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Dydaktyzm literatury popularnej czy 
popularność literatury dydaktycznej
1

Edgar Morin ujm uje problem  dydaktyzm u 
ku ltu ry  masowej w kontekście jej systemów organizacyjnych: „Sy
stem  pryw atny  jest żywy, bo rozrywkowy. Chce dostosować swoją 
ku ltu rę  do publiczności. System państw owy jest sztywny, sztuczny: 
chce dostosować publiczność do swojej koncepcji ku ltury . Stara, wyz
byta seksu guw ernantka-A nastazja i kociak z rozchylonymi w argam i 
— oto dwie możliwości” i . Czy jednak na pewno owa, tak  obrazowa 
i przez to efektowna form uła, trafnie zresztą polaryzująca sposób 
organizacji podstawowych zjawisk w kulturze masowej, może być 
w pełni zastosowana do treści tych zjawisk, zwłaszcza zaś — lite 
ra tu ry  popularnej? Czy rzeczywiście tylko tam, gdzie rozw ija się 
ona pod m ecenatem , posiada aspekt dydaktyczny? Czy wreszcie — 
związki dydaktyzm u z popularnością w literaturze nie są daleko 
bardziej podstawowe i czy przyczyny tego zjawiska nie są o wiele 
bardziej głębokie, nie m ają tylko instytucjonalnego charakteru? 
W arto więc chyba rozważyć kilka nasuwających się tu  problemów, 
spojrzeć na nie zarówno od strony popularności i poczytności lite 
ra tu ry  dydaktycznej, jak  i dydaktyzm u lite ra tu ry  popularnej, a tak 
że przyjrzeć się takiej literaturze, którą trudno jednoznacznie oce
nić jako należącą wyłącznie do kręgu jednej bądź drugiej, wpisana 
jest bowiem w obie.

2

Poczytność lite ra tu ry  sensu stricto  dydaktycz
nej jest zjawiskiem  rzadko zauważanym  przez badaczy historii li
tera tu ry , z zasady deprecjonujących utw ory o charakterze tenden
cyjnym . Znam ienny jest np. stosunek profesjonalistów  do polskiej 
powieści tendencyjnej okresu pozytywizmu, uważających ją za lite 
ra tu rę  słabą artystycznie, stanowiącą co najw yżej zapowiedź póź
niejszych arcydzieł epoki. Oczywiście te sądy są słuszne, idzie jed
nak z nimi w parze niezauważanie fak tu  stałego uczestniczenia 
w obiegu czytelniczym  (także i współczesnym) tej w łaśnie powieści, 
trak tow anej przez badaczy jako utw ory m artw e czytelniczo, „które 
dziś uległy już zapom nieniu” 2, „m ają dziś już tylko znaczenie h i

1 E. Morin: Duch czasu. Przeł. A. Frybesowa. Warszawa 1965, s. 19.
2 J. Kulczycka-Saloni, A. Nofer-Ładyka: Literatura polska okresu realizmu  
i naturalizmu.  Warszawa 1968, s. 58.



