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Jakie (nie) powinno być fantasy dla dzieci? Literatura fantasy z perspektywy 

kompetencji czytelniczych dziecka 
 
 

Wiek XX często określany za Ellen Key jest mianem „stulecia dziecka”. 
Pierwsza połowa XX wieku w Polsce wiąże się ściśle z odkrywaniem dziecięcej 
wyraźni, percepcji i języka. Literatura dziecięca wykształca się jako tak zwana 
literatura czwarta, o której J. Cieślikowski pisze:  "Jest to literatura rządząca się 
swoimi prawami, posiadająca własną poetykę form inicjalnych i gatunków, własny 
obieg komunikacyjny: wydawnictwa, rynek, prasę, poetykę"1. Jednak na przestrzeni 
ostatniego półwiecza literatura dziecięca ewoluowała, rozszerzając zakres swego 
oddziaływania, m.in. poprzez wpisanie w krąg kultury masowej. Wiele inicjatyw 
badawczych wykazało także, że poczucie odrębności i specyfiki książki dziecięcej   
w ostatnim okresie znacznie się umocniło.2  

Dziecięcy czytelnik stał się klientem, a książka dziecięca stała się towarem.  
W nowy obieg czytelniczy zaczął stanowić dla wydawców: „przedsięwzięcie 
intratne, o szerokim zasięgu społecznym, o rozbudowanej sferze reklamy, promocji 
konkurencji.3 Następujące w latach dziewięćdziesiątych przemiany polityczno-
ekonomiczne umożliwił większą swobodę w odbiorze literatury zagranicznej,  
a jednocześnie wymusił na wydawcach komercyjne nastawienie do książki.4   

Opisane przemiany spowodowały, że pojawiające się na rynku 
wydawniczym pozycje adresowane do dzieci uległy znacznym modyfikacjom.  
G. Szeląg zauważa, że obok pięknie ilustrowanych książek znanych autorów, 
pojawia się wiele przeróbek i skrótów (np. aż 700 wariantów „Kopciuszka”) oraz 
adresowanych do dzieci i młodzieży książek, które głoszą antywartości.5 Tradycyjne 
dziecięce gatunki ulegają modyfikacji. Przykładem jest ewolucja tradycyjnej baśni, 
która na rynku polskim i zagranicznym jest wypiera przez nowe formy, takie jak 
baśń literacka czy fantasy dla dzieci. To ostatnie w zamierzeniu Lewisa i Tolkiena 
rzeczywiście było pierwotnie adresowane do młodych czytelników. Jednak nie tylko 
do nich. Jak słusznie zauważa B. Kucharska współczesna postmodernistyczna 
literatura dziecięca z uwagi na swą heterogeniczność, intertekstualność, gry  
z konwencją i czytelnikiem jest postrzegana jako dwuadresowa – przeznaczona dla 
dzieci i dorosłych.6 Taka dwuadresowość była zamierzona przez prekursorów 
dziecięcej fantasy – Lewisa i Tolkiena. Jednak od kiedy w 1960 roku w Polsce po raz 

                                                 
1
 J. Cieślikowski, Literatura osobna, Warszawa 1985, s. 12. 

2 M. Jazowska-Gumulska, Książka dziecięca we współczesnej kulturze literackiej, „Biblioteka w szkole”, 1996, nr s. 1. 
3 J. Papuzińska, Książki, dzieci, biblioteka, Warszawa 1992, s. 11. 
4 M. Jazowska-Gumulska, dz. cyt. 
5 Por. G. Szeląg, Współczesny model książki dla dzieci i młodzieży, s. 33. 
6 Por. B. Kucharska, Gotyckie baśnie we współczesnej literaturze dla dzieci [w:] Przeobrażenia w kulturze i edukacji na 
przełomie XX i XXI wieku, red. M. Karwatowska, A. Siwiec, Chełm, 2010, s. 65. 
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pierwszy wydano Tolkienowskiego Hobitta, czyli tam i z powrotem ewolucji uległa 
zarówno pozycja fantasy na rynku wydawniczym, jak i reguły rządzące kreacją 
świata przedstawionego i poetyką tekstów fantasy, a nawet oprawa graficzna 
książek. Począwszy od lat dziewięćdziesiątych dziecięce fantasy, głównie 
importowane z zachodu, staje się w naszym kraju niezwykle popularne, wypierając 
realistyczne książki przygodowe, obyczajowe, czy tradycyjne baśnie. Na przestrzeni 
ostatnich kilku lat zmienia się oprawa graficzna książek – zamiast barwnej 
wyważonej ilustracji, dominuje czarno-biała komiksowa kreska. Poetyka tekstów, 
dawnej odparta na baśniowej opisowości,  zostaje zastąpiona komiksowym 
dialogiem, a akcją rządzi już nie dziecięca, naiwna cudowność, a poetyka gry 
komputerowej i strachu, charakterystyczna dla  noeogotyckich dziecięcych baśni.  

Fantasy dla dzieci ucieka od cudowności w stronę „zakazanej” grozy, 
narzuconej też przez reguły komercyjnego rynku. Dlatego B. Kucharska pyta: 
"«Zakazani» autorzy i ich «mroczne baśnie» – czy to nie najlepszy chwyt 
reklamowy?"7. Jednocześnie badaczka zauważa, że oparte na schemacie inicjalnym  
i zawierające pogłębioną problematykę egzystencjalną książki fantasy, w wielu 
przypadkach raczej odpowiadają możliwościom percepcyjnym i kompetencjom 
czytelniczym młodzieży a nie dzieci.8 S.M. Krzyska9 wskazuje poza tam tym, że 
język współczesnej książki dla dzieci często jest niedostosowany do kompetencji 
komunikacyjnych młodego odbiorcy. Mimo to fantasy – zarówno w formie 
klasycznej jak i uwspółcześnionej, neogotyckiej – staje się częścią kanonu literatury 
dla dzieci i młodzieży, wkraczając do księgarń, supermarketów i programów 
szkolnych.  
 Przedmiotem niniejszego artykułu będzie analiza fenomenu kulturowego 
jakim, jest fantasy dla dzieci. Prześledzę ewolucję tej formy literackiej, oraz omówię 
jej aspekt pedagogiczny w odniesieniu do możliwości poznawczych i kompetencji 
emocjonalnych czytelnika w wieku przedszkolnym. 
 
1. Bunt i ucieczka – fantasy jako kulturowy fenomen  
 Diana Wagonner wskazała, że fantasy zrodziła się jako wyraz  sprzeciwu 
wobec „wypaczeń literatury realizmu” Literaturę spekulatywną (w tym i fantasy) 
cechuje uznanie cudowności i transcendencji, które w realizmie uważano za 
obiektywnie fałszywe, za rzeczywistość „żyjącą choć niemożliwą do 
udowodnienia”, która nie jest wynikiem podświadomego pragnienia, ale realnym  
i obiektywnym bytem10. Fantasy staje się więc wyrazem nowego światopoglądu  
i antyracjonalistycznej strategii poznawczej zakładającej obiektywne istnienie 
nadprzyrodzoności11. M. Oziewicz i B. Trocha dowodzą jednak, że u podstaw 
fantasy leży nie tylko sprzeciw wobec kulturowemu racjonalizmowi i realizmowi ale 
także zwrócenie się ku tkwiącej w świadomości zbiorowej potrzebie mythosu, 

                                                 
7 Tamże, s. 78. 
8 Tamże. 
9 Por. S.R. Krzyska, Kryteria doboru lektury [w] „Edukacja i Dialog”, 2007, nr 2, s. 42 
10 Tamże, s. 25 – 28. 
11 M. Oziewicz, Mytos a korzenie literatury fantasy [w:] Wokół źródeł fantasy, red. T. Ratajczak, B. Trocha, Zielona 
Góra 2009, s. 38. 
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pozwalając postawić ważne egzystencjalne pytania na temat natury człowieka  
i świata12. 

