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Czytanie literatury i emocje –  
perspektywa edukacyjna

Czytanie to naprawdę niesamowita aktywność. Czarne 
zawijasy na białej kartce są nieruchome jak grób, bezbarwne 
jak księżycowa pustynia, lecz dają czytelnikowi przyjemności 
tak wyraziste, jak dotyk ukochanego ciała, tak podniecające, 
pełne kolorów i  przemieniającą jak nic innego w  świecie 
realnym. (Nell 1988)

Książki dla dzieci i młodzieży są ważnym medium w procesie socjalizacji. Dzieci 
asymilują język oraz literackie i estetyczne doświadczenia podczas czytania, roz-
mawiają o wrażeniach związanych z odbiorem literatury, dzielą się swoimi prze-
myśleniami na temat książek i próbują wyrażać swoje emocje. Obszar literatury 
i książki dla dzieci, która „obecna” jest przecież w rodzinie, w szkole, w bibliote-
ce, oraz w wielu sytuacjach społecznych czy instytucjach o charakterze eduka-
cyjnym stwarza różne możliwości uczestnictwa w kulturze. W sposób naturalny 
kategoria tekstów dla młodego odbiorcy (jako tzw. „literatura czwarta” [Cieśli-
kowski 1985]) funkcjonuje w obiegu związanym z kulturą literacką, ze społeczną 
komunikacją literacką czy szerzej – odnosi się wyraźnie do obszaru badań zwią-
zanych ze społeczną funkcją literatury. W działania na rzecz promocji czytelnic-
twa angażują się bowiem różne grupy społeczne, zarówno bibliotekarze i wy-
dawcy, jak i  edukatorzy, nauczyciele oraz rodzice. Na poziomie akademickim 
badania nad literaturą i książką dla dzieci i młodzieży prowadzą zarówno lite-
raturoznawcy, jak i pedagodzy, psychologowie, socjologowie czy historycy sztu-
ki. Ta wielość spojrzeń na książkę dziecięcą prowokuje do badań o charakterze 
interdycyplinarnym ze szczególnym uwzględnieniem teorii i praktyki odbioru 
oraz zachęca do eksploracji zagadnień eksponujących aspekty estetyki recepcji 
(np. Iser 1987; Jauss 1970; Weinrich 1967) oraz zagadnienia prawdziwego od-
działywania literatury na młodego czytelnika (np. Wieler 1997; Hoffmann 2011; 
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Mayer 2017), prawdziwe doświadczenia z literaturą dla młodego czytelnika (Iser 
1978; Weinrich 1967; Jauss 1970 ; Wieler 1997; Hoffmann 2011; Mayer 2017)1.

„Wśród uzasadnień dla empirycznych badań literatury obserwujemy [bo-
wiem, dop. D.M.] jedną istotną część wspólną – chęć przeniesienia punktu 
ciężkości w literaturoznawstwie z wiedzy czysto akademickiej na grunt prag-
matyczny, tj. oddziaływania literatury na jednostkę” (Maryl 2013: 166), w tym 
także – dodajmy – na młodego odbiorcę (np. ucznia w wieku szkolnym).

Zasadniczy wydaje się zatem postulat zbadania/określenia synergii między po-
trzebami czytelniczymi i horyzontami czytelniczymi dzieci i młodzieży a praktyka-
mi lekturowymi prowadzonymi w szkole. Istotne również staje się pytanie o związki 
między czytaniem, doświadczeniem i emocjami zadawane w kontekście literatury 
dla młodego odbiorcy oraz projektowanie konkretnych sytuacji dydaktycznych.