storyczne jako pierwszy etap twórczości w ybitnej pisarki epoki” s 
itp. Tymczasem okazuje się, że właśnie powieść tendencyjna bywa 
czytana. 20—50-tysięczne nakłady wczesnych utworów Orzeszko
wej (podobnie jak  obyczajowych i historycznych powieści K raszew 
skiego, nie należących jednak do lite ra tu ry  sensu stricto  tendencyj
nej) znikają z księgarń  najdalej w przeciągu kilku miesięcy. Jednym  
z bestsellerów  ostatnich dziesięciu lat okazał się P am iętnik W aclawy  
Orzeszkowej, którego kolejne, trzecie od 1968 r. Czytelnikowskie 
wydanie w nakładzie 50 000 egzem plarzy rozeszło się w 1975 r. 
niem al spod lady m niej więcej w przeciągu tygodnia. Poczytność 
tej powieści, jak w skazują badania K rystyny  Kraśniew skiej 4, biła 
w 1969 r. wszelkie rekordy w  czytelnictw ie kobiet. Oczywiście 
wszystkie przedstaw ione tu  zjawiska świadczące o poczytności n ie
k tórych przynajm niej utw orów  tendencyjnych nie przesądzają by
najm niej o ich przynależności do lite ra tu ry  popularnej, nakazują 
tylko spojrzeć w nikliw iej na związki popularności z dydaktyzm em . 
U podstaw  lite ra tu ry  dydaktycznej leży koncepcja życia pojm ow a
nego jako szkoła. Czasem naw et jest ona bezpośrednio w yrażana: 
„życie nie jest bezcelową przechadzką po kwiecistym  kobiercu, ale 
szkołą, w  k tórej człowiek się uczy i znosić musi różne c ię ż a ry 5”. 
Koncepcja ta  nader silnie rzu tu je  na konstrukcję utworów, w któ
rych  dom inuje funkcja wychowawcza, widoczna szczególnie w typie 
ich narracji, prezentującej świat jednoznacznie, w  myśl podstawowej 
tezy, uporządkow any, zin terpretow any i oceniony. Czasoprzestrzeń 
w tego rodzaju lite ra tu rze  raczej pośrednio służy tej funkcji — 
przyczynia się bowiem przede wszystkim  do kreow ania fabuły  i bo
hatera  „mogących istnieć rzeczywiście”, prawdopodobnych. Te 
ostatnie dwa elem enty św iata przedstawionego utworów dydak
tycznych — fabuła i bohater — pełnią natom iast rolę pierwszopla
nową. Fabuła bowiem m a ukazać zwycięstwo (albo przynajm niej 
wyższość m oralną) postaci postępujących zgodnie z tezą leżącą 
u podstaw  dzieła i klęskę postaci jej nie realizujących. Bohaterowie 
pozytyw ni to ci, k tórzy  głoszą określoną ideologię i aby móc ją 
w pełni prezentow ać, są zarazem  wzorami m oralnego i społecznego 
postępowania, bohaterow ie negatyw ni — ukazują błędne ścieżki, 
będące udziałem tych, którzy nie używ ają określonej ideologii jako 
busoli na drogach życia. Ci pierwsi — to nauczyciele bądź prym usi 
w tym  obrazie życia-szkoły, jaki p rezentu ją utw ory tendencyjne, 
ci drudzy zaś — to najsłabsi uczniowie, drugoroczni czy naw et tacy, 
którzy będą m usieli zupełnie ze szkoły odejść, spotyka ich bowiem 
dość często więzienie czy naw et śmierć. Postaciam i, które n a jb a r
dziej idealnie realizują koncepcję bohatera-ucznia, są te, k tóre po
czątkowo nie zdają sobie spraw y z kierunku, w jakim  powinna

R O Z T R Z Ą S A N IA  I  R O Z B IO R Y  1 8 8

3 M. Żmigrodzka: Orzeszkowa. Młodość pozytywizmu.  Warszawa 1965, s. 5.
1 K. Kraśniewska: Czytelnictwo kobiet. Warszawa 1973.
5 Z. Urbanowska: Księżniczka. Warszawa 1958, s. 106.



zmierzać ich droga życiowa, naw et czasem błądzą, potem jednak, 
pod wpływem  doświadczeń życiowych i rad  (nie skąpionych im 
bynajm niej w utworze przez bohaterów typu  porte-parole), w kra
czają na właściwą ścieżkę, a wrodzona szlechetność i zdolności 
pozwalają im nią iść aż do uzyskania nagrody, czyli happy endu 
wzmocnionego otrzym aniem  ręki ukochanej osoby, zdobyciem do
brobytu m aterialnego itp. Ten schem at bohatera i fabuły (nawia
sem mówiąc, dość bliski schematowi powieści „rozwojowej”, która 
jednak nie wym aga koniecznie happy e n d u 6), leżący u podstaw 
takich utworów, jak np. Pam iętnik W acławy Orzeszkowej i K sięż
niczka  U rbanowskiej, jest o tyle interesujący, że daje największe 
możliwości identyfikacyjne. Czytelnik czy czytelniczka bowiem n a j
chętniej się utożsam iają z postacią, która jest pozytywna, ale po
trafi też czasem błądzić, ma drobne wady (np. porywczość, odro
bina próżności), lecz w  istocie jest szlachetna i co najw ażniejsze — 
zwycięża, a owo zwycięstwo nie ma najczęściej aspektu jedynie 
moralnego.
Koncepcja życia jako szkoły pojawia się w literaturze dydaktycz
nej nie tylko w kreacji bohatera i fabuły, ale przede wszystkim  
w sposobie ujęcia relacji między autorem  wpisanym  w tekst a jego 
w irtualnym  czytelnikiem . Ten ostatni jest trak tow any jako obiekt 
do wychowywania, jako uczeń, którem u trzeba dać uporządkow aną 
wizję św iata, opatrzoną znakam i nakazów i zakazów, plusam i i m i
nusami, wizję, m ającą go przekonać do podjęcia przezeń określo
nych poczynań społecznych. Czarno-biały układ elem entów rze
czywistości przedstaw ionej ma nakłonić czytelnika do wyboru mo
ralnych i społecznych wartości związanych z „białym i” zjawiskami, 
do odrzucenia zjawisk „czarnych” i ich atrybutów . Ukształtowanie 
fabuły służy przekonaniu go o słuszności takiego wyboru, ukazuje 
bowiem, że wybór „w łaściw ej” drogi zapewnia sukces i zwycięstwo, 
przeciwnej zaś — przynosi klęskę. Ukształtowanie narracji spełnia 
funkcje dydaktyczne zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio — daje 
bowiem możliwości pojaw iania się explicite  pouczeń typu  kom en
tującego oraz w ystąpienia uogólniającej oceny wszelkich zjawisk 
ze świata przedstawionego, oceny ferow anej tonem  nauczyciela 
życia.

