
Katarzyna CHROBAK

Wroc³aw

Poradnik w (nie)dobrym stylu.

Literatura poradnikowa – na wybranych czeskich

i polskich przyk³adach w ujêciu aksjologicznym

Kaywords: Czech literature, popular literature, specialist literature, guide, axiology
S³owa kluczowe: literatura czeska, literatura popularna, literatura fachowa, poradnik,

aksjologia

Abstract
The purpose of this article is (taking into account the historical aspect, the latest

reading research in Poland and the Czech Republic as well as the analysis of the
current publishing offer) to illustrate the changes occurring in reading preferences. An
attempt to define and analyse the role of contemporary literature of guides, which, es-
pecially within the last few years, has dominated both the Czech and Polish literary
market, will be discussed here in terms of the social aspect, taking into account the
preferences of readers, their perception capabilities and the thematic requirements of
the recipient for a specific literature. The historical background of literature of guides
in Poland and the Czech Republic aims to show both the continuity of this specific
branch of literature over several centuries, as well as a number of changes including
conditioned, among others, by fashion, changing the way of life and the expectations
of readers, or finally the marketing strategy. The axiological aspect, however, will
reveal a wide range of standards and criteria for the evaluation of guides� literature,
among which will be the sender, recipient, subject and language.

Celem artyku³u jest (uwzglêdniaj¹c aspekt historyczny, dane najnowszych badañ
czytelniczych w Polsce i Czechach oraz analizê aktualnej oferty wydawniczej) uka-
zanie zachodz¹cych zmian preferencji czytelniczych. Próba zdefiniowania oraz ana-
lizy roli wspó³czesnej literatury poradnikowej, która zw³aszcza na przestrzeni kilku
ostatnich lat zdominowa³a zarówno czeski jak i polski rynek literacki, zostanie omó-
wiona tu w aspekcie spo³ecznym, z uwzglêdnieniem upodobañ czytelników, ich mo-
¿liwo�ci percepcyjnych oraz tematycznego zapotrzebowania odbiorcy na konkretn¹
literaturê. Krótki rys historyczny literatury poradnikowej w Polsce i Czechach ma na
celu ukazanie zarówno ci¹g³o�ci tej specyficznej ga³êzi literatury na przestrzeni kilku

stuleci, jak i szeregu zmian uwarunkowanych m.in. mod¹, zmian¹ sposobu ¿ycia i oc-
zekiwaniami czytelników czy wreszcie strategi¹ marketingow¹. Aspekt aksjologicz-
ny ujawni natomiast szeroki wachlarz norm i kryteriów oceny literatury poradniko-
wej, w�ród których znajd¹ siê m.in.: nadawca, adresat, tematyka oraz jêzyk.

Literatura, jako ca³okszta³t twórczoœci piœmienniczej uwzglêdnia
jej podzia³ zarówno ze wzglêdu na: rodzaj, gatunek literacki, tema-
tykê, okres historyczno-literacki, odbiorcê jak i jej wartoœci artystycz-
ne oraz poznawcze. Literatura to zarówno dzie³a artystyczne (litera-
tura piêkna) jak i teksty u¿ytkowe (literatura stosowana). Wreszcie
literatura, u której podstaw sensu istnienia zawsze jest jej odbiorca, to
równie¿ swoiste zwierciad³o gustów, potrzeb i zainteresowañ.

Literaturê poradnikow¹ nale¿¹c¹ do krêgu kultury popularnej/ma-
sowej tzw. popkultury charakteryzuje jej powszechny oraz przystêpny
w odbiorze charakter. Przeciwstawiana literaturze wysokoartystyc-
znej w zdecydowanej wiêkszoœci nastawiona jest na zaspokajanie spe-
cyficznych potrzeb estetycznych i poznawczych szerokiego krêgu od-
biorców. Odbiorc¹ tego typu literatury mo¿e byæ tak¿e czytelnik lit-
eratury piêknej, wyst¹pi tu jednak w roli – biernego odbiorcy. Sama
konstrukcja wypowiedzi „poradnika” (czes. pøíruèka) nastawiona jest
bowiem na jego praktycznoœæ i u¿ytecznoœæ. Ten aspekt literatury po-
radnikowej pozosta³ niezmienny od kilku stuleci. Utylitarny charakter
zarówno przed kilkoma wiekami jak i wspó³czeœnie doœæ trafnie odz-
wierciedla obraz jej czytelników. Jednak to XXI wiek literaturze po-
radnikowej nada³ specyficzny kierunek rozwoju i charakter – upow-
szechni³ j¹, spopularyzowa³, a nawet nobilitowa³ i to nie tylko dziêki
bogatej tematyce, ale równie¿ (a mo¿e nawet przede wszystkim) dziê-
ki sylwetkom autorów. Literatura poradnikowa sta³a siê bowiem jed-
nym z produktów ogromnej machiny przemys³u wspó³czesnej kul-
tury. Na ocenê tekstu literackiego przez wspó³czesnego odbiorcê ma
wp³yw ca³y szereg „okolicznoœci towarzysz¹cych” literaturze. Na plan
pierwszy wysuwa siê wiêc nie sam tekst literacki i jego recenzja (jak
niegdyœ bywa³o) lecz raczej marketingowe dodatki, których rol¹ jest
ów tekst uatrakcyjniæ i sprzedaæ.
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Pocz¹tków literatury poradnikowej nale¿y jednak szukaæ znacznie
wczeœniej ni¿ na prze³omie XX/XXI wieku. Na gruncie polskim
doskona³ym przyk³adem mo¿e byæ XVI wieczne dzie³o nieznanego
autora: Zachowanie ¿ywota panieñskiego przez trzynaœcie artyku³ów,
których panny naœladowaæ maj¹ (1530), w którym to autor dziel¹c
panny na cztery ró¿ne typy udziela im rad, omawiaj¹c trzynaœcie cnót
w jego mniemaniu godnych naœladowania. Równie¿ XIX wieczna lit-
eratura polska obfitowa³a w poradniki. Ich adresatkami by³y przede
wszystkim kobiety. Na ³amach literatury poradnikowej doradzano jak
dbaæ o zdrowie, urodê, stosowny ubiór czy nienaganne maniery. Tytu-
³y ówczesnych poradników (niezwykle obszerne) doœæ trafnie od-
zwierciedla³y tematykê oraz zawartoœæ merytoryczn¹ ksi¹¿ki (czego
nie sposób powiedzieæ o wielu wspó³czesnych publikacjach). Do
najciekawszych XIX wiecznych pozycji nale¿¹:

– Z³ota ksi¹¿ka polskiej dziewicy (J.A. £ukaszkiewicz 1895),

– Piêknoœæ i zdrowie. Praktyczne rady, wskazówki i przepisy dla
kobiet (baronowa Staffe 1894),

– Manualik damski czyli sposób odbywania paryzkiej gotowalni
obejmuj¹cy najpewniej a nieszkodz¹ce sposoby zachowania
piêknoœci, naprawienia wad natury bez nadwerê¿enia zdrowia,
sztukê ubierania siê przyzwoicie we wszelkich okolicznoœciach
i sposób podobania siê (E. Celnart 1848),

– O wychowaniu dzieci ze szczególnieyszem do p³ci ¿eñskiey zastoso-
waniem (T. Dziekoñski 1828),

– Z³ota rodzinna ksi¹¿eczka, czyli najwyborniejszy skarb domowy dla
wszelkich stanów i zewsz¹d za skuteczny uznany (J. Lompa 1852),

– Poradnik domowy obejmuj¹cy sekreta gospodarskie, czyli zbiór
przesz³o 300 doœwiadczeñ i sposobów w rozmaitych potrzebach go-
spodarskich, u¿yciu kuchennym, lekarskim, tudzie¿ w fabrykach
i handlu (£.F. Szczyciñski 1843),

– Dwór wiejski. Dzie³o poœwiêcone gospodyniom polskim, przydatne
i osobom w mieœcie mieszaj¹cym (K. Nakwaski 1843),

– Medycyna dla ludu wiejskiego zawieraj¹ca przepisy rozs¹dnego
pielêgnowania zdrowia, unikania i leczenia zwyczajnych chorób
ma³¹ liczb¹ pewnych œrodków lekarskich, a szczególniej przyzwoi-
tym zachowaniem siê, s³u¿¹ca plebanom, felczerom i rozs¹dnym
gospodarzom, osobliwie w okolicach, które lekarzów nie maj¹ (H.P.
Paulizki 1828).

Nadrzêdnym celem XIX wiecznej polskiej literatury poradniko-
wej by³o udzielanie stosownych i po¿ytecznych rad oraz uzupe³nianie
pok³adów wiedzy czytelników. W przeciwieñstwie do wielu przyk³a-
dów wspó³czesnej literatury poradnikowej, ta utrzymana by³a w po-
wa¿nym tonie. Misj¹ wielu autorów by³o nauczaæ, ale równie¿ ostrze-
gaæ przed pope³nieniem ewentualnych b³êdów:

[�] m³ode panienki wychodz¹ z klasztorów i wielkich pensjonatów z niedostatecz-
nem pojêciem o czysto�ci � i to jeszcze wybaczyæmo¿na. Ale ju¿ o wiele trudniej zro-
zumieæ siê daje to, ¿e za ich powrotem do domu matki czêsto systematycznie zanie-
dbuj¹ wpajania w nie poczucia potrzeby i obowi¹zku staranno�ci oko³o siebie.Wpó�-
niejszem ¿yciu dochodz¹ one same do tego instynktownie, a nieraz uczy je dopiero
�wiat i otoczenie, kosztem bolesnych upokorzeñ (Staffe 1894, s. 40)

Równie¿ pocz¹tek XX wieku przyniós³ w Polsce interesuj¹ce po-
zycje literatury poradnikowej: Kilka myœli o wychowaniu w rodzinie
(C. Plater-Zyberkówna 1903) czy Panna doros³a w rodzinie i spo³e-
czeñstwie. Podrêcznik ¿ycia praktycznego dla dziewic polskich wszel-
kich stanów (M. Roœciszewski 1905). Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ze wzglê-
du na podejmowan¹ tematykê adresatkami tego rodzaju literatury na-
dal by³y przede wszystkim kobiety. Porady dotycz¹ce dbania o urodê
czy zasad savoir vivre’u stanowi³y cenne Ÿród³o wiedzy zw³aszcza dla
m³odych dziewcz¹t, pretenduj¹cych do miana idealnej narzeczonej
czy ¿ony.

Analogicznie do polskich przyk³adów, równie¿ na gruncie czes-
kim wiek XVI przyniós³ wiêksz¹ iloœæ publikacji poradnikowych. Jest
to naturalnie zwi¹zane ze wzrostem ich popularnoœci, ale przede
wszystkim z powszechniejszym zastosowaniem druku. Wczeœniejsze
poradniki przybiera³y czêsto formê krótkich rymowanek anonimo-
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wych autorów lub by³y adaptacjami obcojêzycznych tytu³ów1. God-
nym wspomnienia zwyczajem praktykowanym w Czechach zw³a-
szcza w XV i XVI stuleciu by³o spisywanie przez rodziców/opie-
kunów poradników, których adresatami by³y ich dzieci. Ów spis cen-
nych rad starszego i bardziej doœwiadczonego pokolenia wrêczany by³
m³odzie¿y jako prezent/wiano np. podczas uroczystoœci zaœlubin.
Stosownych ojcowskich rad udziela³ synowi chocia¿by Jan Ha-
sištejnský z Lobkovic:

Varuj se kvasiti a vystøíhej se zlého tovary�stva a svárlivého a opilého, aby pøidr-
�eje se takových, jich obyèejùv na se tak nevzal... (Zíbrt 1890)
czy te¿ Adam Starší Šturm z Hranic, który w dowcipnej formie udzie-
la³ ¿yciowych wskazówek córkom:

Pøi jídle nerozprávìjte o�klivého nic a za stolem seïte nohama neklátíc. Kdy�
star�í mluví za stolem, �etøte jich, nemluvte mnoho, leè tázány budete od nich. Jíst a
ústa daleko otvírati je nemravnost a jazyk z úst vyplazovati neslu�nost (Zíbrt 1890).