W niniejszym tomie, który powstał w oparciu o kilkuletnie badania czytel-
nictwa, jakie realizujemy z uczniami w szkole podstawowej, wieloletnie dys-
kusje, które prowadziliśmy na organizowanych w Instytucie Filologii Polskiej 
(UWr) konferencjach, częściowo we współpracy z innymi instytucjami na-
ukowymi, takimi jak Faculty of Education w Technische Universität Dresden 
(Germany) czy Department of Language and Literature Teaching in Univer-
sity of Valencia (Spain)2, warsztatach naukowo-dydaktycznych, panelowych 
dyskusjach, seminariach z nauczycielami, interesuje nas wypracowanie nowej 
formuły analizy i języka dydaktyki szkolnej w zakresie literatury – tu głównie 
języka zaangażowania w czytanie sfunkcjonalizowane wobec potrzeb emocjo-
nalnych, społecznych i  kulturowych (Rajtar, Straczuk 2012), które literatura 
zaspokaja. Także u  młodych czytelników. Punktem wyjścia stała się dla nas 
specyfika emocjonalno- sensualnego odbioru narracji literackiej – np. żywe, 
obrazowanie mentalne absorbujące wielu czytelników (także na zasadzie in-
tersubiektywnej kooperacji) i zagadnienie opisu praktyki lektury/ praktyki re-
cepcji literatury z perspektywy dziecięcego czytelnika.

Wiele cennych wskazówek podsuwają co prawda fragmentarycznie pod-
jęte badania dotyczące związków między literaturą i  afektami, przeżyciem/
doświadczaniem lektury, czytaniem empatycznym i  imerysyjnym. Mają one 
1 Zagadnienie recepcji utworu literackiego i dialogu jaki toczą między sobą tekst i czytel-

nik rozważane jest od wielu lat. Stało się problemem rozpatrywanym m.in. przez socjo-
logię literatury (por. pojęcie „literatura z perspektywy czytelnika” w ujęciu np. Haralda 
Weinricha) oraz zagadnieniem podejmowanym przez reprezentantów niemieckiej szko-
ły estetyki recepcji (por. pojęcia: „horyzont oczekiwań” i „czytelnik wpisany w tekst”). 
Zob. Iser 1978; Weinrich 1967; Jauss 1970.

2 Interesującą perspektywę badań związaną z literaturą, emocjami, czytaniem i doświad-
czeniem przedstawia Marta Sanjuán Álvarez (2011, 2014a, 2014b). Badaczka przeanali-
zowała komponenty emocjonalne czytania literatury w okresie dzieciństwa i dorastania. 
Inspirujące prace poświęcone temu zagadnieniu opublikowali Felipe Munita i Enrique 
Riquelme (2011, 2013). Te hiszpańskie publikacje koncentrują się na mediacjach w czy-
taniu, emocjach literackich oraz uwzględniają narzędzia dzięki którym można „mierzyć” 
czytelniczą empatię koncentrując się także na umiejętności czytania i pisania”.
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jednak charakter przyczynkarski. Natomiast temat ów nie został jeszcze sze-
rzej podjęty w polskich badaniach prowadzonych nad odbiorem literatury dla 
dzieci i młodzieży, np. w oparciu o konkretne egemplifikacje literackie i wni-
kliwą analizę wypowiedzi uczniowskich.

