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„Twarze dzieciństwa” we współczesnych tekstach literackich

Współczesny człowiek dysponuje różnymi możliwościami porozumie-
wania, które w niejednolity sposób wykorzystują język. Rozwój cywilizacji 
umożliwił łatwe komunikowanie się na odległość. Osiągnięcia techniczne 
uprzywilejowały kulturę obrazu1, która przede wszystkim wykorzystuje 
formę i kolor, słowo natomiast pełni rolę służebną, z reguły uzupełnia prze-
kaz werbalny. Przestrzeń medialna sytuuje język w obszarze pozadialogo-
wym, osadzając odbiorcę wśród dźwięków i wizualizacji2, jednak niezmien-
nie to dialog oraz umiejętność stosowania reguł językowych w społecznych 
interakcjach warunkują prawidłowy rozwój osobowości i jej funkcjonowa-
nie w rzeczywistości3. Postęp cywilizacyjny nie zmniejszył jednak potrzeby 
kreowania i przekazywania kulturowych wzorców, zadanie to niezmiennie 
wiąże się z literaturą piękną. Czytelnictwo wspiera rozwój kompetencji ję-
zykowej oraz uczy rozpoznawania i nazywania „elementarnych przestrze-
ni aksjologicznych”4. Świadomość, że „[…] inwazja kultury obrazkowej 

1 Kultura obrazu jest przedmiotem uwagi szerokiego grona naukowców. Wielość badawczych perspektyw wy-
maga interdyscyplinarnego spojrzenia oraz wielowątkowych analiz. Na potrzebę rozważań dotyczących dzieciństwa 
odniosłam się do rozważań Grzegorza Leszczyńskiego oraz Michała Zająca, którzy, jako badacze dziecięcej literatury, 
podkreślają inwazyjność kultury obrazkowej przekształcającą język, por. G. Leszczyński, M. Zając, Książka i młody 
czytelnik. Zbliżenia. Oddalenia. Dialogi. Studia i szkice¸ Warszawa 2013, s. 15.

2 G. Leszczyński, M. Zając, Książka i młody czytelnik. Zbliżenia. Oddalenia. Dialogi. Studia i szkice¸ Warszawa 
2013, s. 15.

3 H.R. Schaffer, Psychologia dziecka, Warszawa 2007, s. 295.
4 G. Leszczyński, M. Zając, Książka i młody czytelnik. Zbliżenia. Oddalenia. Dialogi. Studia i szkice¸ Warszawa 

2013, s. 15.
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przekształca postać języka, modelując jego zastosowanie i semantykę […], 
a w obszarze słowa panuje daleko idące uproszczenie i trywializacja treści”5 
sprawia, że u podstaw metodyki nauczania języka polskiego leży przekona-
nie o fundamentalnym znaczeniu tej kompetencji. We wprowadzeniu do 
programu Ministerstwa Edukacji Narodowej podkreślono:

Język polski jest kluczowym przedmiotem nauczania – poznawanie wy-
bitnych utworów literackich sprzyja rozwojowi osobowemu ucznia, wpro-
wadza go w świat kultury polskiej i europejskiej. Zakres znajomości języka 
ojczystego i sprawność w posługiwaniu się nim ułatwia przyswajanie wiedzy 
z innych dziedzin (przedmiotów) i jest dla każdego ucznia podstawą suk-
cesu szkolnego.

Cele kształcenia (wymagania ogólne) i treści nauczania (wymagania 
szczegółowe) przedmiotu język polski zostały sformułowane dla czterech 
obszarów, tj. kształcenia literackiego i kulturowego, kształcenia językowe-
go, tworzenia wypowiedzi i samokształcenia, a ich realizacja w klasach IV–
VIII szkoły podstawowej wymaga zintegrowania, które ma służyć osiągnię-
ciu przez ucznia szkoły podstawowej umiejętności celowego i świadomego 
posługiwania się językiem polskim.

