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Nowoczesność w baśni dla dzieci

Baśń i nowoczesność na ogół rozdziela w  naszej 
świadomości jeśli nie zgoła sprzeczność, to  przynajm niej głęboka 
dysharm onia. P rzyczyny tego są różne, a inercja naw yków  myślo
wych odgrywa wśród nich rolę bynajm niej nie poślednią. Inaczej w 
każdym  razie reagujem y na krosienka, lutnię, czy słowika naw et 
z w m ontow anym  mechanizm em, niż gdyby w  cudowności baśniowej 
miał uczestniczyć apara t fotograficzny, m agnetofon, nie mówiąc już 
o niebyw ałych w ynalazkach technicznych zastrzeżonych dla science 
fiction. Do archaicznego lub archaizowanego kostium u baśni było 
nam  tym  łatw iej przyw yknąć, że zazwyczaj m niej lub bardziej w y
raziście uprzytam niam y sobie parantele, które łącząc ten  gatunek 
z dziedziną m itu, początkom jego rodowodu pozwalają gubić się w 
przeddziejowej pomrooe. I tak  oto kostium  ów mógł stać się czymś 
znacznie więcej, niż jest w  istocie, osiągnąć niem al rangę cechy roz
poznawczej gatunku.
N aturalnie, o baśniowości utw oru decyduje nie rodzaj zewnętrznego 
sztafażu, lecz fundam entalna zasada określająca sposób istn ienia i ge
nerow ania fantastycznych składników  jego św iata przedstawionego. 
Nie w ystarcza bowiem, aby  pojaw iającym  się w  owym świecie przed
m iotom  i zjaw iskom  przysługiw ały właściwości realn ie n ie w ystępu
jące, m uszą im  przysługiw ać cudownie, a więc bez m otyw acji usi
łującej zasady rzeczywistości em pirycznej w  sposób praw dopodobny 
przedłużyć w  sferę tego, co już nierzeczywiste. Je s t to  k ry terium  
podstawowe, jeśli tożsamość baśni chcieć określić w  opozycji nie 
względem jakiejkolw iek innej odm iany lite ra tu ry  fantastycznej, lecz 
względem  tej, k tó ra  z nowoczesnością program owo styka się szcze
gólnie blisko — a więc fan tastyk i naukowej.
Zastanów m y się jednak, czy proces kształtow ania fan tastyk i typu  
baśniowego przebiega niezależnie od w arunków , jakie stw arza m u 
wyposażenie św iata utw oru? Czy baśniowe czarodziejstwa będą jed 
nakowo funkcjonow ać w  otoczeniu staroświeckim , jak  i w  stw orzo
nym  na obraz tego, w  k tórym  żyjem y, a więc nasyconego techniką? 
Nie przypadkiem  chyba dystans daw nych la t na równi z odległością 
przestrzenną m ierzoną siedmioma góram i tak  często ubezpiecza świat 
baśniowy od nazby t bezpośredniej konfrontacji z doświadczeniem 
czytelnika, silnie zazwyczaj osadzonym w  jego tu  i teraz. Św iat ten 
różny od rzeczywistości em pirycznej jest dzięki swej ograniczonej 
sprawdzalności szczególnie predysponow any, by stać się tłem  zda
rzeń w ynikających z działania m agii czarodziejskiej. Uprawdopodob
nia on w szystkie cudowności, na których opiera się baśń, a k tóre 
dzięki niem u urzeczyw istniają się w  okolicznościach szczególnie im 
przyjaznych. Nie ty lko  bowiem jest to  św iat dostatecznie odm ienny 
od znanego z bezpośredniego doświadczenia, by ułatw iał akceptow a
nie osobliwego m echanizm u owych zdarzeń, lecz przywodzi na myśl