Fantasy i jego baśniowo-mityczny świat to zatem forma współczesnego 
eskapizmu, który można rozumieć dwojako. Po pierwsze, jako ucieczkę od 
zmaterializowanego, zracjonalizowanego i zdehumanizowanego świata 
współczesnego do świata cudowności i nadprzyrodzoności jako duchowego 
centrum wiążącego człowieka ze sferą uniwersum, sacrum i metafizycznej, 
irracjonalnej tajemnicy13. Po drugie - fantasy staje się także wyrazem eskapizmu 
innego rodzaju: ucieczki od właściwej, rzeczywistej roli społecznej ku dziecinności 
(w przypadku dorosłego) lub dorosłości (w przypadku dziecka). B. Trocha dowodzi, 
że masowe zainteresowanie fantasy jest wyrazem infantylizacji człowieka14. Na 
ujawniający się poprzez lekturę fantasy socjologiczno-kulturowy proces 
„zdziecinnienia” rodziców i przedwczesnego „wydoroślania” ich dzieci wskazywał 
także D. MacDonald15.  

Fantasy pojawia się w Polsce w latach dziewięćdziesiątych – jest powszechnie 
czytana, ale krytycy literaccy zgodnie milczą na jej temat16. Rosnąca popularność 
fantasy sprawia, że nie może być ona zjawiskiem ignorowanym czy 
dyskredytowanym. Termin „fantasy” pojawia się w końcu jako hasło słownikowe, 
definiowane jako: „Jedna z odmian literatury fantastycznej, charakterystyczna dla 
literatury XX wieku, mająca jednak antycypacje w dawniejszej (...) racjonalnie 
kwestionuje obowiązujące poczucie realności i konwencje realistyczne, buduje świat, 
w którym dominuje dziwność i groteska, operuje bogatą akcją wypełnioną 
niezwykłymi wydarzeniami, na ogół logicznie i przejrzyście zbudowanymi”17.  
Z kolei król polskiego fantasy, Andrzej Sapkowski, dowodzi, że fantasy nie da się 
zdefiniować, bo: "jest to, co opatrzono etykietą z napisem „fantasy”. Jeśli na 
grzbiecie książki, u samej góry tuż pod logo sklepu towarowego figuruje małymi 
literkami „fantasy” to dana książka należy do gatunku fantasy.”18  

Fantasy jest więc tym, co czytelnik mniej lub bardziej intuicyjnie za fantasy 
uzna. Ta zabawna i swobodna zasada klasyfikacyjna wydaje się być o tyle 
przewrotna, co i trafna. Fantasy jest bowiem wielowymiarowym i wieloaspektowym 
zjawiskiem literackim, a nawet kulturowym19.  
 

„W tej odmianie fantastyki wszystko jest możliwe i nie istnieje żaden rozdźwięk między zjawiskami  
i irracjonalnymi, które sąsiadują ze sobą na tej samej płaszczyźnie. Niezwykłe zjawiska tłumaczone są  
w sposób racjonalny (jak w fantastyce naukowej) równie często jak i w sposób irracjonalny (jak  
w fantastyce grozy), czy wreszcie w ogóle nie są wyjaśniane (jak w fantastyce baśniowej), czyli istnieją 
cudownie”20. 

 

                                                 
12 Por. B. Trocha, Fantasy – spekulacja czy ucieczka. Lektura czasu zdesakraliowanego [w:] Wokół źródeł fantasy, red. T. 
Ratajczak, B. Trocha, Zielona Góra 2009, s. 72 – 73; M. Oziewicz, Mytos a korzenie literatury fantasy [w:] Wokół 
źródeł fantasy, red. T. Ratajczak, B. Trocha, Zielona Góra 2009, s. 36 – 37. 
13  Tamże, s. 80 – 81. 
14  B. Trocha, Fantasy – spekulacja czy ucieczka, s. 80. 
15 Por. D. MacDonald, Teoria kultury masowej, „Odra” 1970, nr 1, s. 65. 
16 Por. Por. P. Urbaniak, [wstęp do:] Fantasy jako dobra nowina, red. M. Mikołajczyk, P. Urbaniak, Wałbrzych 2005, 
s. 8. 
17 M. Głowiński, [Hasło:] Fantasy [w:] Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 1998, s. 149. 
18 A. Sapkowski, Rękopis znaleziony w smoczej jamie. Kompendium wiedzy o literaturze fantasy, Warszawa 2001, s. 10. 
19 Por. B. Kucharska, Gotyckie baśnie we współczesnej literaturze dla dzieci s. 66. 
20 A. Smuszkiewicz, Czym jest fantastyka? : kłopoty z definicją, „Polonistyka”,  2011, nr 2, s. 12. 
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Ta obecna w różnym natężeniu, ale zawsze świadoma intertekstualność wpisuje 
fantasy we współczesne teorie dzieła literackiego, z koncepcją dzieła otwartego na czele.  

 
2. Fantasy dla dzieci jako współczesne baśnie 

Podwaliny pod baśniową definicję gatunku dali już jego prekursorzy: C. S. Lewis  
i R.R. Tolkien. Obaj traktowali fantasy jako współczesne baśnie, które miały zaspokoić 
podstawowe, psychiczne potrzeby człowieka. Autor Opowieści z Narnii pisał więc:  
 

„Wszelkie opowieści, w których dziecięcy bohaterowie doświadczają przygód i sukcesów mieszczących 
się w granicach wiarygodności, w sensie, że nie łamią praw naturalnych, ale będących niemal 
nieskończenie nieprawdopodobnymi, są w o wiele większym stopniu skażone niebezpieczeństwem 
wywołania fałszywych oczekiwań [u czytelnika] niż baśnie. (...). Przyjemność czerpana z tego typu 
literatury polega na wyobrażaniu siebie jako przedmiotu powszechnej admiracji i nieskończenie częściej 
prowadzi do powstawania fantazji w klinicznym znaczeniu tego słowa niż opowieści „fantasy”21 . 

 
Jak widać w przytoczonym fragmencie terminy „baśń” i „fantasy” występują na 

równych prawach i są stosowane zamiennie. Lewisowska baśń budowała świat 
przedstawiony nie mieszczący się w mimetycznych i racjonalistycznych granicach 
wiarygodności, świat który zasadzał się na fundamencie niczym nieskrępowanej ludzkiej 
fantazji. W zbliżonym znaczeniu terminu „fantasy” w odniesieniu do baśni użył także w 
eseju O baśniach R.R. Tolkien.  

 
„Baśń to opowieść, która albo w pełni wykorzystuje motyw Królestwa Czarów, albo doń tylko nawiązuje 
dla dowolnych celów – satyry, przygody, moralizowania czy fantastyki. Można mówić o tym królestwie 
jako o Królestwie Magii, ale jest to magia szczególnego rodzaju i wyjątkowej mocy - dowodził Tolkien”22.  

   
Ta definicja gatunku znalazła wielu kontynuatorów, którzy do dziś uznają fantasy za 

współczesną formę baśni, jak: S. Lem, który w Fantastyce i futurologii rozszerzył 
zaproponowaną przez R. Callois typologię gatunków literatury fantastycznej, uważając 
podział ten za „klarowny, ale nie dość ostry”23. Obok istniejących w tradycji anglosaskiej 
wird tale (klasycznej baśni ludowej), horror story (opowieści grozy) i science fiction (fantastyki 
naukowej).  
 

„Jakiż to świat, w którym, możliwe są wróżki dobre i zarazem bezsilne wobec zła? - konstatował S. Lem - 
Jest to świat nowszej wersji bajki – fantasy. Gdyż w niej właśnie są dopuszczalne (...) „zastrzyki 
losowości”, które podgryzają klarowną precyzję schematów bilansowania dobra i zła, ową schedę bajki 
klasycznej”24.  