Ówczesne czeskie poradniki przybiera³y nierzadko dowcipn¹
formê wierszowan¹:

Udá-li se kdy siesti,
s poctivými lidmi jiesti,
nejprve toto radím tobì, mìj tyto vìci v�dy pøi sobì
nehyzï nikdy jídle sobì ni�ádného,
ani� pú�tìj v ústa noze svého,
ale buï oblièeje veselého.
Na stole nikdy nepoléhaj,
øiedko neb nikdy nezpievaj.
Také o to se pilnì sna�,
hrachem, krup, jáhel nema�.
Také o to se sna�nì potazuj

a no�e mastné neoblizuj; dále o to sì sna�nì postaraj
a v zubiech se pøi stole nepáraj.

(Zíbrt 1890)
Ze starszej literatury czeskiej na uwagê zas³uguje równie¿ utwór z

prze³omu XVI/XVII wieku: Mravové aneb nauèení potøebná, jak
dítky hned z mládí mravy a obyèeje dobré, ano i zaèátky poboûnosti
znáti, jim zvykati a vyuèovati se maj - swoisty podrêcznik savoir
vivre’u adresowany do m³odych ludzi wkraczaj¹cych w doros³e ¿ycie
(Jiøí Strejc z Záhøebu 1600).

Za interesuj¹cy przyk³ad poradnika (bêd¹cego przek³adem z litera-
tury angielskiej) doby XIX wieku a niezwykle popularnego w Czech-
ach, nale¿y uznaæ „podrêcznik ¿ycia intymnego”:

Rady a pokyny pro mladou nevìstu. Kterak se chovati a jak zacházeti s intimními
a osobními vztahy ve svazku manûelském ku prospìchu nezru�itelnosti této poûehna-
né svátosti a pro slávu boûí (Smythersová 1894).

Autork¹ poradnika, którego treœæ daleko odbiega od wspó³czesne-
go rozumienia istoty ¿ycia intymnego, by³a ¿ona angielskiego pastora.
Przewodnik stanowi swego rodzaju instrukta¿ po¿ycia ma³¿eñskiego,
zbiór rad – stosownych zachowañ w alkowie, które mo¿na uj¹æ, jako
„obowi¹zek, który ¿ona powinna znosiæ z godnoœci¹”:

Pro nevìstu je ve vìt�inì pøípadù zbyteèné brániti se �enichovým zapoèínáním
sexuálního aktu. Ideálnímman�elem byl by ten, kdo by k své �enì pøistoupil pouze na
její vlastní �ádost a pouze z dùvodu zploditi potomstva. Takové jemnosti a nesobec-
kosti v�ak od prùmìrného mu�e oèekávati nelze. Vìt�ina mu�ù, pokud ne�ije v sebe-
zapøení, bude sex vymáhati témìø dennì.Moudrá nevìsta stateènì protrpí nejvý�e dva
sexuální zá�itky týdnì v prvních mìsících man�elství a postupem èasu by se mìla
v�emi mo�nými zpùsoby sna�iti, aby se èetnost stykù sni�ovala. V tomto ohledu se
pou�íti dá pøedstíraná nemoc, ospalost èi bolesti hlavy. S úspìchem se setkávají také
veèerní hádky, �korpení, popichování, sekýrování a ha�teøení zhruba hodinu pøedtím,
kdy obvykle zapoèíná svádìní.
[�]
Moudrá nevìsta nikdy nedovolí, aby její mu� vidìl její tìlo neobleèené, a nikdy nedo-
pustí, aby on ukazoval své vysvleèené tìlo jí. Pokud se sexu nejde vyhnouti, jest
nezbytno, aby se provozoval v naprosté tmì. Spousta �en pova�uje za rozumné a u�i-
teèné nosit silnou bavlnìnou noèní ko�ili a man�ela oblékat do øádného py�ama. Noè-
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1 Ju¿ na prze³omie XI/XII wieku pojawiaj¹ siê pierwsze utwory dotycz¹ce
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czê�ciej niemieckich, w³oskich, francuskich ). Jednym z najpopularniejszych i naj-
czê�ciej t³umaczonych dzie³ w ca³ej Europie by³o: De civilitate morum puerilium
Erazma z Rotterdamu z 1530 roku.



ní úbory si man�elé obléknou ka�dý v jiném pokoji a pøi pohlavním aktu si je nemusí
svlékati, tudí� dojde k nejnutnìj�ímu a nejmen�ímu odhalení tìl. Ve chvíli, kdy má
nevìsta obleèenou ko�ili a zhasla u� v�echna svìtla, postaví se ti�e k posteli a oèekává
svého �enicha. Ten kdy� tápavì vstoupí do místnosti, nemìla by �ena vydávati �ádné-
ho zvuku, nebo� by tomumohl porozumìti jako povzbuzení. Mìla by ho nechat tápati
ve tmì. V�dy jest nadìje, �e tøeba zakopne a zpùsobí si malé zranìní, kterého by moh-
la �ena vyu�íti jako výmluvy a odepøíti mu pohlavní styk. Kdy� ji najde, mìla byman-
�elka le�eti co nejtopornìji. Jakýkoli tìlesný pohyb z její strany by si mohl optimistic-
ký man�el vylo�iti jako vzru�ení sexuální.
[...]
Nikdy by nemìlo upadnouti v zapomenutí jedno zásadní pravidlo man�elství: dávati
se musí pomálu, zøídkakdy, a hlavnì s nechutí (Smythersová 1894)2.

Z punktu widzenia wspó³czesnych poradników o podobnej tema-
tyce dostêpnych na rynku ksiêgarskim, (zarówno autorów rodzimych
jak i obcych) ta XIX wieczna publikacja pokazuje diametraln¹ zmianê
obyczajowoœci na przestrzeni zaledwie 100 lat. I chocia¿ podjêcie
przez autorkê poradnika tematu tabu – jakim jest ¿ycie intymne, na-
le¿y uznaæ za nowatorskie, to ju¿ sposób jego realizacji (zarówno
dawniej jak i dziœ) nie³atwy jest do zaakceptowania.

