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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 je j 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 wer-

8 , . „
sji) . Próbuje stworzyć „odrębny warsztat badań” (konieczność taką widzał 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” 
literatury . Dlatego myślę, że lepiej byłoby nazwać literaturę popularną —  „jedną z trzecich”.

Agata Grabowska
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Miody czytelnik w świecie książki, biblioteki i informacji, praca zbiorowa pod 
red. Krystyny Heski-Kwaśniewicz i Ireny Sochy, Wydawnictwo Uniw er
sytetu Śląskiego, Katowice 1996, ss. 283

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). Żółkiew ski natom iast zajm ow ał się 
pojęciem  „obiegów  literackich”, do których kręgu zaliczał literaturę „wysokoartystyczną” bądź „wysoką” (obieg 
pierw szy), ja k o  drugą —  literaturę „trywialną”, w ym iennie określaną m ianem  „popularnej”, a w  dalszej 
kolejności obiegów  —  literaturę „brukow ą” i „książki dla ludu” (term in  wg podziału C z. H ernasa).
8 W  pierwszym  przypisie do artykułu C zym  „ta trzecia” kusi badacza literatury? (s. 7 ), dotyczącym  w yników  
dotychczasow ych badań nad określeniem  pojęcia literatury popularnej, M artuszew ska pisze, iż H ernas 
w  sw oich rozw ażaniach nie bierze pod uwagę w yłącznie obiegu literatury, lecz uwzględnia cechy je j  poetyki. 
Jed n ocześnie  „trzecią literaturę”, w  opinii autorki książki, „pojm uje dość szeroko (podkr. m o je  —  A G ), 
obdarzając ją  m ianem  literatury bru kow ej”. Tego zakresu ujęcia problem u badaczka nie akceptuje.
9 J .  M aciejew ski, op. cit., s. 5 6 -6 7 .

1 Por. W. J .  O ng, Pismo a struktura świadomości, „Przegląd H u m anistyczny” 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 n i
wersytetu Śląskiego. Zbiór artykułów opublikowanych pod tytułem Młody czytelnik w świecie 
książki, 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 X X  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 czytełnik w epoce komputerów. Artykuły w niej zgrupowane są 

próbą postawienia diagnozy współczesnej kultury dziecięco-młodzieżowej oraz określenia

2 Z ob . A. H u tnikiew icz, Wstęp [do:] S. Ż erom ski, Syzyfowe prace, Kraków  1973.
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szans i zagrożeń je j 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 informacyjnych . Mam na myśli oczywiście efekt 
rozpowszechniania potrzeb czytelniczych, a nie korzyści materialne konkretnych wy- 
dwnictw.

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

. . . .7 . . .
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 suniecie książki, biblioteki i informacji naukow ej. E . Fondara, Czytel- 
nictivo dzieci specjalnej troski. N ależy tu zaznaczyć, że obie autorki obejm u ją  term inem  „dzieci specjalnej troski” 
nie tylko osoby upośledzone fizycznie lub psychicznie, ale także przew lekle chore czy przechodzące leczenie 
szpitalne.
4 Z  artykułu B . B iałkow skiej, D ziecko  a potrzeby informacyjne. Refleksje nad wychowaniem, s. 194.
5 Poza w ym ienioną wyżej B . Białkow ską pisze na ten tem at rów nież M . Zając w  artykule: K siążka  dla dzieci 
pos'ród innych mediów. Przegląd problematyki.
6 Pisała o tym m.in. J .  Papuzińska w: Inicjacje literackie —  problemy pieni/szych kontaktóiv dziecka z  książką, Warszawa 1981.
7 Tytuł części pierwszej brzm i: Z  przeszłos'ci książk i dla młodego odbiorcy, część drugą zatytułow ano: Przem iany  
współczesnego piśmiennictwa dla najmłodszych.
8 W  artykule A. Sitkow ej, Piotra Skargi propozycje lektur dla królewicza W ładysława Zygmunta.
9 M . Jarczykow a, „O bow iązkow e” i „nadoboiviązkowe" lekturyJanusza R adziw iłła  w czasiejego nauki w  liceum słuckim  
i podczas zagranicznych studiów.
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w pierwszej połowie X IX  wieku na Śląsku10 orazjak wygląda problem czytelnictwa młodzie
ży współczesnej w porównaniu z sytuacją w latach 1870—19181 ; poznamy politykę czytelni
czą władz socjalistycznych12. Artykuły części drugiej poszerzająjeszcze 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 o je j 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