Wykaz lektur dla uczniów klas IV–VIII szkoły podstawowej złożony jest 
z pozycji obowiązkowych i uzupełniających (do wyboru przez nauczyciela), 
a jego trzon stanowią wybrane dzieła klasyki polskiej i światowej oraz litera-
tura dla dzieci i młodzieży.

Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem polskim w mowie 
i w piśmie, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów oraz 
przestrzeganie przez nich norm poprawnościowych, należy do obowiązków 
nauczycieli wszystkich przedmiotów6.

Rangę języka polskiego jako przedmiotu (tę rangę podkreśla między 
innymi powyższy zapis) wzmacnia rozumienie literatury jako „przewod-
niczki życia”7. Literatura opisuje potencjał życia, wspiera rozwój osobowo-
ści młodego człowieka, a przede wszystkim poszerza jego wiedzę o świecie. 
Wzrastanie bez kontaktu z lekturą uniemożliwia dziecku wejście w literac-

5 Tamże, s. 16–17.
6 https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Jezyk-polski [dostęp: 12.12.2019]. 
7 Termin użyty przez Wandę Matras-Mastalerz, por.: W. Matras-Mastalerz, Czytanie – najskuteczniejszą metodą 

wychowawczą, [w:] Nowe opisanie świata. Literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań, Katowice 
2013, s. 155.
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ki świat magii8, w którym wszystko jest możliwe, świat, w którym lęki mają 
szansę być oswojone, a spełnienie marzeń zależy od osobistego wysiłku. Po-
trzeba czytelnictwa powinna być wspierana i rozwijana w każdym środowi-
sku, w jakim obecne jest dziecko: w domu, w szkole, miedzy rówieśnikami.

Celem artykułu jest wskazanie charakteru „twarzy dzieciństwa” 
współczesnych tekstów literackich skierowanych do dzieci i młodzieży9. 
Uwzględniono zarówno teksty wskazane w podstawie programowej jako 
lektury obowiązkowe lub uzupełniające, jak i dzieła wybierane przez 
czytelników spontanicznie, nie posiadające „imprimatur” instytucji edu-
kacyjnej. Analizę przeprowadzono w oparciu o klasyfikację Grzegorza 
Leszczyńskiego, który opisał „twarze dzieciństwa”, kierując się podziałem 
lektur na następujące kategorie: homo ludens, homo domesticus, homo scho-
lasticus, homo artifex, homo legens, tractatus de arte moriendi10.

Należy uściślić, że dla Leszczyńskiego decydującym kryterium wska-
zującym na obecność w tekście postaci dziecięcej są wewnątrztekstowe lub 
ikonograficzne sugestie, które wskazują na:

• wiek, stosownie do systemu edukacji,
• stopień fizycznego rozwoju zgodnie z przyjętą normą,
• charakterystyczne otoczenie, w tym dziecięcy pokój, przestrzeń 

edukacyjna, miejsce zabaw,
• podległy stosunek wobec dorosłych,
• atrybuty dzieciństwa, w tym użytkowe przedmioty właściwe dla 

tego wieku,
• czynności, takie jak zabawa, nauka,
• obszar zainteresowań,
• sferę mentalną,
• sferę językową11.
Przeprowadzenie analizy współczesnych tekstów literackich z uwzględ-

nieniem „twarzy dzieciństwa” wymaga przybliżenia istoty poszczególnych 

8 Tamże, s. 155.
9 Termin „twarze dzieciństwa” zaczerpnięto z terminologii Grzegorza Leszczyńskiego, który dokonał klasyfika-

cji obrazów dzieciństwa w tekstach literackich, por. G. Leszczyński, Kulturowy obraz dziecka i dzieciństwa w literaturze 
drugiej połowy XIX i w XX w., Warszawa 2006.

10 G. Leszczyński, Kulturowy obraz dziecka i dzieciństwa w literaturze drugiej połowy XIX i w XX w., Warszawa 
2006, s. 132–301.

