojrzewa, co wiąże się przede wszystkim z trudnościami w panowaniu nad emocjami  

i przemianami fizycznymi ciała. Prawie w większości sytuacji bezpośredniego kontaktu 

ojciec – córka dochodzi do sprzeczek i napięć. Mężczyzna nie próbuje zrozumieć 

problemów Weroniki, a wręcz za każdym razem zaczyna się śmiać z jej wyglądu lub 

zachowania (np. z płaczu). Przedstawione reakcje jednoznacznie wskazują, że bohater 

jest ojcem tradycyjnym. Widać, że zupełnie nie dostrzega on sfery emocjonalnej swojego 

dziecka. Zamiast tego oczekuje od córki dojrzałości, choć nie pomaga jej  

w osiągnięciu tego stanu. Co gorsze ojciec przekazuje określony wzorzec zachowania 

swojemu synowi, który również próbuje drażnić Weronikę i nie stara się jej zrozumieć. 

Przywoływany portret literacki ma uświadomić, że tradycyjne ojcostwo nie jest 

modelem doskonałym i wymaga zmian. Szczególnie podkreśla to krzywda emocjonalna, 

jakiej doświadcza nastoletnia bohaterka. Ojciec w żaden sposób nie okazuje wsparcia 

swojej córce, a swoim zachowaniem może jedynie wywołać w niej niechęć do mężczyzn.    

Na przywołanie zasługuje jeszcze ojciec Aleksandra – bohatera Końca gry Anny 

Onichimowskiej483. Mężczyzna w pełni wpisuje się w tradycyjne ojcostwo, a także  

w stereotyp męskości, według których ma on dostarczać tylko środków finansowych dla 

rodziny i nie angażować się w jej funkcjonowanie, oczekując jednak szacunku  

i podporządkowania. Na co dzień pracuje jako kierowca, który zajmuje się rozwożeniem 

produktów spożywczych po Europie. W domu pojawia się zatem tylko  

w trakcie krótkich urlopów, a jego obecność zmienia funkcjonowanie rodziny. 

Mężczyzna spędza wtedy swój wolny czas na oglądaniu telewizji lub czytaniu prasy 

sportowej, a do tego pogłębia swój alkoholowy nałóg, pijąc w nadmiarze piwo. Ojciec 

nie wykazuje zainteresowania losem swoich dzieci, ograniczając się do zapewnienia 

środków finansowych na ich podstawowe potrzeby. Należy zwrócić uwagę, że bohater 

powieści Onichimowskiej niejednokrotnie nie pamięta chociażby, które z jego 

potomków będzie zdawało maturę. Mimo to mężczyzna stale przypomina swoim 

dzieciom, że zapewnia im utrzymanie tylko do ukończenia szkoły i uzyskania 

pełnoletności. Nie chce zgodzić się na studia córki, dopiero po namowach żony zmienia 

zdanie. Ponadto ojciec wykazuje ograniczone postrzeganie świata i ludzi. W trakcie 

jednej z rozmów z synem stwierdza, że syn znalazł świetną dziewczynę. Mężczyzna 

 
483 Zob. A. Onichimowska, Koniec gry, Kraków 2012. 
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zwrócił jednak uwagę tylko na jej atrakcyjność fizyczną, nie interesując się jej 

zachowaniem czy intelektem. Podobny brak zdolności do głębszej refleksji można 

zobaczyć w przełomowym wydarzeniu, kiedy syn przyznaje się do problemu  

z określeniem własnej orientacji seksualnej. Wówczas ojciec oświadcza, że po 

ukończeniu osiemnastego roku życia Aleksander ma wyprowadzić się z domu, ponieważ 

nie toleruje się w nim takich zachowań. Mężczyzna nie próbuje zrozumieć sytuacji syna, 

ani porozmawiać z nim o jego problemie. Wręcz przeciwnie, podejmuje decyzję  

o zerwaniu wszystkich relacji ze swoim dzieckiem. Pokazuje to, że nie łączyły go z synem 

żadne bliższe kontakty. Jak widać, ojciec z Końca gry uznaje, że ojcostwo polega na 

dostarczaniu pieniędzy dla rodziny, ale także na możliwości podejmowania decyzji  

w istotnych dla niej kwestiach. Prawdziwe relacje z dzieckiem nie mają tutaj większego 

znaczenia, ojciec nie próbuje ich nawet budować. Kreacja ojca Aleksandra uświadamia, 

jak bardzo postępowanie według tradycyjnego modelu może być krzywdzące dla 

potomków. W ten sposób stawia się nastoletnich czytelników przed refleksją: jak 

powinien zachowywać się ojciec? Pokazując pewne błędy, powieść ma pomóc młodym 

odbiorcom w wyborze właściwego wzoru postępowania w roli rodzica. 

Opozycję wzorca ojca tradycyjnego stanowi model ojca nowoczesnego, który 

uwzględnia aktualne wyzwania, jakie stawia dzisiejsze społeczeństwo i kultura. Ojcostwo 

znacznie rozszerza zakres działań i obejmuje nowe obszary. Mężczyzna, oprócz 

zapewniania środków finansowych, angażuje się w życie dziecka. Chętnie spędza z nim 

czas, wspólnie się bawiąc lub rozmawiając. Ojciec nowoczesny przełamuje stereotyp 

męskości, ponieważ potrafi wysłuchać swoje dziecko, dostrzegać i okazywać emocje. 

Tym samym można go uznać za ojca idącego z dzieckiem, który pomaga mu stać się 

dojrzałym człowiekiem. Charakteryzowany typ ojcostwa można dość często spotkać  

w literaturze dla młodzieży. Być może wynika to z faktu, że za pomocą tekstów 

literackich autorzy starają się upowszechnić ten model, pokazując jego mocne strony. 

