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Słowo „cenzura” brzmi złowieszczo. Chyba w każdym człowieku (może poza cenzorem)
budzi uczucie niepokoju. Wydaje się bowiem, że oto jakiś tajemniczy „ktoś” próbuje nas
oszukać, utrudnić dostęp. A przecież mamy prawo do tekstu. Mamy prawo do prawdy.
Cenzor czyha więc na naszą wolność. Cenzurowanie kojarzy się zwykle z historią najnowszą,
ściślej z ostatnim pięćdziesięcioleciem. Jest to doświadczenie, można rzec, świeże. Jednak
dzieje owej instytucji sięgają głęboko w przeszłość. Książka Pauliny Buchwald-Pelcowej
ukazuje tradycję, z której, być może, czerpali natchnienie pracownicy budynku przy ulicy
Mysiej. Zwróćmy uwagę na tytuł pracy, „Cenzura” nie jest dawna, jest „cenzurą w dawnej
Polsce”.
Cele cenzury były bowiem niezmienne, mimo upływającego czasu. Jak pisze autorka:
„Przyjęłam możliwie szerokie traktowanie cenzury, jako kontroli nad wytworzeniem, rozpo
wszechnieniem i użytkowaniem książki, kontroli sprawowanej przez różne instytucje i in
stancje, kontroli zmierzającej przede wszystkim do zapobiegania powstawaniu, rozpowszech
nianiu, korzystaniu z zawierających niepożądane z punktu widzenia tych instytucji i instancji
treści, zarówno z zakresu religii, polityki, stosunków międzyludzkich, jak i obyczajów,
a w konsekwencji potępienie, zakazywanie, niszczenie, a także poprawianie, «oczyszczanie»
uznanych za złe” (s. 18-19). Ramy chronologiczne rozpatrywanych przez Paulinę Buchwald-Pelcową zagadnień są wyznaczone przez XV i XVIII wiek, zaś granicę terytorialną
stanowi obszar Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Autorka analizuje
problemy cenzury w dawnej Polsce poprzez skrupulatne przypatrywanie się działalności
instytucji odpowiedzialnych za kontrolę. Należyjednak stwierdzić, że książka nie jest jedynie
rejestrem wydarzeń związanych z funkcjonowaniem cenzury, choć dokumentacyjny aspekt
pracy jest również widoczny. Przywoływanie licznych przykładów tworzy przejrzysty wize
runek cenzorskiej aktywności. Jednak same przykłady nie wystarczą. Paulina Buchwald-Pel-
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cowa dokonuje bowiem swoistej syntezy, erudycyjnej i specjalistycznej. Syntezy niezbędnej,
jako że problmatyka cenzury jest skomplikowana i pełna trudności. O licznych zmyśleniach
czy przekłamaniach z nią związanych wspomina autorka we wstępie.
Za kontrolę produkcji i rozpowszechniania książek odpowiadały rozmaite instancje.
Jednak najważniejszą rolę w tej dziedzinie odgrywał Kościół. Wzmożenie działalności cen
zury wiązało się naturalnie z rozwojem, z okrzepnięciem sztuki drukarskiej oraz z pojawie
niem się idei Reformacji. Te dwa doniosłe procesy przyspieszyły kształtowanie się prawnych
aspektów walki ze złą literą. Do dokumentów papieskich z drugiej połowy XV wieku i z po
czątku wieku XVI, wprowadzających cenzurę represyjną i prewencyjną, wkrótce dołączono
dalsze oficjalne dekrety i edykty ograniczające druk i zakazujące rozpowszechniania dzieł
nieprawomyślnych. Do takich dokumentów należały oczywiście, wciąż aktualizowane, In
deksy ksiąg zakazanych. Sama zaś cenzura otrzymała ściśle instytucjonalny charakter dzięki
powstaniu Kongregacji Inkwizyjcji i Kongregacji Indeksu. Szczegółowe instrukcje zawarte
były w prawach uchwalanych przez synody diecezji, prowincji, w listach pasterskich, rozma
itych regułach i dekretach.
Cenzura działała nie tylko w łonie Kościoła katolickiego. Paulina Buchwald-Pelcowa
szczegółowo omawia zasady i sposoby funkcjonowania kontroli książek w Kościołach no
wych: anglikańskim, ewangelicko-reformowanym, ewangelicko-augsburskim. Mimo niż
szego stopnia hierarchizacji i centralizacji (o działaniach prewencyjnych i represyjnych de
cydowały zwykle synody wyznaczające cenzorów), organizacja cenzury ijej skuteczność były
równie bezwzględne, jak w Kościele katolickim. Cenzorzy, rewizorzy zajmowali się przede
wszystkim kontrolą prawowierności ksiąg, kierowali procesem oczyszczania, „kastrowania”
dzieł. W dziejach cenzury w dawnej Polsce ważne miejsce zajmował również Kościół prawo
sławny, który stworzył odrębne zasady skazywania na niebyt tzw. ksiąg nieprawdziwych, czyli
niekanonicznych. Kościół wschodni prowadził działalność cenzorską od szczebla synodu
i soboru, skończywszy na aktywności poszczególnych przełożonych zakonnych.
Autorka nie zajęła się niestety cenzurą żydowską, tłumacząc się wieloma względami
formalnymi, m.in. zbytnią odrębnością procesów produkcji książki hebrajskiej, jej rozpo
wszechniania, hermetycznością mniejszości żydowskiej, a co za tym idzie słabą wymianą
kulturową z pozostałymi narodami zamieszkującymi Rzeczpospolitą. Problem cenzury
w środowisku mniejszości żydowskiej dawnej Polski zasługuje na odrębne opracowanie.
Kolejnym ważnym zagadnieniem, które analizuje Paulina Buchwald-Pelcowa jest zwią
zek cenzury i władzy. Autorka zwraca uwagę na współpracę króla i instytucji kościelnych
w dziedzinie kontroli książek i publikacji. „Prawo kościelne, zwłaszcza bulle papieskie, wręcz
nakładało na państwo obowiązek tej współpracy, a zwłaszcza egzekwowanie wyroków, kara
nie występków. Stąd tak częste odwoływanie się przez kościół do edyktów królewskich,
zamieszczanie ich w zbiorach praw kościelnych, ustaw synodalnych. Także przy wyrokach
powoływano się na prawo kościelne i świeckie pospołu. Z kolei władze świeckie zakazy
stosowały głównie z powodów religijnych (według zasad Kościoła katolickiego), rzadziej
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politycznych (...)” (s. 21). Działalność królewska pokazana jest przez pryzmat edyktów,
dekretów i dokumentów oficjalnie wydawanych przez kancelarie Zygmunta Starego, Zyg
munta Augusta, Stefana Batorego, Zygmunta III Wazy, Władysława IV, Jana Kazimierza, Jana
III Sobieskiego, kończąc na Stanisławie Auguście Poniatowskim. Sprawy cenzury to również
sprawy pozostałych instytucji władzy. Paulina Buchwald-Pelcowa bardzo szczegółowo omawia
działania władz miejskich (ze szczególnym uwzględnieniem Gdańska i Torunia), funkcjonowa
nie urzędów państwowych, jurysdykcji marszałkowskiej, a także sejmików i sejmów.
To wyliczenie jest jedynie próbą ukazania rozległości problematyki, jaką zajęła się autorka.
Dodaćjeszcze należy, że osobną pozycję zajmują w pracy Pauliny Buchwald-Pelcowej działalność
cenzorska wobec książek polskich za granicą, obce interwencje wewnątrz Rzeczypospolitej
(przede wszystkim aktywność zagranicznych posłów) oraz charakterystyka Akademii Kra
kowskiej jako głównej instancji cenzorskiej w Polsce i wynikające z tego powodu spory
kompetencyjne z Kościołem.