3

Interesującym  przykładem  dla prowadzonych 
tu  rozważań nad związkami dydaktyzm u z lite ra tu rą  popularną 
jest pisarstwo Marii Rodziewiczówny. Pow stające w okresie, kiedy

B Por. H. Orłowski: Stereotyp fabularny niemieckiej «powieści rozwojowej»  
(Entwicklungsroman) okresu mieszczańskiego realizmu. W: Poetyka i historia 
Konferencja teoretycznoliteracka w  Połczynie. Red. J. Trzynadlowski. Wro
cław 1968. Orłowski zwraca też uwagę na funkcjonowanie analizowanego 
przezeń schematu w literaturze trywialnej (s. 53).
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w litera tu rze  polskiej dom inuje model powieści dojrzałego realizm u, 
później zaś — model młodopolski, p rezentuje pewne cechy tego 
pierwszego zwłaszcza, zarazem  zaś — dużo chwytów powieści ten 
dencyjnej. Powieści te  należą przy tym  bez w ątpienia do lite ra tu ry  
popularnej, do dziś dnia znajdują  się w obiegu czytelniczym  tego 
typu, a poczytność ich jest nadal zastanaw iająco wysoka 7. Szczegó
łowa analiza wątków i postaci doprowadza przy tym  w ielokrotnie 
do pytań  — czy m am y tu  do czynienia ze zjawiskiem  odnowienia 
chwytów tendencyjnej powieści epoki pozytywizm u i jej spóźnioną 
popularnością (nie tak  niezw ykłą, gdy weźmie się pod uwagę oma
wianą uprzednio poczytność powieści sensu stricto  tendencyjnych), 
czy też z pow staw aniem  w owym okresie nowego typu  litera tu ry , 
właśnie lite ra tu ry  popularnej.
Przyw ołajm y tu  jeden z k ilkakrotnie pojaw iających się w powieś
ciach Rodziewiczówny (np. w Dewajtisie, Szarym  prochu i M iędzy  
ustam i a brzegiem  pucharu ) w ątek „syna m arnotraw nego ojczyzny”. 
Oto m łody człowiek w momencie, gdy m a już zrobić wielką karierę 
zawodową na Wschodzie czy na Zachodzie, przyjeżdża do kraju  
celem pożegnania swej ojczystej ziemi (lub też przypadkowo) i siła 
związków z ojczyzną oraz rodząca się miłość do jej pięknej przed
staw icielki — m łodej patrio tk i nakłan iają go do pozostania w  ro 
dzinnym  kraju , rezygnacji z kariery  „argonauty”. W ątek ten  po
jaw ił się w  tych sam ych m niej więcej latach w powieściach Orzesz
kowej (przede w szystkim  w A ustra lczyku ) i Urbanowskiej (W szech
mocni), a był literacką realizacją walki przeciwko „em igracji zdol
ności”. We w szystkich znanych mi postaciach wiąże się on z w ąt
kiem  m iłosnym, w arto  jednak zauważyć, iż ten  ostatni u Rodzie
wiczówny odgryw a rolę daleko większą niż u Orzeszkowej, a naw et 
niż u U rbanow skiej. Życie w  powieściach Rodziewiczówny tra k to 
wane jest bowiem już tylko jako szkoła, z k tórej bohater ma wyjść 
„doświadczonym ” i „innym ” człowiekiem, a w nagrodę za swe 
osiągnięcia o trzym uje rękę zasobnej w cnoty i bogactwo m aterialne 
bohaterki — a także jako gra, w k tórej partnerzy  staczają z sobą 
potyczki (przeważnie miłosne), a k tórej opis na  równi jest n asta 
wiony na zainteresow anie sobą czytelnika.
W innym  w ątku także kilkakro tn ie pojaw iającym  się u Rodziewi
czówny, a znanym  również z powieści pozytyw istycznych o m niej
szym lub większym  ładunku tendencji, w w ątku opowiadającym  
o u trzym aniu  ziemi w polskich rękach (w ystępującym  jako główny 
choćby w  Dewajtisie  i Czaharach) — zauważyć można tę  samą 
prawidłowość. W porów naniu np. z Benedyktem  Korczyńskim  
z Nad N iem nem  Orzeszkowej, k tó ry  za u trzym anie ziemi, tra k to 
wane jako obowiązek patriotyczny, nie o trzym uje żadnej dodatko
wej widom ej nagrody poza w łasną satysfakcją, a okupuje je licz
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nym i załamaniami i brakiem  osobistego szczęścia — losy M arka 
Czertw ana oraz jego żeńskiej odpowiedniczki z Czaharów, Zofii 
Janickiej, nie są tylko nieustannym  wypełnianiem  nakazu społecz
nego. W kracza w nie bowiem miłość, której rozwój czytelnicy obser
wują, a jej końcowe zwycięstwo staje się nagrodą za właściwe 
w ypełnianie patriotycznego obowiązku. Ten właśnie happy end 
(nie zawsze zresztą tak  absolutny, gdyż czasem bohaterka odnosi 
przede wszystkim  zwycięstwo moralne, ponieważ jej partner do
piero na  łożu śmierci przeprasza ją za wyrządzone krzyw dy i w y
znaje miłość) jest z pewnością jednym  z czynników kształtujących 