Krótki rys historyczny literatury poradnikowej minionych stuleci,
pozwala lepiej zrozumieæ charakter wspó³czesnych poradników.
Prowadzone cyklicznie zarówno w Czechach (co 3 lata) jak i w Polsce
(co 2 lata) badania dotycz¹ce stanu czytelnictwa, pod wzglêdem
iloœciowym pokazuj¹ ró¿nice pomiêdzy czytelnikami obu krajów.
Spadek zainteresowania literatur¹ w ogóle odnotowuj¹ zw³aszcza ba-
dania polskie. Cech¹ wspóln¹ po obu stronach granicy s¹ natomiast
zmieniaj¹ce siê preferencje czytelnicze. Z roku na rok szeroko rozu-
miana literatura poradnikowa popularnoœci¹ dogania/przegania tak
popularne do tej pory kategorie czytelnicze, jakimi s¹ romans czy
krymina³. Du¿ym zmianom podlega równie¿ sama forma obcowania
z literatur¹ (z tradycyjnej w kierunku multimedialnej; tablety, note-
booki, e-booki, audiobooki).

Dla porównania stan czytelnictwa w obu krajach. Deklaracje re-
spondentów dotycz¹ce czytania ksi¹¿ek3:

Rok badania Nieczytaj¹cy / Polska Nieczytaj¹cy / Czechy
2007 � 17%
2008 62,2% �
2009 � �
2010 56,0% 21%
2011 � �
2012 60,8% �
2013 � 16%

Literatura poradnikowa skierowana jest do odbiorców poszukuj¹-
cych konkretnych informacji z danej dziedziny wiedzy/tematyki. Sze-
roko rozumiane poradniki pog³êbiaj¹ wiedzê, udzielaj¹ rad, ale rów-
nie¿ po prostu dostarczaj¹ czytelnikowi rozrywki. Dotycz¹ zarówno
sfery zawodowej (m.in. biznesu, prawa, ekonomii, pedagogiki) jak
i prywatnej (m.in. hobby, zdrowia, urody, relacji miêdzyludzkich, ku-
linariów). Coraz wiêksza popularnoœæ literatury poradnikowej na
rynku ksiêgarskim, dowodzi zarówno rzeczywistych zainteresowañ
i potrzeb czytelniczych, jak i kierunku zmian w obrêbie funkcji litera-
tury. Na rynku ksiêgarskim zarówno w Polsce jak i w Czechach w la-
winowym tempie przybywa ró¿nego rodzaju poradników. S¹ to po-
zycje ksi¹¿kowe zarówno rodzimych autorów jak i przek³ady œwia-
towych bestsellerów. Wœród autorów znajdziemy fachowców z ró¿-
nych dziedzin wiedzy (m.in. lekarzy, psychologów, ekonomistów) ale
równie¿ tzw. celebrytów (m.in. aktorów, piosenkarzy, modelek, spor-
towców, polityków). Na podstawie analizy aktualnej oferty wydawni-
czej mo¿na stwierdziæ, ¿e literatura poradnikowa jest coraz bardziej
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3 Dane na podstawie raportów: Polska � Biblioteka Narodowa we wspó³pracy
z TNS Polska; http://www.bn.org.pl/download/document/1362741578.pdf [dostêp:
10.01.2015], Czechy � Ústavu pro èeskou literaturu AV ÈR, Národní knihovna ÈR;
http://www.ucl.cas.cz/cs/ctenari-a-cteni [dostêp: 10.01.2015].

2 Oryginalny tytu³ poradnika: Sex Tips For Husbands And Wives. �ród³o cytatu:
www.zena-in.cz [dostêp: 10.01.2015].



ekspansywna, a nawet wypiera niektóre gatunki literackie (zw³aszcza
poezjê). Wœród wydawnictw coraz wiêcej jest tych, które wyspecjali-
zowa³y siê w wydawaniu wszelkiego rodzaju poradników.

W Polsce s¹ to m.in.: ReadMe (szeroka oferta ksi¹¿ek z zakresu:
edukacji, podró¿y, hobby, zdrowia, biznesu), RES POLONA (oferta
edukacyjna, poradniki i materia³y dydaktyczne dla nauczycieli), Greg
(materia³y do egzaminów, „pomoce edukacyjne” tzw. œci¹gi dla uc-
zniów), Verbum Wydawnictwo Pomocy Szkolnych (opracowania lek-
tur, streszczenia), HARMONIA (publikacje z szeroko pojêtej terapii
pedagogicznej; dysleksji, dysortografii, logopedii), MUZA(poradniki
i albumy z zakresu muzyki, sztuki, sportu, zdrowia, urody, biznesu),
SENSUS (poradniki psychologiczne i motywacyjne dotycz¹ce sfery
emocjonalnej, rozwoju osobowoœci, samoœwiadomoœci), SEPTEM
(tematyka zwi¹zana ze zdrowiem, rozwojem osobistym oraz spêdza-
niem wolnego czasu).

Na czeskim rynku ksiêgarskim przoduj¹cymi wydawnictwami
specjalizuj¹cymi siê w literaturze poradnikowej s¹: TAURIS (szeroka
oferta pedagogiczna skierowana zarówno do uczniów jak i nauczy-
cieli), Nakladatelství Nová škola Brno, Nakladatelství FRAUS, Nak-
ladatelství PARTA, Nakladatelství ALTER (poradniki metodyczne,
pomoce naukowe dla wszystkich typów szkó³), Nakladatelství LIN-
DE (poradniki z dziedziny prawa, marketingu i ekonomii) oraz
najprê¿niej dzia³aj¹ce Nakladatelství GRADA (poradniki w wersji
tradycyjnej oraz multimedialnej o tematyce zwi¹zanej ze zdrowiem,
hobby, kulinariami, biznesem itp.).