Znakomita książka zakończona jest syntetycznym podsumowaniem wcześniejszych roz
ważań. Autorka jeszcze raz zwraca uwagę na najważniejsze problemy, na konsekwencje
istnienia zjawiska cenzury; konsekwencje, które istotnie wpłynęły, bądź na twórczość pisarzy,
bądź na dostępność niektórych dzieł dziś. Otrzymaliśmy książkę ważną, uwzględniającą
najnowsze badania, książkę, która istotnie przyczynia się do wzbogacenia wiedzy z historii
kultury, z historii idei.
Lektura pracy Pauliny Buchwald-Pelcowej przynosi bowiem refleksje związane ze statu
sem książki w kulturze dawnej. Książka była tak samo ważna jak człowiek. Bywała niebez
pieczna i dlatego skazywano ją na śmierć. Bo zaiste, niszczenie druków ma charakter rytualny.
Niszczenie druków to w gruncie rzeczy egzekucja.
Jacek Głażewski

Joanna Partyka
R ę k o p is y d w o ru szlacheckiego d o b y staropolskiej, Warszawa
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Praca Joanny Partyki, historyka literatury staropolskiej i etnologa jest kolejnym ogniwem
dyskusji podjętej przez autorów pracy zbiorowej Staropolska kultura rękopisu1 a rozpoczętej,
kto wie, może książką Czesława Hernasa Barok , może tomem Z dziejów życia literackiego ,
może pracą B. Otwinowskiej Język-naród-kultura4, a może tkwiącej od wielu już dziesięcio
leci u podstaw rozważań historyków kultury i literatury.1
1 Staropolska kultura rękopisu, pod red. H. Dziechcińskiej, Warszawa 1990.
2 Cz. Hernas, Barok. Warszawa 1973.
3 Z dziejów życia literackiego w Polsce X V I i X V I I w ieku, pod red. H. Dziechcińskiej, Wrocław 1980.
4 B. Otwinowska, Ję zy k -n a ró d -k u ltu ra . Antecedencje i m o ty n y renesansowej myśli oję z y k u , Wrocław, 1974.
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Autorka zajmując się mało znanym wycinkiem piśmiennictwa, mianowicie sylwami
szlacheckimi, pozostającymi w rękopisach, podjęła wyzwanie poszukiwania odpowiedzi na
kluczowe pytania współczesnego literaturoznawstwa zajmującego się epoką staropolską: jakie
są decydujące uwarunkowania tekstu literackiego, jego powstania, recepcji, oddziaływania.
Analizując z wielu stron postacie autorów dzieł paraliterackich odsłoniła istotne okoliczności
wpływające na ostateczny ich kształt. Przy tym książkę Joanny Partyki zaliczyć można do
najciekawszych prac z dziedziny historii kultury, jakie pojawiły się w ostatnich latach — jest
to jedna z tych nielicznych, niestety, prac naukowych, po które sięgną nie tylko badacze epoki,
ale również zwykły śmiertelnik zainteresowany podjętym przez nią tematem.
Do niewątpliwych zalet pracy należy jej interdyscyplinarność, autorka uwzględnia per
spektywę literacką (zarówno w sensie historycznym, jak i teoretycznym) ale też socjologicz
ną, psychologiczną a nawet wprowadza kategorie, którymi posługuje się antropologia. Zalety
te są tym większe, że podejmowana problematyka dotyczy niezmiernie interesujących kwe
stii, jak na przykład zjawisko rękopiśmienności w kulturze staropolskiej, przyczyny rozwoju
form paraliterackich lub też świadomość twórcza ich autorów.
Autorka rekapitulując dotychczasowe opinie eksponuje własne rozwiązania, dla których
tak wiele cennych tekstów literackich pozostawało w czasach baroku w rękopisach zamiast
trafić pod prasę drukarską:
W tym miejscu postawmy i spróbujmy obronić tezę, że specyficzna sytuacja
szlacheckiego dworku sprzyjała rozwojowi twórczości literackiej i paraliterackiej — niezwykle cennej i ciekawej, choć pozostawionej w manuskryptach.
(str. 12)
Perspektywa twórcy dzieła literackiej nie jest jedyną uwzględnianą przez Joannę Partykę,
co więcej uważa ona, że nie wolno na tekst staropolski patrzeć takjednostronnie, badacz musi
mieć na względzie także osobę czytelnika:
Sarmacki odbiorca, wobec zalewu rynku wydawniczego literatura dewocyjną,
która nie odzwierciedlała przecież w pełni zainteresowań i gustów czytelni
czych, wolał sięgnąć po krążące w rękopisach fraszki, satyryczną poezję poli
tyczną czy literaturę erotyczną skazaną na „publiczną prywatność” w obawie
przed zgorszeniem nieznanych czytelników. Z tych mechanizmów zdawał
sobie sprawę bawiący się pisaniem wierszy gospodarz. Nie widział więc potrze
by nadawania swej poezji wyszukanej, wydrukowanej postaci, (str. 21)
Po wyjaśnieniu okoliczności, w jakich rozwijała się literatura rękopiśmienna (Rękopis na
dworze szlacheckim) autorka wyczerpująco analizuje motywacje i praktykę pisarstwa szlachec
kiego, w konstrukcji tej widać rękę etnologa, tak bardzo przydatną przy rozpoznawaniu
przeszłości. Niezmiernie interesująco jawią się rozważania o osobowości autorów kodeksów
rękopiśmiennych, badaczka pokazuje zależności między charakterem twórcy a prowadzony-
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mi przez niego zapiskami — system wyznawanych wartości przekłada się na tryb i rodzaj
działalności literackiej. Inne są bowiem zapisy kasztelana bieckiego, Jakuba Michałowskiego,
którego Księga pamiętnicza należy dziś do kanonu źródeł historycznych, inne Zygmunta
Koniecpolskiego, który choć z wielkiej rodziny, nie doszedł jego poziomu:
Jakub Michałowski był niewątpliwie postacią barwną. Sumienny, skrupulatny
i obiektywny w doborze materiału do swoich ksiąg, z całą świadomością two
rzył swego rodzaju publiczne archiwum, z którego korzystano jeszcze za jego
życia. Cenił porządek, o czym niejednokrotnie przekonujemy się przeglądając
jego sylwy. Posiadał zmysł estetyczny, może nawet pewne plastyczne uzdolnie
nia. Przywiązywał dużą wagę do sztuki pisania i wysławiania się. (Znajdujemy
na kartach ksiąg ślady szlifowania stylu idące między innymi w kierunku
zastępowania słów łacińskich polskimi), (str.94)
Charakterystyka obu postaci zajmuje w pracy stron kilkanaście, nie sposób więc relacjo
nować szczegółowo cały wywód autorki, warto jednak przywołać istotne konkluzje:
Czym spowodowane są tak daleko idące różnice w doborze materiału do ksiąg?
Pierwszym powodem jest niewątpliwie różnica środowiska, z jakiego wywo
dzili się obaj skryptorzy. W obu przypadkach było to środowisko średnio
zamożnej szlachty, lecz o innych tradycjach rodzinnych. (...) Autor Księgi
pamiętniczej otrzymał bardzo staranne wykształcenie, by następnie pełnić fun
kcje dworzanina dwóch ostatnich Wazów. Zygmunt Koniecpolski urodził się
w rodzinie typowo ziemiańskiej a kontakt ze środowiskiem dworskim utrzy
mywał przez stryjecznego brata, człowieka ze wszech miar wybitnego. Polityk
z zamiłowania, odgrywał dość dużą rolę na sejmikach, w swych zainteresowa
niach i wiedzy politycznej pozostając na poziomie nieco wyższym od przecięt
nego. Jakub Michałowski prezentował rozleglejsze wykształcenie i, niewątpliwie,
typem osobowości i erudycja przerastał starostę będzińskiego, (str. 100-101)
Do najciekawszych rozdziałów pracy Joanny Partyki należy z pewnością fragment
poświęcony świadomości twórczej autorów sylw szlacheckich. To zagadnienie, od lat stojące
w rzędzie pytań podstawowych dla każdego badacza epoki, rozwiązane jest przez autorkę
znakomicie. Odwołuje się ona do funkcjonujących w literaturze naukowej poglądów, wiele
miejsca poświęcając zwłaszcza problemom tradycji i przekazu tworzonego na użytek potom
nych. Powraca jeszcze raz wątek edukacyjny i nieprzecenionej roli szkolnictwa średniego,
które w postaci collegiówjezuickich lub gimnazjów różnowierczych dawało łatwość pisania,
utrwalało nawyki nie tylko retoryczne, wytwarzało potrzebę opisu rzeczywistości.