Trzeba jednak pamiętać, że nie zawsze jest to ich celem.  

Na miano ojca nowoczesnego zasługuje z pewnością ojciec osiemnastoletniej Oli, 

która jest bohaterką powieści Plotkarski SMS Marty Fox484. Mimo że nie przebywa on  

z córką na co dzień z uwagi na odległe miejsce pracy, ich kontakt ocenić można jako 

 
484 Zob. M. Fox, Plotkarski SMS, Łódź 2012. 
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bardzo dobry. Dla ojca Oli dużo większe znaczenie ma budowanie więzi emocjonalnych 

z nią, dzięki którym czują się potrzebni sobie na wzajem. Mężczyzna bardzo chętnie 

rozmawia z nastolatką, co przyczynia się do okazywania sobie wzajemnego zaufania. Ich 

rozmowy dotyczą różnych spraw, które niekiedy stanowią tabu w wielu rodzinnych 

relacjach, jak chociażby miłość i zakochanie. W ten sposób ojciec Oli przełamuje 

stereotyp mężczyzny-ojca, który przedstawia go jako niewrażliwego, małomównego  

i nieangażującego się w sprawy dzieci. Bohater powieści nie wstydzi się okazywać  

i mówić o emocjach, co pomaga mu w nawiązaniu świetnego kontaktu z dorastającą 

córką. Ważnym elementem zachowania ojca Oli jest komunikacja niewerbalna, która 

pozwala bez słów przekazać wiele informacji. Szczególne znaczenie ma dotyk, za pomocą 

którego można okazać miłość czy wsparcie. Mężczyzna potrafi swobodnie przytulić 

swoją córkę, co nie ma żadnego podtekstu erotycznego, a jedynie wzmacnia więzi 

pomiędzy rodzicem i dzieckiem. Przedstawiony portret pokazuje, jak wiele można 

zyskać, rezygnując z kanonicznego modelu ojcostwa. Zarówno córka, jak i jej rodzic, 

zyskują przyjaźń dającą wsparcie w trudnych chwilach. Pokazując pozytywne aspekty, 

autorka propaguje ten wzorzec jako właściwy do naśladowania. 

Za ojca nowoczesnego można niewątpliwie uznać Cezarego z powieści Rokko 

Barbary Ciwoniuk485. Jednakże w porównaniu z wcześniej omówionym przykładem jego 

ojcostwo ma zupełnie inne priorytety i zasady, które mogą budzić wiele wątpliwości. 

Należy jednak zauważyć, że ma ono charakter dynamiczny, ponieważ postawa ojca ulega 

zmianom. Na początku Cezary traktuje swojego siedemnastoletniego syna jak człowieka 

dorosłego, który nie potrzebuje opieki i nadzoru. Pozwala mu na własny styl życia i nie 

stawia żadnych wymagań. Z jednej strony taka postawa rodzicielska przypomina relacje 

koleżeńskie, które cechują się pewną swobodą i wzajemną równością wobec siebie. 

Czasami może to przyczynić się do stworzenia pozytywnych relacji pomiędzy ojcem  

i dzieckiem, jednak nie stanowi to stałej zasady. Istnieje jeszcze druga możliwość, która 

wiążę się z przeciwnymi rezultatami. Ojciec–kolega może bardzo szybko ułatwić 

swojemu dziecku zejście na złą drogę. W przypadku Cezarego przyczyną przyjętego 

modelu ojcostwa jest głównie jego niedojrzałość. Mężczyzna mimo swojego wieku wciąż 

poświęca życie na zabawę i imprezy, przez co przypomina nastolatka. W związku z tym 

 
485 Zob. B. Ciwoniuk, Rokko, Łódź 2013. 
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nie jest on w stanie wymagać od swojego syna dojrzałości. Postawa Cezarego ulega 

jednak zmianie, kiedy Roch odkrywa tajemnicę śmierci matki. Wówczas między 

mężczyznami dochodzi do rozmowy, która pozwala wykazać się ojcowi. Okazuje się, że 

potrafi on prowadzić poważną rozmowę z nastolatkiem. Mężczyzna wyjaśnia sprawy  

z przeszłości i nie krępuje się trudnych tematów, jak chociażby domniemany romans.  

W ten sposób udowadnia Rochowi, że może on mieć w ojcu wsparcie i zrozumienie. 

Literacki portret Cezarego uświadamia, że nowoczesne ojcostwo może czasami 

przekroczyć granice. Wówczas mężczyzna przestaje być ojcem i staje się kolegą, co 

zaciera charakter rodzicielskiej relacji. Niemniej jednak mocno akcentuje się tutaj 

aktywną obecność ojca, który powinien rozmawiać ze swoim dzieckiem w każdym 

wieku. Dialog pozwala bowiem na budowanie trwałych więzi, które stanowią ostoję dla 

małoletnich.  

Oprócz omówionych dotychczas typów ojcostwa trzeba zwrócić jeszcze uwagę 

na ojcostwo patologiczne. Ten typ relacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem ma negatywny 

charakter i wiąże się z sytuacjami, w których ojciec stanowi poważne zagrożenie dla 

swojego dziecka. Z pewnością można go potraktować jako przejaw antyojcostwa, które 

ignoruje wszelkie pozytywne relacje ze swoim potomkiem. Ojciec jest tutaj postacią, 

która nie czuje żadnych zobowiązań wobec dziecka, ani tym bardziej więzi emocjonalnej. 

