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streszczenie W artykule zawarto rozważania i pytania o możliwe od-
słony ideologii dzieciństwa egzepmlifikowane we współczesnych 
książkach obrazkowych dla dzieci. Podjęto także zadanie ukazania 
pracy dyskursów i ideologii dzieciństwa (dziecka jako „wdzięcznego 
stworzonka”, dzieciństwa jako stanu przedludzkiego oraz dzieciń-
stwa o politycznej i etycznej potencjalności) oraz zróżnicowanych 
sposobów traktowania kulturowego tabu we współczesnych książ-
kach obrazkowych dla dzieci. Jako metodę badania obrano ana-
lizę zawartości treści i formy książek ilustrujących dane ideologie 
i  ich relacje z tabu oraz krtytyczną analizę dyskursu, pozwalającą 
ukazać sposoby utrzymania, omijania i zerwania tabu w książkach 
obrazkowych tworzonych dla dzieci.

Przedmiotem rozważań jest pytanie o możliwe odsłony ideolo-
gii dzieciństwa egzepmlifikowane we współczesnych książkach 
obrazkowych dla dzieci. Pytanie to zostało wywołane innnym, 
dotyczącym reprezentacji tabu i odmian detabuizacji w sztuce dla 
dzieci, czyli znacznie szerszym zagadnieniem wartości konsty-
tuujących współczesne społeczeństwa jako wspólnoty moralne. 
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Tabu, zwykle związane z sacrum, ale również w oderwaniu od tej sfery, funkcjonuje od-
miennie w różnych społeczeństwach. Można przyjąć tezę, że im bardziej demokratyczne 
społeczeństwo, tym większa możliwość wyjścia z tabuizowanych w nim sfer. Podobnie 
dyskursy i ideologie warunkujące społeczeństwa określają typy istniejących tabu i sfer 
przekroczonych. W szerszym teoretycznym ujęciu można zauważyć za Emilem Durkhei-
mem, że społeczeństwa, głównie za sprawą znaczenia informacji i wiedzy, przechodzą 
przemianę ze stanu wspólnoty solidarności mechanicznej do solidarności organicznej, 
w której najważniejszą rolę odgrywa indywidualna i refleksyjna świadomość znaczenia sen-
su wspólnoty doświadczenia. 

Zagadnienie tabu w kulturze jest obfite w znaczenia. Tabu w sztuce dla dzieci, 
a szczególnie w książce, to teren bardzo grząski, pełen złożonych i nakładających się na 
siebie uwarunkowań. Zerwanie z tabu w książkach dla dzieci, np. szczególnie tabu związa-
nego z cielesnością, jest również naruszeniem swego rodzaju sacrum, którym jest książka 
w społeczeństwie. W ten sposób dochodzi jednocześnie do przekroczenia tradycyjnej, 
bo od czasów nowożytnych silnie utrwalonej, żelaznej cenzorskiej zasady ad usum Del-
phini, jak najbardziej odnoszącej się właśnie do książek. Dzięki książce obrazkowej jako 
specyficznemu medium kulturowemu przeznaczonemu głównie dla małych dzieci (bo 
przemawiającemu w znaczącej mierze obrazem, nie słowem), udaje się często wprowadzić 
do obiegu życia publicznego marginalizowane czy detabuizowane treści i formy związane 
z człowieczeństwem. Pojawia się tu kolejna sprawa, która ma znaczenie dla wspólnoty, jej 
istnienia, jakości tego istnienia bądź rozpadu. Otóż do dyskusji zaprasza się zmarginalizo-
waną grupę – dzieci, które dzięki zdobyciu nowej, dotąd zakazanej wiedzy, zyskują głos ro-
zumiany jako dyspozycja ekspresji siebie, myśli i przeżyć. Co to znaczy dla społeczeństwa 
i wspólnoty – staje się ono mianowicie demokratyczne, a działające w nim podmioty już 
w fazie dzieciństwa realizują projekt polityczności za sprawą produkcji, dystrybucji i repro-
dukcji wiedzy społecznie konstruowanej. Taka optyka, nieprzerodzona w żadną skrajność, 
wydaje się być współcześnie uzasadniona i pożądana w demokratycznym ładzie społecz-
nym. Tym samym staje się punktem wyjścia i stanowiskiem w niniejszej wypowiedzi.

W rozważaniach nad dyskursywnie konstruowanymi tabu i procesami detabuiza-
cji w kulturach współczesnych społeczeństw nie sposób pominąć znaczenia i rozumienia 
w nich roli oraz pozycji dziecka i dzieciństwa. Dzieciństwo – jak wykazuje Philippe Ariès 
(2010) – jest konstruktem historycznie uwarunkowanym i historycznie zmiennym, zatem 
jego pojmowanie jest zależne od kultury społeczeństw, w tym religii i polityki oraz społecz-
nych wyobrażeń o dziecku i sposobów jego postrzegania i – w konsekwencji – uznawa-
nia jego pozycji i znaczenia w społeczeństwie (por. Śliwerski 2007). W zależności od tych 
wyobrażeń, różne społeczeństwa i kultury w odmienny sposób traktują dzieci i formułują 
tzw. powinności socjalizacyjne (por. Buliński 2002). Zwykle służą one zapewnieniu trwa-
łości społeczeństwa, ale stosowane praktyki mają różne oblicza. Peter Hunt twierdzi, że: 
„w książkach dla młodych odnaleźć można ilustrację nastawień wobec dzieciństwa bar-
dziej niż w jakiejkolwiek indywidualnej czy kulturowo ugruntowanej wizji dzieciństwa” (2008: 
62). Nie sposób też nie zgodzić się z autorem, że indywidualne dzieciństwa są silnie na-
znaczone wpływami kulturowymi otoczenia, a jednym z silniejszych wpływów kulturowych 
jest właśnie obraz dzieciństwa przejawiający się w różnych formacjach dyskursywnych 
w kształcie przedstawianym przez twórców (i wydawców) książek dla dzieci (2008: 62–63). 
Ten znany w świecie literaturoznawca swoją teorię prezentuje jednak w odniesieniu do lite-
ratury „przez wielkie L”, a jego analizy odnoszą się do kontekstu i literatury niemal wyłącznie 
anglosaskiej, co wprawdzie stanowi ważny punkt odniesienia, ale pomija istotne reprezen-
tacje innych kultur i sam gatunek picturebook. 