ogromną poczytność książek Rodziewiczówny, współuczestniczy bo
wiem w kreacji świata, w którym  wszelka cnota uzyskuje zwycię
stwo, współtw orzy tak  charakterystyczny dla najbardziej popular
nych książek tej autorki optymizm. Olbrzymią rolę w tym  ostatnim  
wypadku spełniają m otyw y baśniowe, czasem naw et zresztą bezpo
średnio, jak  w Dewajtisie, przywoływane. W świecie powieściowym 
Rodziewiczówny zwyciężają bowiem „trzeci bracia”, którzy w na
grodę uzyskują rękę „królew ny”, „szlachetna siero ta” zdobywa 
miłość „księcia”, a zły człowiek ginie od własnego jadu  lub, zrozu
miawszy swe błędy, w kracza na drogę poprawy.
Nie mniej istotną funkcję w kształtow aniu odbioru powieści Rodzie
wiczówny spełnia także sposób kreow ania przez nią bohaterów. 
G aleria postaci pozytywnych, reprezentujących zarówno kom plet 
wszelkich możliwych cnót, jak i określony program  społeczno-na- 
rodowy, stw arzająca wiele możliwości identyfikacyjnych; a z d ru 
giej strony — zbiór ich przeciwników, lekkom yślnych i hulasz
czych młodzieńców, kosmopolitów czy wręcz wrogów ojczyzny, 
niedobrych macoch i wujów itp., z którym i odbiorca może się w ią
zać jedynie na zasadzie projekcji — stw arza układ charakterystycz
ny dla utw orów  należących do ku ltu ry  m asow ej8. Okazuje się przy 
tym , że sposób kreow ania bohaterów, czyli właśnie ten  czynnik, 
k tó ry  najbardziej w pływ a na kształtow anie popularności utworów, 
jest zarazem  ważnym  instrum entem  we współtw orzeniu ich dy
daktyzm u. Ten sam pozytyw ny bohater (częściej właściwie — bo
haterka), k tó ry  kocha, cierpi, lecz niem al zawsze w grze miłosnej 
zwycięża, jest jednocześnie u Rodziewiczówny nosicielem postulo
w anych cech m oralnych i społecznych. I na dobrą spraw ę nie 
można definityw nie rozstrzygnąć, czy ważniejszy jest w jej po
wieściach program  społeczny reprezentow any przez bohaterów, czy 
też ich przeżycia n a tu ry  miłosnej — oba bowiem te zjaw iska wiążą 
się z tym i samym i elem entam i struk tu ry  utworów, są nierozdzielne.
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L ite ra tu ra  popularna oparta  jest przede 
wszystkim  na koncepcji życia pojmowanego jako gra. Gra między 
przestępcą a detektyw em  9, m iędzy szlachetnym  kowbojem a nędz
nym  łotrem , prezentującym  przeciw staw nie odmienną postawę 
m oralną, gra m iłosna np. między Kopciuszkiem a Księciem. W grze 
te j niem al zawsze zwycięża ten  jej uczestnik, po którego stronie 
leży słuszność i szlachetność — detektyw  i dzielny kowboj uosa
biający sprawiedliwość, biedny i zacny Kopciuszek, a nie macocha 
i jej niedobre córki. D etektyw  czy kowboj-szeryf nader często przy 
tym  m ają cechy superm ana, nowoczesny Kopciuszek bywa zara
zem sex-bombą, co przyczynia się w ydatnie do ich zwycięstwa. Są 
to zarazem  postacie, z k tórym i czytelnik chętnie się identyfikuje — 
m ają szereg cech dodatnich, losy ich kończą się w przew ażającej 
ilości w ypadków happy endem, należą one tym  samym  do tej gale
rii bohaterów  sym patycznych, którzy sta ją  się „wyidealizowanym i 
sobowtóram i czytelnika czy widza, realizującym i najlepiej to, co jest 
w nim  zaledwie przeczuw aną możliwością” 10. Niepoślednia rola 
w tej możliwości identyfikacji przypada na happy end, k tó ry  to, 
zdaniem  cytowanego przed chwilą Morina, „mitologizuje ośrodek 
identyfikacji” n .
D ydaktyzm  niektórych odm ian lite ra tu ry  popularnej nie budzi w ą t
pliwości. Przede w szystkim  — powieści krym inalnej albo p rzyna j
m niej jednej z jej odmian. Je j „funkcja persw azyjna” sprowadza się 
głównie do „ubezw łasnowolnienia odbiorcy”, zwolnienia go od obo
wiązku podejm owania samodzielnych decyzji poprzez zaprezento
wanie m u świata, k tó ry  w yraźnie oddziela dobro od zła, operuje 
jasną i p rzejrzystą  h ierarchią w artości i jest tak  spolaryzowany, 
że można jego w ew nętrzne relacje ujmować w kategoriach Nieba 
i P iekła 12. Zespół środków persw azyjnych, którym i dysponuje po
wieść m ilicyjna, czyli m. in. typ  wiedzy (a właściwie — w szech
wiedzy) narra to ra , upraw dopodobnianie fikcji i m etody kreacji bo
hatera, służą pow staw aniu tej polaryzacji oraz wyrobieniu u od
biorcy pożądanych reakcji em ocjonalnych (aprobaty postaci de tek 