W pracach poświęconych „szkolnej lekturze” (Janus-Sitarz 2009; Janus-Sitarz 
2016) dostrzeżono np. kwestie „emocji literackich” (Papuzińska 1995; Zasacka, 
2014; Małecki 2016) i „emocjonalnej percepcji”. Zofia Budrewicz przekonująco pi-
sze nawet, np. o istotnym zwrocie w badaniach nad szkolną lekturą i stwierdza: 
„Sytuację odbioru dzieła artystycznego wyprowadza [się już, dop. D.M.] z antro-
pologii literatury i kulturowej teorii liteatury […]. Autorzy wielu prac [zmierzając 
w stronę poznawania przez doświadczenie, dop. D.M.] wiążą operacyjną przydat-
ność figury podmiotowego doświadczenia sensualno – mentalnego z możliwo-
ściami »wglądu« w nie odbiorcy – ucznia“ (Budrewicz 2012: 6), co daje możliwość 
określenia emocjonalnego zaangażowania realnego czytelnika i pomaga opi-
sać cechy czytania empatycznego (Wieler 1997; Galda 2002; Opdahl 2002; Miall 
2006; Paivio 2007; Hoffmann 2011; Koziołek 2016; Mayer 2017; Michułka 2018). 
W wielu przypadkach punktem wyjścia staje się także – wyraźnie ostatnio ekspo-
nowane przez badaczy literatury dla dzieci omówienie literackich konceptualiza-
cji i metaforycznych konkretyzacji niektórych pojęć, eksploracje kognitywistyczne 
podejmujące kwestie „actual minds, possible worlds“ (Bruner 1986) oraz zagad-
nienia omawiające „uwarunkowania ludzkiej percepcji, pamięci i zawsze noszą-
ce ślad procedur znaczeniotwórczych” (Rembowska-Płuciennik 2012)3, szczegól-
nie w przypadku indywidualnej recepcji, „prywatnego odbioru“ i jednostkowych 
odczytań (Seelinger Trites 2014; Nikolajeva 2016; Segal 2016; Oziewicz 2018). 
Przypominamy w tym miejscu istotną dla niniejszych rozważań teorię czytania 
estetycznego i eferentnego oraz „interactional reading”, opracowaną przez Louise 
Rosenblatt (1994, 1995), a nastepnie wykorzystaną przez Lee Galdę w praktyce od-
bioru literatury (w układzie – tekst – czytelnik – kontekst), omówioną w szerszym 
edukacyjnym kontekście, w perspektywie socjalizacji dziecięcego odbiorcy i jego 
uczestnictwa w kulturze (Galda, Beach 2001; Galda, Liang, Cullinan 2016). Warto 
w tym miejscu wspomnieć jeszcze o szeroko zakrojonych badaniach empirycz-
nych prowadzonych w związku z czytaniem literatury i przekonujących publika-
cjach Davida Mialla, który rozpatruje trzy aspekty badań afektów:

1. Self-reference („ja i mój świat”);
2. Domain-crossing (krzyżowanie różnych perspektyw oglądu tekstu);
3. Anticipation (przewidywanie, antycypowanie rezultatów, ewokowanie skoja-

rzeń, badanie horyzontu czytelniczych oczekiwań) (Miall 2006; Miall 2011). 
3 Kognicja to „złożona wielość ludzkich procesów poznawczych, sposoby używania i ku-

mulowania wiedzy, także uwarunkowanie ludzkiej percepcji, pamięci, zawsze noszących 
ślad procedur znaczeniotwórczych” (Rembowska-Płuciennik 2012: 12). Por. także po-
szczególne hasła w: The Oxford Companion to the Mind (1987), ed. R.I. Gregory, Oxford 
University Press, Oxford–New York 1987 (Rembowska-Płuciennik 2012).
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Wyniki badań Mialla wzmacniają natomiast konstatacje Keitha Opdahla, który 
w emocjach dopatruje się znaczeń odkrywanych również w perspektywie wy-
obraźni (Opdahl 2002). Na polskim gruncie pojawiły się natomiast znaczące dla 
szkolnej edukacji polonistycznej opracowania m.in. Krystyny Koziołek (2014), 
Marty Rusek (2012) i Zofii Zasackiej (2014) oraz szerzej – koncepcja empa-
tii omówiona w perspektywie literaturoznawczej przez Jarosława Płuciennika 
(2002) czy ujęcie narratologiczne Magdaleny Rembowskiej-Płuciennik (2009).

W  szkolnym procesie odbioru literatury „interactional reading” Rosen-
blatt zakłada kontekst rzeczywistości pozaliterackiej oraz prywatną, także 
egzystencjalną potrzebę lektury: skupienie czytelnika na tekście (jako zda-
rzeniu) uaktywnia w  jego dotychczasowych doświadczeniach wybrane ele-
menty – zewnętrzne odwołania i wewnętrzne reakcje, które zostały zespolone 
z symbolicznymi znaczeniami słów. Znaczenie wyrasta z sieci relacji pomię-
dzy symbolicznymi elementami według intuicji czytelnika. Symbole prowa-
dzą do obrazów, obiektów, idei, związków poprzez konkretne skojarzenia lub 
odczucia – utworzone poprzez związane z nimi dotychczasowe doświadcze-
nia w „prawdziwym życiu” lub też w literaturze. Wybór i organizacja reakcji 
w pewnym stopniu zależy od założeń, oczekiwań i wyczucia możliwych struk-
tur, które czytelnik wyniósł z życia. Dlatego właśnie wbudowany w samą esen-
cję procesu literackiego jest specyficzny świat każdego czytelnika (Rosenblatt 
1994; Rosenblatt 1995). Ponadto sam proces czytania 