21

W tych rozważaniach głównym wątkiem staje się książka obrazkowa dla małych 
dzieci, która jako silnie zrytualizowane medium, skupia na sobie praktyki socjalizacyjne, 
będące rezultatem społecznych ideologii, świadomie bądź nieświadomie przyjmowanych 
przez różne grupy społeczeństwa. Tym samym przedmiotem niniejszej analizy są wytwory 
pola sztuki dla dzieci, rozumianego za P. Bourdieu jako uniwersum instytucji i aktorów, 
którzy mieszczą się w nim w różnych pozycjach o różnej sile sprawczej (2001a: 349). Książ-
ka obrazkowa z racji tego, że jest wielomodalna, czyli dysponuje kanałem obrazowym, 
tekstowym i wieloma możliwymi relacjami między obrazem i tekstem (por. Nikolajeva, Scott 
2006: 12), przemawia narracją wizualną do dzieci, które nawet nie potrafią jeszcze czytać. 
Gatunek ten, chociaż zawsze pełnił określone społecznie funkcje, to od lat siedemdziesią-
tych XX wieku na Zachodzie stał się znaczącym medium bardzo szeroko wykorzystywa-
nym do komunikowania różnych polifonicznych, a czasem jednowymiarowych problemów 
współczesnego społeczeństwa. Książki dla dzieci, a szczególnie książki obrazkowe, będąc 
jednym z pierwszych obszarów kontaktu ze światem przedstawianym, są znaczącym ka-
nałem transmisji kultury. Zabiegają o niego dorośli, którym zależy na przedstawieniu dzie-
ciom swojej interpretacji świata i którzy mają mniej lub bardziej świadomie ustaloną wer-
sję dzieciństwa, człowieczeństwa czy też społeczeństwa w ogóle (por. Cackowska 2011). 
W książkach obrazkowych dla dzieci napotyka się zawsze na jakąś wizję dorosłego na 
temat dziecka i świata. M.W. Apple i L.K. Christian-Smith (zob. 1991: 1–21) w rozważaniach 
nad aktualizacją kultury i stosunków społecznych w książkach, w tym także dla dzieci, pod-
kreślają, że książka nie jest niewinnym medium służącym jedynie łatwej rozrywce, ale nade 
wszystko jest znaczącym nośnikiem idei i ideologii. Pojmując ideologie za Ch. Barkerem 
(2005: 98) jako: „zbiory dyskursów wiążących i uzasadniających idee danej grupy społecz-
nej, posiadających konkretne konsekwencje dla stosunków władzy na wszystkich pozio-
mach stosunków społecznych, w tym dla uzasadnienia i utrzymania grup dominujących” 
możemy odnajdywać je w ksiażkach dla dzieci, zwłaszcza, gdy przyjrzymy się krytycznie, 
szczególnie przejawiającym się w ich treści i formie dążeniu do dominacji ekonomicznej, 
płciowej, klasowej, religijnej, rasowej itp. (por. Roy 2008; Cackowska, Patalon 2009; Ca-
ckowska 2011). Możemy zatem przyjąć, że owe partykularyzmy i ideologie, znajdując swe 
egzemplifikacje w książkach dla dzieci, w konsekwencji konstruują tożsamość ich odbior-
ców. 

Na potrzeby niniejszego artykułu dokonano wyboru książek obrazkowych dla dzieci 
z oferty dostępnej na polskim rynku. Są to książki, których treść i forma ilustruje ideologie 
dzieciństwa i w jakiś sposób odnosi się do kulturowego tabu – omijając je, utwalając lub 
łamiąc. Książki te pochodzą zarówno z subpola produkcji masowej (związanej z kapitałem 
ekonomicznym, komercyjnej, łatwo i szeroko dostępnej), jak i z pola produkcji artystycznej 
(związanej z kapitałem kulturowym, reprezentowanej przez wydawnictwa stawiające od-
pór masowej produkcji) (zob. Cackowska 2009: 312–330). Jako metodę badania obrano 
analizę zawartości (treści i formy) w jej jakościowej odmianie, dokonaną wedle sposobu 
występowania (w tym także omijania) kategorii kulturowego tabu wraz z krytyczną analizą 
dyskursu, rozumianą za N. Faircloughem (2001: 8–9), przenikającego przez symboliczny 
(w języku i treści rozumianych jako praktyka społeczna) przekaz zawartości książki. Jako 
teoretycze kategorie analizy służył opis dokonany przez Astrid Męczkowską-Christiansen 
(2010: 25-38), która ukazując związki obrazów dzieciństwa z polityką wyodrębnia dyskursy 
ujawniające sytuację i pozycję dziecka w relacji z dorosłym w kontekście ładu politycznego 
o zróżnicowanym typie. Charakteryzuje ona dyskurs dziecka jako ‘wdzięcznego stworzon-
ka’, dyskurs dzieciństwa jako stanu nieludzkiego (przedludzkiego) oraz dyskurs politycz-
nej i etycznej potencjalności dzieciństwa. Tę trójczłonową koncepcję, która wydaje się być 
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dobrym narzędziem do tropienia obecności ideologii w sztuce dla dzieci, wykorzystano 
w poniższej analizie kulturowo heterogenicznych książek obrazkowych pozostających 
w znaczących związkach z wyodrębnionymi tak formacjami dyskursywnymi i ich ideolo-
giami.