Coraz wiêcej wydawnictw ukierunkowuje swoj¹ dzia³alnoœæ na
„produkcjê” poradników, poniewa¿ w ten sposób zapewniaj¹ sobie
stabiln¹ sytuacjê na rynku ksiêgarskim. Literatura wysoka, w tym
przede wszystkim poezja od d³u¿szego ju¿ czasu schodzi na margines
zainteresowañ wiêkszoœci czytelników. Wspó³czeœnie to nie rzetelna
recenzja utworu literackiego (poddaj¹ca pod ocenê jego merytoryczn¹
i estetyczn¹ wartoœæ), lecz jego popularnoœæ wœród czytelników stano-
wi podstawowe kryterium oceny. W bezwzglêdnym œwiecie ekonomii
i biznesu, ksi¹¿ka sta³a siê niczym innym jak zwyk³ym produktem

marketingowym. Aby j¹ sprzedaæ stosuje siê wiêc rozmaite triki mar-
ketingowe, których pocz¹tków nale¿y szukaæ znacznie wczeœniej ni¿
li tylko w procesie sprzeda¿y. Spoœród wielu pozycji ksi¹¿kowych, to
w³aœnie poradniki staj¹ siê wspó³czesnym noœnikiem informacji.
Znakomita wiêkszoœæ poradników pisana jest wiêc na „zamówienie”.
I tak na d³ugo przed procesem powstania ksi¹¿ki, najpierw bada siê
tzw. rynek zbytu. W procesie obserwacji spo³eczeñstwa; jego upodo-
bañ, potrzeb, fascynacji konkretnym tematem lub osob¹, aktualn¹ mo-
d¹ lub wa¿nym problemem spo³ecznym, podejmuje siê decyzjê do-
tycz¹c¹ zarówno tematu jak i nazwiska autora poradnika. Po obu stro-
nach granicy znajdziemy wiêc wiele przyk³adów literatury porad-
nikowej, której autorami s¹ tzw.celebryci. Osoby popularne, ciesz¹ce
siê szacunkiem czy sympati¹ spo³eczn¹, staj¹ siê wiêc za przyzwole-
niem swoich sympatyków „ekspertami” w danym temacie. Rola tego
rodzaju literatury poradnikowej nie wykracza jednak poza jej ludycz-
n¹ funkcjê. Na plan pierwszy wysuwa siê zabawowo-relaksacyjna
funkcja literatury, a nie informacyjna, jak ma to miejsce w przypadku
literatury fachowej. Zasadniczo mo¿emy wiêc wyró¿niæ dwie grupy
autorów poradników. Do pierwszej nale¿y zaliczyæ „autentycznych
ekspertów” – reprezentantów ró¿nych profesji, dziel¹cych siê z czy-
telnikami w³asn¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem. Wymieñmy kilka tytu³ów
czeskich:

Cvièení pro hyperaktivní dìti (M. Zemánková – lekarz pediatra,
neurolog dzieciêcy, J. Vyskotová – fizjoterapeutka, rehabilitantka),
Fotokuchaøka (J. Drábek – kucharz), 10 krokù k vyššímu výkonu pra-
covníkù, 10 nejdraûších manaûerských chyb (J. Urban – psycholog,
doradca zawodowy), 20 Typù lidí – jak s nimi jednat, jak je vést a moti-
vovat, Jak vést rozhovory s podøízenými pracovníky (F. Bìlohlávek –
psycholog/specjalizacja – zarz¹dzanie zasobami ludzkimi ), Moderní
rétorika: Jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozumìli
(A. Špaèková – wyk³adowca retoryki w AMU w Pradze), Jak (ne)ro-
zumìt emocím stárnoucích rodièù, Proè mi dìláš scény?! Aneb máte
doma hysterického partnera?, Asertivní ûena, Proè se mnou nem-
luvíš ?! (T. Novák – psycholog, doradca ma³¿eñski), Š�astná kniha
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(B. ŠÙastná – dziennikarka ), Pøíruèka pro neposlušné ûeny (I. Ober-
mannová – pisarka, scenarzystka) oraz polskich przyk³adów: ¯ycie we
dwoje (K. Jurkowska, M. Liszyk-Koz³owska – psychoterapeutki),
Doktor klaun! Terapia œmiechem, wolontariat, edukacja miêdzykultu-
rowa (P.Grzybowski – dr nauk humanistycznych/pedagog), Cisza. Es-
encja naszego umys³u (R.Klein – pedagog, pisarz, muzyk), Poradnik
na czas prze³omu: o stresie, wypaleniu oraz drogach powrotu do ¿ycia
w równowadze, Nie musisz byæ najlepsza: jak nie wpaœæ w pu³apkê
perfekcjonizmu, unikn¹æ stresu i wypalenia (A. Perski – psycholog),
Seks jest boski, czyli erotyka katolika (K. Knotz – ksi¹dz katolicki, dr
teologii pastoralnej), Porady na zdrady (M.Popowski – detektyw,
I. Konieczna – dziennikarka), Zmieñ swoje ¿ycie z Ew¹ Chodakowsk¹
(E. Chodakowska – sportowiec, trenerka fitnessu), Pascal kontra
Okrasa (P.Brodnicki, K.Okrasa – kucharze).