rzeczywistość, w  której cudowność podobna do prezentow anej w b a
śni była rów nopraw nym  składnikiem  dostępnym  empirii. Jak  w ie
my, inaczej przedstaw ia się prawdopodobieństwo cudownych w yda
rzeń w  środowisku, k tóre dziedzinę czarów tra k tu je  z całą powagą. 
Pośród królów i kalifów, pastuszków i rycerzy baśń jest więc u sie
bie, bo nie jest św iatu  tem u dziwna, bo stanow i z jego perspektyw y 
n a tu ra lny  sposób w ypow iadania praw d ważnych, trak tow anych serio 
i akceptow anych literalnie, nie zaś jedynie w  ogólnym, sym boliczno- 
-m etaforycznym  sensie.
Rozpowszechnienie realiów  średniowiecza nie znaczy oczywiście, by 
tak  w iele opowieści baśniowych m iało przetrw ać w  redakcjach, dla 
których taki w łaśnie obraz św iata mógł być najbliższym  i w ziętym  
z natury . Jest to  raczej w ynikiem  powielania w ypróbowanego kostiu
mu, k tó ry  obok w spom nianych już zalet, w m iarę jak  staw ał się 
bardziej konwencjonalny, skuteczniej, a nade wszystko ekonomicz
niej, pozwalał przekazywać szczupły choć pożyteczny zasób praw d 
dających się artykułow ać za pośrednictw em  baśni.
Baśń żyje jednak nie ty lko w  ciągle ponaw ianych konkretyzacjach 
tego, co już napisane, przeżyciach wciąż nowych pokoleń czytelni
ków. Nie gasnące zapotrzebowanie 1 sprawia, że pow stają u tw ory  no
we, w śród nich zaś niekiedy naw et program owo rezygnujące 
z umownej fantastyki. Są to baśnie współczesne nie ty lko  genetycz
nie, lecz i tem atycznie, nie stroniące od ukazywania ak tualnej rze
czywistości, ty le  że lokalnie poddanej zabiegowi podporządkowania 
regułom  fantastyki baśniowej. Ma bowiem  zalety św iat z góry jak  
gdyby przygotow any na przyjęcie p ierw iastka baśniowej cudowno
ści, ale to bynajm niej n ie  um niejsza powabu innych rozwiązań. K u
szącą a lternatyw ą jest w łaśnie u trzym yw anie obrazu św iata w  gra
nicach norm  aktualnej konw encji w erystycznego naśladow nictw a 
p rzy  jednoczesnym  w prow adzeniu elem entu rew aloryzującej go cu
downości baśniowej. Taka lokalna jedynie in truz ja  może być na
w et szczególnie atrakcyjna, stw arzając okazję do gry z prześw iad
czeniam i czytelnika na tem at charakteru  i właściwości prezentow a
nego m u św iata i jego rzeczywistych odniesień.
W arto także pam iętać, że w iele baśni dziś spraw iających w rażenie 
starodaw nych pow stało jako u tw ory  przekazujące ubaśniow iony 
obraz współczesności. Pow stało jednak  w  czasach dostatecznie odle
głych, by aktualność ich zdążyła pokryć się patyną. Działa tu  podob
n y  m echanizm  do tego, z k tó rym  m am y do czynienia w  świadomości 
odbiorcy nie dość jasno odróżniającego historyczność powieści w tó r
ną  i pozorną od pierw otnej i zgodnej z intencjam i autora. W praw 

1 Wiele miejsca poświęcono temu zagadnieniu na sesji naukowo-literackiej 
zajmującej się funkcją baśni i literatury fantastycznej w wychowaniu i kształ
ceniu osobowości dziecka, która odbyła się w  grudniu 1973 r. staraniem 
m. in. Koła Przyjaciół Książki dla Dzieci i Młodzieży przy Warszawskim Od
dziale ZLP.
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dzie bowiem odbiorca przez dzieło im plikow any m a pew ne założone 
m inim um  wiedzy historycznoliterackiej, ale wchodzący w  jego rolę 
odbiorca rzeczywisty może być daleko skrom niej wyposażony i np. 
może nie dostrzegać dość wyraziście różnic między perspektyw ą his
toryczną Popiołów, W iernej rzeki i dajm y na to, Urody życia, by po
zostać w kręgu utw orów  tego samego autora.
W praktyce baśnie, zwłaszcza te  realnie funkcjonujące w  obiegu czy
telniczym , nie są więc tak  stare, jak  się to wydaje, lecz co najw yżej 
more antiąuo  stylizowane. Znaczna część ich podstawowego kanonu 
pow stała w w ieku XIX  — w ystarczy wspom nieć Baśnie A ndersena 
czy Baśnie dla dzieci i m łodzieży  braci Grimmów. W iele też wśród 
nich nie zostało w  kostium  dawności przyobleczone przez autora, 
lecz nabyło go w  oczach czytelników z upływ em  czasu. Trafne
1 p rzy  całej swej oczywistości odkrywcze w ydają się w  związku 
z tym  spostrzeżenia S. W ortm an 2, k tó ra  zwracała uw agę na rysy 
współczesności utrw alone np. w  w ielu opowieściach tw órcy  D ziew
czynki z zapałkami, lub J. C ieślikow skiego3 lokalizującego Wólkę 
Głodową z baśni Konopnickiej O krasnoludkach i sierotce M arysi 
w  okolicy znanej nam  już z nowel tej autorki, gdzie podobnie za
rysow any obraz jest przecież w  in tencjach realistyczny. 
Odzw ierciedlanie współczesności m a w ięc w baśni tradycję  i nie jest 
w niej bynajm niej intruzem , choć szata, k tó rą  otrzym uje w  chwili 
powstania, z czasem może nabrać cech kostium u-przebrania, by już 
jako przebranie powracać jeszcze w ielokrotnie. Skoro jednak  w karo
cy uznajem y m im etyczne odwzorowanie onegdajszej rzeczywistości, 
jakim  praw em  m ielibyśm y relegować z baśni współcześnie pow stają
cej cokolwiek z otaczającej nas ak tualn ie  nowoczesności. Raz przy
pisawszy konserw atyzm ow i upodobań grym asy, np. wobec pojaw ia
nia się w  świecie czarów dzieł najnowszej techniki, w ypadałoby już 
tylko godzić się na kolejne ustępstwa. Na przykład, wobec świerszczy 
opowiadających bajk i zza kaloryferów , kransnoludków  m ieszkają
cych w  radiu* na tranzystorach lub podróżujących rakietą, czy samo
chodu poruszającego się istotnie samodzielnie, obdarzonego in te li
gencją oraz instynktem  opiekuńczym. L atający dyw an w ypadnie 
zastąpić talerzem  i dać spokój skrzydlatej lub cudownie uskrzydlonej 
faunie, skoro każdy m aluch zna przynajm niej z grubsza znacznie cu
downiejsze choć realne cechy i możliwości samolotu, helikoptera, 
a naw et rak iety .
Dziecko styka się z baśnią, a  także baśń samo tw orzy w świecie, k tó
ry  go otacza i w  k tórym  n a  każdym  kroku m a do czynienia z tech
niką. Dlatego też  nie w ydaje  się, aby w jego w yobraźni au ra  cudow