Posługując się metaforą Johna Holta, A. Męczkowska-Christiansen (2010: 32) charakte-
ryzuje dyskurs dziecka jako „wdzięcznego stworzonka”, który poparty sentymentalizmem, 
infantylizacją i negacją wszelkiej potencjalności politycznej i etycznej dziecka, silnie osadzo-
ny jest w potoczności. W jego rezultacie dzieci stanowią margines społeczny, są społecznie 
wyalienowane ze swym odrębnym językiem, rozumieniem, światem, prymitywnym rysun-
kiem. Wszystko to stanowi o przedmiotowym traktowaniu dzieci jako „słodkie pociechy, 
słodziaki, pączusie do zjedzenia”1. 

W tym dyskursie relacje między dorosłym a  dzieckiem przesycone są jednostronną 
afektywnością i nieprawdziwą, sztuczną wizją jedności świata. Ta ideologia każe omijać 
wszystko, co do idylli nie pasuje, a zatem wszelkie treści, które dotykałyby tabu zostają 
wykluczone, skutecznie pominięte. Przykładem są książki z serii Martynka pary G. Dela-
haye i M. Marliera (wyd. Papilon/Publicat) i inne produkty z nią związane, w których dzie-
ciństwo jest wizją pełnego miłości, idyllicznego i utopijnego świata. Podobną wizję rajskiej 
relacji dziecka z małym tygrysem znajdujemy w sztywnostronicowej książeczce Tygrysek 

N. Usenko i R. Krześniak (wyd. Sara 2006). Należy zatem pamiętać, że produkcja książek 
dla dzieci jest podporządkowana wizji dorosłych i stąd często jest fantazmatem (Szkudla-
rek, 2012: 337–338)2 raju utraconego. P. Hunt (2008: 82–83) twierdzi, że taka wizja dzie-
ciństwa staje się ostatnią nadzieją rozpadającego się społeczeństwa. Dzieci nie mają już 
dokąd pójść, gdyż dorosłość nie jest celem, do którego warto podążać.

Jednym z aspektów tego obrazu dzieciństwa jest jego podatność na komercję. W tę 
właśnie wizję najłatwiej wpisuje się kultura popularna z kreowaniem konsumenckiego za-
potrzebowania na kolekcje, np. serie książkowe o wspomnianej już Martynce czy książki 
pofilmowe o Barbie lub kucykach Pony, które są korporacyjnymi ersatzami stwarzającymi 
iluzję lepszego świata. P. Bourdieu (2001b: 62) produkcje takie określa mianem sielanek 
naszych czasów, bowiem tak jak sielanka: 

operują fikcyjnym odwróceniem panujących wartości i tworzą fikcję jedności świata społecznego, utwier-
dzając tym samym jednocześnie zdominowanych w podporządkowaniu, a panujących – w dominacji. Sie-
lanka celebruje niejako na opak zasady tworzące porządek społeczny. Zdominowanym przyznaje szla-
chetność, której źródło tkwi – jakkolwiek stara się to zamaskować – w pogodzeniu się z losem, w uległości 
wobec istniejącego porządku i tworzących go zasad hierarchii. 

Ta masowa już produkcja książek dla dzieci w kiczowej postdisneyowskiej czy Martyn-
kowej formie, współcześnie dodatkowo okraszonych mnóstwem kolorowych naklejek i try-
wialnych zadań z szyldem edukacyjne, zapewnia szerokie pole oddziaływań. Związana jest 
ona z kapitałem ekonomicznym, a zatem również z podstawą kapitalizmu. W tym sensie 
książka obrazkowa i jej wszelakie odmiany, które już trudno czasem nazwać książką, stają 
się medium politycznym – o jakości jego treści i formy decyduje cyniczna ekonomia, której 
utrzymywanie ludzi w nieświadomości wręcz służy. Cynizm ten przejawia się w stwarza-
niu wrażenia kontestacyjnego indywidualizmu, jak to przekonuje reklama: „Bądź sobą – 

1 Wyrażenia, tak często używane przez dorosłych, zdradzają swego rodzaju kanibalizm, dość dosłownie ukazując wolę 
i zakres władzy posiadania (pochłonięcia) dziecka przez dorosłego.
2 Fantazmat w ujęciu Tomasza Szkudlarka (podobnie jak rozumie go J. Lacan i S. Žižek) jest jednym z wymiarów ideolo-
gicznej pracy dyskursu.
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wybierz Pepsi”. W książkach dla dzieci widoczne to jest szczególnie wyraźne w przekazie 
dla dziewcząt: Barbie. Bądź, kim chcesz!

Ukazywane w tej perspektywie dzieciństwo jest – o czym pisze A. Męczkowska-Chri-
stiansen – odpublicznione, wykluczone z kultury, a w takiej aurze socjalizacja i wychowanie 
stają się:

źródłem obojętności na sprawy społeczne i kwestię dobra wspólnego. (…) W tym wypadku wychowanie 
[przez książkę i zawartą w niej wizję dzieciństwa – wtr. M.C] staje się czynnością stricte techniczną, re-
gulowaną przez odgórne dyrektywy, samo zaś dziecko, jako jego przedmiot, „wdzięcznym” elementem 
„pedagogicznego zarządzania” sprowadzającego się w konsekwencji do zastąpienia osoby politycznej 
(obywatela) przez wyizolowaną jednostkę (2010: 37).

Wyodrębniony przez A. Męczkowską-Christiansen kolejny dyskurs dzieciństwa jako sta-
nu przedludzkiego, panujący głównie w epoce oświecenia, swą istotą przypomina Pań-
stwo Platona i sytuuje dzieci w pozycji rezerw politycznej użyteczności, przenikającej myśl 
filozoficzną pedagogii surowości, rozkwitającą głównie w wiekach średnich (por. 2010: 30). 
Dyskurs ten traktuje dzieci jako podlegające normatywnie określonej socjalizacji, która 
przygotowuje je do pełnienia przewidzianych i zastanych ról w dorosłości. Wszelkie tabu, 
szczególnie dotyczące ludzkiej egzystencji, jak również form zachowania i języka dziecka, 
zostaje tu podtrzymane, ale także i ukazywane jako te, którego na pewno dzieci nie mogą 
złamać.