18najnowszej literatury przedmiotu z uwagi na swój specyficzny, wieloaspektowy charakter .
5. Dobiega końca X X  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 M ów i o tym E . G ondek: Edycje książek  literackich dla dzieci z  pienvszej połow y X IX  wieku, urydane w  oficynach 
śląskich w granicach Prus.
11 Z ob. artykuł B . Kulki: M łodzież  i szkoła  wobec problemu czytelnictwa (lata 1 8 7 0 -1 9 1 8  i 1995).
12 Bardzo interesująco pisze o tym  K. H eska-K w aśniew icz 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 . A ndrzejczak: A nna K am ieńska w  odbiorze uczniowskim  —  obecność'czy nieobecność'. W  innych tekstach także 
m ów i się o recepcji konkretnych autorów.
14 Pow ieścią historyczną zajęła się G . Skotnicka: Powieśćhistoryczna a młody czytelnik. Progi i bariery. Wypowiadała 
się ona na ten tem at rów nież w  innym  m iejscu: G . Skotnicka, Z  problem ów  wychowawczych powieści historycznych 
dla dzieci i młodzieży, [w :] Wartości literatury dla dzieci i młodzieży. Wybrane problem y, pod red. J .  Papuzińskiej 
i _B. Zurakow skiego, Poznań 1985.
13 Dw a obszerne artykuły om awiają zagadnienia czasopiśm iennictw a w spółczesnego. Z ob . Z . Sokół: O blicze  
współczesnych czasopism dziecięco-m łodzieżowych  oraz J .  Jarow iecki: Szanse i zagrożenia prasy dla dzieci i m łodzieży  
w  okresie transformacji w  latach 1 9 8 9 -1 9 9 5 . W  części historycznej natom iast znajdziem y analizę konkretnych 
tytułów, dokonaną przez M . Kitowską („O rli lo t”) oraz B . E . Łaszewską („Przyjaciel D z ie ci”).
16 M a to m iejsce w  przypadku artykułu J .  Jarow ieckiego, który zgrom adził wprawdzie bogaty m ateriał, ale na
tym poprzestał, nie konkretyzując tytułow ych zagrożeń (tych m ożna się jeszcze  dom yślić), a zwłaszcza szans. 
1 M am  tu na myśli artykuł R . Botw in y i A. Ż am ojty : W yobrażenia dobra i z ła  m łodzieży szkolnej a stereotypy 
informacyjne, w  którym  na podstawie badań przeprow adzonych na 189 osobach wyciąga się w nioski dotyczące 
całego pokolenia, krzywdzące tym bardziej, że dotyczą problem ów  etycznych. W edług autorów  decydujący 
wpływ na kształt owych w yobrażeń m ają obecnie środki kultury m asow ej, co  je ? t  sprawą dyskusyjną.
1H Z  now szych prac pośw ięconych literaturze dla dzieci i m łodzieży oraz je j  recepcji w arto tu  w spom nieć 
o książce J .  Papuzińskiej, D ziecko w  świecie emocji literackich, Warszawa 1996, tejże K siążk i, dzieci, biblioteka: 
z  zagadnień upowszechniania czytelnictwa i k siążk i dziecięcej, W arszawa 1992; B . Żurakow skiego, Literatura-dziec- 
ko-w artość, Kraków  1993; I. Sochy, C zasopism a dla młodzieży, literatura piękna, urychowanie literackie (1 9 1 8 -1 9 3 9 ),  
Katow ice 1990.

Z ob. J .  Papuzińska, D ziecko w świecie 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

20 •1 o sierotce Marysi . W  związku z okrągłą rocznicą została ostatnio opublikowana praca zbio-
. 21 . . . .   ̂ . . 

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

20 O  tym, ja k  w ielk im  zainteresow aniem  cieszyła się tw órczość M . K onopnickiej dla dzieci i m łodzieży 
św iadczy choćby odrębna bibliografia, w yłącznie je j pośw ięcona. Por. Bibliografia twórczości M . K onopnickiej dla 
dzieci i m łodzieży  pod red. K. L o ren t-U m ięck ie j i E . Jakubow skiej, W arszawa 1989.
21 „O  krasnoludkach i o sierotce M arysi” M arii Konopnickiej. W  stulecie pierwszego ary dania, pod red. T. Budrew icza 
i Z . Fałtynow icza, Suw ałki 1997. Publikacja ta je s t  szczególnie cen na z uwagi na swój interdyscyplinarny 
charakter —  do je j  pow stania przyczyniły się badania nie tylko historyków  i teoretyków  literatury, lecz także 
językoznaw ców , bibliotekoznaw ców , teatrologów, folklorystów, dydaktyków literatury. R eprezen tu je ona w ięc, 
podobnie zresztą jak  książka H eski-K w aśniew icz i Sochy, now e tend en cje w  sposobie odczytywania tego typu 
tw órczości, które u jm u ją  całe bogactw o literatury dziecięcej. N aw et uznani badacze, zajm ujący się innym i 
zwykle dziedzinam i, czerpią stąd w iele uniw ersalnych treści. Por. E. Paczoska, Konstelacje „Sierotki M arysi 
E . Ihnatow icz, Z ab aw k i M arysi.