11 Tamże, s. 8–9.
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kategorii. Tak więc typ homo ludens12 zakłada obecność w przekazie za-
bawek i zabaw. Na przestrzeni dziejów (przykładem są między innymi: 
wiersze Stanisława Jachowicza, powieści Klementyny Tańskiej-Hoffmano-
wej, utwory Ignacego Krasickiego, Marii Konopnickiej, Stanisława Bełzy) 
rodzaje zabaw, jak również przypisana im rola dziecka ulegały zmianom, 
niemniej jednak zawsze ukierunkowane były na rozwój i poszerzenie po-
znawczych oraz społecznych kompetencji. Zabawa to niezmiennie „[…] 
centrum raju […], jest czynnością specyficzną, ograniczoną wiekowo 
i przestrzennie, odgrodzoną na różne sposoby od innych form istnienia 
człowieka”13. Współczesna literatura dla dzieci opisuje zabawy aktywne, 
dynamiczne, promuje ruch na świeżym powietrzu. 

Jako ilustrację przywołajmy fragment klasycznej lektury: 

Trzeba było tylko zdecydować, kto będzie kierował. Mikołajek stwier-
dził, że to on musi prowadzić, bo zna drogę. Ludeczka odpowiedziała 
z kolei, że się nie zgadza, bo to jej rower. Mikołajek nie zamierzał ustąpić: 
w samochodzie to mam pokazuje, gdzie jechać. Ludeczka też tak powinna 
robić, siedząc na bagażniku! Nie ma mowy, Ludeczka nie miała ochoty ba-
wić się w mamę i tatę. Zapowiadała się długa droga do Arcachon… W końcu 
to Ludeczka pedałowała (zawsze umiała postawić na swoim!), a Mikołajek 
spokojnie oglądał widoki z bagażnika. Ale ledwie pięć minut później Lu-
deczka już się zmęczyła i powiedziała, że teraz pedałować będzie Mikołajek!

Dziewczyny są strasznie skomplikowane… Zresztą chłopaki też! Dla-
czego? Kilka metrów dalej na drodze do Arcachon poszukiwacze przygód 
spotkali Alcesta. Właśnie wyciągnął cegłę z murku przed swoim domem. 
To jego tajna skrytka, w której chowa zapasy ciastek na ciężkie czasy […]14.

Aktywne spędzony czas jest źródłem radości. Współczesna literatura 
dla dzieci, obok zabaw z rówieśnikami, przedstawia również czas spędzo-
ny wspólnie z ulubionymi zwierzętami. Sari Peltoniemi opisuje przyjaźń 
z perspektywy Groszki – psa, który dzięki antropomorfizacji staje się mó-
wiącym przyjacielem Dominiki. Groszka i Dominika wspólnie spędzają 
czas na zabawach, najczęściej na świeżym powietrzu:

12 Szczegółowy opis „twarzy dzieciństwa” według klasyfikacji Grzegorza Leszczyńskiego został dokładnie opi-
sany przez autora z odniesieniem do tekstów literackich pochodzących z różnych epok, por. tamże.   

13 Tamże, s. 151.
14 Szkolne przygody Mikołajka, adaptacja V. Latour-Burney, tłum. M. Talar, Kraków 2014, s. 17–19.
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Przez całe popołudnie Groszka i Dominika bawiły się na dworze. Biegały 
i turlały się w trawie. Dominika rzucała piłkę, jak najdalej mogła, a Groszka 
ją aportowała.

Dziewczynka nie za bardzo umiała rzucać. Piłka leciała to tu, to tam, ale 
Groszka uważała, że tak jest nawet zabawniej. Zdarzało się, że Dominika 
rzucała za siebie i sama była tym zdziwiona.

Co jakiś czas robiły sobie przerwę i szły do domu, żeby napić się soku 
i wody. Około czwartej obie były już tak zmęczone, że padły jak długie pod 
drzewem i odpoczywały. Groszka wyciągnęła się tuż przy Dominice i poło-
żyła jej na brzuchu pyszczek. Tak usnęły […]15.