Przyjęcie w wiekach średnich znaczenia grzechu pierworodnego, zwłaszcza w stosunku 
do dzieci, oznacza właściwie obarczenie ich tym brzemieniem, ale i tłumaczy ich skłonności 
do czynienia zła. Z tej perspektywy, aby dziecko mogło zostać zbawione – przypomina 
A. Męczkowska-Christiansen – musi przejść przez jarzmo rózgi, która to zło potrafi wytrze-
bić. W takim ładzie społecznym tabu zdaje się być konieczne, by karać jednostki (szczegól-
nie łatwo dzieci), które odważyły się zakwestionować, przełamać „zakazany owoc” (zob. 
Wasilewski 2010: 10). Nawet bowiem współcześnie termin tabu wywołuje zakłopotanie, 
zawstydzenie, strach przed jego naruszeniem.

Wśród książek obrazkowych dla dzieci znajdziemy właściwie najwięcej tych, które tę 
właśnie naukę mają wpisaną w treść i formę. Najbardziej znaną, która wypaliła znaczące 
piętno na współczesnych społeczeństwach niemieckojęzycznych i innych, podlegających 
tej kulturze, jest Der Struwwelpeter Heinricha Hoffmanna z 1845 roku. Książka ta, w Polsce 
znana jako Złota Różdżka, dziś wydaje się satyryczna, ale jest jednocześnie przerażająca. 
Jej idea jest społecznie motywowana: budzić lęk i ostrzegać (por. Hunt 2008: 62), umo-
ralniać przez karanie za winy i ukazywać skutki złego, niegrzecznego zachowania i braku 
posłuszeństwa oraz złej natury dziecka. Pełno w niej krwi z obciętych przez krawca palusz-
ków Juleczka, który je ssał i nie słuchał przestrogi mamy. Jest tu też Michaś, który przestał 
jeść i tak chudł, że aż umarł. Odbiorca nie ma wyjścia – musi odczytać przyczynę tragedii.

We współczesnej produkcji książek obrazkowych na szeroką skalę (subpolu produkcji 
masowej), szczególnie w Polsce (por. Cackowska 2010: 341–356) pojawia się mnóstwo 
takich, które są kolejnym, lecz już złagodzonym wcieleniem pedagogiki rózgi i pasa, czyli 
przekazu społecznego, zawierającego przestrogę dla rosochatej duszy przedstawionego 
w nich bohatera – dziecka albo zwierzątka. Przykładem może tu być sztywnostronico-
wa krótka książeczka Nieposłuszny miś (wyd. GK Zakład Poligraficzny 2007). Jak zapo-
wiada sam tytuł, niepodporządkowujący się zakazowi opuszczania rodziców miś napytał 
sobie biedy, gdy beztrosko wyszedł z lasu i udał się w podróż pociągiem. Został ukarany 
przez konduktora za jazdę bez biletu i wyrzucony na nieznanej stacji kolejowej. Miał jednak 
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szczęście, bo spotkał dziewczynkę, która oddała mu swoje oszczędności, by mógł wrócić 
do lasu. Książeczka ta przedstawia w bardzo niestarannej formie graficznej banalną histo-
ryjkę, która ma dzieciom pomóc zidentyfikować się z nieposłusznym misiem i dowiedzieć 
się, jakimi być nie powinny. Książka reprezentuje sporą polską ofertę rynkową – łatwą do 
kupienia w supermarketach, w dworcowych przejściach podziemnych itp. Mamy tu więc 
propozycję identyfikacji dziecka z niekwestionowaną w zasadzie pozycją podporządkowa-
nego (dziecka) i dominującego (dorosłego), który ma władzę nakładania ściśle określonych 
zachowań – na co wskazuje Joseph L. Zornado (2001: xv).

Jeszcze bardziej dramatyczne przykłady przedstawień dziecka jako diabełka, który 
wprost stoi po stronie zła, znajdujemy w licznych książkach religijnych, wydawanych w du-
żych nakładach w formie broszurkowej. W wielu z nich dla podkreślenia złej natury dziecka 
wykrzywia mu się twarz i przedstawia go w moralnie napiętnowanej sytuacji. Tak na przy-
kład w rozkładance z modlitwą Ojcze Nasz (Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 
2004) dzieci są gniewne, kradną, rozrzucają zabawki itp. W wierszyku Aniołeczek z tomiku 
Mój aniołek (wyd. WAM) pojawia się dziecko, na ilustracjach przedstawione wręcz jako dia-
beł, złoszczące się, plujące wokoło i ryczące głośniej niż syrena. W książeczkach religijnych 
ukazywane jest także dziecko z  rogatą duszą, które jednocześnie skruszone modli się 
do swego anioła i prosi Boga o wybaczenie. W książce Czy anioły też chodzą do szkoły? 
(Edycja Świętego Pawła 2007) autorzy posuwają się jeszcze dalej. Przedstawiają bowiem 
wpędzoną w poczucie winy dziewczynkę, która zniszczyła dywan, próbując podlać przed-
stawione na nim kwiatki. Dziecko pokornie klęczy i boleje nad tym, że sprawiło tym przy-
krość mamie. Z książeczki Niebo. Kraina dzieci (WAM 2006) dowiadujemy się, że niebo 
jest zarezerwowane tylko dla dzieci, które zaznały na ziemi niesprawiedliwości i krzywdy. 
W książeczce Pan Jezus i dzieci (Edycja Świętego Pawła 2003) dodaje się jednak dzieciom 
otuchy i podkreśla, że Pan Jezus kocha wszystkie dzieci – i brudaski, i czyścioszki, które 
biegną do niego, by po prostu z nim być (por. Cackowska, Patalon 2009: 170–175).

Wszystkie te przytoczone przykłady mają wyraźny cel – jak w lustrze mają się w nich 
odbijać nieczyste dziecięce sumienia. Po lekturze należy wstąpić na drogę posłuszeństwa, 
podporządkowania normom i nakazom, z którymi nie powinno się dyskutować. Należy też 
bać się złych skutków, gdy zboczy się z jasno określonej drogi.