to [przecież, dop. D.M.] nie tylko interaktywność medialna, ale także interak-
tywność samego procesu percepcji. Tekst jest nie tyle obiektem, lecz projekcją 
wewnętrznego umysłu czytającego. I wykorzystuje zakorzenione w percepcyj-
nych doświadczeniach cielesnych, [codziennych kontaktach ze światem ze-
wnętrznym, dop. D.M.] – konceptualne [abstrakcyjne reprezentacje pojęciowe, 
dop. D.M.] – schematy wyobrażeniowe (Płuciennik 2014: 2). 

Obrazy mentalne – przyjmują tu funkcję metafor pojęciowych, gestaltu do-
świadczeniowego. Gestalt doświadczeniowy rozumiemy jako odwoływanie się 
do codziennych doświadczeń i tworzenie ramy konceptualnej, która wpływa na 
nasz sposób myślenia o  określonym zjawisku (Lakoff, Johnson 2010). Gestalt 
doświadczeniowy to jak ludowa mądrość – wielowymiarowa całość o określonej 
strukturze – pewien złożony obraz, który pojawia się nam w głowie w zetknię-
ciu z  określoną sytuacją; metafora – mem, która dociera do naszego umysłu, 
„nie jako zbiór pojedynczych obserwacji, które dopiero w procesie »rozumie-
nia«, »rozumowania« lub »myślenia« łączymy w całość, ale »obraz«, który już 
na etapie postrzegania otaczającego nas świata, łączy nasze doznania w spójne 
całości”4 (Lakoff, Johnson 2010: 29-35; Płuciennik 2002; Stockwell 2006; Maryl 
4 Zob. M. Zieliński, Elementy językoznawstwa kognitywnego w dydaktyce filozofii, „Drogi 

Edukacji” 2013/1. Zieliński wykorzystuje językoznawstwo kognitywne w dydaktyce szkol-
nej oraz w praktyce uczenia filozofii, zwracając uwagę m.in. na pojęcie metaforyzacji rze-
czywistości, klasyfikację metafor, gestaltu doświadczeniowego oraz obrazów mentalnych.
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2005; Maryl 2015). Warto dodać w tym miejscu rozważań, że dziecięcy odbiór 
lektury może być „wzmocniony” bogatym światem wyobraźni dziecka, jego na-
turalną ciekawością poznawania świata, świeżością spojrzenia, spontanicznością 
w wyrażaniu reakcji na utwór, a przede wszystkim – wyrażaniem uczuć i emocji 
(Galda 2013). Powyższe tezy potwierdzają także badania polskich dydaktyków 
literatury (m.in. Jana Polakowskiego, a później Tadeusza Patrzałka) dotyczące 
naturalnego odbioru czytelniczego dzieci w młodszym wieku szkolnym. Prowa-
dzą one do wniosku, że dziecko czyta utwór literacki dla zaspokojenia potrzeb 
ludycznych i kompensacyjnych:

Lubi rozpoznawać – piszą badacze – rzeczy dobrze znane i  dobrze się czuje 
wśród spraw swojskich. Zauważa konkrety – zdarzenia, szczegóły, postacie, nie 
ogarnia całości. Czyta z właściwym jego rozwojowi myśleniem subiektywnym, 
synkretycznym i fragmentarycznym – spostrzega i zapamiętuje to, co chce, co 
je zainteresowało poprzez relacje do osobistych doświadczeń lub dowolnych 
skojarzeń (Żuchowska 1992: 55)5.