Fińska pisarka Sari Peltoniemi uczy czytelnika szacunku i wrażliwo-
ści zarówno do człowieka, jak i do zwierząt. Temat, jaki autorka porusza, 
wydaje się ważny szczególnie dziś, gdy – w duchu ekologii – gruntownym 
przewartościowaniom podlega sfera relacji między człowiekiem a szeroko 
rozumianą naturą. Wymiar homo ludens, obecny we współczesnej literatu-
rze dla dzieci, uczy dzieci ufności wobec możliwości wyobraźni, zachęca do 
wykorzystywania jej w budowaniu własnego świata. Tak temat ten aktuali-
zuje w swej ciepłej opowieści Neil Geiman:

Pokazał mi swoją Machinę Czasu. Był z niej bardzo dumny. Składała się 
z dużego tekturowego pudła z paroma kamykami na górze i przyklejonymi 
z boku kryształami. Miała też duży czerwony guzik. Przyjrzałem się krysz-
tałom.

– Chwileczkę – powiedziałem. – To są diamenty. I szafiry. I rubiny.
– Prawdę mówiąc – odparł – nazywam je specjalnymi – błyszczącymi 

przezroczystymi  kamieniami, specjalnymi – błyszczącymi – niebieskimi – 
kamieniami i tego, no…16

Homo ludens pozwala rozwijać się, tworzyć, uczy twórczego podejścia 
do świata. Współczesne teksty literackie pisane z myślą o najmłodszych 
odbiorcach w centrum zainteresowania umieszczają zarówno człowieka, 
jak zabawki, czyniąc z tych ostatnich pełnoprawnych bohaterów, z tym, 
że dziś – jak zauważa Leszczyński – „[…] bąki, podcinane uderzeniem 
z bata, a także zminiaturyzowane wiatraki i wiatraczki […] przedmioty 
codziennego użytku (wózki, naczynia, sztućce), wreszcie figurki ludzkie 

15 S. Peltoniemi, Groszka. Piesek, który chciał mieć dziewczynkę, tłum. I. Kosmowska, Warszawa 2011, s. 40–41.
16 N. Gaiman, Na szczęście mleko, tłum. P.W. Cholewa, Kraków 2013, s. 42–44.
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i zwierzęce, z czasem ewoluujące w stronę współczesnego wizerunku lalki 
(wraz z wyposażeniem: ubrankami, łóżeczkiem, domkiem)”17 zostały za-
stąpione między innymi przez machinę czasu, rower, czy zabawy z ulubio-
nymi zwierzętami. 

Kolejną kategorię „twarzy dzieciństwa” określił Grzegorz Leszczyński 
mianem homo domesticus. Odwołuje ona do pierwszego i najważniejszego 
miejsca, w którym dziecko przebywa – do domu. Dom kształtuje człowieka 
i pozostaje w pamięci na zawsze18. Dzieciństwo wypełniają fizyczne obsza-
ry przestrzeni, które są właściwe dla określonego typu rodziny. W zależ-
ności od socjologicznego profilu zróżnicowanie to może przybierać różne 
formy. Dawniej były to: „[…] w przypadku rodziny szlacheckiej […] dwór 
wiejski i jego otoczenie […], dla rodziny chłopskiej – chata i jej okolica 
[…], dla inteligencko-mieszczańskiej – mieszkanie w kamienicy i najbliż-
sza przestrzeń miejska z ulicami i parkiem”19. We współczesnych tekstach 
literackich homo domesticus ma przeważnie oblicza charakterystyczne dla 
współczesnych czasów. 