Poszukując okoliczności towarzyszących twórczości literackiej autorka odwołuje się
znanych do współcześnie kategorii takich jak funkcja estetyczna czy komunikacyjna, a jed
nocześnie mając świadomość różnic między tekstem czysto literackim a sylwą, którą sama
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nazywa parapamiętnikiem, podkreśla wyjątkową pozycje czytelnika księgi rękopiśmiennej.
Najistotniejsza w tym rozdziale jednak wydaje się konstatacja opisująca przyczyny bujnego
rozwoju literatury sarmackiej:
Szlachta identyfikując się z narodem, społeczeństwem, czuła się predestyno
wana do przekazywania narodowej tradycji. Posługując się terminologią pro
ponowanej przez Halbwachsa teorii ram pamięci można stwierdzić dalej, że
szlachta, nie czując się instrumentem czy mechanizmem, lecz elementem,
częścią (najważniejszą) społeczeństwa przeznaczona była do zachowania cią
głości tradycji. I to przekonanie tkwi niewątpliwie w świadomości twórców
szlacheckich kodeksów, (str. 76)
Niniejsza charakterystyka Rękopisów na szlacheckim dworze byłaby niepełna, gdybyśmy nie
sformułowali żadnej uwagi krytycznej. Jakiż wiec kamyczek można by wrzucić do ogródka
Joanny Partyki?
Zarzut najpoważniejszy to brak określenia granic eksploracji materiału źtódłowego,
zarówno pod względem chronologicznym, jak i metodycznym. Co spowodowało, że zdecy
dowała się na zaprezentowany nam dobór źródeł? Intuicja badawcza, walory estetyczne, czy
też ich dostępność?
Należy więc żałować, że tak wybitny znawca przedmiotu, jakim jest niewątpliwie autorka,
nie dokonał bardziej precyzyjnej charakterystyki źródeł. Któż bowiem, jeśli nie ona, podać
nam może informacje, ile w istocie było bibliotek, księgozbiorów, rękopisów etc. Przebadane
przez autorkę zbiory źródeł obejmują lata od 1501 do 1740, ale informacje te musimy
wyłuskiwać z kart książki i z bibliografii. Wiadomo, że nie da się obecnie skodyfikować całości
wytworzonych niegdyś tekstów parapamiętników, nawet opis zachowanych obecnie źródeł
przekracza rozmiary pracy, którą wykonać mógłby jeden badacz. Ale szkoda, że w książce,
poza niewątpliwie cenną systematyzacją merytoryczną — Partyka wyróżnia 11 typów tekstów
wchodzących w skład silna rerum — nie znalazła się choć niewielka ocena wielkości przeba
danego materiału. Nie wiemy do końca, z jaką skalą zjawisk literackich mamy do czynienia,
a także, na ile uwagi czynione przez autorkę są reprezentatywne. Joanna Partyka porusza się
swobodnie po burzliwych latach pierwszej Rzeczpospolitej, ale czy wszystkie uwagi poczy
nione przez nią winny mieć wymiar generalizujący? Być może szczegółowa analiza prowa
dzona z perspektywy chronologicznej pozwoliłaby na odkrycie nowych relacji i okoliczności
powstawania staropolskiego dzieła literackiego.
Opisywanie zjawisk literackich, dla którego nie ma różnicy między kreacją twórczą Jana
Kochanowskiego i Jana Stanisława Jabłonowskiego jest oczywiście metodologicznie upraw
nione, jako znana od czasów de Saussure’a perspektywa synchroniczna, niemniej wprowa
dzenie elementu biegnącego czasu, który jednak upływa dla wszystkich, mogłoby pogłębić
rozpoznawanie rzeczywistości minionych epok. Badana przez nas wszystkich epoka staro
polska nie jest w istocie tak jednolita, jakbyśmy ją nieraz chcieli widzieć — bardzo często
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rozpoznanie, jakie zdarzenia mają dla przeszłości walor cezury, nie jest teraz możliwe, co nie
znaczy jednak, że współczesny badacz zwolniony jest z podejmowania tej problematyki.
Niedobór ten nie umniejsza w żadnym stopniu walorów pracy, pozostaje bowiem żywić
nadzieję, że autorka brak ten uzupełni, z pewnością możemy liczyć na kontynuacje tych
interesujących rozważań, w których znajdą się pożądane przez czytelników informacje.
Pewien niedosyt pozostawia też kwestia definicji czy też stosowanego w pracy nazewnic
twa — mimo rozsianych po całej pracy informacji szczegółowych brak jest jednoznacznej
wypowiedzi terminologicznej — to, co oczywiste dla każdego znawcy epoki, nie jest jasne
dla innych czytelników, którzy z wielkim zainteresowaniem sięgną po tę książkę. Oczekuje
my więc odpowiedzi nawet na tak proste pytania, jak czym dokładnie jest sylwa lub miscellanea? Jakie kryteria kierowały autorką kiedy wyróżniała sylwy spośród innych rękopisy
tworząc swój kanon źródłowy?
Należyjednak oddać Joannie Partyce sprawiedliwość -— książka stanowi bezcenne źródło
wiedzy o rękopisach znanych i wykorzystywanych do innych prac analitycznych, populary
zuje teksty tkwiące dotychczas w archiwach, zawiera także interesujące charakterystyki bib
liotek, księgozbiorów i autorów rękopisów, co z pewnością pozwoli wielu badaczom na
poszerzenie horyzontów. Precyzyjne opisy sylw i okoliczności związanych z ich funkcjono
waniem w kulturze w istotny sposób wpłyną na rozwój wiedzy o epoce.
Na zakończenie warto przywołać autorkę raz jeszcze, gdy dokonując przeglądu zjawisk
paraliterackich w kulturze europejskiej próbuje odnaleźć cechy dystynktywne polskiej kul
tury rękopiśmiennej. Konfrontując autorów szlacheckich manuskryptów z Samuelem Pepysem czy Saint-Simonem odnajduje interesujący klucz do różnic między praktyką literacką
wielu krajów, potwierdzając tym samym swoje poprzednie supozycje. Zatem więc niech
poniższy zachęcający cytat stanowi początek lektury tej pożytecznej pracy:
Porównując szesnasto- i siedemnastowieczne polskie i angielskie księgi ręko
piśmienne, warto zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną kwestię. Angielscy
badacze przedmiotu nie dostrzegają w owych księgach tego, co w większości
polskich pamiętników i sylw, a także, na co już zwracałam uwagę, we francu
skich i florenckich księgach kupieckich, jest jakby osią konstrukcyjną — owego
przeświadczenia o wyjątkowej randze przekazu tego rodzaju dla potomnych.