W badanich prowadzonych nad zjawiskiem zaangażowania w proces czy-
tania oraz szeroko pojętym pojęciem recepcji literackiej zwraca zatem uwa-
gę emocjonalna reakcja na tekst, który ma stać się dla czytelnika „ożywio-
ny” i  „osobisty”. Czytelnicza recepcja dzieła literackiego powinna kojarzyć 
się przecież z uczuciem przyjemności i satysfakcji, która może być wyrażona 
przez odbiorcę w bardzo indywidualny sposób i pozwala na prawdziwe zaan-
gażowanie – „zanurzenie w narrację”, co wnikliwie analizuje Magdalena Rem-
bowska-Płuciennik powołując się m.in. na konstatacje Marie-Laure Ryan:

Skupienie na narracjach literackich wiąże się z  […] przekonaniem o tym, że 
lektura narracji fikcjonalnych zaspokaja wyjątkowe potrzeby emocjonalno-po-
znawcze człowieka. Doświadczeniowy charakter odbioru literackiego, osiągany 
dzięki intymności cichej lektury, przez rezonans psychosomatyczny w stosun-
ku do osób i wydarzeń, nierzadko w poczuciu głębokiego „wniknięcia w fik-
cję”, stanowi dla wielu czytelników niepowtarzalne i intensywne doznanie – po-
równywalne z doświadczeniem wirtualnej rzeczywistości czy poruszaniem się 
w interaktywnym środowisku interfejsu (Rembowska-Płuciennik 2012)6.

5 W poetyce odbioru na podstawie rysunków dziecięcych wyróżniła Bożena Chrząstowska 
dla przykładu odbiór faktyczny, refleksyjny, symboliczny. Zilustrowała je analizując ry-
sunkowe konkretyzacje. Warto zauważyć, że proces lektury jest jednak procesem psycho-
logicznym. Dla przykładu Martin Lindauer podkreśla, iż „literatura posiada odniesienie 
kognitywne [cognitive referent], jako że jej zawartość i struktura wywołują w czytelniku 
marzenia, poglądy na znaczenie i  wyczucie stylu” (Lindauer 1974: 139). Żeby bardziej 
uporządkować kwestię procesów psychologicznych w trakcie lektury, sięgnijmy także po 
definicję interpretacji Jerry’ego Hobbsa, badacza dyskursu, który pojmuje ją jako „funkcję 
dwóch argumentów: tekstu i zbioru przekonań [czytelnika – M.M.]” (Lindauer 1974: 139).

6 Zob. http://ibl.waw.pl/rembowskapluciennikautoreferat.pdf (20.10.2016).
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Jednym z tropów wykorzystywanych w badaniach nad recepcją literatury 
dla dzieci staje się narratologia kognitywistyczna. Kognitywistyczne badania 
nad odbiorem literatury (także „szkolnym czytaniem”) – jako subdyscyplina 
badań teoretycznoliterackich – skupiają się:

1. zwłaszcza nad rozumieniem narracji;
2. na postaci;
3. na emocjonalnym oddźwięku czytelniczym;
4. na zapamiętywaniu tekstu;
5. nad wizualizowaniem jako stylem odbioru (Miall 2001; Stockwell 2006; 

Rembowska-Płuciennik 2008; Oatley 2011; Seelinger Trites 2014; Nikola-
jeva 2016; Oziewicz 2018).

Wydaje się, że wizualne afekty i efekty mogą stać się niejako „edukacyjnym 
katalizatorem” – swoistym interpretacyjnym „wzmocnieniem” w procesie poj-
mowania rzeczywistości literackiej. 

Na emocjonalne aspekty „wpisane” w dzieło literackie, zarówno na pozio-
mie struktury, jak i odbioru utworu, zwracała uwagę już Joanna Papuzińska 
(Dziecko w świecie emocji literackich, 1995), nawiązując niejako do teorii Bru-
no Bettelheima a w szczególności do omówionego przez badacza terapeutycz-
nego (np. kompensacyjnego czy konsolacyjnego) wymiaru literatury (Papuziń-
ska 1995; Bettelheim 1997).

Oprócz perspektywy badań odwołujących się do narratologii kognityw-
nej warto zwrócić uwagę także na ujęcie socjologiczne. Związane jest ono z 
obszarem badań empirycznych, które są wykorzystywane w krajach anglosa-
skich i wśród badaczy niemieckich. Obejmują one biograficzne badania nad 
czytelnictwem, zagadnienie socjalizacji czytelnictwa, perspektywę społeczno-
-psychologiczną, czytelnictwo w odniesieniu do interakcji związanej z zaanga-
żowaniem czytelniczym analizowanym w kontekstach społecznych, w instytu-
cjach takich jak przedszkole, rodzina czy szkoła. 