Jest to podejście charakterystyczne dla konserwatywnej ideologii, zasadzającej się na 
tradycyjnym i zhierarchizowanym porządku kultury i transmisji wartości pochodzących z ta-
kiego etosu. Jego podstawą jest także reprodukcja tradycyjnych wartości i wzorców ulo-
kowanych głównie w pierwszych, najważniejszych wspólnotach o charakterze religijnym, 
w rodzinie i instytucjach powołanych do pilnowania porządku.

W czasach nowożytnych – jak zauważa A. Męczkowska- Christiansen – formy przemocy 
wobec dzieci stają się bardziej wyrafinowane, a ustanawiane są – jak nazywa to M. Fou-
cault – przez dyskursy władzy-wiedzy, w głównej mierze oświeceniowy dyskurs tabula rasa, 
który zakłada, że dziecko da się wytrenować do założonych ról pełnionych w dorosłości. 
Wedle tej ideologii podmiot, by nim się stał, musi zostać ujarzmiony (Foucault), a właśnie 
w dzieciństwie jest to najłatwiejsze. Współcześnie ideologia ta przejawia się w uznawaniu 
ról płciowych, zawodowych, klasowych oraz związanych z nimi reguł społecznych jako 
jedynie słusznych. Tak oto powstaje model, z którym dzieci powinny konfrontować siebie 
i swoje cechy wobec wymagań otaczającego świata, by stać się w pełni człowiekiem (zob. 
Hunt 2008: 69 i nast.).

Jak już wspomniano, książki dla dzieci są wizją dorosłego na temat dzieciństwa. Trzeba 
zatem zauważyć, że aktorami pola, czyli m.in. zarówno twórcami i wydawcami książek 
o  przedstawionym powyżej charakterze, jak i pośrednikami, którzy wprowadzają je do 
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obiegu, kieruje pewnego rodzaju zasada panowania zakamuflowana pod postacią często 
wyrażanej tęsknoty za dzieciństwem. Dla J. Zornado (2001: xviii) oznacza to paradoks, któ-
ry częściej niż można oczekiwać, przejawia ukrytą narrację, usprawiedliwiającą często ok-
rutną dominację dorosłego nad dzieckiem. Dominacja ta oparta jest na powszechnie uzna-
nej zasadzie, według której dorosły ma uczynić dziecko dobrym człowiekiem. Mamy tu 
również do czynienia – jak zauważa T. Szkudlarek (2012: 337) – z resentymentem działania:

adaptowania dziecka do już nieistniejącego świata, na orientowanie go na poszukiwanie „idealnej” (peł-
nej, nierekonstruowanej, heteroseksualnej, wielopokoleniowej, prowadzącej jedno wspólne gospodarstwo 
i silnie zintegrowanej) rodziny. Ten nostalgiczny obraz, sprzeczny jest z doświadczeniami ogromnej liczby 
dzieci i dorosłych (zapewne łącznie z doświadczeniami autorów książek dla dzieci).

Wśród współczesnych przykładów książek dla dzieci można jednak znaleźć takie pub-
likacje, które działają wedle tego samego schematu, ale prezentowane w nich wzorce ról 
są zgoła odmienne. Książki te w zasadniczy sposób łamią ustalony wzorzec, a tym samym 
kulturowe tabu. Chodzi głównie o książki obrazkowe, w których przedstawia się model 
związku homoseksualnego, jak w książce Król i Król L. de Haan i S. Nijlanda (Adpublik 
2010), w której książę szuka kandydata, a nie – zwyczajowo – kandydatki na męża. Inną, 
swego czasu bardzo głośną w Polsce książką obrazkową na ten temat, jest Z Tango jest 
nas troje, autorstwa homoseksualnej pary J. Richardsona i P. Parnella (Adpublik 2009). 
To oparta na autentycznych wydarzeniach historia dwóch homoseksualnych pingwinów, 
którym pomimo wielu nieudanych prób naśladowania heteroseksualnych pingwinich par 
udaje się wysiedzieć podrzucone im jajko. Nowo narodzona Tango powiększa i uszczę-
śliwia pełną już rodzinę. Jak widać, książki tego typu dotykają nawet takich zagadnień, 
jak adopcja dzieci przez pary homoseksualne. Znajdujemy w nich tę samą strukturę, co 
w tych o tradycyjnym przekazie, jednak przedstawia się tu nowe, inne wzorce zachowań 
do potencjalnego naśladowania, a w niektórych przypadkach nieuchronnego odtwarzania. 
Wykorzystano zatem tę samą zasadę socjalizacyjną, ale tym razem w odniesieniu do świa-
ta, który jest tu i teraz, albo też tego, który będzie.

Dzieciństwo przedstawiane w książkach dla dzieci jest nie tylko konceptem historycz-
nie zmiennym, ale również staje się zniewolone przez dorosłego. W dyskursie dzieciństwa 
jako stanu przedludzkiego zasadniczą rolę odgrywa praktyka upolityczniania dzieciństwa 
i edukacji – jak wskazuje za Joanną Rutkowiak A. Męczkowska-Christiansen (2010: 27–
28). W rezultacie konstytuujące się podmioty pozbawia się możliwości samostanowienia, 
utrwalając w nich poczucie stanu przedludzkiego, głównie przez pedagogiczne praktyki 
dyscyplinowania i karania, oparte na logice pedagogii posłuszeństwa (por. Foucault 1993).