Częstym zabiegiem stosowanym przez autora tekstu jest przedstawie-
nie dokładnego opisu pokoju bohatera – pokoju, w którym istotnym ele-
mentem jest coraz częściej komputer i uzupełniający go sprzęt. Taki obraz 
spotykamy miedzy innymi w opowieści Rafała Kosika: 

Pokój Neta przypominał pomniejszoną pracownię jego ojca. Tyle, że pa-
nował tu bałagan, dzięki któremu było znacznie przytulniej. Nowoczesne 
meble były poobklejane kolorowymi plakatami i jakimiś schematami. Po 
kątach poniewierały się sterty zabawek i czasopism. Widać było, że Neto-
wi nie podobał się nowoczesny styl, w jakim było urządzone mieszkanie, 
i próbował nadać pokojowi inny charakter. Na podłużnym blacie, pod zaża-
luzjowanym oknem, stały trzy monitory, dwie drukarki i inne sprzęty. Zza 
biurka zwisały, plącząc się po ziemi, dziesiątki kabli. Część z nich wpięta 
była w niektóre z kilkunastu gniazdek w ścianie. Migały lampki, szumiały 
wentylatory, coś tykało wewnątrz jednego z pudełek […]20.

17 G. Leszczyński, Kulturowy obraz dziecka i dzieciństwa w literaturze drugiej połowy XIX i w XX w., Warszawa 
2006, s. 133.

18 Tamże, s. 159.
19 M. Czermińska, Dom w autobiografii i powieści o dzieciństwie, [w:] M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt. 

Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków 2014, s. 297; za: G. Leszczyński, Kulturowy obraz dziecka i dzieciństwa 
w literaturze drugiej połowy XIX i w XX w., Warszawa 2006, s. 159.

20 R. Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi, Warszawa 2013, s. 63–64.
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Jak widać, opis pokoju nastolatka zafascynowanego osiągnięciami tech-
niki nie pomija tak charakterystycznej cechy młodzieżowych przestrzeni, 
jaką jest nieład, bałagan czy wręcz chaos. Podobnie dzieje się w książce Jo-
achima Friedricha opisującej życie współczesnych nastolatków: 

Do pokoju weszła Stefka. Rzuciła swoją ulubioną kurtkę (tę z napisem 
IBM) na oparcie krzesła, usiadła i jednocześnie chwyciła łyżkę i sięgnęła do 
koszyczka z chlebem. Jeśli coś może odciągnąć Stefkę od jej ukochanego 
komputera, to tylko jedzenie […]21.

Te przykładowe opisy nie pozostawiają wątpliwości, że komputer 
w życiu współczesnych dzieci i współczesnej młodzieży zajmuje ważne 
miejsce22. Wszechobecność cyfrowego świata upoważnia do poszerzenia 
klasyfikacji „twarzy dzieciństwa” o kategorię homo computatrum, która de-
finiuje współczesnego bohatera literatury dziecięcej zafascynowanego in-
formatyzacją. Należy jednak pamiętać, że kategoria homo domesticus wiąże 
się przede wszystkim z – niezwykle popularnym również dziś – przedsta-
wianiem domu w jego tradycyjnej postaci. Ową tradycyjną postać odnajdu-
jemy między innymi w popularnym u nas zbiorze Kęstutisa Kaspracičiusa 
Mała zima, gdzie dom staje się elementem współtworzącym nadrealistycz-
ną konwencję opowiadań:

Przy pewnej krętej i nieco sowizdrzalskiej ulicy stał sobie mały biały Do-
mek. Odwrócony frontem do jezdni obserwował przejeżdżające samochody 
[…]23. 

W ogrodzie obok domu tuż przy drewnianym płocie rósł stary krzew ja-
śminu […]24.