Badania biograficzne nad czytelnictwem związane są zazwyczaj z wywia-
dami narracyjnymi, w których czytelnicy często mówią o własnej socjalizacji 
czytelniczej. Badania koncentrują się diachronicznie albo na znaczeniu czyta-
nia w ciągu życia i zmianach w procesie czytania (Fry 1985; Appleyard 2008; 
Graf 2011; Langer 2011), albo są synchronicznie dopasowane do danego – 
konkretnego momentu, analizowanego często z perspektywy porównawczej, 
społecznej lub językowo-kulturowej (Pieper i in. 2004; Volz 2005; Jakubanis 
2015). W badaniach tych z jednej strony uwidacznia się znaczenie czytania dla 
kształtowania tożsamości dzieci i młodzieży, a z drugiej strony wpływ środo-
wiska społecznego (instytucje edukacyjne, rodzina, rówieśnicy).

Podczas gdy badania biograficzne nad socjalizacją czytelnictwa są general-
nie bardziej skoncentrowane na pojedynczej osobie, badania zorientowane na 
interakcję przyjmują bardziej socjologiczną perspektywę procesu czytania: Nie 
chodzi tu o kognitywny proces czytania jednostki, lecz o wspólne „przyswajanie” 
literatury w kontekście społecznym. Dlatego też podejście to opiera się na bada-
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niach empirycznych, które z perspektywy pragmatyki językowej obejmuje dzia-
łania uczestników podczas procesu czytania, odtwarzając konstrukcje znaczeń, 
jakie prezentują uczestnicy w interakcjach językowych. Ponadto warto w tym 
kontekście uwzględnić także badania nad czytaniem na głos okresie tzw. wcze-
snego dzieciństwa (Wieler 1997; Elias 2009), analizę dyskusji o literaturze pro-
wadzoną w czasie lekcji szkolnych (Wieler 1989, Christ et al. 1995; Wieler et al. 
2008; Hoffmann 2011; Boyd, Galda 2011; Ziesmer 2012; Pellegrini, Galda 2019) 
oraz literaturoznawczy dyskurs akademicki (Mayer 2017) – wyżej wymienione 
aspekty badań stają się przełomowe dla perspektywy socjologicznej. Wszystkie 
one podkreślają znaczenie wymiany społecznej i wspólnego konstruowania zna-
czenia oraz rozwijania wyobraźni, także w kontekście nabywania kompetencji 
językowych, literackich, w perspektywie poznawania siebie i świata. 

W ostatnich latach szczególnego znaczenia nabrały badania nad teorią i prak-
tyką recepcji książek obrazkowych, odnoszące się do kształtowania kompetencji 
analizy narracji werbalno – wizualnych. Na szczególną uwagę zasługują także 
badania skupiające się na czytelniczym zaangażowaniu i analizie tekstów mul-
timodalnych w różnych ich odmianach (Jantzen, Klentz 2013; Kruse, Sabisch 
2013; Arizpe, Colomer, Martínez-Roldán 2014; Ritter 2014, Evans 2015; Arizpe, 
Styles 2015; Scherer, Volz 2016; Hoffmann 2019; Uhlig, Lieber, Pieper 2019). Ba-
dania te ukazują potencjał, jaki procesy transformacji zachodzące między obra-
zami a językiem mają dla przyswajania języka i zrozumienia literatury.

Niektóre z tych socjologicznie ukierunkowanych eksploracji przyjmują mię-
dzynarodową perspektywę porównawczą lub skupiają się na zjawisku migracji 
współczesnych społeczeństw (Pieper i in. 2004; Volz 2005; Wieler 2008; Hoff-
mann 2011; Ziesmer 2012; Arizpe, Colomer, Martínez-Roldán 2014; Jakubanis 
2015; Arizpe, Cliff-Hodges 2018). Badania te akcentując zagadnienia integra-
cji społecznej, mają obecnie duże znaczenie społeczne. Wskazują bowiem na 
kwestie znaczenia jakie płynie z czytania literatury i jej wpływu na wzajemne 
zrozumienie w Europie, która walczy o wspólny rozwój. Ogólnie rzecz biorąc, 
wykazano, że czytanie literatury dziecięcej w kontekście społecznym wywołuje 
i pozwala na przetwarzanie emocji oraz prowadzi do zdobycia doświadczenia.