 
W świecie baśni tradycyjnej dobro zawsze triumfuje nad złem. W fantasy ta zasada 

zostaje naruszona poprzez wprowadzenie do niej mitycznej kategorii ślepego losu. S. Lem 
tłumaczy to, używając metafory matematycznej:  
 

„(...) bajka i fantasy stanowią dwa różne rodzaje gry: bajka to gra o sumie zerowej, a fantasy może być grą 
o niezerowej sumie.25 

 
W grze o sumie niezerowej nie ma wygranych i przegranych, a baśniowy bilans nie 

zeruje się zgodnie z zasadą zwycięstwa dobra nad złem. W omawianej rozgrywce tracą 

                                                 
21 C.S. Lewis, Sometimes Fairy Stoiris May Say Best What’s to Be Say, [w:] On This and Other Worlds, s. 74, za:  
M. Oziewicz, Magiczny urok Narnii. Poetyka i filozofia Opowieści z Narni C.S. Lewisa, Kraków 2005, s. 17. 
22 J.R.R. Tolkien, O baśniach, w: idem Potwory i krytycy, red. Ch. Tolkien, przeł. T. A. Olszewski, Poznań 2000,  
s. 147. 
23 S. Lem, Fantastyka i futurologia, t. I, Warszawa 1996, s. 100. 
24 Tamże, s. 103. 
25 Tamże, s. 105. 
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wszyscy, co zbliża mechanizm fantasy do realnego życia w którym nie zawsze jest tak, jak 
być powinno.26  

Krystyna Kuliczkowska odrzuca zaproponowany przez Lema termin „baśń literacka”, 
proponując termin „baśń nowoczesna”27. Podobną argumentację stosuje Violetta 
Wróblewska, dowodząc, że oba gatunki różni sposób kreowania świata przedstawionego28. 
Natomiast idące tropem rozważań Tolkiena i Lewisa Grażyna Lasoń i Beata Kucharska 
stosują termin fantasy zamiennie z pojęciem baśni współczesnej29. Definiując fantasy jako 
nowoczesną baśń, należy więc gatunek ten rozumieć jako swego rodzaju 
dwudziestowieczną „mutację baśni klasycznej”. Zauważa to A. Smuszkiewicz:  
 

„W istocie to specyficzny gatunek fantastyki baśniowej, ale wyposażony w elementy, które kwestionują 
baśniowy determinizm i którego cudowności przełamywane są elementami z opowieści”30. 
 

3. Współczesne fantasy - (nie) dla dzieci? 
Literatura dla dzieci to zbiór utworów literackich tworzonych intencjonalnie dla 

młodego czytelnika, chociaż bywa też „podwójny odbiorca”, pozwalający analizować te 
teksty wraz z tzw. literaturą „dorosłą”. Tolkienowska i Lewisowska fantasy należy więc do 
kategorii literatury dziecięcej, zwłaszcza, że autor Opowieści z Narnii wielokrotnie podkreślał 
ogólność adresu czytelniczego swych dzieł i mówił, że „opowieść dla dzieci, która podoba 
się tylko dzieciom, jest złą opowieścią dla dzieci”31. Fantasy Tolkiena i Lewisa uwzględniają 
stylistykę języka dzieci, a przede wszystkim zawierają pozytywnie zwaloryzowane 
elementy łączone w danej kulturze z dziecięcości, takie jak np.: spontaniczność, naiwność, 
świeżość percepcji czy fantastyczność. Istotą tego typu literatury jest nie cenzus wiekowy 
odbiorcy, a raczej czytelnicza (i autorska) postawa względem świata32.  

Zaliczany do literatury dziecięcej utwór zawsze bowiem „realizuje określoną intencję i 
strukturę bycia ludycznego i postawę świadomie infantylizowaną33. Czy jednak każda 

fantasy może być uznana za literaturę dziecięcą? Moim zdaniem – nie. Nie wszystkie dzieła 
spełniają bowiem kryterium „wysokiej jakości artystycznej”. Co więcej, wiele z nich nie 
przyjmuje już wobec świata przedstawionego wskazanej postawy „świadomie 
infantylizowanej”. Współcześni autorzy nie traktują już fantastycznego świata 
przedstawionego z taką pełną wiary powagą jak Tolkien czy Lewis, czego wyrazem są 
choćby podejmowane współczesnych pisarzy  literackie gry z konwencją, podkreślając już 
nie irracjonalną cudowność opisanej rzeczywistości a raczej jej tekstowy, intertekstualny 
charakter.   

Współczesne baśnie rozumiane jako fantasy wcale nie muszą kończyć się „happy 
endem” ani mieć za głównego bohatera postaci nienagannej moralnie, przez co 
psychologicznie uproszczonej. Aksjologiczna konstrukcja świata oraz rysunek bohatera każą 
więc łączyć omawianą formę z antybaśnią:  
 

"(...) jeśli łączyć omawianą tu odmianę z baśnią, to raczej z baśniami literackimi (gdzie problemy moralne 
zostają pogłębione podobnie jak psychologiczne wizerunki postaci) i to z tymi, które silniej nawiązują do 

                                                 
26 Tamże. 
27W. Kuliczkowska, W świecie prozy dla dzieci, Warszawa 1983, s. 123. 
28 Por. V. Wróblewska, przemiany gatunkowej polskiej baśni literackiej XIX i XX wieku, Toruń, 2003, s. 18 - 19. 
29 Por. B. Kucharska, s. 65 – 79; G. Lasoń, Bań a fantasy - podobieństwa i różnice, „Fantastyka", 1984, nr 9 s. 51 - 53.  
30

 A. Smuszkiewicz, dz. cyt. 
31 C. S. Lewis, O trzech sposobach pisania dla dzieci, s. 59, cyt. za: M. Oziewicz, Magiczny urok..., dz. cyt., s. 63. 
32 Por. M. Oziewicz, Magiczny urok..., dz. cyt., s. 61 – 62. 
33 J. Cieślikowski, Literatura i popkultura dziecięca, Wrocław 1974, s. 5. 
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antybaśni, czyli do formy,  w której – jak pisze Jolles – został zawarty świat naiwnie niemoralny, świat 
tragiczności"34. 

 
We współczesnych tekstach fantasy dla dzieci dokonuje się często znamiennych 

intertekstualnych przekształceń konwencji baśniowej. Przykładem jest reinterpretacja 
pochodzącego z  I części Opowieści z Narnii obrazu czarownicy i brak jednoznacznego happy 
endu w postaci triumfu dobra w postmodernistycznej baśni Koralina Neila Gaimana. Z kolei 
w Niezwykłej księdze hipnotyzmu Molly Moon George Byng przekształcono historię 
baśniowego Kopciuszka i nadano inne znaczenie kategoriom magicznym, racjonalizując je i 
utożsamiając ze zdolnościami hipnotycznymi bohaterki. Reinterpretacji poddano więc nie 
tylko typowo baśniowy archetyp sieroctwa, ale i dobrej wróżki. Utrzymane w konwencji 
humorystycznej przekształcenie toposu czarownika ukazanego jako tchórzliwego nieuka 
występuje także w twórczości Terry'ego Pratchetta. Jak widać zasadniczej zmianie uległo 
więc traktowanie magii.  

We współczesnych baśniach dla dzieci baśniowość bywa zaburzona poprzez 
wprowadzenie w obręb świata przedstawionego kategorii brzydoty, „złego zakończenia” i 
negowanie fikcyjności opowieści, za sprawą odnarratorskich sentencji o anty-baśniowego 
morału, jak np. zakończenie Koraliny Neila Gaimana:   
 

„W prawdziwym życiu zdarzają się okropne rzeczy. Ludzie umierają. (...) Zło zwycięża.35 

 
Przytoczone przykłady36 przekształceń konwencji baśniowej aż nazbyt ostro 

ujawniają że, fantasy i (czy) baśń nowoczesna odrzucają fabularny schematyzm i 
konwencjonalność, deterministyczną zdarzeniowość i „naiwny morał” baśni magicznej.37  
 
4. Fantasy dla przedszkolaka – aspekt pedagogiczny  

Od 3 do 6 roku życia dziecko potrafi już posługiwać się symbolami (słowami, 
symbolami umysłowymi) w celu rozumienia świata i wkracza w  pooperacyjne stadium 
rozwoju poznawczego: "(…) dziecko staje się zdolne do angażowania w myślenie 
symboliczne i nie musi ograniczać się do rzeczywistości typu „tu i teraz”38. Zaczyna więc 
funkcjonować w obrębie znaku dźwiękowego i rozumieć, że słowa mają charakter 
symboliczny związany z formą i znaczeniem odpowiednich desygnatów. To rozumienie 
odbywać ma za pomocą słuchania tekstu. Lektura jest jednak w dalszym stopniu 
zapośredniczona, bo obecna Podstawa Programowa nie uwzględnia nauki czytania a 
jedynie: kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania39. Z uwagi na 
zintensyfikowany w tym okresie rozwój słownictwa i pojemności pamięciowej40 proponuje 
się więc zrytmizowanie, wierszowane formy oparte o powtórzenia leksykalne takie jak: 
rymowana, rytmizowana poezja o charakterze humorystycznym lub absurdalnym i formy 
oparte na dziecięcym folklorze (wyliczanki, zgadywanki)41. 