Kategoria homo scholasticus odwołuje do szkolnych doświadczeń dzieci 
i młodzieży. Szkoła, jako jedno z podstawowych miejsc, w jakich upływa 
okres dzieciństwa i wczesnej młodości, stanowi motyw, do którego chętnie 
odnoszą się twórcy literatury dziecięcej. Dzieciństwo bez nauki w szkole 

21 J. Friedrich, 4 ½ przyjaciela na tropie, tłum. A. Wziątek, Wrocław 2007, s. 9.
22 Zagadnienie, ze względu na złożoność, jest przedmiotem rozważań osób reprezentujących różne dyscypliny 

naukowe, w tym pedagogów, psychologów, psychiatrów, logopedów i innych.
23 K. Kasparavičius, Mała zima, tłum. M. Gierałtowska, Warszawa 2015, s. 30.
24 Tamże, s. 10.
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wydaje się niemożliwe, przy czym jako doświadczenie archetypiczne szkoła 
budzi zazwyczaj ambiwalentne emocje25. Bywa uciążliwym obowiązkiem:

Mikołajek musiał tylko posprzątać w pokoju i odrobić lekcje, kiedy Geor-
ge już pojedzie, potem dopiero będzie mógł wyjść na plac […]26,

ale i miejscem beztroskich psot urzeczywistnianych z przyjaciółmi:

Dzyń, dzyń, dzyń! Mikołajek, Kleofas, Euzebiusz i cała reszta wyszli ze 
szkoły bez słowa i ze zwieszonymi głowami. Co im się przydarzyło? Zwykle 
po skończonych lekcjach wybiegają ze szkoły i pędzą na plac, żeby pograć 
w piłkę. Ale w ten poniedziałek nawet Rosół, wąsaty opiekun, zdziwił się, że 
chłopaki są tak przygnębione. Tylko Ananiasz, pupilek pani, podskakiwał 
cały w skowronkach.

– Ha! Ha! Ha! Tylko nie zapomnijcie przynieść jutro podpisanych dzien-
niczków albo wylądujecie u dyrektora! – krzyknął do chłopaków, którzy 
wlekli się noga za nogą po chodniku.

To była właśnie przyczyna ich kwaśnych min: dzienniczki ze złymi oce-
nami, bardzo złymi ocenami. No i jak tu wrócić do domu i pokazać je rodzi-
com? […]27.

Lektura współczesnych tekstów literackich dla dzieci i młodzieży skła-
nia do poszerzenia zasobu modeli proponowanych przez Leszczyńskiego. 
Modelem takim może być choćby homo viator. W tradycji literatury dla 
dzieci nierzadko pojawia się motyw wędrówki/podróży i podróżnika (Mały 
książę Antoine de Saint-Exupery’ego, W pustyni i w puszczy Henryka Sien-
kiewicza, Władca pierścieni J.R.R. Tolkiena etc.), nie napotykamy jednak 
takich rekwizytów, jak elegancki hotel czy luksusowy apartament. To okre-
ślenia, które weszły do użytku współcześnie, wraz z poszerzeniem obszaru 
podróżowania współczesnego człowieka i podniesienia standardów samej 
podróży. O przyjemnościach, jakie podróżnym oferuje współczesna cywili-
zacja, pisze między innymi Martin Widmark: 

Lasse bierze walizki rodziny Jonatanów i wchodzi po schodach do luk-
susowego apartamentu, w którym będzie mieszkać rodzina. Lasse czyta 

25 G. Leszczyński, Kulturowy obraz dziecka i dzieciństwa w literaturze drugiej połowy XIX i w XX w., Warszawa 
2006, s. 220.

26 Rozrywki Mikołajka, adaptacja V. Latour-Burney, tłum. M. Talar, Kraków 2013, s. 206.
27 Szkolne przygody Mikołajka, s. 12.
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napisy na wizytówkach przyklejonych na walizkach. Są tam nazwy dużych, 
znanych hoteli w Sztokholmie, Gӧteborgu, Malmӧ. Ta rodzina przywykła do 
drogich i eleganckich hoteli28.