*******

Artykuły opublikowane w  niniejszym tomie realizują podjęte powyżej teo-
retyczne zagadnienia łącząc umiejętnie teorię z  praktyką, odwołując się do 
czytelniczych doświadczeń, czytelniczego zaangażowania, do współczesnej 
rzeczywistości pozaliterackiej, do myślenia obrazami i metaforami oraz są osa-
dzone w metodologii badań prowadzonych nad recepcją literatury.

Tom Reading – Experiences – Emotions otwiera tekst Magdaleny Rembow-
skiej-Płuciennik (Read and Do What You Want… Young (E-)Readers in a Clas-
sroom on the Outskirts of the Gutenberg Galaxy), który staje się swoistym za-
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proszeniem do dyskusji nad zagadnieniem odbioru i uwzględnia zagadnienie 
e-czytelników w rzeczywistiości szkolnej.

Artykuły zebrane w niniejszej edycji zbiorowej podzielono na bloki tematycz-
no-problemowe. Pierwszy z nich został opatrzony tytułem: Doświadczanie lektu-
ry a czytanie zaangażowane / Experience of Literature and Engagement in Reading 
i odsyła do pytań podstawowych związanych z praktykowaniem czytania zaanga-
żowanego (Zofia Zasacka), do zagadnień związanych z omówieniem przykładów 
narracji afektywnych we współczesnej literaturze dla dzieci i młodzieży (Małgo-
rzata Chrobak i Katarzyna Wądolny-Tatar), tematów sympatii czytelniczych i wol-
nych wyborów lekturowych młodzieży (Małgorzata Latoch-Zielińska), przywołu-
je kwestie nadmiaru czytania i niedoboru lektury (Krystyna Koziołek), czytanie 
literatury i budowanie przestrzeni dla rozumienia empatycznego młodzieży po-
chodzenia afrykańsko-amerykańskiego (Pennie Gray), odwołuje się do zagadnień 
tekstu emocjonalnego jako dialogu ponadgeneracyjnego (Maciej Wróblewski), 
koncentruje sią na emocjach lekturowego dzieciństwa we wspomnieniach współ-
czesnych seniorów (Renata Aleksandrowicz), odczuciach czytelnika wobec war-
stwy wizualnej wydania i ekspozycji świata przedstawionego w powieściach dla 
młodzieży (Marcin Czerwiński) oraz na kwestiach dzielenia się wrażeniami z czy-
tania w perspektywie perfomatywnej (Johannes Mayer).

Kwestie Lekturowych trudności i lekturowych przyjemności / Reading Difficulties 
– Reading with Pleasure podejmują natomiast następujący autorzy: Igor Borkow-
ski w artykule o literaturze tanatycznej, Hanna Dymel-Trzebiatowska w rozważa-
niach A Few Reflections on Beauty, Art and Artistic Creation in the Moominbooks 
by Tove Jansson, Marta Nadolna przywołując Szatana z siódmej klasy Kornela Ma-
kuszyńskiego w książce Konrada T. Lewandowskiego, Beata Gromadzka – kon-
statując pojęcie anty-Jeżycjady na przykładzie Fanfika Natalii Osińskiej (2016), 
Grażyna B. Tomaszewska rozważając dylematy osadzone między obojętnością 
świata a pragnieniem sensu w wierszu Zbigniewa Herberta Dęby.

Kolejny obszar tematyczny wyodrębniony w numerze zatytułowany został 
Emocje w świecie baśni / Emotions in the World of Fairy Tales i zawiera teksty 
odwołujące się do następujących zagadnień: (roz)poznawania baśni w recep-
cji uczniów (Marta Rusek), omówienia baśni i  opowieści Hansa Christiana 
Andersena w procesie socjalizacji współczesnych dziewcząt (Sabina Świtała), 
pojęcia Innego i oswajania przez miłość na podstawie praktyki odbioru baśni 
Jasio-Jeżyk braci Grimm i Jeż Katarzyny Kotowskiej (Dorota Michułka).