Poza tym cechuje go niewłaściwy stosunek wobec potomków, co przejawia się 

stosowaniem różnych form przemocy. Ojca patologicznego można utożsamić  

z wyszczególnionym wcześniej typem ojca, przed którym się ucieka. Wprowadzenie tej 

kategorii rodzica do literatury ma niewątpliwie swoje uzasadnienie w tym, że dzieci 

niejednokrotnie doświadczają takich patologicznych relacji. Dzięki temu pisarze 

zwracają uwagę na problem niewłaściwej realizacji ojcostwa, a jednocześnie starają się 

pomóc czytelnikom w zrozumieniu mechanizmu funkcjonowania ojca patologicznego  

i rozwiązaniu problemów związanych z zaistniałą patologią. W ten sposób powieści 

przedstawiające rodzica patologicznego mogą spełniać funkcję terapeutyczną. 

Tej charakterystyce odpowiada postać ojca Marcysi Mączkówny z powieści Zła 

dziewczyna Beaty Ostrowickiej486. Mężczyzna jest nałogowym alkoholikiem, co 

uniemożliwia mu panowanie nad własnym zachowaniem i wpływa na trudną sytuację 

 
486 Zob. B. Ostrowicka, Zła dziewczyna, Łódź 2014. 
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materialną w domu rodzinnym. Ze wspomnień bohaterki wynika, że ojciec wielokrotnie 

stosował przemoc wobec matki i dzieci. Swoją postawą terroryzował pozostałych 

domowników i zabraniał im mówienia o doświadczalnej krzywdzie. Zatem można 

przypuszczać, że dzieci nie miały dla niego żadnego znaczenia i nie poczuwał się do 

obowiązków wobec nich. Nie zależało mu na zdobywaniu pieniędzy dla rodziny, ani tym 

bardziej na budowaniu kontaktu z nią. Wspomnienia Marcysi znalazły potwierdzenie  

w dwóch sytuacjach, w których ojciec wykazał się bezwzględnością, egoizmem i agresją. 

W trakcie stypy po zmarłej ciotce mężczyzna brutalnie pobił swoją córkę przy reszcie 

rodziny, ponieważ nie zgadzał się z jej decyzją w sprawie rozdysponowania otrzymanego 

spadku. Ojciec próbował w ten sposób zmusić Marcysię do zmiany postanowienia. 

Drugim przykładem było jego zachowanie, kiedy spotkał córkę przed remizą strażacką  

w rodzinnej miejscowości. Na początku mężczyzna nie poznał nastolatki, lecz kiedy ją 

rozpoznał, napluł przed nią. Obydwie sytuacje jednoznacznie udowadniają, że ojciec 

Marcysi nie przejawia żadnych oznak miłości ojcowskiej. Ponadto jego postawa świadczy 

o całkowitym braku szacunku wobec drugiego człowieka, przez co stanowi on antywzór. 

Bohatera powieści interesuje wyłącznie zaspokojenie własnych potrzeb  

i spełnianie postanowień, które nie uwzględniają oczekiwań otaczających go ludzi. Bez 

wątpienia można przyznać, że przywołany obraz ojcostwa przeczy podstawowym 

założeniom tej relacji. Przyczyn takiego zachowania należy szukać w chorobie 

alkoholowej, która zaburzyła właściwe funkcjonowanie mężczyzny. Trzeba jeszcze 

zauważyć, że po dramatycznych zdarzeniach Marcysia przestaje utrzymywać kontakt  

z ojcem. Można to interpretować jako ucieczkę przed agresorem, co w konsekwencji 

prowadzi do całkowitego zatarcia się relacji. 

Jako przykład ojca patologicznego podać można również ojca nastoletniej 

Martyny Kruk, czyli Kury z powieści Herbata z jaśminem Agnieszki Gil487. Opiekun nie 

interesuje się losem swojej córki, ogranicza się jedynie do opłacania jej utrzymania. 

Sytuację skomplikował fakt, że po śmierci matki Martyny ojciec ponownie się ożenił. 

Jego nowa partnerka przejęła władzę w domu i zaczęła źle taktować pasierbicę. W tej 

sytuacji ojciec stał się postacią drugoplanową, został pozbawiony możliwości 

decydowania o rodzinie. Nawet skargi córki nie wpłynęły na zmianę jego zachowania. 

 
487 Zob. A. Gil, Herbata z jaśminem, Warszawa 2012.  
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Ojciec próbował rozmawiać z córką, ale nie chciał pomóc swojemu dziecku. Mężczyźnie 

zależało jedynie na zlikwidowaniu napiętej sytuacji, nie zwracał uwagi na apele córki  

i przykrości, jakich ona doświadczała. Zatem ojciec nie był dla Martyny ani wsparciem, 

ani gwarantem poczucia bezpieczeństwa. Wolał okazywać bierność wobec córki, aby nie 

wywołać konfliktu z nową żoną. Jego postawa cechuje się zatraceniem miłości 

ojcowskiej i odrzuceniem dziecka. Poza tym w zachowaniu ojca Martyny niepokojące 

jest również uzależnienie od alkoholu, które prowadzi do braku kontroli nad własnym 

życiem. W efekcie trudno mu się sprawuje jakikolwiek nadzór nad własnym dzieckiem  

i reaguje na jego problemy. Pijany mężczyzna nie okazuje żadnego zainteresowania 

podstawowymi spraw bytowych córki. Nie wie nawet, czy Martyna jest w domu, czy jest 

głodna. Omówiony wizerunek ojca pokazuje, jak wygląda degradacja ojcostwa. Dziecko 

jest tutaj odsuwane na dalszy plan, a na pierwsze miejsce wysuwają się wyłącznie 

potrzeby mężczyzny. Warto jeszcze zauważyć, że brak ojcowskiej miłości ma bardzo 

poważne konsekwencje dla córki. Dziewczyna ma problem z okazywaniem uczuć  

i tworzeniem relacji interpersonalnych, co utrudnia jej normalne życie.  

