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Słowo wstępne

Zamieszczone w niniejszym tomie studia traktują o nowoczesności, 
która rozumiana jest tu jako kategoria ponadczasowa, odradzająca się 
w utworach literackich i aktualizująca się jednostkowych aktach dziecię-
cej lektury. Istotą nowoczesności w książce dziecięco-młodzieżowej jest 
zdystansowane i  krytyczne ujęcie rzeczywistości zarówno zewnętrznej 
(prawdy świata), jak psychicznej i  duchowej (prawda człowieka), zo-
rientowane na wywołanie zakłócenia stabilności percypowanego przez 
hipotetycznego odbiorcę obrazu świata zewnętrznego wobec utworu, 
zakłócenie sposobu odbierania i  rozumienia realności, jej demistyfika-
cja. Nowoczesność w książce – jak we współczesnej kulturze określanej 
mianem „ponowoczesnej” – wyrasta z nieufności wobec jednoznacznych 
rozstrzygnięć i  przyjmowanych apriorycznie tez, dlatego zorientowany 
na nowoczesność utwór literacki demaskuje różne formy demagogiczne-
go porządkowania chaosu świata; porządkowaniu temu służyły i nadal 
służą w literaturze zabiegi upraszczające, infantylizujące i schematyzują-
ce obraz rzeczywistości, opresja wobec młodego bohatera i  czytelnika, 
retoryka moralistyczna, udziecinnione formy językowe i  stylistyczne. 
Poprzez zakłócenie uporządkowanej wizji świata nowoczesna literatura 
stwarza szansę aktywizacji odbiorcy – zarówno intelektualnej, jak emo-
cjonalnej, a to niezbędny warunek twórczej postawy czytelniczej. 

Pytanie o nowoczesność jest w naszych czasach szczególnie istotne, 
kultura XXI w. jest bowiem przestrzenią poddaną presji cywilizacji cy-
frowej, straciła hierarchię wartości i  ocen pozwalającą oddzielać to, co 
w  kulturze wysokie, od tego, co powierzchowne i  trywialne, a  młody 
czytelnik – dziecko, zbuntowany nastolatek – chętnie emigruje od książ-
ki, od kultury wysokiej, a nawet od doświadczeń codzienności do sfery 
tzw. nowych mediów, dających wyrafinowane możliwości komunikacyj-
ne i ludyczne, kuszących obietnicami niekończących się feerii upojnych  
rozkoszy. Zdarza się, że w wyniku tego rodzaju doświadczeń  młody czło-
wiek nie może przekroczyć bariery dostępu do książek, przyzwyczajenie 
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do obcowania z cywilizacją cyfrową powoduje, że w jego oczach lektura 
– każda, zwłaszcza dawniejsza – przynależy do przestrzeni właściwej mu-
zeum, do obszaru kojarzonego ze staroświecczyzną, może czcigodną, ale 
nieprzystającą do dynamiki współczesności1. 

Stąd właśnie wynika potrzeba refleksji nad książkami dawniejszymi 
i  nowszymi, dawniejszą literaturą adresowaną do młodych odbiorców 
i  zjawiskami zrodzonymi w nieodległej przeszłości, u  schyłku XX i  już 
w  XXI w. – takiej refleksji, która by podejmowana była z  perspektywy 
nowoczesności literatury, ze świadomością przewartościowań współcze-
snych postaw czytelniczych i  załamania niegdyś akceptowanych kano-
nów i hierarchii aksjologii i estetyki. 

Tom, który oddaję do rąk Czytelników, składa się ze szkicu wstęp-
nego, wskazującego na dziesięć konstytutywnych wyznaczników nowo-
czesności książki, oraz dwóch obszerniejszych części. Pierwsza z  nich 
omawia utwory dawniejsze: klasyczną baśń O  krasnoludkach i  sierotce 
Marysi, o  nowoczesności której przesądziły: żywioł ludowy oraz inspi-
racje płynące z kultury literackiej schyłku XIX w. i ówczesnych dyskusji 
światopoglądowych; twórczość Korczaka, której nowoczesny charakter 
nadał pajdocentryzm – przekonanie o wrodzonym heroizmie i dojrzało-
ści dzieciństwa; wreszcie cykl Miłosza Świat. Poema naiwne, który znalazł 
się tu jako ilustracja kolejnego żywiołu nowoczesności: topicznej czaso-
przestrzeni dzieciństwa. Co prawda Świat nie był ani pisany dla dzieci, ani 
wydany jako książka dziecięca, ma jednak właściwości, które pozwalają 
określić „poema” jako lirykę dziecięcego punktu widzenia czy – by przy-
wołać termin Ryszarda Waksmunda – lirykę dziecięcą2, a zamieszczone 
w tym cyklu wiersze trafiają do odbiorców dziecięcych za pośrednictwem 
podręczników szkolnych. 

Te właśnie trzy czynniki: ludowość, pajdocentryzm i topoiczna cza-
soprzestrzeń dzieciństwa tworzą triadę nowoczesności. Triada ta zyskała 
pełnię w pierwszej połowie XX w. 

Kolejna część książki podejmuje analizę wpływów nowych tendencji 
kulturowych na współczesną reorientację wyznaczników nowoczesno-
ści. Jak dowodzą przeprowadzone dociekania, 2. połowa XX w. na różne 
sposoby wzbogacała i przekształcała opisaną triadę, wyolbrzymiała ją do 
karykaturalnej groteskowości przez drwinę i sarkazm (książki antyeste-
tyczne), przesuwała w kierunku nurtów inspirowanych antypedagogiką 
i  właściwym ponowoczesności przekształceniom wyrosłym na gruncie 
przekonania o  końcu człowieka, o  zmianie charakteru jego kondycji, 
zwątpienia w tradycyjnie ukształtowane systemy aksjologiczne. 

1 Por. Nowe społeczne wymiary dzieciństwa, red. B. Łaciak, Warszawa 2011.
2 R. Waksmund, Poezja dla dzieci. Antologia form i tematów, Wrocław 1987.



Kategoria nowoczesności literatury dziecięcej nie była dotychczas 
przedmiotem dociekań czy choćby częściowych rozpoznań, stąd też nie-
które sformułowane tu tezy mogą okazać się kontrowersyjne. Książki żyją 
wtedy, gdy towarzyszą im spory. Także książki dla młodych i najmłod-
szych. Inaczej świat by skamieniał.
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