Polski szlachcic rzadko pisał tylko dla siebie — zawsze niemal miał na uwadze
konkretnego czytelnika: syna czy wnuka. Miał także duże poczucie więzi ze
swoją grupą społeczną, co przejawiało się w pielęgnowaniu ideałów służby
publicznej. Wydaje się, że angielscy skryptorzy byli bardziej egocentryczni, co
wyraźnie daje się zaobserwować w dziennikach Pepysa. (str. 129)
Ewa Bem-Wiśniewska
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Anna Martuszewska
„Ta trzecia ”. P ro b le m y literatury p o p u la r n e j , Wydawnictwo

Uniwersytetu

Gdańskiego, Gdańsk 1997, ss. 201
Nikogo obecnie nie dziwi fakt, iż kultura popularna kreuje obraz świata. Jej model
ukształtowany na gruncie cywilizacyjnych przemian dostosowany został do wymagań prze
ciętnego człowieka, a przede wszystkim mas, z których się wywodzi. Kultura ta zyskała takie
miano, ponieważ przeobrażenia społeczne uczyniły z niej zjawisko sprzyjające powszechnej
konsumpcji (niczym mało wartościowy towar). Piszą m.in. o tym, w licznych opracowa
niach poświęconych temu zagadnieniu, kulturoznawcy (Antonina Kłoskowska, U m berto
Eco, Jose Ortega y Gasset). Podkreślają oni, że różnorodność kultury wytworzyła nowe
przestrzenie aktywności, w obrębie których pozostają ludzie kierujący się odpowiednimi dla
nich wzorcami.
Wytwory kultury wyższej i folkloru, podobnie jak kultury popularnej, przeznaczone są
dziś na sprzedaż. Wyrafinowane gusta jednostkowych koneserów i stosunkowo nielicznych
indywidualności są zaspokajane „ponadprogramowo” dopiero po zdecydowanie dłuższym
okresie codziennego przebywania w chaosie mnożących się przejawów kultury masowej.
Elementy współtworzące zjawisko kultury wyższej, takie jak np. galeria, opera, aby nie zostały
zepchnięte na plan dalszy, są popularyzowane na różne sposoby, jednak nie straciły przez to
swojego wyrazu (wydaje się nawet, iż w ogólnych zestawieniach ich walory wzrosły).
Literatura popularna wszakże jako przedmiot badań to nowe, nie do końca skrystalizo
wane zjawisko XIX i XX wieku. Nazwano je tak po blisko stuleciu istnienia, a zdegradowano
już na początku, kiedy to określano ją mianem „literatury dla kucharek”. Wskazano jej miejsce
odpiero po dwóch „lepszych” literaturach: ludowej i wysokoartystycznej.
W takim układzie formy liteatury wysokiej czy ludowej są w wyraźnej opozycji do „tej
trzeciej”. Nazwała ją tak Anna Martuszewska odwołując się do terminu wprowadzonego
przez Czesława Hernasa w artykule zatytułowanym: Potrzeby i metody badania literatury bruko
wej. Dla niego zresztą literatura popularna to tylko jedna z „trzecich”. Należy do nich także
„literatura dawnego typu”, nazywana przezeń „straganową” oraz XtX-wieczna literatura
„rynkowa”, „brukowa”1.
2

Badaniem rynku czytelniczego „tej trzeciej” , a także jej poetyki i struktury zajęła się Anna
Martuszewska w cyklu artykułów, publikowanych od lat w czasopismach i książkach zbioro
wych, a przedrukowanych ostatnio w zbiorze „Ta trzecia”. Problemy literatury popularnej. Po
szczególne części tej pozycji zawierają jedenaście rozdziałów poprzedzonych wstępem.12
1 Cz. Hernas, Potrzeby i metody badania literatury brukowej [w:] O współczesnej kulturze literackiej, t. 1, red.
S. Żółkiewski i M. Hopfinger, Wrocław 1973, s. 22.
2Jest to określenie Czesława Hernasa. Pojawiło się po raz pierwszy w artykule, o którym wspomniałam wyżej;
Cz. Hernas, op. cit., s. 16. Wcześniej funkcjonowały także inne nazwy tego zjawiska. Mówi o tym m.in.
A. Okopień-Sławińska we wstępie do: Formy literatury popularnej, Wrocław 1973, s. 9.
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Autorka skupia się na ogólnej charakterystyce problemów literatury popularnej. W rozdziale
pierwszym próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie: czym kusi czytelnika i badacza literatury
„ta trzecia”? Zastanawia się nad perspektywą socjologicznych (i nie tylko) uwarunkowań jej
popularności. W trakcie swych dalszych penetracji Martuszewska „rozbiera” literaturę popu
larną, dokonując wstępnego wyboru koncepcji metody badawczej spośród różnego rodzaju
analiz. Zastanawia się, czy nie należałoby wykorzystać ich wszystkich? Badaczka szuka w tej
kwestii porady, przeglądając wyniki badań literaturoznawców niemieckich zajmujących się
Trwialliteratur (s. 29).
W kolejnym rozdziale rozważa możliwości wykorzystania do analizy tekstów poetyki
innej niż tradycyjna. Przedmiotem badania są bowiem wytwory odrębnej kultury literackiej.
Swoje obserwacje Martuszewska sprowadza w końcu do stwierdzenia, że „poetyka jest (...)
właściwie tylko jedna” (s. 56).
W dalszej części książki rozpatruje tematykę uproszczeń form narracyjnych oraz znacze
nie roli podmiotu autorskiego w powieściach wywodzących się z kręgu literatury popularnej.
W tym celu dokonuje m.in. tabelarycznego zestawienia udziału narracji w polskich powie
ściach realistycznych XIX wieku i w polskich powieściach popularnych XIX i XX wieku —
rozdział Upraszczanie struktur (niektóre problemy narracji powieści popularnej).
Od problemu „desakralizacji człowieka współczesnego” (w tym miejscu autorka odwo
łuje się do treści z zakresu kulturoznawstwa, patrz s. 119) rozpoczyna rozważania dotyczące
bohaterów powieści popularnej. Analizuje sposoby prezentowania w nich postaci kobiecych,
podziałów świata przedstawionego w utworze na obszary, gdzie triumfuje Dobro lub Zło.
Określa także sposób istnienia różnych rodzajów toposów, np. toposu „ogrodów miłości”
w romansie, czy też samego procesu, w którym stereotyp staje się toposem (rozdział Topika
polskiej dwudziestowiecznej literatury popularnej, s. 130). Książka jest również próbą przedstawie
nia i podkreślenia emotywnego charakteru opisów morza będącego tłem romansów bądź
dopełnieniem dramatu samobójstw (rozdział Grafal, s. 137).
W rozdziale Krajobrazy sprawiedliwości autorka zagląda na karty kryminałów, aby odpowie
dzieć na pytania: jak zbudowana jest akcja, jak tworzy się partie dialogowe, jaką rolę powie
rzono w nich bohaterowi-milicjantowi, czy też w jaki sposób dokonuje się rozróżniania
przestrzeni świata przedstawionego w utworze. Dalej (w rozdziale Wniebowzięcie heroiny)
można przeczytać o wykorzystywaniu struktur baśni i mitu w konstruowaniu niektórych
wątków powieści popularnej, funkcjonowaniu schematów: Pięknej i Bestii (s. 170), zwy
cięstw Dobra nad Złem, Sprawiedliwości wobec Krzywdy i Zbrodni (s. 169), a wreszcie
o efekcie, jaki daje zrównanie obrazu ukwieconego katafalku z ołtarzem w procesie sakrali
zacji Miłości.
Ostatni rozdział to odpowiedź na pytanie, wjaki sposób pozyskać wiernego czytelnika na
drodze manipulacji językowych. Autorka wyjaśnia w nim pojęcie „horoskopu”, zasady jego
funkcjonowania w obrębie frazeologii, świata przedstawionego, a także treści poleceń, naka
zów i zakazów (s. 181).