Literackie przykłady przywołują jeszcze przypadek ojca nieobecnego, który nie 

pojawia się w życiu dziecka. Jego nieobecność przybierać może różnorodne formy  

i wiązać się z wieloma powodami, jakie najczęściej stanowią śmierć, rozwód rodziców, 

ukrywanie prawdy przez matkę czy też niechęć mężczyzny wobec dziecka. Każda  

z tych sytuacji zazwyczaj negatywnie wpływa na dziecko, które nie doświadcza pełnej 

miłości rodzicielskiej. Może to przyczyniać się do poczucia odrzucenia i samotności,  

a także uczynić z dziecka obiekt żartów ze strony otoczenia. Literatura dla młodzieży ma 

na celu wyjaśnienie przyczyn nieobecności ojca w rodzinie, jak również oswojenie 

czytelników z taką sytuacją. W dzisiejszych czasach coraz częściej bowiem zdarza się, że 

dziecko jest wychowywane tylko przez jednego rodzica. 

Z sytuacją absencji ojca spotkać się można w cyklu powieściowym Jeżyciada 

Małgorzaty Musierowicz488. Jest to problem, który pojawia się w życiu córek Gabrieli – 

matki samotnie wychowującej dzieci. Ich ojciec, Janusz Pyziak, porzuca rodzinę we 

wczesnym dzieciństwie Róży i przed narodzeniem Laury. Mężczyzna wyraźnie 

 
488 Zob. M. Musierowicz, Tygrys i Róża, Łódź 1999; M. Musierowicz, M. Musierowicz, Żaba, Łódź 2005; 

M. Musierowicz, Czarna polewka, Łódź 2006; M. Musierowicz, Sprężyna, Łódź 2008. 
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udowadnia, że nie osiągnął jeszcze pełnej dojrzałości i nie potrafi być ojcem. Jego 

zniknięcie z życia córek nie ogranicza się do samej wyprowadzki z domu, lecz polega 

przede wszystkim na zerwaniu wszystkich kontaktów z dziećmi i całkowitej rezygnacji  

z podejmowania obowiązków rodzicielskich. Janusz Pyziak nie wspiera finansowo córek, 

ani nie uczestniczy w żaden sposób w ich życiu. Ojcostwo nieobecne jest tutaj 

świadomym wyborem bohatera, który wykazuje się egoizmem. Absencja ojca ma 

konsekwencje dla dzieci, które tracą męski wzór. Szczególne znaczenie ma on w cyklu 

powieściowym Małgorzaty Musierowicz, gdzie zadaniem wychowawczym ojca jest 

pomaganie córce w zdobyciu umiejętności podejmowania decyzji489. W tym przypadku 

córki Gabrieli mają wsparcie w dziadku i drugim mężu matki, którzy starają się 

zrekompensować im brak ojca. Po latach Janusz Pyziak próbuje nawiązać kontakt  

z Różą i Laurą, co jednak kończy się niepowodzeniem. Na podstawie przedstawionego 

portretu ojca można wnioskować, że bycie nim nie może ograniczać się do 

epizodycznych działań. Wymaga ono poświęcenia i zainteresowania przez całe życie 

potomstwa. Nawet najszczersze intencje na odbudowę zerwanych kontaktów nie muszą 

być odebrane pozytywnie, gdy dziecko doświadczyło odtrącenia ze strony ojca. 

Brak ojca jest również problemem nastoletniej Halinki z powieści Kawa  

z kardamonem Joanny Jagiełło490. Jest to jednak zupełnie inny przypadek, ponieważ 

nieobecność spowodowana jest śmiercią mężczyzny. W tej sytuacji trzeba zupełnie 

inaczej patrzeć na kwestię ojcostwa, powstrzymując się od pochopnej krytyki i oceny. 

Ojciec został tutaj bowiem pozbawiony możliwości spełnienia swojej roli. Trzeba jednak 

zauważyć, że zazwyczaj jego śmierć wiążę się z dwoma typami skutków. Po pierwsze, 

dziecko traci rodzica, który gwarantował mu bezpieczeństwo. Na szczęście  

w przypadku Haliny pojawił się ojciec zastępczy, który traktował ją jak córkę. Drugi 

skutek stanowi pogorszenie się sytuacji materialnej rodziny, co może utrudnić dziecku 

normlane życie. Utrata ojca spowodowała, że Halinka i jej matka musiały zamienić 

mieszkanie na mniejsze. Ich sytuacja materialna się pogorszyła, ponieważ za zdobywanie 

 
489 A. Szwagrzyk, „Dziewczynka wychowana bez dobrego wzorca męskiego może łatwo zdziwaczeć”.  

O seksualności w Jeżycjadzie Małgorzaty Musierowicz, [w:] Seksualność w najnowszej literaturze polskiej, 

red. T. Dalasiński, A. Szwagrzyk, P. Tański Toruń 2015, s. 114. 

490 Zob. J. Jagiełło, Kawa z kardamonem, Łódź 2012. 
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rodzinnych finansów stała się odpowiedzialna tylko jedna osoba. Joanna Jagiełło 

wykreowała obraz ojca nieobecnego, eksponując w nim konsekwencje jego absencji. 

Jednocześnie dzięki pozytywnemu rozwoju fabuły powieść Kawa  

z kardamonem odgrywa rolę terapeutyczną, pokazując odbiorcom, że można poradzić 

sobie z taką sytuacją. 