Trzy teksty: Małgorzaty Wójcik-Dudek (Memory Boom and Imaginarium 
of Holocaust in Polish Literature for Young Readers), Mateusza Świetlickiego 
(When Victims Become Victimizers. Abuse and Neglect in Sapphire’s The Kid) 
oraz Magdaleny Joncy [Kto lepiej rządził Polską, czyli na tropie królów, historii 
i… smaku landrynek (o emocjach w powieści Jadwiga kontra Jagiełło Grażyny 
Bąkiewicz)] wpisują się natomiast znakomicie w kategorię zagadnień związa-
nych z reprezentacjami przeszłości i emocjami uwikłanymi w odbiór historii 
(Emotions Entangled in History).
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Osobny rozdział w tomie zajmują artykuły podejmujące aspekty emocji na 
kartach książek ilustrowanych (Emotions in Picturebooks) a wśród nich: When 
Reading Becomes a Game: Paralel Narratives in Portuguese Picturebooks (Ana 
Margarida Ramos), Robinson Crusoe i problem bohatera: opowieść obrazkowa 
Ajubela (Grażyna B. Tomaszewska), Reinterpretacja pamięci emocji z własnego 
dzieciństwa w  trylogii „Wild Things” Maurice Sendaka (Małgorzata Cackow-
ska).

Ostatnią część książki poświęcono związkom literatury, emocji i  eduka-
cji (Literature – Emotion – Education) i zamieszczono w niej artykuły Farriby 
Schulz (A Tree in Her Backyard... Literary-Aesthetic Classroom Settings During 
Second Language Acquisition with Picturebooks), Caroline Wittig (Reading and 
Playing Graphically Narrated Stories in a live Audio-Play) oraz Carolin Führer 
(Reception of Comics as a Multimodal Experience – Approaches to [Suitable] 
Writing Practices in German Secondary Schools).

*****

Jak zauważono, literatura dla dzieci i młodzieży rozpatrywana w perspektywie 
doświadczeń i emocji, realizującej układ: tekst – czytelnik – kontekst, przefil-
trowana przez konteksty indywidualnych odczytań, perspektywę edukacyjną 
(tu: recepcję szkolną), współczesne tematy kontrowersyjne i szerzej – obiegi 
społeczno-kulturowe i historyczne, wpisuje się znakomicie w krąg zagadnień 
odsyłających do obszaru fragmentaryzacji literatury, literackich afektów, so-
cjalizacji (np. dziewcząt) i czytania empatycznego. Ponadto w wielu artykułach 
podjęto także kwestie kreacji artystycznych bohatera, z którym czytelnik iden-
tyfikuje się, temat startegii i potencjału narracji (np. w baśniach), czytelniczego 
oddziaływania narracji wizualnych, obrazowania mentalnego i metaforyzacji 
literackiego świata.

Jak dostrzeżono w zamieszczonych w niniejszym numerze tekstach, przy-
wołujących analizy wypowiedzi dziecięcych czytelników – wyraziste portrety 
bohaterów, aktualność i współczesność tematów podejmowanych w książkach 
dla dzieci, wizualizacja efektów i afektów oraz metaforyzacja obrazów wzmac-
nianych doświadczeniem rzeczywistym może wpływać na emocjonalne zaan-
gażowanie czytelnika oraz wywierać wpływ na konstruowanie przez niego no-
wych znaczeń i sensów utworu.

Łączenie aspektów czytania estetycznego z odbiorem eferentnym poprzez 
np. czytanie fragmentów eksponujących „specyficzną“ narrację (np. wizual-
ną, poetycką, baśniową itd.) wzmacnia siłę interakcji, jaka zachodzi między 
słowem, obrazem i emocjami, co przekłada się w tym przypadku na wspoma-
ganie rozumienia, kształtowanie wyobraźni i formułowanie etycznej refleksji 
nad światem.
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