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Dzie³o literackie jako akt komunikacji jêzykowej

w kontekœcie relacji nadawca – odbiorca,

czyli o wspó³czesnych tendencjach rozwojowych

twórczoœci dla dzieci i ich rodziców1

Przez literaturê dla dzieci d³ugo rozumiano teksty literackie, które

powstawa³y w krêgu idei wychowawczo-dydaktycznych. Ich funkcjê

ludyczn¹ dostrze¿ono dosyæ póŸno, dopiero w XX wieku. Jednak od

kiedy literatura dla dzieci zdo³a³a wyzwoliæ siê od auspicjów pedago-

giki, pod¹¿y³a w³asn¹ drog¹ rozwoju artystycznego. Przemiana ta da³a

jej mo¿liwoœæ bogacenia siê zarówno pod wzglêdem tematyki jak i fo-

rmy literackiej. Literatura dzieciêca d³ugo czeka³a na miano pe³no-

wartoœciowej i artystycznej. Przez d³ugie lata traktowana by³a bo-

wiem z przymru¿eniem oka zarówno przez krytyków literatury jak

i doros³ych czytelników. Pierwsi dostrzegali w niej jedynie naœladow-

niczy charakter wobec literatury dla doros³ych, drudzy z powodu bra-

ku interesuj¹cych ich treœci mieli do niej stosunek pob³a¿liwy. Wspó³-

czesne tendencje rozwojowe twórczoœci dla dzieci coraz czêœciej uja-

wniaj¹ jej dualistyczny charakter. Sztywny podzia³ na literaturê dla

dzieci i literaturê dla doros³ych powoli odchodzi w zapomnienie.

G³ównym tego powodem jest otwarty charakter dzie³a literackiego,

który w jednym utworze uwzglêdnia wiele ról, tworz¹c w ten sposób

tzw. rozbudowany obszar obowi¹zku (por. Balcerzan 1972, s. 48).

W kontekœcie relacji nadawca-odbiorca oznacza to dla odbiorcy akty-

wny odbiór dzie³a literackiego. Brak sztywnych ram ograniczaj¹cych

jedno dzie³o literackie do jednego adresata utworu wpisuje je w krea-

tywn¹ koncepcjê literatury. Dzie³o istnieje w pe³ni dopiero w procesie

interpretacji. Punkt ciê¿koœci zostaje przeniesiony z nadawcy oraz sa-

mego dzie³a na odbiorcê, który musi wejœæ w interakcjê z przedmio-

tem artystycznym. Wspó³czesna koncepcja literatury ukazuje zatem

dzie³o literackie jako akt skoñczony dopiero w procesie jego odbioru.

Pogl¹d ten przysparza jednak wielu w¹tpliwoœci natury epistemolo-

gicznej. Pojawiaj¹ siê bowiem pytania – w jaki sposób istnieje dzie³o

literackie i czy w ogóle mo¿na mówiæ o jego istnieniu, skoro w ka¿-

dym procesie odbioru na linii nadawca – odbiorca/odbiorcy mo¿e oz-

naczaæ coœ innego? Jak je interpretowaæ skoro ka¿dy odbiorca w pew-

nym sensie jest jednoczeœnie jego wspó³twórc¹? Ilu jest we mnie – od-

biorcy literackim czytelników? Czy ja – odbiorca dzie³a literackiego

czytam je raz i na jeden sposób czy mo¿e jest to lektura kilku pozio-

mów?

Niniejszy artyku³ w oparciu o analizê ksi¹¿ki pisarza i publicysty

Michala Viewegha Krátké pohádky pro unavené rodièe stanowi próbê

udzielenia odpowiedzi na postawione pytania. Omawiana publikacja

stanowi wyj¹tek w twórczoœci literackiej pisarza. Jest to bowiem jedy-

na pozycja, któr¹ napisa³ równie¿ z myœl¹ o najm³odszym odbiorcy.

Nie jest to jednak w klasycznym tego s³owa znaczeniu ksi¹¿ka dla

dzieci. Pisz¹c j¹ autor myœla³ równie¿, a mo¿e przede wszystkim o do-

ros³ym czytelniku. Dlatego obok tekstu g³ównego istnieje równie¿

tekst poboczny, s¹ nim dygresje stanowi¹ce szereg dowcipów s³ow-

nych i sytuacyjnych, które nie s¹ czytelne dla m³odego czytelnika.