W tym podrozdziale nie omówiłem wszystkich możliwych portretów ojca, jakie 

pojawiają się w literaturze dla młodzieży. Przedstawiłem jedynie kategorie, które 

najczęściej funkcjonują w tego rodzaju twórczości literackiej. Przeprowadzone badania 

pozwalają jednak stwierdzić, że literackie portrety ojca są zróżnicowane  

i zindywidualizowane. Wciąż istnieje jeszcze wzorzec ojca tradycyjnego, który ogranicza 

swoją rolę do zaspokojenia potrzeb materialnych dzieci. Obecność tego modelu służy 

przede wszystkim krytyce, która ma celu pokazanie strat, jakich doświadcza tutaj 

dziecko. Na przeciwległym biegunie sytuuje się ojciec nowoczesny, który rozszerza 

zakres swojego uczestnictwa w życiu rodziny. Nie można tutaj jednak wskazać jego 

wyznaczników, ponieważ ten model cały czas ewoluuje491. Mimo to widać, że taki 

wizerunek jest chętnie promowany w tekstach literackich z uwagi na korzyści, jakie 

otrzymuje rodzic i jego potomek. Literatura zwraca też uwagę na ojców patologicznych, 

którzy stanowią źródło krzywdy dla dzieci. Ich przywołanie ma celu pokazane 

ewentualnych zagrożeń przyjęcia takiej postawy, jak pomóc czytelnikom, którzy 

doświadczają takich relacji. Wśród innych funkcjonujących w literaturze modeli można 

wyróżnić jeszcze ojca nieobecnego, który obejmuje dwie odmienne sytuacje: 

opuszczenie dziecka lub jego osierocenie. Jest to kategoria najtrudniejsza do oceny, 

ponieważ musi uwzględniać różne okoliczności. Przywołane w tym podrozdziale 

koncepcje nie stanowią jednak sztywnej klasyfikacji i nie da się ich precyzyjnie 

scharakteryzować. Mają jedynie pomóc uszeregować omawiane oblicza ojcostwa, które 

zasługują na pewno na głębszą refleksję i dalsze badania. 

Warto w tym miejscu wspomnieć jeszcze o tym, jak nastoletni czytelnicy mogą 

postrzegać przedstawione wzorce bycia ojcem.  Jest to uzależnione od indywidualnych 

 
491 Zob. A. Rejowska, Wizerunek ojcostwa w polskiej reklamie telewizyjnej, „Dyskursy Młodych 

Andragogów” 2015, t. 16, s. 366; M. Bierca, „Szklana” rzeczywistość a Kowalscy wokół nas – seriale  

a przemiany męskości we współczesnej Polce, „Dyskursy Młodych Andragogów” 2015, t. 16, s. 337. 
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doświadczeń odbiorcy, związanych z funkcjonowaniem własnej rodziny. W grupie 

młodzieży, która ma ojców, okazujących pełne zainteresowaniem losem dziecka 

(wzorzec ojca nowoczesnego), przywoływane portrety rodziców nie przyciągają uwagi 

czytelnika. Zupełnie inaczej może być w przypadku nastolatków, którzy z autopsji znają 

ojcostwo tradycyjne, patologiczne czy nieobecne. Dla nich każdy opis ojca  

o negatywnym nacechowaniu skłania do refleksji nad własnymi doświadczeniami.  

W efekcie może to pomóc w zrozumieniu sytuacji rodzinnej i dostosowania się do niej. 

Dla tej grupy odbiorców ważne są również modele ojcostwa nowoczesnego, które 

umożliwiają stworzenie sobie własnej wizji bycia ojcem do realizacji w dorosłym życiu. 

Podsumowując podjęte tutaj rozważania o wizerunku ojca w polskiej literaturze 

dla młodzieży, mogę stwierdzić, że przedstawione zróżnicowanie nie jest przypadkowe. 

Przede wszystkim stanowi ono odzwierciedlenie współczesnego społeczeństwa492,  

a w szczególności rodzin, w których funkcjonują opisane wzorce. Jednakże ważniejsze 

wydaje mi się, że pisarze poruszający problem ojcostwa chcą pokazać czytelnikom, jakie 

korzyści i zagrożenia zarówno dla dziecka, jak i dla rodzica, przynosi realizacja 

konkretnego modelu. Trzeba jednak zauważyć, że większej krytyce poddawane są 

modele negatywne, czyli: ojca tradycyjnego, ojca patologicznego i ojca nieobecnego.  

W ten sposób próbuje się propagować, przywoływaną już na początku tekstu refleksję 

Lacroix, która akcentuje, że ojcostwo składa się z kilku aspektów, które powinny się 

uzupełniać. Wówczas można mówić o prawdziwym byciu ojcem, które sprzyja rozwojowi 

potomka.  

 

 
492 Do podobnych spostrzeżeń doszła Jadwiga Jawor-Baranowska, badając obraz ojca w literaturze 

dziecięcej. Por. J. Jawor-Baranowska, O wybranych modelach ojcowskich w literaturze dla dzieci  

i młodzieży, „Guliwer” 2014, nr 2, s. 25-27.  
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Zakończenie 

 

 Świat literatury, podobnie jak i cała kultura, podlega ciągłym przemianom, co 

czyni go dynamicznym i różnorodnym. Wciąż wydawane są kolejne książki, a wśród nich 

takie, które wymykają się teoretycznym ramom sformułowanym przez 

literaturoznawców i poprzez swoją oryginalność wywołują zainteresowanie krytyków 

literackich. Obserwując mapę najnowszego piśmiennictwa, można zauważyć, że 

powstają albo nabierają znaczenia nowe gatunki (na przykład dystopie) czy prądy,  

a niejednokrotnie także wyodrębniają się autonomiczne dziedziny literackiej twórczości. 