Choć hotel dawno już przestał być atrybutem wygody i zbytku, współ-
czesny czytelnik nadal chyba kojarzy go z pewną stylowością i kulturą. 
To być może sprawia, że wciąż działają na nas klasyczne teksty i lubimy 
poddawać się urokowi, jaki roztacza styl życia, który dawno już odszedł 
w przeszłość. Czy nie stąd bierze się atrakcyjność, jaką mają dla nas choćby 
narracje Agathy Christie? 

Herkules Poirot zjadł śniadanie w swoim pokoju – jak zawsze, bułki 
z masłem i kawa. I jego również pogoda skłoniła do wcześniejszego niż zwy-
kle wyjścia z hotelu […]29.

Kolejna koncepcja, o której wspomina Leszczyński – homo artifex – na 
przestrzeni lat uległa głębokiej przemianie. Odrębność dziecięcego świata, 
tajemniczość i niedostępność z powodzeniem znajdują odzwierciedlenie 
w małym artyście, który jest symbolem wyjątkowości właściwej dziecku 
i okresowi dzieciństwa. Zdolności i wrażliwość budują artystyczny wymiar 
istnienia dziecka, które, w zależności od towarzyszących okoliczności, 
tworzy własną tożsamość. Cały wachlarz przeżyć składa się na artystyczny 
profil postaci, w którym ważną rolę odgrywa język30, który powinien od-
zwierciedlać autentyczność, odmienność i wyjątkowość homo artifex.

Homo legens to kategoria „twarzy dzieciństwa”, która odnosi się do ta-
jemnicy lektury najmłodszych. Historia literatury pokazuje ewolucję utwo-
rów dla dzieci. Społeczna edukacja dokonująca się poprzez czytelnictwo 
zaczęła być doceniana w epoce pozytywizmu, choć lista książek dla dzieci 
i młodzieży była wówczas nader skromna31. Druga połowa XIX wieku to 
czas, kiedy powstały książki przesycone treściami edukacyjno-wychowaw-
czymi. Polska lektura tego czasu miała charakter przede wszystkim dydak-
tyczny. W Europie tymczasem pisano baśnie, pełne magii i nadprzyrodzo-

28 M. Widmark, H. Willis, Tajemnica hotelu, tłum. B. Gawryluk, Poznań 2014, s. 33.
29 A. Christie, Zło czai się wszędzie, tłum. T.J. Dehnel, Wrocław 2018, s. 52.
30 Ewolucja tej kategorii została bardzo szczegółowo opisana przez Grzegorza Leszczyńskiego, por.: G. Lesz-

czyński, Kulturowy obraz dziecka i dzieciństwa w literaturze drugiej połowy XIX i w XX w., Warszawa 2006, s. 221–248.
31 Szczegółowy opis kategorii homo legens zawarty jest w: G. Leszczyński, Kulturowy obraz dziecka i dzieciństwa 

w literaturze drugiej połowy XIX i w XX w., Warszawa 2006, s. 249–278.
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nych zjawisk, natomiast na gruncie polskim dominującym motywem była 
praca u podstaw i praca organiczna. Fantastyka i baśniowość ustępowały 
miejsca realizmowi. Należy jednak podkreślić, że książki były intensywnie 
upowszechniane, stawały się coraz bardziej dostępne, dzięki czemu czy-
telnicy mogli dokonywać wyboru lektur, dając tym samym sygnał samym 
twórcom, jaki typ jest szczególnie pożądany. Wzrosła ranga powieści histo-
rycznej32. Współcześnie kategoria homo legens wskazuje na różnorodność 
podejmowanych tematów i konwencji. Mamy więc zarówno utwory odwo-
łujące się do poetyki baśniowej, do fantastyki, ale i realistyczne – i trudno 
stwierdzić, które cieszą się większym zainteresowaniem. Dziś homo legens 
to magia, cudowność, wielokulturowość, wyjątkowość, jak i proza życia33. 