9 Zob. R. Caillois: Powieść kryminalna, czyli Jak intelekt opuszcza świat, 
aby oddać się li ty lko  grze (...). Przeł. J. Błoński. W: R. Caillois: Odpo
wiedzialność i styl. Eseje. Wyb. M. Żurowski, słowo wstępne J. Błoński. War
szawa 1967.
10 Morin: op cit., s. 79.
11 Ibidem, s 125.
12 S. Barańczak: Polska powieść milicyjna. Dominacja funkcji perswazyjnej 
a problemy gatunkowe. W: W kręgu literatury Polski Ludowej.  Praca zbio
rowa pod red. M. Stępnia. Kraków 1975, s. 274—280.



tywa, potępienia złoczyńcy) i przekonania, że w ostatecznym  roz
rachunku zatrium fuje sprawiedliwość.
Oczywiście nie tylko tego typu powieść krym inalna m a cechy cha
rakterystyczne dla utw oru dydaktycznego. Dla całej bowiem tej 
odmiany lite ra tu ry  popularnej znamienna jest konstrukcja świata 
spolaryzowanego — składającego się z jednej strony z detektywów, 
z drugiej zaś ze złoczyńców. Przy czym sym patie czytelnika zawsze 
są sterowane w stronę sprawiedliwości, niekoniecznie zresztą poj
mowanej jako efekt działania urzędowej machiny śledczej, ale we 
wszystkich wypadkach widocznej jako cel i przeważnie zwycięża
jącej (w najgorszym  wypadku, jak w czarnym  krym inale am ery
kańskim, w sposób niezbyt czysty lub jedynie moralnie).
Ze światem  uporządkowanym, spolaryzowanym na Dobro i Zło, 
jeszcze w yraźniej chyba spotykam y się w westernie, w którym  
również pozytyw ny bohater-kowboj reprezentuje sprawiedliwość 
i szlachetność, negatyw ny zaś — zbrodniczość i podłość, a w osta
tecznym  rachunku zwycięża koniecznie ten  pierwszy. Również m e
lodram at czy naw et — ujm ując rzecz szerzej — cały popularny 
rom ans operuje „białą” postacią amantki, „czarnym i” — jej p rze
śladowców i ryw alek, m alowanym i barw am i piekieł obrazami czy
nów potworów m oralnych i demonów zła z jednej strony, z drugiej 
zaś prezentow anym i przy pomocy anielskich pasteli geniuszy szla
chetności, uczucia i poświęcenia. Zawsze więc, nie tylko w polskiej 
powieści m ilicyjnej, odbiorcy zostaje w literaturze popularnej na
rzucony świat o ustalonej hierarchii wartości. Przede wszystkim  — 
wartości m oralnych biegunowo różnych. Ale z nim  nader często idą 
w parze pewne usytuow ania społeczne. Nie bez znaczenia jest np. 
w Trędowatej sytuacja społeczna jej bohaterów, arystokratyzm  
czyniący z W aldem ara księcia z bajki, ale krytykow any, gdy prze
jaw ia się w „złych” form ach u jego rodziny. Istotny jest sta tus 
społeczny „Dzikuski” i jej partnera, uczącego ją życia i m iłości13. 
Dla całego popularnego rom ansu zresztą bywa ważna pozycja spo
łeczna jego protagonistów, wpływająca często na zawiązywanie 
konfliktów, przebieg perypetii i sposób ich rozwiązania. Podobnie 
bywa w w esternie, choć tam  m niej jest istotny aktualny sta tus 
społeczny bohaterów, a bardziej się liczy to, iż tylko ci najbardziej 
szlachetni i dzielni są traktow ani jako przodkowie dzisiejszych 
Am erykanów, tw órcy narodowej, am erykańskiej tradycji. We 
wszystkich odm ianach powieści popularnej zaś ■— im szczegółowiej 
są uwidocznione owe uw ikłania społeczne postaci, im dokładniej 
zaprezentowane związane z tym  program y m oralno-społeczne, im 
bardziej serio traktow ane — tym  gra toczona przez bohaterów 
staje  się bardziej poważna. W skrajnym  przypadku może przybrać
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18 Zob. A. Miciukiewicz: Schematy powieści popularnej. (Na marginesie po
wieści I. Zarzyckiej «Dzikuska»). „Litteraria. Prace Wrocławskiego Towarzy
stwa Naukowego” seria A. Wrocław 1971.
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kształt jednej ze swych odm ian — szkoły. Szkoła bowiem jest 
przecież także grą, ale grą o szerokim  zasięgu, trak tow aną jak  na j
bardziej na  serio, pozbawioną ex  officio akcentu ludycznego.