Jedną z nich jest literatura dla młodzieży, która jeszcze w ubiegłym stuleciu w Polsce była 

traktowana jako jednolita całość wraz z twórczością adresowaną do niedorosłego 

odbiorcy. 

 W XXI wieku zaczęła ona pretendować do rangi odrębnej gałęzi piśmiennictwa, 

wyróżniającej się zestawem unikalnych właściwości. Znaczącą rolę odegrało tutaj 

wyłączenie przez wydawców osobnej kategorii twórczości dla nastolatków, która cały 

czas rozwija się i wzbogaca o nowe publikacje. Obecnie popularne stały się tam serie 

wydawnicze, jak chociażby „Plus minus 16” (Wydawnictwo Literatura) czy „Seria  

z kropką” (Wydawnictwo Nasza Księgarnia), co motywuje czytelników do 

systematycznej lektury kolejnych nowości. Warto w tym miejscu zauważyć, że liczba 

wydawanych książek, które zostały napisane po polsku, pozostaje podobna do liczby 

tłumaczeń tego typu publikacji z innych języków. Tym samym można stwierdzić, że 

rodzima literatura dla młodzieży nie jest marginalizowana. Za kolejną przyczynę jej 

wyodrębnienia się trzeba uznać zespół zdarzeń tworzących życie literackie, wśród 

których prymarne znaczenie ma promocja czytelnictwa wśród młodych ludzi 

prowadzona zarówno przez biblioteki, jak i inne organizacje społeczne (np. Fundacja 

„ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”). Muszę jednak nadmienić, że upowszechnianie 

polskich lektur ma nieco słabszą siłę oddziaływania. Wynika to z faktu, że często wokół 

obcojęzycznych powieści dla nastolatków prowadzi się szereg działań 

popularyzatorskich, jaki są m. in. opracowywanie gier komputerowych na ich motywach 
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czy przygotowywanie adaptacji filmowych, a także tworzenie różnych gadżetów z nimi 

związanych. 

 Na podstawie szczegółowych studiów lekturowych i przeprowadzonych badań 

mogę dziś potraktować pojęcie „literatury dla młodzieży” jako osobne hasło  

w dyskursie literaturoznawczym. Sam termin najłatwiej wyjaśnić poprzez kategorię 

odbiorcy, mówiąc, że jest ona działem piśmiennictwa skierowanym do nastolatków. 

Niemniej jednak kwestia potencjalnego czytelnika pozostaje mglistym kryterium 

definicyjnym, ponieważ kategoria młodzieży może być różnie postrzegana przez 

odmienne dziedziny nauk humanistycznych czy nauk społecznych, a do tego podlega 

nieustannemu wpływowi czynników kulturowych, wyznaczających jej zakres. 

Najbardziej precyzyjny sposób zdefiniowania literatury dla młodzieży opiera się na 

następujących wskaźnikach: 1) świadome zaadresowanie książek przez twórców do 

nastoletniej grupy wiekowej, 2) umieszczenie ich w ofercie wydawniczej przeznaczonej 

dla tych czytelników i 3) ich faktyczna lektura przez młodych ludzi. Weryfikacja podanych 

kryteriów mogłaby być problematyczna, szczególnie w przypadku nowości 

wydawniczych, dlatego słuszne wydało mi się poszukiwanie innego sposobu 

definiowania literatury dla młodzieży. 

 Nim jednak go przedstawię, chcę zauważyć, że najnowszą polską twórczość dla 

nastolatków stanowi niemal wyłącznie proza. Stąd też swoje refleksje opieram na 

analizie powieści przeznaczonych dla młodego czytelnika. Pomocne w określaniu 

przynależności konkretnego tekstu literackiego do literatury dla młodzieży okazało się 

wskazanie kilku uniwersalnych cech w jej wewnętrznej strukturze. Najważniejszym 

wyróżnikiem literatury dla młodzieży wydaje się obecność nastoletniego bohatera, przez 

którego pryzmat ukazywany jest świat przedstawiony. Często staje się on 

pierwszoosobowym narratorem albo pozwala narracji personalnej uchwycić swoją 

perspektywę, co podnosi poziom autentyzmu przedstawianych zdarzeń czy przemyśleń. 

Młodzieżowy bohater staje się centralnym elementem literackiej rzeczywistości, który 

determinuje wybrany przez autora zakres tematyczny. Oczywiście na podejmowaną 

problematykę ma wpływ specyfika okresu dojrzewania, jak i aktualne dylematy, z jakimi 

spotykają się współcześni autorowi nastolatkowie. Trzeba jednak zaznaczyć, że to 

powieściopisarz dokonuje ostatecznej decyzji, o których kwestiach pisać, a które 
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pozostawić przemilczane. Pomimo posiadanej autonomii autorzy najnowszych powieści 

dla młodzieży swobodnie przekraczają granice tabu, otwierając tę literaturę niemalże na 

wszystkie problemy. W polskich książkach dla nastolatków pojawi się zatem temat 

przemocy, samobójstwa, młodzieńczego onanizmu, pierwszych kontaktów seksualnych, 

nieplanowanej ciąży czy eksperymentowania z narkotykami. Jest to signum temporis 

rzeczywistości, w której obecnie funkcjonują młodzi ludzie. 