2 S. Wortman; Baśń w literaturze i życiu dziecka. Co i jak opowiadać? War
szawa 1958.
3 J. Cieślikowski: «O krasnoludkach i sierotce Marysi» Marii Konopnickiej 
antycypacją współczesnej baśni wiejskiej. Warszawa 1973. Referat powiel., por. 
materiały wspomnianej sesji naukowo-literackiej.
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ności otaczała naw et najbardziej niezw ykłe urządzenia w ym yślone 
i produkow ane przez człowieka. Młody obyw atel od najw cześniej
szych la t  obcujący z „czarodziejskim zw ierciadłem ” telew izora, k tó re  
pozwala m u oglądać najdalsze zakątki globu albo ludzi poruszających 
się po powierzchni księżyca, o koniu powiadający, że nie mógł s ta r 
tować w zawodach, bo się „zepsuł” — naw et w (trójwymiarowej t e 
lewizji w idziałby dalszy ciąg rzeczywistości. Gdy tym czasem  jedno
znacznie fantastyczne zwierciadło w różki lim itowane w  sw ych m o
żliwościach jedynie fan tazją ma dla niego urok już choćby przez to, 
że daje  większą swobodę wyobraźni, a mechanizm jego cudowności 
jest niesłychanie prosty. Magiczny pomocnik, o k tórym  m arzy m ały  
czytelnik baśni i którego szczególnie chętnie w niej odnajduje, nie 
m usi mieć obwodów .scalonych, uniw ersalnych m anipulatorów  an i 
źródeł zasilania innych nad  to, które urucham ia nie psujące się n igdy 
kije-sam obije, czy tkw i w  cudownym osiołku. W jego p ryw atny  
świat, w  k tórym  lalki żyją i m ają  fantastyczne przygody, w kracza 
np. z wizytą telew izyjny skrzat Dzięcielinek. Nie dość, że pojaw ia się 
na ekranie telewizora, ale i sam  żyje pośród nowoczesnych sprzętów  
technicznych, m iewa z nim i kłopoty, uczy się je wprowadzać w  krąg 
swych wczesnodziejowych czy po p rostu  baśniowych doświadczeń. 
I tak  żywioł pierw otnej cudowności p łynie obok w szystkich cudów 
technicznych, choć doskonale może z nim i współistnieć w  w ym yślo
nym  świecie opowieści, podobnie jak  w spółistnieje w  przeżyciach, 
doświadczeniu i w yobraźni odbiorców. Jedne lalki chodzą, mówią, 
płaczą, bo m ają w  środku odpowiednie urządzenia. Nie trzeba naw et 
zbyt dokładnie znać zasady ich działania, by  wiedzieć, że to nic zgoła 
fantastycznego. Dziecko przekonuje się o tym  doświadczalnie, a kosz
ta edukacji określają  ceny zabaw ek tym  łatw iej dających się zepsuć, 
im bardziej są skomplikowane. Ileż odporniejszy i cudowniejszy jest 
zwykły miś, k tó ry  może wszystko, co dziecko zdoła pomyśleć, bo w 
jego w nętrzu  w ypełnionym  staroświecko trocinam i czy skraw kam i 
plastikow ej gąbki — jest życie praw dziw e, choć fantastyczne. 
Specjaliści badający percepcję baśni w  kręgach jej młodocianych 
odbiorców tw ierdzą 4, że ci wolą cudowność, k tó ra  jest w praw dzie 
absolutna i nie podlega ograniczeniu koniecznością respektow ania 
choćby cienia zasad realnego praw dopodobieństwa, z czym musi się 
liczyć np. science fiction, równocześnie jednak ma w yraźnie okreś
lony zakres w ystępowania i przejrzysty , jednorodny m echanizm  
generatyw ny.
Baśń zawsze przecież będąca dom eną fantastyki, skoro już z dobro
dziejstw em  inw entarza realiów  współczesności w chłonęła tw ory 
techniki, dlaczegóż nie m iałaby także przeobrazić ich w  fantastycz
ne? Pam iętajm y jednak, że m usiałaby tego dokonać w  sobie tylko
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4 I. Stachelska: Baśnie, bajki oraz opowiadania i powieści fantastyczne w bi
bliotekach dla dzieci i młodzieży. Warszawa 1973. Referat powiel.