Kategorię tractatus de arte moriendi można uznać za swoiste wyzwanie. 
Trudno pisać o śmierci, szczególnie trudno, gdy czytelnikami są dzieci. 
Wokół zagadnienia zrodziła się tradycja, która wyrażała się w literaturze 
i ikonografii. Sztuka obrazuje temat śmierci najczęściej poprzez postać 
nieskalanego, bezgrzesznego dziecka. W klasycznych ujęciach umierające 
dzieci umieszczane były najczęściej w przygnębiających realiach biedy i za-
niedbania34, w klimacie bezwzględności losu i niemocy dorosłych. Śmierć 
taka była oskarżeniem skierowanym wobec tych, w których mocy było 
jej zapobiec, była przede wszystkim zdarzeniem o wymiarze społecznym, 
skandalem, któremu należy zapobiegać. Tak dzieje się w Anielce Prusa, Na-
sza szkapie Konopnickiej, Babuni Orzeszkowej. 

Dzisiejsi autorzy – z oczywistych względów – o wiele bardziej intere-
sują się egzystencjalnym wymiarem śmierci i umierania, na ogół starają się 
oswoić śmierć, odebrać jej demoniczny potencjał, włączyć w porządek rze-
czywistości. Tak czyni w swej książce Angela Nanetti: 

[…] Babcia Antonina wzięła mnie na ręce i zaczęła rozprawiać o podróży 
babci Teodory do nieba, do którego ja z nią polecieć nie mogłem. – Samo-
lotem? – zapytałem natychmiast, ponieważ kiedyś już leciałem samolotem 
z mamą i tatą i bardzo mi się to spodobało. – Nie, dziecinko. Nie samolotem. 
Babcia Teodora umarła. I tak dowiedziałem się, że umrzeć znaczy polecieć 
do nieba bez samolotu i że nie ma tam miejsca ani dla gęsi, ani dla dzieci35. 

32 Tamże, s. 255.
33 Por. Wyczytać świat. Międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży, red. B. Niesporek-Szamburska, 

M. Wójcik-Dudek, A. Zok-Smoła, Katowice 2014.
34 Tamże, s. 279.
35 A. Nanetti, Mój dziadek był drzewem czereśniowym, tłum. J. Mikolajewski, Warszawa 2007, s. 29.
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Podobnie dzieje się w książce Jesień liścia Jasia Leo Buscaglii: 

[…] Każdy umiera. Niezależnie od tego, czy jest duży, czy mały, słaby czy 
silny. Doświadczamy słońca i księżyca, wiatru i deszczu. Uczymy się tańczyć 
i śmiać. Potem umieramy”36.

Dziecięcość rozumiana jako swoiste doświadczenie domaga się kon-
taktu z literaturą. Dzieło literackie tworzy rzeczywistość, nazywa świat, 
emocje i przeżycia, ukazuje funkcję słowa i języka37. Rodzina, jako pierw-
sze najbliższe środowisko, powinna zadbać o wychowanie z tekstem lite-
rackim. „Twarze dzieciństwa” ukazane w dziecięcej literaturze, zarówno 
współczesnej, jak i klasycznej, mogą wyznaczać drogę rozwoju i poznania. 
Wielość ich profili pozwoli odnaleźć ulubione motywy, czy to w przestrze-
ni fantastyki czy realizmu.

“Faces of childhood” in contemporary literary texts

The article describes “childhood faces” presented in contemporary literary texts. 
The analysis was based on selected books for children, which partly constitute the 
readings proposed in the core curriculum, or may be recognized as a development of 
reading interests. The description refers to the classification proposed by Grzegorz 
Leszczyński, who specified such categories as: homo ludens, homo domesticus, 
homo scholasticus, homo artifex, homo legens, tractatus de arte moriendi. This 
typology has been expanded to include categories specific to modern times: homo 
viator and homo computatrum.

Keywords: childhood, literature, language 
Słowa klucze: dzieciństwo, literatura, język

37 G. Leszczyński, Literatura i książka dziecięca. Słowo – obiegi – konteksty, Warszawa 2003, s. 17.