5

Zarówno przykład pisarstw a Marii Rodziewi
czówny, jak  i pew ne akcentow ane tu ta j cechy głównych odmian 
lite ra tu ry  popularnej nakazyw ałyby spojrzenie na  problem  związ
ków popularności z dydaktyzm em  także z punktu  widzenia baśni. 
Baśniowość bowiem zaczyna się w ydaw ać tym  elem entem, k tóry  
pozwala wiązać obie te kategorie. Baśń w ydaje się przykładem  
utw orów  sensu stricto  dydaktycznych, a istnienie motywów baśnio
wych w litera tu rze  popularnej nie budzi żadnych wątpliwości. 
Okazuje się jednak, że związki baśni z dydaktyzm em  nie są tak 
proste. Taki jej polski znawca jak  Ju lian  Krzyżanowski w prost im 
zaprzecza, m otyw ując wiązanie baśni i dydaktyzm u oraz domaganie 
się od tej pierwszej walorów wychowawczych zaszłym na gruncie 
niem ieckim  nieporozumieniem , polegającym  na tym , że bajki braci 
Grim m  potraktow ano jako kontynuację i zastępstwo bajki zwie
rzęcej z m o ra łem u . Podobnie teoretycy  lite ra tu ry  dziecięcej — 
albo milczą na tem at wychowawczej funkcji baśni w  stosunku do 
młodego czytelnika, albo też przejaw iają wiele zastrzeżeń i w ątp li
wości co do możliwości jej dydaktycznej eksploatacji, zwłaszcza 
zaś w  postaci „czystej”, ludowej. C harakterystyczne są na polskim 
gruncie postu laty  S tefanii W ortm an, żądającej, by  baśń opowiada
na dziecku została przedtem  odpowiednio „spreparow ana” (jeden 
z rozdziałów jej książki dotyczy praw a opowiadającego do przepro
wadzenia zm ian w tekście 15), tj. pozbawiona okrucieństw a, dostoso
wana do wieku dziecka. P ostu la ty  owe prowadzą czasem aż do 
propozycji zniekształceń, gdy proponuje się swoistą rew aloryzację 
pozytyw nych postaci leni i oszustów (np. baśniowy leń — to czło
wiek zmęczony po pracy 16).
Zwycięstwo Dobra nad Złem, fantastyczna realizacja odwiecznych 
m arzeń cierpiących i krzyw dzonych o możliwości istnienia sp ra
wiedliwości — z pewnością jednak jeżeli naw et nie m ają bezpo
średniego aspektu dydaktycznego, to pozwalają na jego pojawienie 
się. Szlachetny Kopciuszek, cierpiący w  kuchni macochy, łatwo 
staje się nosicielem  określonego typu dydaktyzm u o obliczu m o
ralnym  czy społecznym, z chwilą obdarzenia go dodatkow ym i ce

14 J. Krzyżanowski: Wstęp. W: Sto baśni ludowych. Opr. H. Kapełuś i J. 
Krzyżanowski. Warszawa 1957, s. 16—17.
15 S. Wortman: Baśń w  Literaturze i w  życiu dziecka. Co i jak opowiadać? 
Warszawa 1958, s. 173—179.
16 Ibidem, s. 179.