 Formy te korespondują z naturalną skłonnością dzieci do tworzenia (między 2 a 5 
rokiem życia) wierszy motorycznych (tzw. ekkików) opartych na ruchowym działaniu 

                                                 
34 R. Kochowicz…, dz. cyt., s. 35 – 36; por. też: A. Jolles, Baśń, tłum. R. Handke, „Przegląd Humanistyczny” 1965, 
nr 5, s. 77. 
35 D. Shan, Cyrk odmieńców, tł. J. Ochab, Warszawa 2010, cyt. za: B. Kucharska, dz. cyt., s. 75. 
36 Por. B. Kucharska, Gotyckie baśnie we współczesnej literaturze dla dzieci, dz. cyt.,  s. 73 – 78. 
37 Por. R. Kochowicz, dz. cyt., s. 35. 
38 H. R. Schaffer, Psychologia dziecka, Warszawa 2006, s. 200. 
39 Por. http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_1.pdf. 
40Por. H. R. Schaffer, Psychologia dziecka, tłum. A. Wojciechowski, Warszawa 2006, s. 278, 304. 
41 Por. Z. Adamczykowa, O niektórych kategoriach i funkcjach „literatury osobnej w: tejże, Literatura dziecięca. Funkcje 
– kategorie – gatunki, Warszawa 2004 , s. 29. 
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dziecka i jego  rozwoju jego zdolności lingwistycznych42. Stopniowo wzrasta też okres 
koncentracji dziecka, w związku z czym krąg lekturowy zostaje poszerzony nieco dłuższe 
teksty. Autorzy Podstawy Programowej... zakładają, że słuchanie, np. opowiadań i baśni, 
ogólne zainteresowanie dziecka książkami to kolejna forma  przygotowująca do nauki 
czytania i pisania43. Omawiany akt prawny nie zawiera propozycji konkretnych tytułów 
opowiadań, baśni czy książek kształtujących wskazane kompletacje. Taka strategia dająca 
swobodę wyboru nauczycielom i wydawcom niesie za sobą spore niebezpieczeństwa 
polegające na niewłaściwym, niedostosowanym do wieku i możliwości dziecka doborze 
treści opowiadań czy baśni, zwłaszcza, że te ostanie uległy znaczącej ewolucji wykształcając 
odmianę baśni literackiej zawierającej m.in. ukryte treści filozoficzne i interseksualne, które 
z pewnością przekraczają możliwości poznawcze dziecka w wieku przedszkolnym.   

Z. Adamczykowa  słusznie zauważa więc, że „nie każda baśń jest dobrą lekturą dla 
dziecka”44. Co prawda, wiek przedszkolny jest odpowiednim do wprowadzenia tekstów,  
w których pojawia się cudowność i fantastyka. Wprowadzone w świat reprezentacji 
symbolicznej dziecko potrafi już oddzielać fantazję od rzeczywistości45, ale jak pisze  
A. Baluch, granica między tym, co realne i nierealne, staje się w przypadku dziecka płynna, 
a fantastyczność staje się czymś codziennym i naturalnym, uobecniającym się przecież  
w codziennej zabawie symbolicznej:  
 

„Każde dziecko żyje na pograniczu dwóch światów: realnego i iluzji, na który składają się dziecięce 
zabawy, fantastyczne opowieści dorosłych, własne konfaulacje, sny i najróżniejsze obrazy marzenia oraz 
niezwykłe pomysły”46.  

   
Pod tym kątem badaczka analizuje pochodzące z tego okresu rysunki dzieci. Traktuje 

je jako „małe narracje”, w których nieprzypadkowo pojawiają się elementy fantastyczne 
takie, jak: np. smok czy Baba Jaga”47 Baśń zostaje więc wpisana w psychikę dziecka i 
uobecnia się w podejmowanych przez niego działaniach twórczych. Dlaczego? Symboliczne 
i archetypiczne zapisane w zbiorowej podświadomości baśniowe znaki okazują pierwszym 
obrazkowym, przedintelektualnym elementarzem pozwalającym dziecku nazwać, poznać, 
zrozumieć i oswoić świat – w jego zewnętrznym i wewnętrznym wymiarze: "Baśń to 
elementarz, z którego dziecko uczy się czytać we własnym umyśle, elementarz napisany w 
języku obrazów. Jest to jedyny język, dzięki któremu możemy rozumieć siebie i innych, 
zanim dojrzymy intelektualnie"48.  

Dzięki baśni dziecko uczy się klasyfikować i oceniać oraz buduje podstawowe 
kategorie moralne49. Dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat najstosowniejsza będzie baśń 
magiczna50. Współczesne badania D. Wojciechowskiej pokazują, że w krąg zalecanych na 
tym etapie teksów można włączyć także fantasy w uproszczeniu rozumianą jako naturalną, 
dalszą fazę rozwoju baśni51. Musi to być jednak fantasy bardzo zbliżona do konwencji 
baśniowej, w której dobro triumfuje nad złem. Wojciechowska przeanalizowała rysunki 
przedszkolaków powstałe pod wpływem lektury opowiadania fantasy dla dzieci autorstwa 
Anny Onichimowskiej pt. O jeżu, który znalazł przyjaciela, a potem argumentowała, że dzieci 

                                                 
42 Por. A. Baluch, Dziecko i świat przedstawiony, czyli tajemnice dziecięcej lektury, Warszawa 1987, s. 16. 
43 Por. http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_1.pdf. 
44 Z. Adamczykowa, dz. cyt. 
45 Por. Schaffer H. R., Psychologia dziecka, Warszaw 2006 , s. 190. 
46 A. Baluch, Dziecko i jego światy, s. 13. 
47 Tamże, s. 18. 
48 B. Bettelheim, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, t. 2, tłum. D. Danek, Warszawa 1985, s. 37. 
49 Por. Z. Adamczykowa, Baśń z perspektywy szkolnej, w: tejże, dz. cyt.,  s. 168. 
50Tamże, s. 29. 
51D. Wojciechowska, O biblioterapii w teorii i praktyce,. http://arteum.pl/artykuly/warszatat_ 
arteterapeutyczny/o_biblioterapii_w_teorii_i_praktye. 
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„świadomie i podświadomie dążą w stronę przywracania naturalnego, powszechnie 
akceptowanego porządku wartości – w stronę dobra, przyjaźni i miłości. Z analizy ich prac 
plastycznych wynika, że potrzebują jasno określonej hierarchii wartości, że chcą i potrafią 
świadomie posługiwać się jasno określonym kodeksem etycznym i tych elementów szukają 
świadomie w lekturze każdej książki52. 

Znajdujący się w złotej fazie rozwoju dziecka przedszkolak, nie myśli co prawda 
jeszcze na poziomie abstrakcyjnym, ale zadaje proste pytanie: „Czym jest dobro i zło”? 
Potrzebuje na nie „prostej” odpowiedzi, którą może znaleźć nie tylko w baśni magicznej,  
ale i w przystosowanej do jego możliwości percepcyjnych fantasy. Pewne formy tego 
gatunku, podobnie jak baśń magiczna wraz ze  swoim schematyzmem fabularnym, 
typizacją bohaterów  naiwnym morałem opartym na kategoriach winy i kary mogą 
dostarczać dziecku prostych wzorców zachowań, które są łatwe do przyswajanie ze 
względu na ujawniające się wówczas mechanizmy identyfikacji z literacką postacią 
pozytywną53.  Taka konwencja wpisuje się więc doskonale w stosowane  w fazie 
pooperacyjnej mechanizmy poznawcze  małego dziecka.  