Odmiennym od wszystkich powyżej wyróżnionych dyskursów jest opisany przez 
A.  Męczkowska-Christiansen dyskurs politycznej i etycznej potencjalności dzieciństwa 
(2010: 27–28). Osadzony w perspektywie myśli progresywistycznej i  krytyczno-emancy-
pacyjnej, podtrzymywany jest przez dwie główne formacje, ujmujące dziecko podmiotowo: 
konstruktywistyczną, traktującą dziecko jako demiurga, czy konstruktora oraz krytyczno-
-emancypacyjną związaną z dyskursem dziecka jako kontestatora. Formacje te pojmują 
dziecko jako istotę obdarzoną poznawczą i moralną autonomią, realizowaną w dialogu ze 
środowiskiem kulturowym i społecznym (por. Klus-Stańska 2007: 93–106). Protoplastką 
literacką dla wszelkich przykładów jest tu Pippi Langstrumpf, zdobywająca swoich zwo-
lenników nie tylko przez powieść, ale także przez książki obrazkowe autorstwa samej 
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Astrid Lindgren3. Idee te, znajdujące swe egzemplifikacje w książkach dla dzieci, skrojone 
zostały z projektu Oświecenia, w którym dominowały tezy J.J. Rousseau z romantycznym 
rozumieniem dzieciństwa jako procesu swobodnego wzrostu, który zakłócić może jedynie 
ingerencja dorosłych. W tej perspektywie, wizja dzieciństwa często za naturalny: „przyjmu-
je fakt, że dziecko jest osobnikiem pomysłowym, nie przyprawia o mdłości swoją dobrocią 
ani nie powala odorem grzechu pierworodnego” (por. Spufford: 18, cyt. za Hunt 2008: 62).

Wskazane tu formacje dyskursywne i stojące za nimi ideologie wolnościowe, nieautory-
tarne, nastawione na zmianę społeczną, otwartość na wiele wizji i stylów życia, zasadzające 
się głównie na ochronie praw dziecka, jego niewinności, przyzwalają na swobodny wzrost 
i rozwój dziecka w przekonaniu o jego swoistej mądrości i prawie do wolności wyboru. 
W drugiej połowie ubiegłego wieku wielu artystów zaczęło wykorzystywać gatunek książki 
obrazkowej dla wyrażania zagadnień związanych z istotą człowieczeństwa w różnych od-
słonach jego życia, o których dotąd nie mówiono dzieciom. Właśnie książka obrazkowa, 
jako medium wielomodalne z dominującym znaczeniem obrazu, była najczęściej wykorzy-
stywana do przełamywania tabu przez opisywanie, np. śmierci czy wyrażanie emocji takich 
jak smutek, lęk, strach, ale też miłość i radość.

We współczesnych książkach obrazkowych dla dzieci znajduje to egzemplifikacje w wy-
raźnie rosnącej również w Polsce, a na Zachodzie obecnej już od kilkudziesięciu lat, pokaź-
nej liczbie publikacji, które otwarcie zarzucają kulturowe tabu i przedstawiają różne aspekty 
życia człowieka. Tak zatem detabuizowane są: śmierć, choroba, depresja, przemoc, wojna, 
holocaust. Wydawcy tego nurtu reprezentują subpole produkcji artystycznej i związani są 
głównie z kapitałem kulturowym. Szczególnym zainteresowaniem „odważnych” edytorów 
cieszą się także takie tematy jak seksualność człowieka i jego cielesność, w tym nawet 
defekacja czy zagrożenie pasożytami. Tak oto małym jeszcze demiurgom daje się w ten 
oryginalny sposób narzędzia do konstruowania świata, wywodząc idee ksiażek z filozofii 
czy antropologii, ale osadzając je w pragmatyce codzienności i praktyce życia.

W Polsce od ponad pół dekady znajdujemy relatywnie liczną, choć nadal jednak niszową 
ofertę kilkunastu książek obrazkowych dla dzieci dotyczących śmierci, w których zwykle 
bardzo oryginalnie i nigdy trywialnie ukazuje się ten tzw. trudny temat. W tej ofercie nie ma 
właściwie dotąd żadnego z polskich autorów, a dominują Skandynawowie. Oryginalność 
ich prac polega na dostarczaniu odbiorcom narzędzi do poznania tego wątku życia, ale 
też i narzędzi do późniejszego mówienia o nim. Włączenie tabuizowanego wcześniej te-
matu w obręb dziecięcych doświadczeń jest z jednej strony wyrazem pragmatyzmu spo-
łecznego, z drugiej zaś otwarcia dziecku drogi do dialogu z jego środowiskiem, kulturą. 
W przeciwieństwie do dyskursu dzieciństwa jako stanu przedludzkiego można uznać to 
za przejaw emancypacyjnej wizji dzieciństwa jako stanu człowieczego. Imponująca jest 
już w Polsce kolekcja książek wydanych przez wydawnictwo Czarna Owieczka (wcześniej 
Wydawnictwo Jacek Santorski) w serii Bez tabu. Znajdujemy w niej m.in. niemal wszystkie 
książki szwedzkiej autorki P. Stalfelt, budzącej kontrowersje nie tylko w Polsce. W quasi-
-encyklopedycznej formie, bo w małych książkach tematycznych o miłości, śmierci, kupie, 
przemocy, włosach, życiu, prawach człowieka itd., Stalfelt wchodzi do sfery tabu, zarówno 
słownego, jak i obrazowego. Przy tworzeniu książek – jak wyznaje w licznych wywiadach – 
posiłkuje się często wiedzą zebraną wśród dzieci. Nie są one zatem zmyślone, ale w bardzo 
humorystyczny sposób dotykają sfery dziecięcego świata, dziecięcych pytań, wątpliwości, 
ale też i sposobów rozumowania i odpowiedzi.

3 Książki obrazkowe A. Lindgren wydawane są dopiero od kilku lat w Polsce przez wydawnictwo Zakamarki.
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Innym wydawnictwem, które celuje w publikacji książek otwartych na ważne i  trudne 
tematy choroby i śmierci, a także związanych z nimi silnych emocji, jest EneDueRabe. Wy-
dawane książki znanego małżeństwa Norwegów: S. Nyhusa i G. Dahle (jak Tato czy Włosy 
mamy) to pełne artyzmu książki obrazkowe o silnym emocjonalnym ładunku, które uczą 
m.in. współodczuwania ze stęsknionym za ojcem małym bohaterem albo empatii wobec 
dziewczynki doświadczającej depresji matki. Kolejna książka ich autorstwa (Grzeczna) to 
historia, w której identyfikujemy się z dziewczynką doświadczającą konsekwencji wspo-
mnianej wyżej pedagogiki posłuszeństwa.