chami m oralnym i (np. skromność, pokora, bogobojność) czy spo
łecznymi (chęć do pracy dla dobra ludzkości lub jej pewnego 
odłamu, związek z jakąś konkretną ideologią). Zwycięstwo tegoż 
Kopciuszka nad macochą i jej córkami, uzyskanie przezeń ręki 
Księcia staje się ważnym argum entem  w dydaktycznym  m odelu 
utw oru, argum entem  mówiącym, że ludzie o pożądanym profilu 
m oralnym  i społecznym zwyciężają.
W ielkie walki pierw iastka dobrego ze złym, świat — już nie na 
skalę zwykłą, a kosmiczną — spolaryzowany, charakterystycznie 
pojaw iają się przed baśnią w jej pierwowzorze — w micie 17. Źródła 
literackiego widzenia św iata w barw ach czarno-białych, pozbawio
nych półtonów, bezwarunkowo tkw ią w obrazach m itycznych zma
gań sił Słońca z siłami Nocy, A rym ana z Ormuzdem, Boga z Sza
tanem . Zarówno baśń, jak przede wszystkim właśnie m it m ają cha
rak te r pewnego typu  wzorcowych, abstrakcyjnych schem atów 18, 
które mogą być rozmaicie w ypełniane i wykorzystyw ane. A kcentu
jący mocno tę sprawę N orthrop Frye zauważa jednak, że „życie 
m itu  zawsze pozostanie poetyckim  życiem opowieści, nie zaś um o- 
ralniającym  żywotem jakiegoś zilustrowanego przezeń truizm u” 19, 
czyli oddziela sam m it od jego dydaktycznego wykorzystania.
Tego rodzaju traktow anie m itu  stw arza duże możliwości in te rp re 
tacyjne. Niekoniecznie zresztą tak  daleko sięgające jak  w koncepcji 
F rye’a, k tó ry  sądzi, że kształt każdego dzieła „nie może się w y
wodzić z życia, bierze się on wyłącznie z tradycji literackiej, a więc 
w ostatecznym  rachunku — z m itu” 20. Ale pozwalające zaobser
wować pewną linię wiodącą od m itu  przez baśń po lite ra tu rę  po
pularną, w której nie darm o wielu badaczy dostrzega istnienie m i
tów w postaci zdegradowanej, zgodnie z ujęciem M ircea Eliadego, 
uważającego, że „życie człowieka współczesnego roi się od m itów 
na wpół zapomnianych, od zdegradowanych hierofanii, od w y ta r
tych sym boli” 21. Elem entem  łączącym wszystkie te zjawiska jest 
poczynające się w micie uporządkowanie świata, polaryzujące go 
na sacrum  i profanum, Raj i Piekło, i przekonanie o ostatecznym  
zwycięstwie Dobra i Sprawiedliwości. Ów spolaryzowany świat 
bardzo łatwo jednak, począwszy już od m om entu jego pojaw ienia 
się w samym  micie, daje się wykorzystać do celów dydaktycznych. 
Między innym i funkcjam i m itu pojawia się bowiem także funkcja
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17 Zob. H. von der Leyen: Mit i baśń. Przeł. R. Handke. „Pamiętnik Literac
ki” 1973 z. 1; A. France: Wspomnienia mego przyjaciela. Dialogi o bajkach 
czarnoksięskich. Przekł. G. Karski. W: Zbiorowe wydanie powieści Anatola 
France’a. Wstęp J. Parandowskiego. Warszawa — Kraków 1935.
18 N. Frye: Mit, fikcja i przemieszczenie. Przeł. E. Muskat—Tabakowska. „Pa
miętnik Literacki” 1969 z. 2.
i» Ibidem, s. 195—296.
20 Ibidem, s. 300.
21 M. Eliade: Sacrum. Mit. Historia. Wybór esejów. Wyboru dokonał i w stę
pem opatrzył M. Czerwiński. Przeł. A. Tatarkiewicz. Warszawa 1974, s. 27.