Kluczowa jest tu identyfikacja, która: „oznacza proces, dzięki któremu dziecko uczy 
się postaw i zachowań innych ludzi (...) Identyfikacja (...) zakłada kopiowanie zachowania 
innych (...) jednak uwzględnia w większej mierze odtwarzanie uogólnionego stylu 
zachowania oraz stawania się podobnym do osób ważnych w życiu54. Początkowo dziecko 
może identyfikować się z rodzicem, a na dalszym „przedszkolnym” etapie także  
z pozytywnym bohaterem czytanej baśni, zwłaszcza, że jak zauważa A. Baluch w wieku 
przedszkolnym recepcja tekstu literackiego przez dziecko ewoluuje. Dziecko najpierw 
odbiera tekst na poziomie zdarzenia i przygody. Później jednak zaczyna koncentrować się 
na sylwetce bohatera, które identyfikuje na podstawie symbolicznego rekwizytu55.  
Z umownością rekwizytu przypisanego danej postaci dziecko oswaja się podczas 
charakterystycznej dla przedszkolaków zabawy symbolicznej. Dlatego tez autorzy 
Podstawy Programowej… zdolność posługiwania się rekwizytem i związane z jego użyciem 
„wejście w rolę” uznają za kompetencje poznawcze dziecka w wieku przedszkolnym. 
Umiejętności te zostają wpisane w zakres wychowania przez sztukę, w której dziecko 
przyjmuje funkcję widza i aktora. Jak widać, twórcy omawianego dokumentu zapomnieli o 
funkcji dziecka jako słuchacza i pośrednio czytelnika, jednocześnie nie przyznając 
zalecanym przez siebie formom literackim funkcji wychowawczej i estetycznej. A przecież 
bohater baśni także posługuje się bogatym rekwizytorium o charakterze realistycznym (np. 
czerwony kapturek) bądź fantastycznym (np. magiczna złota kaczka czy czarodziejska 
różdżka). Tak skonstruowana postać baśniowa (czy też szerzej: postać fantasy), jako 
reprezentująca typowe cechy (pozytywne lub negatywne) kształtuje moralność dziecka, 
która w tym okresie zgodnie z teoria Piageta znajduje się w fazie moralności 
hereromonicznej (moralnego relatywizmu). Właśnie w wieku przedszkolnym (między 4 a 6 
rokiem życia) wykształca się u dziecka „superego”, czyli struktura osobowości zawierająca 
reprezentację tego co jest uznawane za „dobre” lub „złe”, odzwierciedlająca się  
w kulturowych sankcjach i zakazach, których przekroczenie wiąże się z poczuciem winy  
i lęku56. W fazie tej „dziecko trzyma się zasad w sposób sztywny i interpretuje je jako święte 
i niezmienne”57.  Takie niezmienne zasady moralne narzuca ma baśń magiczna i wiele 
książek fantasy, w których zło zostaje ukarane, a szlachetność, pokora i odwaga – 
nagrodzone.  

                                                 
52 Tamże. 
53 Por. Z. Adamczykowa, dz. cyt., s. 168. 
54A. Birch, Psychologia rozwojowa w zarysie , tłum. J. Łuszczyński, M. Olejnik, Warszawa 2005, s. 153. 
55 Por. A. Baluch, Dziecko i jego światy, Wrocław 1994, s. 33. 
56 Por. A. Birch, Psychologia rozwojowa w zarysie, dz. cyt., s. 137 
57 Tamże, s. 165. 
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Oparcie aksjologii świata przedstawionego o kategorię kary i nagrody opowiada 
pierwszemu, przedoperacyjnemu stadium rozwoju moralnego dziecka według Kohlberga. 
Badacz stwierdza, że w okresie przedszkolnym egocentryczne dziecko reprezentuje 
moralność „kary i posłuszeństwa” – przestrzega reguł by uniknąć kary i  z uwagi na to 
jednoznacznie klasyfikuje czynność jako dobrą lub złą58. W takiej klasyfikacji pomaga mu 
jednoznaczna moralność baśni opartych właśnie  na kategoriach kary  i nagrody oraz 
identyfikacja z takim bohaterem fantasy, który „reprezentuje konkretną postawę etyczną,  
a jego postępowanie stanowi wzór dla młodego czytelnika.”59. Baśń pozwala więc dziecku 
na nabycie jednej z podstawowych kompetencji poznawczych, jaką według Podstawy 
Programowej roku jest „budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, by 
orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe”60. Dzięki wskazanym formom literackim 
dziecko m.in.  „wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, 
które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać  
i szykanować innych61.  

W okresie edukacji przedszkolnej poznawcza rola baśni i „przedszkolnego” zasadza 

się – moim zdaniem – przede wszystkim na poznaniu ogólnych zasad moralnych. W tym 
okresie formy te na pewno nie powinna być impulsem do „dziecięcych poszukiwań 
naukowych” o których pisze A. Baluch zachęcając rodziców i dzieci  np. do wspólnego 
badania właściwości po lekturze baśni o srebrnym i złotym koniu62. Charakterystyczna dla 
dziecięcego myślenia baśniowa cudowność zostanie w ten sposób poddana zbędnej na tym 
etapie racjonalizacji. Dziecko w wieku przedszkolnym nie jest jeszcze w stanie myśleć na 
poziomie przyczyno-skutkowym i logicznym, a tym dedukcyjnym czy abstrakcyjnym63. 
Dlatego przedszkolak, „by rozwiązać problem nie rozmyśla a raczej fantazjuje na jego 
temat”.64 W tym kontekście omawiane gatunki stają się więc nie tylko instrumentem 
pozwalającym dziecku odkryć reguły rządzące jego otoczeniem i zachowaniem, ale także 
narzędziem „rozwiązywania problemów”.  

B. Bettelheim uważał, że funkcją baśni jest przede wszystkim odkrywanie i oswajanie 
lęków tkwiących w dziecięcej i ludzkiej podświadomości65.  Jak pisze J. Ługowska:  
 

„utwór literacki, percypowany jako system związków fabularnych i przy złożonej możliwości 
zidentyfikowania się czytelnika z fikcyjnym bohaterem, może w procesie indywidualnej konkretyzacji 
czytelniczej służyć porządkowaniu i wyjaśnianiu rzeczywistości psychicznej odbiorcy”66. 

 
Baśń i fantasy poprzez symboliczne antropomorfizacje (np. archetyp smoka)  

i personifikacje (np. archetyp czarownicy) oraz konwencjonalne i schematyczne schematy 
fabularne (np. walka „złego” antagonisty z „dobrym” protagonistą) ma konfrontować 
dziecko z jego negatywnymi emocjami (strachem, lękiem, złością). Fantasy może nawet 
wykazać w tej kwestii swą przewagę nad baśnią,  ponieważ występujący w nim schemat 

                                                 
58Tamże. 
59 E.I. Rudolf, Fantasy dla dzieci i młodzieży – między obowiązkiem a przyjemnością, „Polonistyka”, 20011, nr 2, s. 29. 
Należy jednak pamiętać o precyzyjnym doborze tekstów, bo nie we wszystkich tekstach współczesnej fantasy 
bohater reprezentuje  jednoznaczną moralność. 
60http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_1.pdf. 
61 Tamże. 
62 Por. A. Baluch, Przekraczanie baśni. Magia w literaturze i podkulturze dziecięcej (cz. I0, „Guliwer”, 2004, s. 72. 
63 Por. Schaffer H. R., Psychologia dziecka, Warszaw 2006, s. 196. 
64 B. Bettelheim, cyt za: A. Baluch, Przekraczanie baśni. Magia w literaturze i podkulturze dziecięcej, „Guliwer”, 2004, 
s. 74. 
65Por. B. Bettelheim, Cudowne i Pożyteczne – o znaczeniach u wartościach baśni, Warszawa 1995, cyt za: M. Molicka, 
Baśń i jej rola w biblioterapii…, dz. cyt., s. 113. 
66 J. Ługowska, Bajka w literaturze dziecięcej, Warszawa 1988, s. 163. 
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baśniowy jest bardziej dostosowany do realnego życia. Dzięki temu  dziecko może łatwiej 
identyfikować się z sytuacją bohatera literackiego i  modyfikować swoje postawy:  

 
„W fantasy możemy spotkać dobre i złe, ale bezsilne wobec zła. (…) Dodatkowo fantasy, w odróżnieniu 
od baśni, pozwala śledzić stany psychologiczne wykreowanych postaci, a nie tylko efekty tych stanów. 
Możemy więc obserwować rozterki bohatera, jego zmagania z samym sobą. (...)67. 

