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Słowo wstępne

Jeśli miałbym pisać książkę, by zakomunikować to, 
co myślałem, zanim zacząłem pisać, nie miałbym odwa- 
gi się tym zająć. Piszę tylko dlatego, że nie wiem zbyt 
dokładnie, co mam myśleć o tym, o czym chciałbym 
pomyśleć. […] Jestem eksperymentatorem w tym sensie, 
że piszę, by się zmienić i nie myśleć już tego, co myślałem 
do tej pory.

Michel Foucault

Tom Nowe opisanie świata. Literatura i sztuka dla dzieci i młodzie‑
ży w kręgach oddziaływań powstał jako rezultat przemyśleń i refleksji 
grupy badaczy nad kierunkami rozwoju literatury osobnej rozumianej 
jako obszar influencji współczesnych nurtów literackich, lingwistycznych, 
estetycznych, psychologicznych i filozoficznych. Stanowi nieśmiałą próbę 
diagnozy jej profilów i przeobrażeń.

Sam tytuł tomu można zapewne tłumaczyć przekonaniem, że „nowe 
opisanie świata” wymusza co najmniej dwie czynności: czytanie i pisa-
nie. Przecież świat opisany domaga się czytelnika, który zmierzy się 
z jego wizją, zweryfikuje czy w końcu zbuntuje się wobec jego porząd-
ku. Przymiotnik „nowy” sugeruje, że od czytelnika oczekuje się otwar-
tości, w zamian dając niepewność tego, co jeszcze nieoswojone. Ten, 
który czyta, narażony na obcość nieznanego, ale jednocześnie łudzony 
tajemnicą, musi podjąć decyzję rozpiętą między albo -albo: „czytać — nie 
czytać”.

Jak widać, to odmienna wizja literatury od tej, którą zwykle propo-
nuje się czytelnikowi, szczególnie temu młodemu. Czytanie przestaje być 
azylem, miejscem osobnym, w którym doświadczamy spotkania z logo-
sem. Zamiast tego literatura staje się czymś, co zmusza do myślenia, co 
narzuca ciągłą gotowość do podejmowania decyzji „albo -albo”, co wytrąca 
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z pewności, że to, co czytamy, jest ostateczną prawdą i innej prawdy nie 
ma. To oczywiście cena, jaką płacimy za „płynną nowoczesność”.

Czy jednak taka koncepcja literatury nie jest przesadzona? Czy rzeczy-
wiście literatura osobna podlega aż takim rygorom nowoczesności? Chyba 
tak, skoro z łatwością można w niej dostrzec tendencje charakterystyczne 
dla literatury bezprzymiotnikowej. Być może nie są one aż tak wyraźnie 
artykułowane, ale jednocześnie wydają się na tyle widoczne, że nie sposób 
ich pominąć. Oczywiście, literatura dla najmłodszych i młodych z pewnych 
względów nie powinna być do głębi heretycka, choć przecież jej odczy-
tania już takie być mogą. I są. Na to pozwalają nie tylko metodologie 
czytania, lecz także, a może przede wszystkim wolność czytelnika, który 
dzięki kolejnym lekturom wzrusza się i buntuje, formułując tym samym 
swoją tożsamość, o której nie wie, co sądzić, dopóki nie przeczyta kolej-
nej… i kolejnej książki. Mozół czytania przekłada się na trud budowania 
sądu o sobie samym, aby za chwilę — po kolejnej lekturze podjąć od nowa 
wyzwanie walki o swoją tożsamość. To właśnie literatura, ta najnowsza, 
przypomina, że żywot definicji jest nader krótki, a czytelniczym credo 
powinno być hasło: „nie przyzwyczajaj się”.

Poszczególne działy niniejszej publikacji potwierdzają obecność tych 
tendencji w literaturze. W Nowym opisaniu literatury znalazły się nie 
tylko teksty teoretycznoliterackie, wyznaczające kierunki rozwoju współ-
czesnej literatury osobnej, lecz także interpretacje najnowszych utworów 
literackich, nie wyłączając jednak, i chyba to jest najbardziej interesujące, 
tych tekstów, które są obarczone już niemal kanonicznymi odczytaniami. 
Nowe opisanie kultury prezentuje szeroki zakres problemów związanych 
ze zmianami kulturowymi „pokoju dziecinnego”, począwszy od śmiałych 
propozycji adaptowania metodologii specyficznej dla literatury bezprzy-
miotnikowej do literatury dla dzieci i młodzieży, przez kulturę masową, 
aż po zagadnienia dydaktyczno -pedagogiczne. Ostatni z działów Nowe 
opisanie sztuki prezentuje bogactwo form i estetyk proponowanych małe-
mu odbiorcy przez twórców literatury, malarstwa czy muzyki, a także 
przez pedagogów.

Pozostaje pytanie, czy „nowe opisanie świata” można uznać jeszcze 
za opis w tradycyjnym rozumieniu tego słowa? Wydaje się, że marzenie 
Umberta Eco — metafora biblioteki porządkującej świat, znalazła godną, 
choć przecież już od dawna znaną następczynię — kartotekę. Zamiast 
hierarchii — płynność, zamiast stagnacji — ruch. Zamiast klejonych kartek 
książki — segregator. Znak naszych czasów. Ale im trudniej poskładać/
opisać i rozłożyć/przeczytać świat, tym bardziej wspomnienia Marcela 
Prousta brzmią dla współczesnych jak wyzwanie: „Niczego bodaj w moim 
dzieciństwie nie przeżywałem równie głęboko, jak dni, którym pozwala-
łem przeminąć bez mojego udziału, poświęcając się ulubionej lekturze”. 
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Pomimo zmiany skóry świata to jedno prawdopodobnie się nie zmieniło 
— przyzwolenie dziecka na pokusy tekstu, dzięki którym, parafrazując 
słowa M. Foucaulta, jest ono eksperymentatorem w tym sensie, że czyta, 
by się zmienić i nie myśleć już tego, co myślało do tej pory.

Bernadeta Niesporek ‑Szamburska
Małgorzata Wójcik ‑Dudek
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