Wśród innych książek obrazkowych znajdziemy również sublimujące nieszczęśliwe i trau-
matyczne dzieciństwo. W Polsce jest ich wprawdzie niewiele, ale przykładowo pojawiają się 
książki o sytuacji dziecka adoptowanego, takie jak Jeż K. Kotowskiej (wyd. Media Rodzina 
2010) lub Czarny ptak S. Lee (wyd. Kwiaty Orientu 2010) – uniwersalna historia o osamot-
nieniu dziecka w realnym świecie i katartycznych właściwościach świata fikcyjnego. Wśród 
publikacji odkrywających nieujawniane dziecięce choroby jest Kosmita R. Jędrzejewskiej-
Wróbel z ilustracjami J. Jung (Fundacja ING Dzieciom 2009). Niezwykle oryginalnie z tabu 
zrywają francuscy autorzy książek Uczucia, co to takiego? i Życie, co to takiego? – filozof 
O. Brenifier i artyści S. Bloch oraz J. Ruillier (Zakamarki 2012, 2013). W tej serii książek 
zatytułowanej Dzieci Filozofują4, autorzy traktując dzieci jako osoby filozofujące, zachę-
cają je wręcz do stawiania trudnych (antropologicznych, egzystencjalnych i innych) pytań 
m.in. o życie, miłość, dobro, zło, zazdrość, konflikt, istnienie, sens życia, czy śmierć, pro-
wokując tym samym młodych i dorosłych odbiorców do starć poznawczych ze światem. 
Za takim podejściem twórców i wydawców stoi pojmowanie dziecka, które jest – jak na-
zywa to M. Szczepska-Pustkowska (2011: 95) – /współ/twórcą znaczeń i filozofem, zatem 
tym, który uprawniony i upełnomocniony jest w społecznym procesie konstruowania rze-
czywistości.

Ta, pełna niemal, otwartość na poznawanie czy zderzanie dzieci z wszelkimi aspekta-
mi funkcjonowania i przeżywania człowieka (choć w niniejszym artykule przedstawiono 
wybrane z nich) może jednak czasami być problematyczna. Tu bowiem – na co wskazuje 
P. Hunt – podobnie jak u neorealistów, w dziecięcej literaturze pojawiającej się w końcu lat 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, reprezentacje dzieciństwa ukazujące przy-
gnębiającą beznadziejność spotykaną niejednokrotnie w prawdziwym życiu są obszarem 
ponowoczesnych koszmarów. Hunt (2008: 81) przywołuje Ursulę K. Le Guin, która zadaje 
retorycznie pytanie: 

Co (…) ma począć naturalistyczny pisarz dla dzieci? Może on przedstawić dziecku zło jako nierozwiązy-
walny problem (…) Pokazać dziecku obraz (…) komór gazowych (…) ludzi umierających z głodu albo ok-
rucieństwo psychotyka i powiedzieć: Widzisz, moje dziecko, tak to właśnie jest, może ty zrobisz coś w tej 
sprawie – to byłoby z pewnością nieetyczne. Jeżeli zasugeruje, że istnieje rozwiązanie tych potwornych 
faktów, okłamie dziecko. Jeżeli upiera się, że rozwiązania nie istnieją, obarcza dziecko brzemieniem, które 
przerasta jego siły (Haviland: 112–113; cyt. za: Hunt 2008: 81–82). 

Słowa te zdają się nakazywać współczesnym autorom tworzącym dla dzieci (zarówno 
tym, którzy zachowują tabu, jak i tym, którzy je zrywają) konieczność uświadomienia swojej 
roli tak w przedstawianiu rzeczywistości, jak i wskazywaniu norm społecznych, znajdują-
cych konsekwencje psychologiczne pośród odbiorców.

4 W planach wydawnictwa Zakamarki jest wydanie kolejnej książki tej serii, pt. Dobro i zło, co to takiego?



28 / małgorzata cackowska / ideologie dzieciństwa a/i tabu w książkach obrazkowych...

Znacznie lżejszego kalibru są książki, które podejmują temat cielesności i seksualności. 
Wykorzystują głównie humor i groteskowy styl w celu przedstawienia często wstydliwych 
kwestii. Budzą one jednak w polskim, mimo wszystko, konserwatywnym społeczeństwie 
duże kontrowersje, bo traktują o skrywanych sprawach, o których nie mówi się otwar-
cie. Można zaryzykować stwierdzenie, że książka W. Holzwartha O małym krecie, który 
chciał wiedzieć, kto mu narobił na głowę z ilustracjami W. Erlbrucha (wyd. Hokus-Pokus 
2004) jako pierwsza pokazała polskiemu społeczeństwu, że można wnieść temat kupy do 
sacrum książki, i to w szczególności książki dla dzieci5. Temat stał się tym bardziej kontro-
wersyjny, że tytułowa kupa była formą zemsty bohatera na psie rzeźnika. Książka wpisała 
się w ten sposób w silnie krytykowany nowy konsens kulturowy, w którym można mówić 
i robić to, co dotąd było zakazane. Podobnie rzecz się ma z książkami z zakresu edukacji 
seksualnej. Przykładowo ironicznie nazwana „kamasutrą dla dzieci” książka Mama zniosła 
jajko B. Cole (wyd. Nasza Księgarnia 2004), opatrzona ilustracjami w konwencji dziecię-
cych bazgrołów, w przystępny i zabawny sposób odkrywa przed dziećmi tajemną wiedzę. 
Oburzenie opinii publicznej w związku z tą książką wynikało paradoksalnie m.in. z tego, że 
B. Cole, podobnie jak R. Dahl i inni konspirujący z dziećmi przeciw regułom ustanawianym 
przez dorosłych, ośmieliła się wyposażyć swoich małych bohaterów w wiedzę przerastają-
cą wiedzę dorosłych (por. Hunt 2008: 82).