 
Nie tylko baśń ale i fantasy staje się  rodzajem treningu emocjonalnego i narzędziem 

działań psychoterapeutycznych – tzw. baśnioterapii68, rozumianej jako: „ściśle określony 
proces wszechstronnego oddziaływania lekturą na osobę pacjenta przez lekarza lub 
terapeutę, mający na celu pobudzenie moralności, wyobraźni oraz wspieranie rozwoju, 
samorealizacji i powrotu do psychicznej równowagi uczestnika procesu 
biblioterapeutycznego69”. M. Molicka wskazuje, że dziecko-pacjent poprzez oparte na 
emocjach odkrycie i zrozumienie  wielokrotnie powtarzanych baśniowych symboli jest w 
stanie odreagować negatywne uczucia, oczyścić się z nich i oswoić się z sytuacją 
zagrożenia70. Symbolika baśniowa odwołuje się w tym przypadku do psychologicznego 
mechanizmu obronnego zwanego projekcją, a polegającego na przypisywaniu własnych 
niepokojących lęków i postaw innym podmiotom, które w tym przypadku mają charakter 
symboli literackich (czy szerzej kulturowych)71. Dziecko boi się więc tak samo jak baśniowy 
protagonista, a dzięki (wielokrotnemu) powtarzaniu formuł  baśniowych jest w stanie ten 
strach pokonać. Kompetencja ta jest o tyle ważna, że właśnie w wieku przedszkolnym 
dziecko silnie przeżywa wiele lęków, których kulminacja przypada na 6 i 7 rok życia (dzieci 
przejawią wówczas głównie strach przed ciemnością, światem nadprzyrodzonym, 
żywiołami i śmiercią bliskich). Co istotne wciąż wzrasta liczba dzieci „zlęknionych”72. 

 Książka fantasy może pełnić więc funkcję terapeutyczną, „oswajać grozę”, świetnie 
wpisując się w II i III etap psychologicznego procesu  przeżywania lęku. W pierwszym 
etapie dziecko stosuje ucieczkę i unikanie bodźca lękowego, później następuje bliski kontakt 
z tym bodźcem, przeradzające się w zainteresowanie a wręcz fascynację. W ostatnim etapie 
mają miejsce „reakcje wyważone”: dziecko uczy się kontrolować lęk i zainteresowanie 
bodźcem znika. H. Dybiel Trzebiatowska, powołująca się na autorytet E. Kubler-Ross, 
słusznie wskazuje, że dzięki formie literackiej fantasy dziecko ma szansę skonfrontować się 
ze swym lękiem w sposób nieinwazyjny73. Co ważne taka konfrontacja i chęć przeżywania 
„strasznych” fabuł jest potrzebą artykułowaną przez same dzieci. Ukazały to 
przeprowadzone jeszcze w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku badania  
J. Papuzińskiej. Wykazały one, że dzieci faworyzują czytelniczo sytuacje drastyczne, 
niebezpieczne, pragnąc przeżywać „na własnej skórze” przygody bohaterów74.  

                                                 
67 Makowiecka K., Postać dziecka w literaturze fantasy, [w:] Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia : 
praca zbiorowa, red. J. Papuzińskia i G. Leszczyński, Warszawa 2002,  s. 111. 
68  Por. J. Osłuchowska, Wykorzystanie bajek i baśni w psychoterapii dla dzieci i młodzieży [w”] Baśń i dziecko, red.  
H. Skrobiszewskiej, Warszawa 1978, s. 153 -  160. 
69 D. Wojciechowska, Zastosowanie literatury fantasy w biblioterapii dzieci i młodzieży, 
http://arteum.pl/artykuly/warszatat_arteterapeutyczny/zastosowanie_literatury_fantasy_w_biblioterapii_dzie
ci_i_mlodziezy. 
70 Por. M. Molicka, Baśń i jej rola w biblioterapii…, dz. cyt., s. 181. 
71 Por. Psychologia ., Psychologia rozwojowa w zarysie, dz. cyt., s. 136. 
72 Por. Encyklopedia - Rodzice i Dzieci. Co robić, aby nasze dzieci były szczęśliwe?", Bielsko-Biała 2002, s. 719 (hasło: 
Lęk) 
73H. Dybiel-Trzebiatowska, Nie chrońmy kanionów przed wichurami. Kilka słów o fantasy terapii, „Guliwer”, 2003, nr 
4, s. 13 - 15. 
74 Por. J. Papuzińska, Inicjacje czytelnicze [w:] Sztuka dla najmłodszych. Teoria – Recepcja – Oddziaływanie, red.  
M. Tyszkowa, Warszawa 1977, s. 123 - 124. 
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Jak słusznie zauważa A. Gemra: „okazało się, że podobnie jak dorośli, i dzieci 
fascynują się grozą – dopóki jest ona efektem artystycznego działania, jest wykreowana”75. 
Fascynacja ta, wiążąca się jak wykazałam z rozwojem emocjonalnym dziecka oraz ze 
stadiami przeżywania przez niego charakterystycznych sytuacji lękowych, została 
wyzyskana przez polskich wydawców. Na fali niegasnącej popularności Harrego Pottera, 
który na swoim szkolnym korytarzu spotyka np. Prawie Bezgłowego Nicka edytorzy 
proponują dziecku-klientowi liczne „importowane” neogotyckie baśnie dziecięce”, które 
można by w uproszczeniu nazwać „horrorami dla dzieci”76 Część z nich rzeczywiście może 
pełnić funkcję oswajania strachu.  

Omawiając aspekt oswajania dziecięcych lęków za pomocą fantasy, warto zauważyć, 
że stojące na granicy wieku przedszkolnego i szkolnego dzieci przeżywają silnie także 
strach przed śmiercią bliskich. Fantasy może stać się w tym przypadku narzędziem 
„pedagogiki śmierci”. W powieści J. Gaardera W zwierciadle niejasno dziecięcy bohater 
zostaje wprowadzony  świat śmierci za sprawą anioła o wyglądzie dziecka po 
chemioterapii. H. Dubiel-Trzebiatowska ukazuje natomiast bliski dziecku sposób oswojenia 
śmierci ukochanej osoby w powieści Astrid Lindgren Bracia Lwie Serce, w której Karol 
pomaga starszemu zmarłemu bratu Jonatanowi ocalić świat alternatywny (Nangijalię), 
dzięki czemu zdejmuje z siebie poczucie winy za jego śmierć. W przypadku tej fabuły mogą 
więc wystąpić mechanizmy psychologicznej projekcji i identyfikacji, zwłaszcza, że jak 
wykazała  

Fantasy – podobnie jak baśń – dostarcza bowiem przeżyć zastępczych, odwołując się 
do dziecięcych pragnień sławy, zaszczytów, szczęścia czy sukcesu77. Takie przeżycie 
lekturowe może doprowadzić np. do zdjęcia z siebie poczucia   winy, wzrostu pewności 
siebie, zwłaszcza, że bohater dzieł fantasy – początkowo nieśmiały i zalękniony – dokonuje 
swej heroicznej misji posługując się nie tyle magicznym rekwizytorium, co cudownej sile 
płynącej z jego wnętrza. Moc ta może być rozpatrywana jako osobliwy, jedyny w swoim 
rodzaju talent lub wyjątkowe umiejętności (np. hipnoza w  Niezwykłej księdze hipnotyzmu 
Molly Moon G. Byng lub umiejętności błyskotliwej dedukcji w Harrym Potterze)78.    