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Poszczególne części książki Anny Martuszewskiej są niewątpliwie oddzielnymi rozpra
wami, które zostały ze sobą — niestety dość przypadkowo — zestawione. Nie wiadomo
bowiem, jakim kryterium kierowała się autorka, dobierając właśnie takie artykuły i prze
kształcając je następnie w rozdziały. Wydaje się, iż sama tematyka literatury popularnej to zbyt
ogólny, a przez to niewystarczający powód dokonania takiego połączenia. W trakcie lektury
odnosi się także wrażenie, iż autorka nieco zabłąkała się w ogromie zagadnień „tej trzeciej”
i często na kartach swej książki powraca do tych samych treści, np. wciąż skupia się na
wymienianiu cech charakteryzujących literaturę popularną, takich jak: stereotypowość, liczne
uproszczenia, schematyczność, itp. — kolejno powołuje się na nie w rozdziałach: I (s. 15),
III (s. 59), VI (m.in. s. 66, s. 112).
Zachęcając do zapoznania się z treścią artykułów poświęconych tej tematyce, należałoby
odpowiedzieć na rodzące się pytanie: dlaczego Anna Martuszewska zajęła się badaniem
właśnie tego zjawiska literackiego? Być może intencją autorki jest kształtowanie u odbiorców
świadomości nie tylko jego istnienia jako elementu współtworzącego kulturę literacką
naszych czasów, lecz także zwrócenie uwagi na problem powstania wraz z nią potrzeby zajęcia
stanowiska wobec faktu, iż: „(...) żyjemy w epoce obłąkanego kultu inności, indywidualności
jakiejkolwiek, czyli byle jakiej...” .
Literatura popularna, według Anny Martuszewskiej, ma zaspokajać gusta czytelnicze
mniej wyrobionych odbiorców. Zatem twórczość ta łatwo poddaje się procesom społecz
no-kulturalnym zmierzającym w kierunku ich umasowienia. Spowodowało to, iż nie mogła
ona stać się polem rozwijającym wysokie ambicje twórców.
Utwory tego rodzaju, raczej nieskomplikowane treściowo, porywają czytelnika dynamiką
akcji, żywymi dialogami czy też łatwo przewidywalnymi rozwiązaniami. To głównie te cechy
wymienia m.in. Anna Martuszewska w artykule zatytułowanym Czym „ta trzecia”kusi badacza
literatury? Powodują one, iż utwory należące do kręgu literatury popularnej zjednują sobie
rzesze wiernych czytelników, którzy na jej kartach szukają wytchnienia, a czasem po prostu
uciekają doń przed rzeczywistością i własnymi problemami. To one bowiem spełniają (choć
doń w połowie) ich marzenia. „Literatura popularna bywa bowiem nader często czytana na
zasadzie ucieczki, czyli schronienia się w świat niby rzeczywisty, ale przecież inny niż
codzienny” . Czytelnicy, przeżywając „sen na jawie”, czytają w tramwajach, w autobusach,
na ulicach, w parkach, opowieści sensacyjne, kryminały, fantasy, porady z kalendarza czy też
horoskopy zamieszczane w gazetach.
Okazuje się, iż wiele czynników złożyło się na rozpowszechnienie literatury popularnej.
Były to elementy pozatekstowe, jak wysokość nakładu, ogólna dostępność poszczególnych
pozycji w księgarniach, literacka moda czy też wprowadzanie książki tego typu na listę lektur34
3 Są to słowa Mrożka pochodzące z wywiadu przeprowadzonego z pisarzem przez J. Żakowskiego, Z a tw a r
działe sum ienie Sław om ira M ro żk a , „Gazeta Wyborcza”, 7 VII 1996, s. 10.
4 Jest to zapewne odwołanie do teorii E. Fromma i jego książki Ucieczka od wolności (o tym m.in. pisze
w cytowanym artykule A. Martuszewska, op. cit., s. 24).
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szkolnych. „Poczytność tej literatury wyznaczają przede wszystkim cechy jej struktury oraz
rynku czytelniczego” — pisze autorka w podsumowaniu wspomnianego wyżej rozdziału
pierwszego.
Anna Martuszewska stara się znaleźć odpowiedź na pytania postawione wcześniej przez
Czesława Hernasa (dotyczą one, m.in. konieczności stworzenia odrębnego warsztatu badań,
określenia stopnia popytu społecznego na „tę trzecią” i przyczyn wciąż żywego zaintereso
wania tego rodzaju literaturą). Badaczka zwraca uwagę na budowę poszczególnych, wybra
nych utworów. Szczegółowej analizie poddaje właściwie tylko jedną odmianę gatunkową —
horoskopy (o innych jedynie wspomną, są to: pieśni dziadowskie, powieści przygody, wes
terny, romanse i kryminały, inne pokrótce charakteryzuje, jeszcze innych — takich jak np.
anegdota — w ogóle nie uwzględnia). Nie podejmuje ona jednak próby zdefiniowania
omawianego zjawiska. Określa jednocześnie istotę tej literatury jako „interdyscyplinarnie
wyznaczone zjawisko” (s. 42). Czyż nie jest to jednak próba podania definicji „tej trzeciej”,
przed którym autorka tak bardzo się broni? Martuszewska stara się podkreślić rolę, jaką
w procesie kształtowania tego zjawiska odgrywają społeczne, psychologiczne i literackie
wyznaczniki. Ważne wydaje się dla niej także odnajdywanie kategorii, które mogłyby scalić
te odrębne i różnorodne aspekty badawcze. Książka „Ta trzeciaProblemy literatury popularnej
jest zatem próbą stworzenia oddzielnej koncepcji metodologicznej badań literatury odmien
nej, wartościowanej przez badaczy w sposób zdecydowanie pejoratywny.
Anna Martuszewska nie ukrywa, iż literatura popularna to zjawisko niejednorodne,
aczkolwiek realizujące się w prostej, dalekiej od wyrafinowania formie — co stawiają na
niższej pozycji w skali wartości estetycznych. Pozbawiona jest indywidualności, a także głębszych
walorów ideowych, nastawiona pragmatycznie na zysk, który ma przynieść autorowi i wydawcy,
przeznaczona „dla ludzi każdego wieku i każdego stanu” (s. 31). Jej bohaterowie są schematycz
ni, ich konstrukcja oparta na przetworzonych wzorcach mitologicznych i baśniowych przy
pomina najczęściej maszynę „spełniającą marzenia o człowieku idealnym”3.
Autorka zauważa te i inne aspekty literatury popularnej. Stara się uzupełnić dotychcza
sowe spostrzeżenia badaczy56. Wychodzi od opisu sposobów zaistnienia „tej trzeciej” na rynku
i określa kryteria, jakie musi ona spełniać, aby pozyskać odbiorców — sympatyków. Zajmuje ją
także zbieranie pejoratywnych określeń tej literatury. Ciekawe, że zgromadzono tylko opinie tego
rodzaju, zważywszy na liczbę jej zwolenników. Nikt nie chce przyznać się do zasmakowania
w tego typu literaturze: „(...) Niechętnie przyznają się do czytania kryminałów” (s. 8).
Badaczka stara się określić również stopień złożoności struktur wybranych odmian
gatunkowych (opartych na wzorcach zaczerpniętych głównie z mocno osadzonej historycz
5 Cz. Hernas, op. cit., s. 16.
6 Problemom badawczym literatury popularnej jako nowego, podówczas, zjawiska (wcześniej jego opisem
zajmował się, we wspomnianym artykule, jedynie Czesław Hernas) poświęcono wystąpienia na teoretycznoliterackiej konferencji w Juracie w 1972 roku. Opublikowano je później w książce Form y literatury popularnej.
Studia pod red. A. Okopień-Sławińskiej, Warszawa 1973.
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nie literatury wysokoartystycznej). Potwierdza od początku im zarzucane: schematyczność,
liczne uproszczenia fabuły, ogólnikowość, banalność myślową i wtórność koncepcji. U pro
szczenia treści odpowiadają takimże uproszczeniom formy (nieporadny często język dialo
gów, łatwość w odbiorze, ale mialkość myślowa, sztuczne zabiegi heroizacji, z przewagą
czarno-białych postaci i zdarzeń, które jednak przyciągają uwagę czytelnika).