Krátké pohádky pro unavené rodièe to ksi¹¿ka, która w nowatorski

sposób traktuje zagadnienie komunikatu jêzykowego w relacji pomiê-

dzy nadawc¹ a odbiorc¹. Jest on skierowany jednoczeœnie do dwóch

typów odbiorców: doros³ego i dzieciêcego. Zatem w jednym dziele li-

terackim obok siebie funkcjonuj¹ dwa komunikaty. Poniewa¿ treœci

przeznaczone dla dzieci skierowane s¹ do czytelnika w wieku przed-
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szkolnym, konieczna jest obecnoœæ doros³ego czytelnika, który pe³ni

jednoczeœnie rolê lektora. Do g³oœniej lektury przeznaczony jest tekst

napisany czarn¹ czcionk¹. Niebieskie fragmenty ksi¹¿ki adresowane

s¹ wy³¹cznie dla doros³ego odbiorcy, który ³atwo pominie je nie

zak³ócaj¹c toku komunikatu.

Z gatunkowego punktu widzenia Pohádky stanowi¹ zbiór krótkich

opowiadañ o tematyce rodzinnej, których przeczytanie nie zajmie

wiêcej ni¿ dziesiêæ minut. Jak sugeruje sam tytu³ ksi¹¿ki oraz przed-

mowa autora jest to publikacja w znacznym stopniu skierowana do

doros³ego odbiorcy. Jest to wiêc utwór napisany niby dla dzieci, po-

niewa¿ najwiêcej czytelniczych emocji przynosi doros³emu czytelni-

kowi. Ju¿ na poziomie przedmowy nasuwaj¹ siê zasadnicze pytania –

ilu jest odbiorców ksi¹¿ki? Który z nich jest wa¿niejszy? Do kogo

skierowane s¹ poszczególne treœci utworu?

Viewegh znany z innych publikacji jako autor stosuj¹cy socjotech-

niczne chwyty wobec czytelnika i tym razem jawi siê jako œwiadomy

ich kreator. Odwo³uj¹c siê do osobistych doœwiadczeñ ¿yciowych, ob-

na¿aj¹c prywatne sfery rodzinnego ¿ycia, zaskarbia sobie przychyl-

noœæ doros³ego odbiorcy dzie³a literackiego, o którym doskonale wie,

¿e to od jego decyzji zale¿y wspólne podjêcie lektury z dzieckiem:
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Obna¿anie prywatnoœci i w³asnych s³aboœci, bezpoœrednie zwroty

do czytelnika oraz obalanie mitu doskona³ych rodziców gwarantuje

autorowi ksi¹¿ki przychylnoœæ doros³ej czêœci odbiorców. Wielu

z nich identyfikuje siê w dalszej czêœci dzie³a literackiego z jego boha-

terami: mamusi¹-aptekark¹ oraz tatusiem-aktorem. W ten sposób czy-

telnik z roli ja-odbiorca wchodzi w rolê ja-bohater literacki. Analogi-

czna sytuacja dotyczy odbiorcy dzieciêcego, bohaterkami zbioru opo-

wiadañ s¹ czteroletnia Sára oraz dwuletnia Bára. G³ówny tekst utworu

opowiada o codziennym ¿yciu rodziny. Poczynaj¹c od poznania siê

rodziców, poprzez narodziny ich dwóch córek a¿ do kolejnych etapów

ich wychowania. Nieustanna troska rodziców o swoje pociechy,

mêcz¹cy ich chroniczny brak snu oraz lawina k³opotliwych pytañ do-

rastaj¹cych dzieci stanowi zabawn¹ fabu³ê utworu. Jest to ta czêœæ te-

kstu, w której aktywnie i jednoczeœnie uczestnicz¹ obaj odbiorcy

dzie³a literackiego. Nowatorskim spojrzeniem na literaturê jest jednak

tekst poboczny, który z punktu widzenia doros³ego czytelnika stanowi

integraln¹ czêœæ dzie³a literackiego, natomiast dla odbiorcy dzieciêce-

go poprzez omijanie jego lektury w ogóle nie istnieje. Szereg dowcip-

nych, pe³nych podtekstów dygresji zarówno ze wzglêdu na treœæ jak

i na formê przeznaczone s¹ wy³¹cznie dla odbiorcy doros³ego:
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O ile tekst przeznaczony dla odbiorcy dzieciêcego bez uszczerbku