właściwy sposób, gdyż inaczej przestałaby już być baśnią. Różnice 
są tu  zasadnicze. U niw ersalne zdolności wytwórcze w przypadku 
lam py Alladyna stanow ią po prostu  jej cechę ontologiczną i zara
zem zaprzeczenie wszelkiego realnego w ytw arzania. Natomiast za
sady działania jakiegoś „uniw erproduktora”, typu w ystępujących 
w science fiction, mogą w praw dzie urągać technologicznemu praw 
dopodobieństwu i rozsądkowi naw et, nie przestaną jednak być rów 
nocześnie zmyślonym  — choć często nader nieudolnie ■— ogniwem 
ew olucyjnym  istniejącej rzeczywistości naukowo-technicznej.
Czy więc domowy odkurzacz może przemówić? Oczywiście. Choć nie 
będzie na tej zasadzie bardziej „cybernetyczny” niż tańcująca miotła. 
Póki bowiem u trzym ują  się w  mocy reguły  baśniowej cudowności, 
kariera  generatora niezwykłości o tw iera się przed każdym  bez w y
jątku  elem entem  św iata przedstawionego. Ich pierw otne zróżnico
wanie, np. na poziomie technicznej złożoności (miotła, odkurzacz czy 
fantastyczny robot), zostanie bowiem na rów ni zniwelowane nada
niem  cudownej właściwości wywodzącej się z innego źródła, k tóra 
z kolei jedyną m otyw ację będzie mieć właśnie w owej cudowności. 
Nie straszne więc baśni w ytw ory  najnow szej choćby techniki, jak  
długo w ystępują na praw ach cząstki św iata realnego poddawanego 
działaniu jej czarodziejskiej mocy. I jak  długo też w  w arstw ie n ie- 
w erystycznej św iata przedstaw ionego baśni rządzi jedna tylko kon
sty tu tyw na dla niej zasada kreacyjna, jes t on dość przejrzysty  i h a r
m onijny, by ładem  swym mógł oddziaływać na sferę doznań związa
nych z rzeczywistością.
Możliwe jest także oczywiście zetknięcie w  tym  sam ym  utworze dwu 
heterogenicznych zasad tw orzenia fantastyki, np. baśniowej i fan ta 
styczno-naukow ej, ale to  już tem at odrębny 5.

Ryszard Handke
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Kim jest człowiek?

Anna Pawełczyńska: Wartość a przemoc. Zarys socjo
logicznej problematyki Oświęcimia. Warszawa 1973 
PWN, ss. 188.

Nieduża, syntetyczna, bardzo zaciekawiająca 
książka, mimo że jej itematyka nie należy do rzadko poruszanych w 
polskim  piśm iennictw ie. Podty tu ł jej brzmi: Zarys socjologiczny pro
b lem atyki Oświęcimia. Spotyka się wszakże z zainteresowaniem  nie 
tylko socjologów. Zaciekawi się nią psycholog. Nie przejdzie obojęt
6 Por. mój referat Baśń a fantastyka naukowa na wspomnianej już sesji nau- 
kowo-literackiej.