Cały nasz dzisiejszy świat pełen nierozwiązywalnych problemów, nieuleczalnych nerwic,
bezustannego pędu często nie wiadomo dokąd, ogólnego poczucia ciężaru i duszności
zmienia się na kartach dzieł literatury popularnej. Ta afirmuje lekkość, odsyła do zgoła innego,
fikcyjnego świata.
Kolejny ciekawy aspekt dotyczący powstawania powieści z zakresu „tej trzeciej”, w ocenie
Anny Martuszewskiej, to pozostający „na uboczu” — jej autorzy. Tworzą oni ukryci przed
czytelniczym światem pod patetycznie brzmiącymi, niekiedy wzbudzającymi nawet śmiesz
ność, pseudonimami. Ich „produkt” — powieść reklamuje się sama chociażby wtedy, kiedy
na okładce pojawia się słowo „romans”, zapowiadające wejście czytelnika w obszar najatrak
cyjniejszej od wieków tematyki.
Z pozycji teoretyka literatury badaczka określiła pokrótce wybrane motywy i zagadnienia
poetyki utworów. Dokonała analizy przykładowych odmian gatunkowych i ujawniła przy
czyny ich popularności. Szkoda jednak, że fakt ten nie został sprecyzowany na samym
początku pracy — chociażby w rozwinięciu tematu — co mogłoby określić zakres płaszczy
zny badawczej. Z treści artykułów wyłania się fragmentaryczny obraz literatury traktowanej
dotąd w kręgach badawczych „po macoszemu”. Cenny wydaje się fakt, iż Anna Martuszewska stara się nie generalizować i nie oceniać jednoznacznie „tej trzeciej”, próbuje natomiast
pokazać jej autonomiczne funkcje i walory, przytaczając gwoli wytłumaczenia słowa Tadeusza
Boya-Żeleńskiego zawarte w przedmowie do Fedry Racine’a: „(...) nic tak nie ułatwia zrozu
mienia rzeczy wielkich jak przetransponowanie ich na mniejsze, bliższe, łatwiej nam dostęp
ne” (s. 14). Literatura brukowa potraktowana została tutaj jako „droga do literatury wysokiej”
(s. 13).
Autorka przede wszystkim przekonuje, iż dla badacza literatury „ta trzecia”jest ciekawym
obszarem penetracji. Ona wciąż „kusi”, dojrzewając w swej trudnej do opisania prostocie.
Literatura popularna osiąga taki efekt, gdyż w dużym stopniu wykorzystuje element ogólno
ści, dzięki czemu pozwala utrafić w gusta czytelnicze.
Nawet jeśli literatura popularna nie jest uważana za twórczość „wysokich lotów”, to nie
ulega wątpliwości, iż ważności przydają jej ostatnio krytycy i teoretycy literatury . Przecież7
7 Klasyfikacji i kategoryzacji terminu „literatura popularna” dokonywali wcześniej S. Żółkiewski i Cz. Hernas.
Praca tego ostatniego (Potrzeby i m etody badania literatury brukowej, [w:] O współczesnej k u ltu rze literackiej),
op. cit., jak pisze Janusz Maciejewski „(...) wyodrębnia pojęcie ^literatury brukowej» którą traktuje jako
«literaturę trzecią», mieszczącą się między folklorem a «literat'urą pierwszą»”. N a uwagę zasługuje także
fakt, że badacz „(...) za główny element jej statusu uważa rynkowość (i nazywa też czasem wymiennie
«literaturą rynkową»), która sytuuje tę literaturę w opozycji do literatury dydaktycznej, adresowanej do tego
samego kręgu odbiorców — np. X IX -w ieczna «literatura dla ludu»” (J. M aciejewski, „ O bszary trzecie”
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nieraz zwracali oni na nią uwagę, poświęcając czas na dyskusję nad problematyką, strukturą
i sposobem istnienia tego typu literatury Mimo to jej wizerunek pozostaje nie do końca
zbadany i określony. Nazwanie literatury popularnej „tą trzecią” sugeruje, iż pozostaje ona
w cieniu literatur wyższych. Być może należałoby więc zmienić to określenie i nadać litera
turze popularnej miano np. „tej innej”? Anna Martuszewska opiera się w swoim artykule na
koncepcji Hernasa podziału literatury „trzeciej” (jednak w zdecydowanie uproszczonej wersji) . Próbuje stworzyć „odrębny warsztat badań” (konieczność taką widza! Czesław Hernas
w podsumowaniu swojego artykułu). Książka Anny Martuszewskiej to zasadniczy głos w tej
sprawie.
Zastrzeżenia jednak budzi fakt zawężenia przez autorkę znaczenia terminu „tej trzeciej”,
którego zakres, biorąc pod uwagę cechy funkcjonalne literatury, określa Janusz Maciejewski
(odwołując się do badań Czesława Hernasa i Stefana Żółkiewskiego) w pracy „Obszary trzecie”
literatury89. Dlatego myślę, że lepiej byłoby nazwać literaturę popularną — „jedną z trzecich”.
Agata Grabowska

praca zbiorowa pod
red. Krystyny Heski-Kwaśniewicz i Ireny Sochy, Wydawnictwo Uniwer
sytetu Śląskiego, Katowice 1996, ss. 283

M io d y c z y te ln ik w św iecie k s ią ż k i, b ib lio teki i in fo rm a cji,

1. Pismo towarzyszy człowiekowi od około 3500 roku p. n. e. Według Waltera J. Onga1
stanowi ono najdonioślejszy z technologicznych wynalazków. Radio, telewizja, komputery
to osiągnięcia techniki liczące sobie zaledwie lat kilkadziesiąt. O ile pismo transformowało
ludzką świadomość stopniowo, w miarę powolnego rozszerzania się jego znajomości, o tyle
środki masowego przekazu, środki informatyczne w krótkim czasie zrewolucjonizowały
kulturę światową. Pierwsze symptomy tego przewrotu techniczno-umysłowego możemy
obserwować już wśród najmłodszego pokolenia, które dopiero za kilka, kilkanaście lat

literatury, [w tegoż:] O bszary i konteksty literatury, Warszawa 1998, s. 58). Żółkiewski natomiast zajmował się
pojęciem „obiegów literackich”, do których kręgu zaliczał literaturę „wysokoartystyczną” bądź „wysoką” (obieg
pierwszy), jako drugą — literaturę „trywialną”, wymiennie określaną mianem „popularnej”, a w dalszej
kolejności obiegów — literaturę „brukową” i „książki dla ludu” (termin wg podziału Cz. Hernasa).
8 W pierwszym przypisie do artykułu C z y m „ta trzecia” kusi badacza literatury? (s. 7), dotyczącym wyników
dotychczasowych badań nad określeniem pojęcia literatury popularnej, Martuszewska pisze, iż Hernas
w swoich rozważaniach nie bierze pod uwagę wyłącznie obiegu literatury, lecz uwzględnia cechy jej poetyki.
Jednocześnie „trzecią literaturę”, w opinii autorki książki, „pojmuje dość szeroko (podkr. moje — AG),
obdarzając ją mianem literatury brukowej”. Tego zakresu ujęcia problemu badaczka nie akceptuje.
9J. Maciejewski, op. cit., s. 56-67.
1 Por. W. J. Ong, Pism o a struktura świadomości, „Przegląd Humanistyczny” 1988, nr 4/5.
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wkroczy w dorosłość. Nic dziwnego zatem, że coraz częściej dyskutuje się nad problemem
zanikającego kontaktu dzieci i młodzieży z literaturą, wypieraną nagminnie nie tylko przez
pseudoartystyczne teksty kultury masowej, ale przede wszystkim przez wszechobecny, w róż
nych formach obraz.