 W podjętych w tej pracy rozważaniach skupiłem się na zrekonstruowaniu, jak 

okres adolescencji i rodzina nastolatków są przedstawiane w polskich powieściach dla 

młodzieży. Jedną z widocznych tendencji stanowi ukazywanie trudnych warunków, 

niekiedy wręcz sytuacji granicznych, z którymi muszą poradzić sobie bohaterowie 

literaccy. Witek z powieści Jasne dni, ciemne dni przejmuje obowiązki głowy rodziny 

(przykład parentyfikacji), zaś Ania z utworu Jak ziarnka piasku doświadcza gwałtu  

i samobójstwa przyjaciółki. W ten sposób autorzy starają się zaakcentować, że świat 

współczesnego nastolatka jest pełen problemów, które zmuszają go do zdobycia 

dojrzałości psychicznej, czasami wcześniej od rówieśników, jak w przypadku Kuby  

z Mostu nad Missisipi. Mimo pojawiających się przeciwności nastoletni bohaterowie 

pomyślnie przechodzą wszystkie próby, co ma dawać nadzieję na rozwiązanie własnych 

problemów przez potencjalnych czytelników. W literackim obrazie adolescencji istotne 

miejsce zajmuje doświadczanie przez młodzież agresji i przemocy. Wprowadzenie tego 

problemu służy przede wszystkim do opisania mechanizmów, wedle których działają 

zachowania agresywne czy przemocowe. Jako przykład mogę wskazać cykl powieściowy 

o Feliksie, Necie i Nice, ilustrujący przyczyny, przejawy i skutki przemocy  

w szkole. Natomiast powieść Zła dziewczyna stanowi studium przypadku przemocy 

domowej, a utwór Do pierwszej krwi opowiada o prześladowaniu na tle rasowym. Dla 

autorów kluczowa staje się postać ofiary agresji lub przemocy, dzięki czemu możliwe 

staje się pokazanie, co ona odczuwa i jak to wpływa na jej życie. W analizowanych 

powieściach dla młodzieży porusza się również kwestie związane z młodzieńczą miłością 

i seksualnością, co można uznać za najciekawszy element dla potencjalnych czytelników. 

Funkcjonuje tutaj szeroki diapazon ujęć, który wynika z różnego podejścia do tego 

rodzaju tematów. Część autorów nadal propaguje motyw romantycznego uczucia, 

któremu daleka jest bliskość seksualna, co widać chociażby w powieści Klasa pani Czajki. 
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Inni próbują odkryć przed odbiorcami iluzoryczność pierwszej miłości, która często staje 

się tylko sprawdzianem budowania relacji z innymi ludźmi (Nie do pary). Osobne miejsce 

zajmuje wprowadzanie do powieści dla młodzieży różnych aspektów seksualności 

człowieka, jak onanizm, inicjacja seksualna, zachodzenie w ciążę czy też 

nieheteronormatywna tożsamość seksualna. Nie ma to z pewnością znamion ujęcia 

pornograficznego, a raczej pomaga w podjęciu dialogu z czytelnikiem na tematy, które 

często bywają omijane w rozmowach z dorosłymi. Naszkicowany obraz adolescencji ma 

uwrażliwić potencjalnych czytelników na różnorodne problemy, a także zachęcić ich do 

stawiania pytań i rozważania dylematów powieściowych rówieśników. Dzięki temu 

literatura dla młodzieży pomaga swoim odbiorcom skonfrontować się z problemami 

dojrzewania i wejść w dorosłe życie. Szczególne znaczenie ma tutaj fakt, że autorzy 

prowadzą nastoletnich bohaterów przez typowe kryzysy, jak i przez niecodzienne 

trudności. Każda tego rodzaju sytuacja ma wzbogacić doświadczenie młodego czytelnika 

i pomóc w wypracowaniu właściwego modelu jej przezwyciężania.  

 Panorama dorastania jest poszerzona o opisy funkcjonowania rodzin, w których 

wychowują się młodzi dorośli. Autorzy starają się wiernie odzwierciedlać obrazy polskich 

domów z początków XXI wieku, nie idealizując i nie unikając trudnych tematów. Na 

przykładzie Henselów z powieści Niewzruszenie czytelnik dowiaduje, że rodzice czasami 

nie umieją podołać podstawowym obowiązkom, ale starają się być wsparciem dla 

swoich dzieci. Powieściopisarze podejmują się analizy środowiska rodzinnego, które 

zostaje skonfrontowane z nieoczekiwaną trudną sytuacją, jak u Wierzbickich z 110 ulic 

czy u Nowickich z książki Hera moja miłość. Przedstawiane trudności umożliwiają 

pokazanie, jakie mechanizmy rządzą rodziną i co decyduje o jej trwałości. W powieściach 

dla młodzieży pojawią się również przykłady samotnego rodzicielstwa, dzięki którym 

czytelnik może poznać specyfikę takiego modelu wychowawczego. Zwraca się tutaj 

szczególną uwagę na konsekwencje takiego układu. W rodzinie niepełnej nastoletni 

bohater może przejąć rolę nieobecnego rodzica jak Basia Mularczyk z powieści 

Wywrotka albo zaczyna manipulować bliskimi niczym Michalina z utworu Misia rządzi. 

Realistyczne odtwarzanie scen z życia różnych typów rodzin ma uświadomić czytelnikom 

różnorodność i sposoby funkcjonowania, ale przede wszystkim przestrzec ich przed 

błędami dorosłych. Podobną wymowę mają powieściowe opisy figur ojców, których rola 
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uległa zmianie w dzisiejszej rzeczywistości. Na kartach powieści spotkać można ich 

różnorodne kreacje, co pomaga czytelnikom w zbudowaniu własnego wzorca. 