Analizuj¹c zawartoœæ merytoryczn¹ wskazanych czeskich i pol-
skich poradników, nale¿y stwierdziæ, ¿e ich autorzy to bez w¹tpienia
eksperci w swojej dziedzinie. Ich spostrze¿enia oraz rady znajduj¹
g³êbokie uzasadnienie w wieloletniej praktyce oraz doœwiadczeniu
zawodowym. W tym aspekcie wspó³czesne poradniki nawi¹zuj¹ do
tradycji swoich poprzedników sprzed stuleci. Do wyraŸniejszych
zmian dosz³o jednak na polu jêzykowym. Powa¿na, miejscami pom-
patyczna forma jêzyka starszych poradników, z czasem ust¹pi³a miej-
sca mniej formalnemu komunikatowi. Potoczna forma wypowiedzi,
okraszona niejednokrotnie ¿artem (sytuacyjnym czy jêzykowym) to
w wielu wspó³czesnych poradnikach œwiadomie stosowany przez ich
autorów chwyt marketingowy. Skracanie dystansu pomiêdzy nadaw-
c¹ a odbiorc¹ czyni literaturê poradnikow¹ bardziej powszechn¹
i bardziej przystêpn¹ w odbiorze:

Sestry, køiète a nenoste ma�le. Neomlouvejte se. Chtìla bych vám dát spoustu rad,
ale jsem bezradná, musíme je nalézat spolu a po kouskách, jako kdy� èarodìjnice
mumlá [�] Nebudu se v�dy vyjadøovat, srozumitelnì, za prvé, za druhé, za tøetí, proè
také, stejnì mi rozumíte i beze slov a mezi øádky (Obermannová 2005, s. 7).

Drug¹ grup¹ autorów poradników mo¿na okreœliæ mianem „samo-
zwañczych ekspertów”. W jej poczet zaliczymy szerokie grono osób

popularnych, rozpoznawalnych, okreœlanych równie¿ mianem gwi-
azd. Zarówno w Polsce jak i w Czechach znajdziemy szereg nazwisk
autorów, którzy przy aprobacie swoich sympatyków wcielaj¹ siê w ro-
lê ekspertów. Popularnoœæ literatury poradnikowej tej grupy autorów,
na ogó³ jest porównywalna z ich popularnoœci¹ medialn¹. I tak coraz
czêœciej rad dotycz¹cych dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, ku-
linariów, porz¹dków, dobrych manier, relacji partnerskich, zdrowia
czy te¿ œwiadomego macierzyñstwa udzielaj¹ osoby ze œwiata show-
biznesu (aktorzy, osobowoœci ze œwiata telewizji, piosenkarze, dzien-
nikarze czy politycy).

Na polskim rynku wydawniczym znajdziemy nastêpuj¹ce pozycje
ksi¹¿kowe: Jak dobrze wygl¹daæ po 40 K. Ibisz ( poradnik prezentera
telewizyjnego), Sexy Mama. Bo jesteœ kobiet¹! K. Cichopek (zbiór rad
dotycz¹cych dobrego wygl¹du autorstwa aktorki), Perfekcyjna pani
domu. Poradnik M. Rozenek (poradnik autorki programu telewizy-
jnego o tym samym tytule), Kochaj i rozmawiaj. Rozmowy Pauliny
M³ynarskiej i jej córki Alicji Neuman o odpowiedzialnym ¿yciu seksu-
alnym P. M³ynarska, A. Neuman (poradnik dziennikarki), Siostry go-
tuj¹ A. Popek. M. Krupa (ksi¹¿ka kucharska autorstwa prezenterki te-
lewizyjnej), Kuchnia haute couture M. Grycan (ksi¹¿ka kucharska ce-
lebrytki).

W Czechach natomiast jednym z bardziej spektakularnych przy-
k³adów wspó³czesnych poradników jest twórczoœæ pisarska oraz blo-
gerska4 ma³¿eñstwa – Alice i Davida Kiršów. A. Kirš autorka ksi¹¿ki
17 tváøí ûeny swój poradnik adresuje przede wszystkim kobietom,
które podobnie jak ona sama, na ró¿nych etapach ¿ycia wciela³a siê w
odmienne role:

4 A.i D. Kir� s¹ autorami bloga zatytu³owanego Buï ��astný, w którym przy
wspó³pracy internautów publikuj¹ artyku³y, rady, opowiadania dotycz¹ce m.in.:
zdrowia, mi³o�ci, seksu i partnerstwa, feng shui itp. My�l¹ przewodni¹ bloga jest:
Uèíme se �ít �ivot naplno se v�ím, co pøiná�í. Uète se, sdílejte a berte si zde to, co
právì potøebujete. Adres internetowy bloga: http://budstastny.cz/blog/o-budstastny/.
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Tato kniha je o mých �ivotních lekcích. O �ivotních rolích. O mém procesu rùstu
a poznávání se. O velkých AHA momentech, uvìdomìní a zmìnách, které jsem na
své cestì ke spokojenému �ivotu udìlala. Je to mùj �ivotní pøíbìh, o který se tou�ím
podìlit (Kir� 2014, s. 2).

Wœród innych popularnych pozycji poradnikowych warto
wymieniæ: Vaøíme v pohodì a s láskou E. Pilarová, J. Kolomazník
(ksi¹¿ka kucharska popularnej aktorki), Vaøíme podle Herbáøe – 200
receptù a rad pro zdraví a inspiracji L. Rybová, K. Wintrová (porad-
nik kulinarny autorstwa modelki oraz piosenkarki) , Moderní snáø He-
leny Rùûièkové H. Rùûièková (sennik w interpretacji znanej aktorki):

Spánek je velký dar, který nám pøíroda dala proto, abychom vùbec mohli �ít. Já
mám sny ve velké vá�nosti a za mnohé jim dìkuji. Pomohly mi, kdy� mi bylo tì�ko,
kdy� jsem nevìdìla, jakmám dál �ít. A tak jsem sedla a dala dohromady snáø, na který
jsem se vlastnì pøipravovala celý �ivot. Sny mì toti� zajímají u� od dìtství. Èasto se
mi nìco zdálo a ráno jsem mìla potøebu své sny vyprávìt mamince a tatínkovi.
Maminka byla z Jugoslávie a v symbolice snù se vyznala, proto mi poka�dé mùj sen
vysvìtlila. A teï mohu zas va�e sny, prostøednictvím tohoto snáøe, vysvìtlit i já vám
(Rù�ièková 2013, s. 4).