na jego treœci móg³by swobodnie funkcjonowaæ samodzielnie, o tyle

treœci adresowane do odbiorcy doros³ego czytelne s¹ jedynie w konte-

kœcie tekstu g³ównego. Wspó³istniej¹ce obok siebie dwa komunikaty

jêzykowe oraz obecnoœæ dwóch ró¿nych wiekowo odbiorców literac-

kich utrudniaj¹ a nawet uniemo¿liwiaj¹ jednoznaczn¹ klasyfikacjê

dzie³a wzglêdem odbiorcy. Jednak ze wzglêdu na ukryte treœci, utwór

daje wiêksze mo¿liwoœci interpretacyjne doros³emu czytelnikowi. Po-

zwala mu równie¿ na nietypowy bo dwupoziomowy odbiór dzie³a
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literackiego. Podejmuj¹c rolê ‘ja’– doros³y odbiorca lub ‘ja’– odbior-

ca czytaj¹cy oczyma dziecka, odbiera utwór albo na poziomie fabu³y

albo jako zabawn¹ grê literack¹. Trudno wiêc jednoznacznie okreœliæ

do kogo skierowany jest ów utwór. Viewegh pisz¹c go, kierowa³ siê

dewiz¹ aby ka¿dy z czytelników odnalaz³ w nim treœci dla siebie. Wie-

lokrotnie atakowany przez krytyków za skomercjalizowanie literatury

oraz potêpiany za kicz wyjaœnia:
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Nietypowa forma Pohádek Michala Viewegha przywodzi na myœl

inny uznany w roku 1963 za eksperymentalny a dziœ nale¿¹cy do kla-

syki swojego gatunku utwór Julio Cortázara Gra w klasy. Powieœæ

bêd¹ca zbiorem niezwi¹zanych ze sob¹ notatek, które jedynie do pew-

nego stopnia stanowi¹ uzupe³nienie kolejnych rozdzia³ów ksi¹¿ki

mo¿na czytaæ na dwa sposoby. Zasadnicza treœæ ksi¹¿ki uzupe³niona

tekstem pobocznym (fragmenty dialogu, wycinki z gazet, cytaty, od-

autorskie refleksje) czyni¹ lekturê powieœci du¿o bogatsz¹ niejedno-

krotnie zmieniaj¹c jej treœæ. Otwarty charakter ksi¹¿ki daje odbiorcy

mo¿liwoœæ wielu interpretacji utworu.

Sztywny podzia³ literatury na pisan¹ dla doros³ych i dla dzieci ule-

ga zmianie. Granica pomiêdzy literatur¹ dla dzieci a literatur¹ dla do-

ros³ych czêsto jest granic¹ umown¹. Znane s¹ przypadki w historii li-

teratury kiedy to adresat tekstu literackiego zmieni³ siê bez udzia³u

i woli pisarza. Dotyczy to choæby dzie³ uznanych dziœ za klasyczne

utwory literatury m³odzie¿owej: Don Kichota Miguela de Cervantesa,

Podró¿y Guliwera Jonathana Swifta czy powieœci Przypadki Robinso-

na Cruzoe Daniela Defoe. Powieœci te w zamyœle autorów nie powsta-

wa³y z myœl¹ o dzieciêcym odbiorcy, mimo to, poprzez akceptacjê

dzieciêcego œrodowiska czytelniczego sta³y siê na zawsze integraln¹

czêœci¹ sk³adow¹ literatury dla dzieci i m³odzie¿y. Wspó³czesne

tendencje rozwojowe literatury dla dzieci pokazuj¹, ¿e jej autorzy

œwiadomie d¹¿¹ do poszerzenia krêgu odbiorców dzie³a literackiego

uwzglêdniaj¹c w jego odbiorze równie¿ doros³ego czytelnika. Zwery-

fikowaæ nale¿y wiêc czytelnicze przyzwyczajenia, które w œwiado-

moœci zarówno doros³ych jak i m³odych czytelników literaturê dla

dzieci i literaturê dla doros³ych sytuuj¹ na dwóch przeciwstawnych

biegunach. Na przestrzeni wieków literatura dla dzieci ewaluowa³a,

przynosz¹c istotne zmiany nie tylko w zakresie tematyki, gatunku czy

jej statusu ale równie¿ w zakresie charakteru odbioru czytelniczego.
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