Najwyraźniej rysuje się opozycja pomiędzy ojcem tradycyjnym a ojcem nowoczesnym, 

która służy do skrytykowania pierwszego i promowania drugiego. Tata Arety z powieści 

Sekundnik dostarcza jedynie środków finansowych dla swoich dzieci i nie dba  

o budowanie z nimi więzi. Natomiast jego odpowiednik z utworu Plotkarski SMS, mimo 

częstych wyjazdów do pracy poza miejscem zamieszkania, stara się utrzymać jak 

najlepsze kontakty ze swoją nastoletnią córką. Odrębną kategorię stanowi ojciec 

patologiczny, który zaburza właściwe funkcjonowania dziecka, co widać na przykładzie 

bohaterki książki Herbata z jaśminem. Autorzy powieści dla młodzieży podejmują 

dyskusję nad istotą ojcostwa, analizując różne jego wymiary i modele. Choć unikają 

bezpośredniej oceny powieściowych figur ojców, to poprzez fabułę uświadamiają 

czytelników, że w relacjach rodzicielskich ważne jest zaangażowanie, wsparcie  

i okazywanie miłości.  

 Jak widać, powieściowy świat, w jakim żyją nastolatkowie, jest niemal odbiciem 

rzeczywistości, w jakiej funkcjonują potencjalni odbiorcy. Autorzy bez większych 

wątpliwości poruszają problemy, które uznawano za tabu obyczajowe albo po prostu za 

nieodpowiednie dla młodzieżowego czytelnika, i sytuują młodego bohatera  

w sytuacjach kryzysowych. Posługują się realistycznym opisem i dramatyzmem zdarzeń, 

które czasami mogą wzbudzać kontrowersje; przy czym należy pamiętać, że  

w powieściach tego rodzaju funkcjonuje ograniczony model realizmu. W ten sposób 

kreuje się pesymistyczny obraz adolescencji, którą wypełniają trudne doświadczenia. 

Jest to jednak pozorne wrażenie, ponieważ większość bohaterów pomyślnie przechodzi 

przez wszystkiego próby i komplikacje. Opisywanie przeszkód ma skłonić do refleksji nad 

nimi i jednocześnie uodpornić czytelników na podobne sytuacje, wyposażając ich  

w doświadczenia powieściowych rówieśników. Nie bez znaczenia pozostaje 

przedstawianie różnych modeli funkcjonowania rodziny i bycia ojcem, co służy do 

wskazywania ich defektów i możliwości. Dzięki temu autorzy analizowanych książek 

pomagają w wyborze własnych ścieżek postępowania, które zagwarantują pomyślność 

w dorosłym życiu i w rodzinnych rolach.  
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 Nakreślony przeze mnie wycinek polskiej literatury dla młodzieży z początku XXI 

wieku pozwoli inaczej spojrzeć na tę nie tak dawno wyodrębnioną gałąź piśmiennictwa. 

Jest to bowiem twórczość, która ma wspomagać potencjalnego czytelnika w osiąganiu 

dojrzałości i wypracowaniu indywidualnego stylu życia czy zachowania. Nie daje jednak 

gotowych odpowiedzi na formułowane wątpliwości, a jedynie otwiera dyskusję i zachęca 

do własnych przemyśleń. Pozostaje zatem wrażliwa antropologicznie. Omówiona 

specyfika literatury dla młodzieży, szczególnie w zakresie jej konstruowania  

i problematyki, pozwala na potraktowanie jej jako odrębnej kategorii. 

 Zamykając rozważania o obrazie polskiej najnowszej twórczości dla nastolatków, 

muszę wyjaśnić, na czym polegają tytułowe przemiany tego rodzaju tekstów literackich. 

Na pierwszym miejscu należy wskazać stopniowe wprowadzanie do utworów tematów 

uznawanych za trudne, co doprowadziło do ich spowszechnienia. Dzisiaj już nie szokują 

i rzadziej budzą kontrowersje wśród czytelników czy krytyków. Można przypuszczać, że 

zakres problemów tabu wprowadzanych do powieściowych światów będzie się 

rozszerzał wraz ze spadkiem poziomu tabuizacji we współczesnej kulturze. Ważną 

przemianę stanowi również wewnętrzne różnicowanie się prozy dla młodzieży, które 

wiążę się z kategorią odbiorcy. Coraz więcej zaczyna się mówić o tekstach literackich dla 

młodych dorosłych, odcinających się od twórczości dla nastolatków. Być może  

w kolejnych latach stanie się ona odrębną grupą piśmiennictwa, tak jak ma to miejsce  

w literaturze światowej. Istotnym problemem pozostaje jeszcze rozróżnienie według płci 

odbiorcy. Wciąż funkcjonuje powieść dla dziewcząt, ale nie ma ona wyraźnego 

odpowiednika dla chłopców, choć pojawiają się książki z męskim bohaterem głównym. 

Nie do końca wiadomo, jak rozwinie się ta sytuacja. Oprócz wskazanych tutaj 

przeobrażeń w prozie dla młodych czytelników obserwuje się także kontynuację 

pewnych właściwości, które moim zdaniem dalej będą stanowić trzon tego typu 

literatury. Mam na myśli poświęcanie dużej uwagi przedstawianiu środowiska 

rodzinnego czy szkolnego, tworzącego dla czytelników podstawowy punkt odniesienia 

do rzeczywistości pozaliterackiej. Choć trzeba zauważyć, że autorzy w swoich obrazach 

rodziny czy szkoły uwzględniają aktualną sytuację społeczno-kulturową. Poza tym  

w literaturze dla młodzieży wciąż opisywany będzie proces osiągania dojrzałości, 

szczególnie tej psychicznej. Na koniec pozostaje stwierdzić, że teksty literackie dla 
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nastolatków znajdują się pod silnym oddziaływaniem kultury, w jakiej powstają, i to ona 

ma największy wpływ na jej kształt i zakres.  
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