Omawiane funkcje mogą być wobec dziecięcego czytelnika w pełni zrealizowane 
przez fantasy tylko wówczas, jeśli dziecko nauczy się wcześniej rozpoznawać tradycyjną 
konwencję baśniową. Na potrzebę takiej, niezaburzonej edukacji czytelniczej wskazuje  
D. Wojciechowska79. Teksty muszą być także dostosowane do możliwości percepcyjnych  
i poznawczych dzieci.  

Dzieci nie odczytają intertekstualnych  gier z konwencją. Nie dotrą do okrytych 
głęboko abstrakcyjnych sensów filozoficznych. Skoncentrują się na przedstawionym 
obrazowo świecie przedstawionym, przygodowym schemacie fabularnym i finalnej 
wymowie losów postaci rozpatrywanej w kategoriach zwycięstwa, bądź przegranej. 
Konstrukcja tych elementów „dziecięcego fantasy” musi odnieść się do zasady równowagi  
i rozgraniczenia świata przedstawionego. Przekroczenie tej reguły może być dla młodego 
odbiorcy niebezpieczne i negatywnie wpływać na poznawczy i emocjonalny rozwój jego 
osobowości.  

Rzeczywistość dziecięcej fantasy winna dążyć do wewnętrznej równowagi i   opierać 
się na zasadzie symbolicznego rozgraniczenia, dającego dziecku poczucie bezpieczeństwa 
świata, w jakim funkcjonuje. Rozgraniczenie powinno dotyczyć po pierwsze tego, co 

                                                 
75 Por. A. Gemra, Oswajanie grozy. Od gotyckiego łotra po zaprzyjaźnionego wampirka, „Polonistyka” 2011, nr 2, s. 21. 
76Por. M. Marczuk, Harry Potter – magiczne zjawisko?, „Pro Libris” 2002, nr 1, s. 156-158; J. Ługowska, Tajemnicza 
historia Harry’ego Pottera, w: Literatura i Kultura Popularna, Wrocław 2002, s. 82-84. 
77 Por. M. Tyszkowa, Baśń i jej recepcja przez dzieci w: Baśń i dziecko, red. H. Skrobiszewska, Warszawa 1978,  
 s. 134 - 152. 
78 K. Makowiecka, Postać dziecka w literaturze fantasy – rekonesans, s. 116.  
79 Tamże. 
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rzeczywiste i fikcyjne.  Tymczasem w wielu współczesnych realizacjach „urban fantasy”, 
rozgraniczenie:  realne – nierealne zostaje celowo podważone. Zostaje też odwrócony 
schemat klasycznego Lewisowskiego przemieszczenia – dawniej (np. w Lwie, czarownicy  
i starej szafie) to bohaterowie dziecięcy „wchodzili” do innego świata, a ich strach 
względem nieznanej rzeczywistości był równoważony przez fascynację. Efekt ten osiągano  
m.in. dzięki proporcjonalnie zrównoważonej kreacji „ilościowej” bohaterów fantastycznych, 
zamieszkujących alternatywny świat. Część postaci stała po stronie dobra i wspomagała 
bohaterów dziecięcych w ich heroicznej, zwycięskiej  walce  z fantastycznymi siłami 
uosobionego zła. W ten sposób  konstrukcja świata przedstawionego odwoływała  się do 
uniwersalnych zasad moralnych, jakich przedszkolak w tym wieku intuicyjnie poszukuje, 
nie zaburzając jednocześnie rodzącej się sfery superego opartej na kulturowych  
i społecznych  zakazach i nakazach moralnych.  

Ten klasyczny schemat przemieszczenia w dużej mierze wykorzystuje także wiele 
współczesnych utworów dziecięcej i młodzieżowej fantasy, zarówno obcej  (cykl Harry 
Potter J. K. Rowlling, Dziewczynka z siódmego księżyca M. Witcher, Bracia Lwie Serce  
A. Lingren, Niekończąca się historia M. Ende czy Przepowiednia Dżokera J. Gaarder’a ), jak  
i polskiej (Przejście: Tajemnica Almarynu Doroty Mularczyk, Władca Lewaru, Lustro Pana 
Grymsa D. Terakowskiej) Jednak we współczesnym „urban fantasy” zasada rozgraniczenia 
 i równowagi obu światów zostaje naruszona. Postacie fantastyczne często uosabiają jedynie 
zło i niebezpieczeństwo, które przybywa ze świata alternatywnego, by zawładnąć realną 
rzeczywistością dziecka. Już nie bohater realistyczny (dziecko) przekracza granicę między 
światami. Granica  ta zostaje przekroczona przez postacie „innego  świata”, które chcą 
zawładnąć realną rzeczywistością dziecka.  Schemat wejścia dziecka do rzeczywistości 
alternatywnej zostaje więc zastąpiony schematem wejścia  rzeczywistości alternatywnej  
w świat dziecka. Odwrócenie to ma dalsze konsekwencje. Dziecko nie jest bowiem 
postawione przed koniecznością obrony stabilności istnienia  fantastycznej rzeczywistości  
równoległej lecz swojej własnej. Dodatkowo zburzeniu ulega proporcja ilościowa  
antagonistów i protagonistów. Osamotnione dziecko  staje się bowiem jedynym 
protagonistą walczącym z całą potęgą świata alternatywnego, nie o czyjeś (jak w klasycznej 
fantasy) ale o swoje być albo „nie być”.  

Opisane mechanizmy można odnieść do utworów N. Gaimana, zwłaszcza do jego 
Wilków w ścianach. Protagonistką jest mała Lucy. Cała rodzina ignoruje jej ostrzeżenia przed 
tytułowymi zwierzętami, które dziewczynka słyszy w ścianach swego domu. Wilki 
pojawiają się w końcu w mieszkaniu Lucy. Mimo że dziewczynka pokonuje drapieżniki 
dzięki sprytowi, to jej triumf nie wydaje się jednoznaczny i ostateczny. Teraz Lucy zaczyna 
słyszeć w ścianach odgłosy słoni. Taka naruszająca zasadę równowagi i rozgraniczenia 
konstrukcja świata poprzez proces projekcji i identyfikacji z postacią literacką może 
zaburzać poczucie bezpieczeństwa dziecka w świecie. Zwłaszcza, że obiektami ataku 
„rzeczywistości alternatywnej” jest dom i rodzina – wartości do których  dziecko  w wieku 
przedszkolnym jest najbardziej przywiązane i w odniesieniu do których buduje własne  
poczucie stabilizacji i tożsamości. Stabilność emocjonalna dziecka w świcie zostaje 
dodatkowo zaburzona poprzez brak jednoznacznie pozytywnego zakończenia powieści, 
jakie sprawia, że młody, utożsamiający się z protagonistą czytelnik może nieustannie czuć 
się zagrożony.  

Dziecko doświadcza więc konfrontacji z silnym lękiem, który zostaje wyjęty poza 
nawias wyobraźni i przypisany temu co realne i utożsamiane przez dziecko  
z bezpieczeństwem i stabilnością (dom, rodzina). Dodatkowo taki urzeczywistniony lęk 
staje się czynnikiem trwale zagrażającym najbliższemu otoczeniu dziecka. Ani na poziomie 
literackiej fabuły, ani na poziomie psychicznym czytelnika identyfikującego się z postacią  
literacką  bodziec lękowy nie zostaje więc oswojony i pokonany, co sprawia,  że zachwiania 
lękowe mogą ulec utrwaleniu a nawet spotęgowaniu.  Kluczowe w tym procesie jest 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Michael_Ende
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naruszenie zasady rozgraniczenia: zaburzenie między fikcyjnością i realnością świata 
przedstawionego.  
 Burzące poczucie emocjonalnego bezpieczeństwa dziecka w świecie naruszenie 
zasady rozgraniczenia między tym co fikcyjne (fantastyczne) i realne, występuje także  
w innych współczesnych baśniach neogotyckich. W Wiedźmach R. Dahla nienawidzące 
dzieci czarownice żyją tuż obok nich: 
 

„Prawdziwe wiedźmy noszą zwyczajne ubrania i do złudzenia przypominają zwyczajne kobiety. 