Kolejne przyk³ady czeskiej literatury poradnikowej nale¿¹ do
niezwykle popularnej pisarki, aktorki oraz scenarzystki H. Paw-
lowskiej : Aû se mì dcera zeptá, Zeptej se mámy aneb 100 receptù, jak
se doûít 100 let oraz Chu� do ûivota – Rady a recepty, abyste nezabili
sebe ani ostatni H. Pawlowská, L. Teprt (poradniki ³¹cz¹ce elementy
ksi¹¿ek kucharskich, dowcipnych opowiastek oraz ¿yciowych rad):

Nikdymne nenapadlo, �e bymá dcera stála o nìjaké rady, notabeneMOJE! Èasto
mi zdùrazòovala, �e ví v�echno líp, proto�e je pøece o pìtadvacet let mlad�í! Teï je
v�echno jinak, ne proto, �e bych zázraènì omládla (co� by semi líbilo), ale proto�emá
dcera si zalo�ila rodinu. Zalo�ila si ji v na�em domì. A jednou pøi�la a zeptala se: Co
mám uvaøit, aby mì chtìl? Co mám pøedlo�it tchyni, aby pochopila, �e jsem
nejbájeènìj�í na svìtì? Co mám sníst, abych zhubla?! A taky se zeptala úplnì prostì:
Co mám udìlat se �unkou, aby neoschla? A tak vznikla tahle kní�ka A� se mì dcera
zeptá! Jsou v ní toti� odpovìdi na otázkymé dcery a jsou v ní konkrétní recepty i rady,
jejich� pravdivost je ovìøená zku�enostmi. A jestli náhodou i vy potøebujete vìdìt, jak
rychle a bezbolestnì zkrásnìt a co pøedlo�it bestii, která koketuje s va�ím mu�em, tak
se nechte inspirovat! [�] A tak vznikla kní�ka, kterou dr�íte v ruce. Jsou v ní
Lubo�ovy odpovìdi na otázky mé dcery a jsou v ní mé gastronomické vzpomínky,

pocity, historky a názory. Troufám si toti� tvrdit, �e i já jsem odborník na jídlo. Proè?!
Proto�e u� jsem toho SNÌDLA HODNÌ! (Pawlowská,Teprt 2012, s.8)

Napsala jsem zodpovìdného prùvodce v�ech vìcí, které by èlovì- ku mohly
udìlat radost. A proto�e u� jen výraz chu� do �ivota mi asociuje jídlo a proto�e jím
�ílenì ráda a mám na jídlo poøád chu�, tak jsem ke svým optimistickým radám a
postøehùm zku�ené �eny, matky, milenky a kuchaøky pøidala konkrétní recepty na
lahùdky, které do ka�dé zatemnìné mysli vnesou jas. [�]

Tak�e, milé dámy, nevím, co zabere na mu�e. Kdybych to vìdìla, tak bych to
poøad praktikovala. Nicménì existuje pár vìcí, které na mu�e zabírají stoprocentnì!

A to: Kdy� na nì koukáte záøivì dychtivýma oèima!
Zabírá taky, kdy� na nì nekoukáte vùbec!
Zabírá, kdy� se smìjete! Kdy� umíte bájeènì tanèit!
Zabírá, kdy� øeknete, �e lep�ího milence jste nikdy nepotkala! [�]
Hm. Existuje je�tì jedna mo�nost � taky se na ka�dého mu�e mù�eme vyka�lat! I

kdy�� co bychom pak dìlaly s volným èasem?!
No� mohly bychom si nìco bájeèného uvaøit.
Proto�e to � aspoò na mì � zabere v�dycky!
P. S.: NEKUPUJ SI SEXY PRÁDLO,
JEN MU PØEDHOÏ
SUPER �RÁDLO!(�) (Pawlowská,Teprt 2014, s. 14�15).
Subiektywizm oceny poradników wynika z rozbie¿nej interpre-

tacji treœci przez odbiorców oraz oceny praktycznego zastosowania
zawartych w nich rad. Jednak na ocenê wartoœci poradnika ma rów-
nie¿ niebagatelny wp³yw osoba autora. Poradniki, których autorzy na-
le¿¹ do krêgu osób popularnych, rozpoznawalnych ciesz¹ siê wiêksz¹
popularnoœci¹ wœród czytelników. W ten oto sposób, odbiorcy litera-
tury (czêsto nieœwiadomie) stawiaj¹ znak równoœci pomiêdzy war-
toœci¹ dzie³a literackiego, a w³asnymi sympatiami b¹dŸ antypatiami.

Dawniej bycie autorem ksi¹¿ki równoznaczne by³o z byciem pisa-
rzem lub/i wysokiej klasy ekspertem. Dziœ do miana autora ksi¹¿ki
pretenduj¹ równie¿ osoby, które nie maj¹ niczego ponadstandar-
dowego do zakomunikowania. Wiedza takich autorów nie wykracza
czêsto poza ogólnie dostêpne informacje, ich doœwiadczenia ¿yciowe
równie¿ nie uprawniaj¹ do dawania wskazówek/rad czytelnikom.
Sk¹d wiêc tak du¿a popularnoœæ coraz prê¿nie rozwijaj¹cej siê ga³êzi
czytelnictwa? Otó¿ ogromne zainteresowanie tego rodzaju literatur¹,
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znajduje uzasadnienie w d¹¿eniu przez jej odbiorców do osi¹gniêcia
¿yciowego sukcesu oraz samoakceptacji. Autorzy poradników – ik-
ony sukcesu, dla wielu czytelników stanowi¹ wzór do naœladowania
oraz daj¹ im nadziejê na jego osi¹gniêcie. Wzrost zainteresowania lit-
eratur¹ poradnikow¹ zdradza równie¿ zmianê sposobu ¿ycia jego
czytelników. Coraz wiêksza iloœæ obowi¹zków oraz wzrost tempa
¿ycia, powoduj¹ zmianê oczekiwañ odbiorców wobec literatury
w ogóle. Poradnik, jako jedna z odmian gatunkowych literatury popu-
larnej realizuje podstawowe zadania tej dziedziny twórczoœci literac-
kiej – utwory adresuje do jak najszerszego krêgu odbiorców, pos³ugu-
je siê przystêpnym, lapidarnym jêzykiem oraz uproszczonymi sche-
matami fabularnymi. Wiele poradników ze wzglêdu na swoj¹ kon-
strukcjê, stanowi dla czytelnika gotowy schemat do zastosowania.
Wystarczy podczas lektury wcieliæ siê w jedn¹ z ról. Tego typu porad-
niki przybieraj¹ najczêœciej formê dialogu:

K: Czy to oznacza, ¿e je�li chcê byæ szczê�liwa w mi³o�ci, to muszê najpierw
przyjrzeæ siê mojej przesz³o�ci? Poszukaæ w niej odpowiedzi na pytania, sk¹d
wiem, jaki ma byæ mój mê¿czyzna, jaki ma byæ mój zwi¹zek?