Książka pod redakcją Krystyny Heski-Kwaśniewicz i Ireny Sochy wyrosła ze świadomo
ści niebezpieczeństwa tego zjawiska, którego omówieniu poświęcono konferencję naukową.
Wydarzenie to miało miejsce w październiku 1995 roku, na Wydziale Filologicznym U ni
wersytetu Śląskiego. Zbiór artykułów opublikowanych pod tytułem Młody czytelnik w śmiecie
ksiqżki, biblioteki i informacji stanowi pokłosie owego spotkania.
2. Sto lat temu Żeromski przedstawił obraz młodzieży polskiej w Syzyfowych pracach, którą
. .
.
.
.
.
. 9
. . .
to powieść interpretuje się m.in. jako historię ludzkiego dojrzewania". Jest to wprawdzie wizja
literacka, a nie praca psychologiczna, jednakże dość wiernie odzwierciedla ona owo zjawisko.
Bez wątpienia zaś jeden aspekt ukazanego przez pisarza procesu pozostał nadal aktualny —
mianowicie to, że największe zagrożenie dla czytelnictwa dzieci i młodzieży tkwi w... nudzie.
To z tego powodu przecież uczniowie klerykowskiego gimnazjum uciekają od literatury
polskiej (którą oczywiście dane im było poznać z jak najgorszej strony), przeżywając, uzasad
nione skądinąd, fascynacje rusofilskie. Zainteresowania ich pozostają wprawdzie w kręgu
literatury, ale wynika to, według mnie, z ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej przede
wszystkim, jak również z niedostatku innych form rozrywki.
Nieprzypadkowe jest moje odwołanie do powieści Żeromskiego, która doskonale ob
razuje zależności między kształtowaniem się osobowości i światopoglądu młodego człowieka
a pożywką intelektualną i emocjonalną, z której on czerpie. Jak widać, znudzenie literaturą
prowadzi do poszukiwań innych możliwości zaspokojenia potrzeb kulturalno-rozrywkowych
czy też dążeń do samokształcenia, co pod koniec XX wieku jest o wiele prostsze niż za czasów
Marcinka Borowicza. Mało tego — jest może bardziej groźne w skutkach. Kontakt z literaturą
bowiem, o ile należy ona do kultury wysokiej, prowadzi do rozwoju intelektualnego osoby,
poszerzajej horyzonty myślowe, czego nie można powiedzieć o oddziaływaniu kultury masowej.
Dlatego bohaterowie Syzyfowych prac, dzięki swej aktywności umysłowej, nabywają zdolność
krytycyzmu i w efekcie, wbrew wcześniejszym zamiłowaniom, stają się świadomymi patrio
tami, pomimo braku ojczyzny, co stanowi o ich pełnej dojrzałości. Dlatego też obecnie
dorastającej młodzieży zagraża niebezpieczeństwo pozostania na poziomie wystarczającym
do włączenia telewizyjnego odbiornika lub wprowadzenia do komputera programu z grą.
3. Zjawisko to wyraźnie uzmysławia lektura książki Krystyny Heski-Kwaśniewicz i Ireny
Sochy, chociaż szerokiemu kontekstowi kulturowemu, wychodzącemu poza ramy proble
mowe czytelnictwa dzieci i młodzieży, poświęcona jest w zasadzie jedynie ostatnia część tej
pozycji, zatytułowana: Młody czytelnik w epoce komputerów. Artykuły w niej zgrupowane są
próbą postawienia diagnozy współczesnej kultury dziecięco-młodzieżowej oraz określenia2

2 Zob. A. Hutnikiewicz, Wstęp [do:] S. Żeromski, Syzyfo w e prace, Kraków 1973.
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szans i zagrożeń jej rozwoju w najbliższej przyszłości. Na szczególną uwagę zasługują tu
zwłaszcza wypowiedzi: Barbary Białkowskiej na temat potrzeb informacyjnych dziecka,
Michała Zająca, dotycząca pozycji książki dla dzieci pośród innych mediów, Doroty Grabow
skiej o nowoczesnych metodach pracy bibliotecznej z młodym czytelnikiem, czy wreszcie
dwa teksty poruszające problem niepełnosprawnych czytelników dziecięcych, wobec których
książka może spełniać funkcje terapeutyczne .
Przekrój problemowy jest więc dosyć szeroki, chociaż dają się wychwycić pewne cechy
wspólne łączące te zagadnienia. Wyraźnie widać powszechną tendencję do przystosowania
elementów kultury wysokiej tak, aby miała ona swój udział w nowoczesnych przejawach
życia społeczno-kulturalnego, a nawet wykorzystywała najnowsze osiągnięcia techniczne
i środki masowego przekazu do podnoszenia swych walorów, stając się przez to atrakcyjniej
szą dla przeciętnych konsumentów. Ważne jest, żeby na przykład dała się dobrze „sprzedać”
książka, która stanowi „ofertę informacyjną do samodzielnego poznawania świata wartości,
emocji i wiedzy, pobudza do aktywnego myślenia, stawiania pytań i szukania odpowiedzi”4
przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjnych3456789.Mam na myśli oczywiście efekt
rozpowszechniania potrzeb czytelniczych, a nie korzyści materialne konkretnych wydwnictw.
Największą rolę w rozbudzaniu potrzeb czytelniczych przypisuje się rodzicom6, aczkol
wiek z różnych powodów praktycznie cały ciężar tej odpowiedzialności spada na instytucje
wychowawcze, w tym głównie szkołę. Brak wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej, która
poza głęboką znajomością i rozumieniem literatury prezentowałaby również zdolności pe
dagogiczne, z pewnością nie przyczynia się do rozwiązania problemu.
4.
Książka Krystyny Heski-Kwaśniewicz i Ireny Sochy kieruje naszą uwagę nie tylko
w stronę przyszłości, lecz sięga także do źródeł historycznych, aby dzięki temu stworzyć
jaśniejszy obraz przemian, które już się dokonały lub dopiero dokonują. Taki właśnie zakres
obejmuje część pierwsza i druga tej publikacji . Znajdziemy tu między innymi przegląd
lektur proponowanych przez Piotra Skargę dla królewicza Władysława Zygmunta , listę
autorów i tytułów, z którymi zetknął się Janusz Radziwiłł ; dowiemy się też, co wydawano
3 L. Ippoldt, M łody czytelnik niepełnosprawny w świecie książki, biblioteki i informacji naukow ej. E. Fondara, C zytel
nictwo dzieci specjalnej troski. Należy tu zaznaczyć, że obie autorki obejmują terminem „dzieci specjalnej troski”
nie tylko osoby upośledzone fizycznie lub psychicznie, ale także przewlekle chore czy przechodzące leczenie
szpitalne.
4 Z artykułu B. Białkowskiej, D ziecko a potrzeby informacyjne. Refleksje nad w ychow aniem , s. 194.
5 Poza wymienioną wyżej B. Białkowską pisze na ten temat również M. Zając w artykule: K sią żka dla dzieci
pośród innych mediów. Przegląd problem atyki.
6 Pisała o tym m.in. J. Papuzińska w: Inicjacje literackie — problemy pierwszych kontaktóiu dziecka z książką, Warszawa 1981.
7 Tytuł części pierwszej brzmi: Z przeszłości k sią żki dla młodego odbiorcy, część drugą zatytułowano: P rzem iany
współczesnego piśm iennictw a dla najmłodszych.
8 W artykule A. Sitkowej, Piotra Skargi propozycje lektur dla królewicza W ładysław a Z yg m u n ta .
9 M. Jarczykowa,„ O bow iązkow e” i „tiadobouńązkowe” lekturyJanusza R adziw iłła w czasiejego nauki w liceum słuckim
i podczas zagranicznych studiów.