persw azyjna, gdyż według nowszych antropologów „m ity kształtują, 
kontro lu ją i potw ierdzają sposób życia człowieka” 22, a owo kształ
towanie, kontrola i potw ierdzanie to swoiste wychowawcze funkcje 
m itu w życiu społecznym.
L ite ra tu ra  dydaktyczna w ykorzystuje właśnie tę  czarno-białą s tru k 
tu rę  św iata przedstawionego, wiążąc ją z odpowiednimi postulatam i 
ideowo-m oralno-społecznym i. Chyba samo istnienie w jakim ś utwo
rze literackim  św iata uporządkowanego, choćby to uporządkowanie 
prowadziło do uproszczonej wizji rzeczywistości i stanowiło dla od
biorcy „ucieczkę od wolności”, nie przesądza jeszcze do końca
0 dydaktyzm ie utw oru, a spraw ia to dopiero pojaw ienie się 
w nim  bardziej konkretnych żądań typu  społecznego, dążenie do 
zw iązania strony „czarnej” czy „b iałej” z określonym  kręgiem  
społecznym, zm ierzanie do ukształtow ania u odbiorcy określonych 
postaw  ideologiczno-moralnych. W w arunkach państwowego m e
cenatu k u ltu ry  z pewnością zjawisko to w ystępuje, ale pojawia 
się przecież także w tego typu  kulturze masowej, która rozw ija 
się na zasadzie wolnej konkurencji, wiążąc się wówczas z pogląda
mi najszerzej aprobow anym i przez masowego odbiorcę (np. naw ią
zując do opozycji „stare” — „nowe”, „swojskie” — „obce”, z któ
rych  ta  ostatnia także zresztą charakterystycznie w ystępuje w lite 
ra tu rze  popularnej krajów  socjalistycznych).
L ite ra tu ra  dydaktyczna przeszłych epok literackich także może 
wejść w obieg lite ra tu ry  popularnej, zwłaszcza gdy realizuje opty
m alnie swój podstaw owy schemat, jednak raczej bez nadm iaru 
bezpośrednich kom entarzy i pouczeń. Tej możliwości sprzyja dez
aktualizacja większości w ystępujących w niej postulatów  społecz
nych oraz istnienie wiecznie żywotnego w ątku miłosnego, a także 
pojaw ianie się w niej dziś już w krajach  socjalistycznych egzotyczne
go zupełnie św iata książąt, hrabin  i ziemian. Je j popularność kształ
tu je  przede wszystkim  jednak chyba charakterystyczny schem at gry
1 walki pierw iastków  dobra i zła, zwycięstwo dobra. On to właśnie 
bowiem stw arza możliwość odbioru utw orów  dydaktycznych na 
zasadzie identyfikacji i p ro jekcji z ich bohateram i.
Nie istnienie dydaktyzm u w litera tu rze  popularnej kształtu je jej 
poczytność, a bardziej inne — nie zawsze naw et tu  wspom inane — 
czynniki, jak  zrozumiałość i dostępność (w sensie intelektualnym ) 
tekstu , rola in teresu jącej fabuły  oparte j na schemacie gry, swoista 
dialektyka praw dopodobieństw a i baśniowości, k reacja  bohaterów  — 
bodajże czynnik najw ażniejszy. Odbiorca m asowy bowiem — cho
ciaż lubi spotykać się ze światem, w którym  jest jasne, kto jest
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22 J. Holloway: Pojęcie mitu w  literaturze. Przeł. E. Muskat-Tabakowska. 
„Pamiętnik Literacki” 1969 z. 2, s. 272.



zbrodniarzem, a kto bandytą, kto katem, a kto ofiarą, i może n a 
w et chce do pewnego stopnia być przez litera tu rę  „ubezwłasnowol
niony” — nie lubi być bezpośrednio sterow any w stronę pew nych 
wartości (zwłaszcza przez niego uprzednio nie aprobowanych), pou
czany i wychowywany. Woli brać udział w grze, nie zaś być trak to 
w any jako uczeń przez litera tu rę  głoszącą koncepcję życia-szkoły.

Anna Martuszewska

1 9 7  R O Z T R Z Ą S A N IA  I  R O Z B IO R Y

Kostium semiologiczny

Jan Trzynadlowski: Rozważania nad semiologią po
wieści. Wrocław 1976 Ossolineum, ss. 108.

Rozważania nad semiologią powieści — ty tu ł 
brzmi niezwykle atrakcyjnie; pozwala wiele obiecywać sobie po 
lekturze książki. Sugeruje, iż głównym przedm iotem  dociekań po
winny być problem y gatunku powieściowego jako określonej s truk 
tu ry  znakowej. I rzeczywiście. Po części przynajm niej spełnia się 
oczekiwanie. (Dlaczego tylko „po części”, o tym  nieco dalej). 
Zacznijmy od interesujących u Trzynadlowskiego „punktów  otw ar
cia”, ciekawych koncepcji i sądów (choć czasem dyskusyjnych), 
nowych propozycji badawczych. A do takich zaliczyć można bez 
w ątpienia prezentow aną przez autora teorię „wyznakowania po
wieści”.
W struk turze gatunku wyróżnia badacz kilka układów znakowych. 
Układ pierwszy, nazw any „segm entow o-sem antycznym ”, tworzą 
wszelkie znaki — wyznaczniki delim itacyjne. Przede wszystkim  
więc sygnały otwarcia i zamknięcia, wśród których szczególną rolę 
spełnia ty tu ł; znak istnienia danego dzieła; pośrednio sygnał jego 
rozpoczęcia. Sygnały otw arcia i zamknięcia określają kon tury  
tekstu, a jednocześnie wyznaczają inne w arstw y rzeczywistości 
literackiej. Funkcję tę pełni kilka kategorii znaków: lingwistyczne 
(wprowadzają ogólne zasady gry językowej), tekstotw órcze (infor
m ują o sytuacjach, zdarzeniach, osobach), sem antyczne (dostarcza
ją kluczy do interpretow ania sem antyki św iata powieściowego) 
oraz — klasa ostatnia — znaki ergonomiczne, które uczestniczyć 
m ają w konstruow aniu „wyobrażeniowych i pojęciowych całości, 
będących przedm iotem  literackiego konstytuow ania” (s. 55). Znaki 
te składają się na w ew nętrzną segm entację dzieła. Je j istnienie 
ogranicza jednak au tor wyłącznie do „św iata przedstaw ionego”