M: To zale¿y. Czasami mamy tak wspieraj¹ce nas, dobre do�wiadczenia w mi³o�ci,
¿e wiele z nich czerpiemy. I spontanicznie potrafimy byæ z drugim cz³owiekiem.
Co innego, gdy czujemy siê samotni, niezale¿nie od tego, czy jeste�my w danym
momencie ¿ycia sami czy w zwi¹zku.Wtedy oczywi�cie te¿ nie musimy analizo-
waæ naszych korzeni. Mo¿emy ¿yæ tak jak dot¹d i budowaæ kolejny zwi¹zek,
znale�æ nastêpnego mê¿czyznê, który te¿ od nas odejdzie.

K: Albo my od niego odejdziemy.
M: Tak, ale bêdziemy mówi³y, ¿e to jego wina. I w konsekwencji nie dojrzejemy do

tego, by dostrzec, ¿e to my wchodzimy w kolejny zwi¹zek bez umiejêtno�ci
stworzenia trwa³ej relacji. Nosimy w sobie tak¹ wizjê partnera i wiêzi z nim,
która nas ogranicza. Czêsto dochodzi do tego niskie poczucie w³asnej warto�ci
(Jurkowskia, Liszyk-Koz³owska 2012, s.18).
Taka konstrukcja wypowiedzi literackiej, pozwala odbiorcy wejœæ

w gotow¹ ju¿ rolê – w omawianym wypadku pacjenta. Zestaw pytañ
i odpowiedzi stanowi tu zbiór w¹tpliwoœci oraz porad, z którymi mo¿e
identyfikowaæ siê niemal ka¿dy czytelnik.

Analiza literatury poradnikowej ujawnia równie¿ odmienne grupy
jej odbiorców. Pierwsz¹ z nich stanowi¹ czytelnicy traktuj¹cy porad-

niki dos³ownie i bardzo serio. Jest to grupa odbiorców, która bezkry-
tycznie wierzy poradnikom i nieustannie poszukuje w nich ¿yciowej
recepty na: szczêœcie, zdrowie, sukces, mi³oœæ etc. Drug¹ grupê od-
biorców stanowi¹ czytelnicy, którzy nauczyli siê traktowaæ i czytaæ j¹
wy³¹cznie w celach rozrywkowych. Na plan pierwszy wysuwa siê tu
wspomniana wczeœniej ludyczna funkcja literatury, której nadrzêd-
nym celem jest po prostu bawiæ. Wreszcie trzecia grupa odbiorców –
to œwiadomi oraz wymagaj¹cy czytelnicy, którzy poszukaj¹ w niej
fachowych wskazówek, odpowiedzi na nurtuj¹ce ich pytania.

Œwiatowe rynki ksiêgarskie dyktuj¹ trendy, którymi pod¹¿aj¹ lub
pod¹¿aæ bêd¹ równie¿: czeska i polska literatura poradnikowa. Obec-
nie w dobrym tonie jest nadawaæ poradnikom niezrozumia³e tytu³y,
które w ¿aden sposób nie odzwierciedlaj¹ zawartoœci ksi¹¿ki. Ten
(skuteczny zreszt¹) chwyt marketingowy ma za zadanie przyci¹g-
niêcie uwagi potencjalnego czytelnika. Aktualne dane pokazuj¹ rów-
nie¿, ¿e ka¿dy poczytny poradnik powinien mieæ swoj¹ antywersjê.
Tak, wiêc zgodnie z zasad¹ antynomii, jeœli na rynku znajduj¹ siê po-
radniki z serii Jak schudn¹æ, niemal natychmiast pojawi¹ siê ich od-
powiedniki np. Sztuka ob¿erania itp. Tytu³y poradników - przek³adów
z literatur obcych, ujawniaj¹ równie¿ kolejn¹ zasadê skutecznej pro-
mocji, która pokazuje, ¿e podstaw¹ marketingowego sukcesu jest in-
tryguj¹cy tytu³. Coraz rzadziej dziwi¹ czytelników ma³o zrozumia³e,
œmieszne lub bulwersuj¹ce tytu³y: Czy twój kot jest gejem?, Jak
przetrwaæ w zwi¹zku z idiot¹, Kupuj keczup w maju, a lataj w po³ud-
nie, Jak czerpaæ zyski z wniebowziêcia itp.

Pytanie o miejsce oraz wartoœæ poradników na rynku literackim
pozostaje otwarte. D³ugowieczna tradycja tego rodzaju literatury
wskazuje na jej nieustann¹ zmianê i rozwój. Ocenie odbiorców nale¿y
pozostawiæ jej spo³ecznie po¿yteczny charakter. Aksjologiczny as-
pekt literatury poradnikowej skupia siê na jej ocenie pod wzglêdem
poznawczym, estetycznym, ekonomicznym czy moralnym. Ta wielo-
p³aszczyznowoœæ z jednej strony dowodzi jej bogactwa, z drugiej na-
tomiast nie u³atwia postawienia jednoznacznej diagnozy – co stanowi
wartoœæ nadrzêdn¹ (summum bonum) tej ga³êzi literatury? Literatura
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poradnikowa rozpatrywana w kontekœcie zaspokajania przez ni¹ ok-
reœlonych potrzeb czytelników, zawsze podlegaæ wiêc bêdzie war-
toœciowaniu subiektywnemu. Bowiem ka¿dy z odbiorców nastawiony
jest na jej indywidualny odbiór.
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