Odczytując A. Męczkowską-Christiansen można stwierdzić, że w opisywanych wyżej 
książkowych egzemplifikacjach dyskursu etycznej i politycznej potencjalności dzieciństwa 
przenika ład polityczny określany politycznością. Polityczność ujęta w etycznie zaangażo-
wanych projektach współczesnej książki obrazkowej o charakterze emancypującym jest: 
„warunkiem kształtowania ludzkiego potencjału do działania i wyrażania głosu w sferze 
publicznej, warunkiem form aktywności ugruntowanych w myśleniu i moralnym osądzie, 
orientacji na dobro wspólne oraz pamięci fundującej wspólnotę doświadczenia. Dopiero 
w ten sposób rodzi się potencjał, który dostarcza podstaw polityce demokratycznej” – na 
co za H. Arendt wskazuje A. Męczkowska-Christiansen (2010: 35). W tym kontekście nale-
żałoby uznać książkę obrazkową naruszającą tabu jako ważkie medium radykalnej zmiany 
społecznej, które dostarcza dzieciom tworzywa dla ich własnego zdania. Dzięki niej bo-
wiem kształtujące się dzieci są rozumiane jako podmioty, którym udziela się pełnego prawa 
do obecności w sferze publicznej oraz do wyrażania siebie, własnych myśli i uczuć.

Książki dla dzieci mogą być wskaźnikiem służącym społecznej diagnozie różnych spo-
łeczeństw – pozwalają bowiem określać podobieństwa i różnice kulturowe między nimi, 
mogą stać się nawet swego rodzaju przewodnikiem po kulturze określonego społeczeń-
stwa. Mogą stać się także motorem zmian społecznych i przemian zachodzących w istnie-
jących wspólnotach. Już te dwa aspekty wskazują na wielkie społeczne znaczenie książek 
dla dzieci.

Przedstawione wyżej ideologie, wizje i dyskursy dzieciństwa w książkach obrazkowych 
oraz ich związki z definiującymi je ładami kulturowymi, społecznymi, ideologicznymi i poli-
tycznymi są swego rodzaju fikcjami kolonizującymi czas wczesnego życia człowieka, nakła-
dającymi odbiorcy pewien wzorzec identyfikacji. Można powiedzieć, że wszystkie opisane 
tu ideologie występują w każdym współczesnym społeczeństwie, choć w różnym stopniu 
i układzie. Wszystko to – na co warto zwrócić uwagę za P. Huntem – komplikuje się jednak 
za sprawą subiektywności odbiorców, gdyż sposoby odczytania tej samej książki przez 
różne dzieci będą znacząco odmienne (por. 2008: 66). Inaczej bowiem odczyta i przeżyje, 

5 Zob. wielopostową, czasami nawet bardzo zaciekłą dyskusję na forum o książkach dla dzieci: http://forum.gazeta.pl/
forum/w,16375,33067360,33067360,O_krecie_ktory_chcial_wiedziec_kto_mu_narobil_na.html [dostęp: 13 stycznia 
2012] Warto też zwrócić uwagę na posty, w których zamieszczono artykuły prasowe na temat tej książki.
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dla przykładu Włosy mamy, dziecko doświadczające chorej na depresję matki, inaczej dzie-
cko matki szczęśliwej; odmienne przeżycia będą towarzyszyć przy lekturze Tato dziecku 
bez ojca i temu, które ma go na co dzień.

Dyskursy i ich ideologie są najważniejszymi siłami, które stoją jakoby za plecami twórców 
i wydawców książek dla dzieci, a także kierują ich decyzjami o tym, kiedy i jaka książka 
może trafić do rąk odbiorców. Należy również zauważyć, że pojawienie się książki na ryn-
ku wydawniczym nie musi jednak oznaczać, że trafi ona do rąk najmłodszych. W obiegu 
czytelniczym istotną rolę odgrywają znaczący inni, czyli dorośli pośrednicy nieprofesjonalni, 
jak rodzice i dziadkowie, a także profesjonalni – nauczyciele, bibliotekarze, pierwsi opieku-
nowie i wychowawcy. Wszyscy oni są tak samo powodowani dyskursami dziecka i dzieciń-
stwa panującymi w społeczeństwie i w konsekwencji ich (a nie dziecięcych) decyzji ksiażki 
zrywające z tabu, bądź je podtrzymujące trafiają (lub nie) do dziecięcego obiegu i zawsze 
jakoś ideologicznie determinują jaźń dziecka. Są to warunki socjalizacji legitymizujące wła-
dzę określonej ideologii, która hamuje, albo odwrotnie – działa na rzecz odkrywania przez 
dziecko rytmu życia i jego sprzeczności oraz zdobywania orientacji w czasie i przestrzeni, 
w świecie realnym i fikcyjnym.

W kontekście przedstawionej analizy należałoby jeszcze zadać pytanie dotyczące no-
wych lub nieujawnionych jeszcze tematów tabu we współczesnej sztuce i książce dla dzie-
ci. A zatem jakie są jeszcze tematy tabu, o których nie mogą mówić i których nie mogą 
pokazywać książki obrazkowe?
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summary This article analyses the question of the possible presenta-
tion of childhood ideologies in contemporary picturebooks for chil-
dren. It attempts to show the work of discourses and ideologies of 
childhood (the child as a „sweet creature”, childhood as a pre-hu-
man condition, and childhood with political and ethical potentiality), 
as well as a variety of ways in which cultural taboos are tackled in 
contemporary picturebooks for children. The research was based 
on an analysis of both the contents and the form of books illustrat-
ing specific ideologies and their relation with the taboo, as well as 
critical discourse analysis, facilitating the presentation of various 
ways in which taboos are maintained, omitted, or broken in picture-
books created for children.  

childhood ideologies and the taboo in picturebooks for children
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