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w pierwszej połowie XIX wieku na Śląsku1012oraz jak wygląda problem czytelnictwa młodzie
ży współczesnej w porównaniu z sytuacją w latach 1870-19181 ; poznamy politykę czytelniczą władz socjalistycznych . Artykuły części drugiej poszerzają jeszcze ten zakres zagadnień
o analizy współczesnej recepcji konkretnych autorów13, gatunków literackich14, czy nawet
form piśmiennictwa15 przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. Niewątpliwie bogactwo i róż
norodność materiału zawartego w tej książce decyduje ojej wartości poznawczej i świadczy
o istotnym dla właściwego kształtu literatury dziecięcej zainteresowaniu problemem czytel
nictwa. Niemniej w trakcie lektury Młodego czytelnika... można natrafić na pewne niedociąg
nięcia, czy wręcz nadużycia, które nieco wspomnianej wartości ujmują. Chodzi w tym
miejscu o artykuły ograniczające się tylko do przytoczenia danych, bez wyprowadzania z nich
jakichś konkretnych wniosków16, bądź też o sytuację odwrotną — bezpodstawne uogólnienia
bazujące na ograniczonych ilościowo danych statystycznych17*. Wady te bynajmniej nie
wpływają na fakt, iż książka Heski-Kwaśniewicz i Sochy zajmuje znaczącą pozycję pośród
najnowszej literatury przedmiotu z uwagi na swój specyficzny, wieloaspektowy charakter .
5. Dobiega końca XX wiek, który jeszcze u swego progu określony został mianem
„stulecia dziecka”19. Myślę, że rzeczywiście miał on znaczenie przełomowe dla pełniejszego
rozumienia pojęcia osoby ludzkiej oraz stosunku wobec dzieci. Wspomniałam na początku
o Syzyfowych pracach Żeromskiego, jako powieści bardzo poważnie traktującej problem dzie-

10 Mówi o tym E. Gondek: Edycje książek literackich dla dzieci z pierw szej p o lo n y X I X w ieku, u/ydane w oficynach
śląskich u>granicach Prus.
11 Zob. artykuł B. Kulki: M ło d zież i szkoła wobec problemu czytelnictwa (lata 1 8 7 0 -1 9 1 8 i 1995).
12 Bardzo interesująco pisze o tym K. Heska-Kwaśniewicz w artykule: P rzed czym chciano obronić młodego
czytelnika w P R L - u , czyli o czystkach w bibliotekach szkolnych lat 1 9 4 9 -1 9 5 3 .
13 H. Andrzejczak: A n n a K am ieńska w odbiorze uczniow skim — obecność czy nieobecność. W innych tekstach także
mówi się o recepcji konkretnych autorów.
14 Powieścią historyczną zajęła się G. Skotnicka: Powieść historyczna a m iody czytelnik. Progi i bariery. Wypowiadała
się ona na ten temat również w innym miejscu: G. Skotnicka, Z problem ów wychowawczych powieści historycznych
dla dzieci i m łodzieży; [w:] Wartość i literatury dla dzieci i m łodzieży. W ybrane problem y, pod red. J. Papuzińskiej
i B. Żurakowskiego, Poznań 1985.
13 Dwa obszerne artykuły omawiają zagadnienia czasopiśmiennictwa współczesnego. Zob. Z. Sokół: O blicze
współczesnych czasopism dziecięco-m łodzieżowych oraz J. Jarowiecki: S za n se i zagrożenia prasy dla dzieci i m łodzieży
w okresie transformacji w latach 1 9 8 9 -1 9 9 5 . W części historycznej natomiast znajdziemy analizę konkretnych
tytułów, dokonaną przez M. Kitowską („Orli lot”) oraz B. E. Łaszewską („Przyjaciel Dzieci”).
16 Ma to miejsce w przypadku artykułu J.Jarowieckiego, który zgromadził wprawdzie bogaty materiał, ale na
tym poprzestał, nie konkretyzując tytułowych zagrożeń (tych można sięjeszcze domyślić), a zwłaszcza szans.
Mam tu na myśli artykuł R. Botwiny i A. Żamojty: W yobrażenia dobra i zła m łodzieży szkolnej a stereotypy
informacyjne, w którym na podstawie badań przeprowadzonych na 189 osobach wyciąga się wnioski dotyczące
całego pokolenia, krzywdzące tym bardziej, że dotyczą problemów etycznych. Według autorów decydujący
wpływ na kształt owych wyobrażeń mają obecnie środki kultury masowej, co jest sprawą dyskusyjną.
Z nowszych prac poświęconych literaturze dla dzieci i młodzieży oraz jej recepcji warto tu wspomnieć
o książce J. Papuzińskiej, D ziecko w swiecie emocji literackich, Warszawa 1996, tejże K sią żki, dzieci, biblioteka:
z zagadnień upowszechniania czytelnictwa i ksią żk i dziecięcej, Warszawa 1992; B. Żurakowskiego, Literatura-dziecko-w artosć, Kraków 1993; I. Sochy, Czasopism a dla m łodzieży, literatura piękna, wychowanie literackie (1 9 1 8 -1 9 3 9 ),
Katowice 1990.
Zob. J. Papuzińska, D ziecko w swiecie emocji, op. cit., s. 76.
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ciństwa i dorastania. Jest jednak inna, ważniejsza książka, która mówi o dziecku (a właściwie
0 człowieku w ogóle) w sposób symboliczny, a która pozostała niezmiernie atrakcyjna przez
całe sto lat swego istnienia. To wydana w 1896 roku baśń Marii Konopnickiej: O krasnoludkach
1o sierotce Marysi . W związku z okrągłą rocznicą została ostatnio opublikowana praca zbio
rowa poświęcona temu dziełu , będąca, podobnie jak książka Heski-Kwaśniewicz i Sochy,
pokłosiem konferencji naukowej. Nawiązuję tu do niej jednak nie tylko z tego powodu.
Otóż, wydaje mi się, że stanowi ona uzupełnienie (najprawdopodobniej zupełnie nie zamie
rzone) dla omówionej przeze mnie pozycji, spełniając stawiane przez nią postulaty znalezie
nia nowej, atrakcyjnej dla „multimedialnego” odbiorcy wykładni tekstu literackiego. Okazuje
się więc, iż baśń Konopnickiej — nie tylko była i jest interesująca dla czytelników w każdym
wieku, ale także zajmować będzie przyszłe pokolenia, pod warunkiem, że nauczymy je
patrzeć na literaturę w sposób twórczy, nie zaś odtwórczy. Wymienione tu prace dowodzą, iż
pierwsze kroki w tym kierunku zostały już poczynione.
Agnieszka Paja*i

20 O tym, jak wielkim zainteresowaniem cieszyła się twórczość M. Konopnickiej dla dzieci i młodzieży
świadczy choćby odrębna bibliografia, wyłącznie jej poświęcona. Por. Bibliografia twórczości M . K onopnickiej dla
dzieci i m ło d zieży pod red. K. Lorent-Umięckiej i E. Jakubowskiej, Warszawa 1989.
21 „ O krasnoludkach i o sierotce M arysi” M arii Konopnickiej. W stulecie pierwszego urydania, pod red. T. Budrewicza
i Z. Fałtynowicza, Suwałki 1997. Publikacja ta jest szczególnie cenna z uwagi na swój interdyscyplinarny
charakter — do jej powstania przyczyniły się badania nie tylko historyków i teoretyków literatury, lecz także
językoznawców, bibliotekoznawców, teatrologów, folklorystów, dydaktyków literatury. Reprezentuje ona więc,
podobnie zresztąjak książka Heski-Kwaśniewicz i Sochy, nowe tendencje w sposobie odczytywania tego typu
twórczości, które ujmują całe bogactwo literatury dziecięcej. Nawet uznani badacze, zajmujący się innymi
zwykle dziedzinami, czerpią stąd wiele uniwersalnych treści. Por. E. Paczoska, Konstelacje „Sierotki M arysi
E. Ihnatowicz, Z a b a w k i M arysi.