Mieszkają w zwyczajnych domach i zwyczajnie pracują. Dlatego tak trudno je rozpoznać. Każda wiedźma 
bez przerwy snuje okrutne plany rozprawienia się ze wszystkimi dziećmi w okolicy. (...) Nie myśli  
o niczym innym, nawet jeśli pracuje jako sprzedawczyni w sklepie, sekretarka w biurze albo jeździ 
eleganckim sportowym ferrari (…) (…) Szanująca się wiedźma powinna upolować przynajmniej jedno 
dziecko tygodniowo (...) czyli pięć-dziesięcioro i dwoje rocznie. Złapać wstrętnego bachora i rozdeptać jak 
karalucha! Oto dewiza czarownic”80. 

 
Znika granica dzieląca istoty fantastyczne i realne. Zostaje zaburzona równowaga sił – 

nieświadome dziecko nie jest w stanie rozpoznać zagrożenia, a jego starcia  
z odwiecznym strachem nie mają szans zakończyć się pomyślnie. Mimo, że pełniący funkcję 
narratora ośmiolatek zostaje przez swoją babcię wtajemniczony w reguły działania 
Dahlowskich wiedźm  jego historia nie kończy się szczęśliwie, o czym bez ogródek 
informuje dziecięcego czytelnika:  
 

„Zanim skończyłem osiem lat, zetknąłem się z czarownicami dwukrotnie. Za pierwszym razem nic mi się 
nie stało, lecz drugie spotkanie zakończyło się mniej szczęśliwie. Kiedy poznacie moje przygody, ze 
strachu zjeżą się wam włosy na głowie. Trudno. Muszę napisać prawdę”81/ 

 
Zasada rozgraniczenia przestaje działać więc także na płaszczyźnie wypowiedzi 

odnarratorskiej. Zostaje ona uwiarygodniona poprzez wprowadzenie pierwszoosobowego 
bohatera dziecięcego, podkreślającego prawdziwość swej relacji. Dzięki temu przestaje być 
ona przez młodego czytelnika traktowana na zasadzie fikcji literackiej i staje się 
wtajemniczaniem w brutalne prawa rzeczywistości.  
 Rozgraniczanie światów znika. Wraz z nim czytelnikowi zostaje odebrana wiara, że 
istnieje inny, lepszy świat i że w świecie  tym jest możliwe ostateczne zwycięstwo nad złem. 
Jeśli istnieje świat równoległy to jest tak samo zły, a nawet gorszy od rzeczywistego. Jest to 
świat z którego trzeba uciekać do „ludzkiej” rzeczywistości.   

Takiej ucieczki z fanatycznej przestrzeni świata intryg, spisków i konfliktów 
politycznych podejmuje się np. książę Pyrgus z książki Herbie Brennan Wojny duszków. 
Opisany przez Tolkiena w eseju O baśniach mechanizm ucieczki od amoralności świata 
rzeczywistego, ku cudowności świata alternatywnego przestaje funkcjonować. Świat 
alternatywny staje się tak samo amoralny jak rzeczywisty, a jego cudowność już nie 
fascynuje i nie ocala a przeraża i budzi grozę. Rozumiana w ten sposób przepełniona grozą 
postmodernistyczna baśń dla dzieci raczej nie przyczyni się więc do harmonijnego rozwoju 
osobowości dziecka. Może natomiast wywołać konflikt między id i superego i przyczynić 
się do spotęgowania niewłaściwych zachowań emocjonalnych, głównie o charterze 
lękowym82. Właśnie taką reakcję u przedszkolaków wywołała lektura Wilków w ścianach N. 
Gaimana:  
 

                                                 
80 Dahl R., Czarownice, przeł. W. J. Wojciechowski, Warszawa 1992; II wyd. Wiedźmy, przeł. J. Łoziński, 
Warszawa 2003, s. 10 - 11 
81Tamże, s.13 
82 Z. Adamczykowa, dz. cyt., s. 179. 
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„Jakieś dziecko przyniosło książkę do przedszkola, bo to jego ulubiona pozycja. Pani zaczęła czytać, na 
szczęście szybko skończyła, ale moje dzieci bały się odejść ode mnie na dwa metry, nie mówiąc o wyjściu 
do toalety”83. 

 
Równowaga emocjonalna odbiorcy zostaje zachwiana przez zaburzenie proporcji 

bodźców lękowych w obrębie tekstu. O ile w klasycznej fantasy w świecie przedstawionym 
równoważyły się elementy dające poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa oraz bodźce lękowe, 
o tyle we współczesnych realizacjach można mówić o celowym, nadmiernym 
nagromadzeniu bodźców lękowych, które w zasadzie nie są równoważone.  

W praktyce tej celuje właśnie N. Gaiman. W już w pierwszych zdaniach swojej Księgi 
cmentarnej ukazuje wszystkie dziecięce lęki – począwszy od strachu przed ciemnością, 
poprzez strach przed przestępcami i śmiercią bliskich, na strachu przed istotami 
nadprzyrodzonymi skończywszy. Opowieść zaczyna się od sceny wymordowania całej 
rodziny:  
 

„W ciemności przesuwała się ręka trzymająca nóż. (..) Nóż zrobił już niemal wszystko, co miał do 
załatwienia w tym domu. Zarówno klinga, jak i rękojeść były mokre. (…)  Polowanie niemal dobiegło 
końca. Kobietę zostawił w łóżku, mężczyznę na podłodze w sypialni. Starsze dziecko, dziewczynkę, w jej 
kolorowym pokoju, otoczoną zabawkami i na wpół ukończonymi modelami. Pozostał tylko chłopczyk, 
właściwie niemowlak”84. 

 
W dalszej części tekstu ocalały niemowlak wędruje na cmentarz i na wiele lat dostaje 

się pod opieką cmentarnych duchów. Niemal do finału Nik jest także  ścigany przez 
mordercę swej rodziny. Dziecięce osamotnienie, lęk i  śmierć to dominanty emocjonalne 
tekstu, na jakie wskazuje motto książki: 

 
Rozrzućcie kości 
Po całej włości,  
To tylko nędzarz,  
Nikt go nie ugości. (Tradycyjny wierszyk dziecięcy)85  

 
Niezrównoważona groza nie może zostać oswojona, zwłaszcza, że jest potęgowana 

przez poetykę utworu. Podczas gdy np. w Wampirku Angeli Sommer-Bodenburg rodzące się 
napięcie emocjonalne było rozładowywane przez komizm, tu jest potęgowane przez 
rzeczowe, bardzo obrazowe i sensualne odwołujące się do konwencji sensacyjnego komiksu 
lub gry komputerowej.  

Taka odchodząca do baśniowej poetyki konwencja opisowa jest zresztą 
charakterystyczna dla współczesnej dziecięcej fantasy86 i staje się znamienna dla młodych 
czytelników których socjolodzy często określają mianem pokolenia @.To reprezentowane 
przez anonimowych internautów i graczy komputerowych pokolenie charakteryzuje silne 
wyalienowanie z rzeczywistości i zaspokajanie swych potrzeb socjalnych i emocjonalnych w 
jedynie w rzeczywistości wirtualnej.87 Część współczesnego dziecięcego fantasy można 
rzeczywiście wpisać w  rzeczywistość cyberkultury XXI wieku, zwłaszcza, że wiele książek 
fantasy dla dzieci i młodzieży (np. cykl Harry Potter J. K. Rowlling) ma swój odpowiednik  
w postaci gier komputerowych.  Utrzymana komputerowej konwencji poetyka współczesnej 
fantasy może więc pełnić analogiczne funkcje, co gra komputerowa. Z tą różnicą, że o ile 
istnieją ograniczenia wiekowe w dostępności dzieci do gier komputerowych, o tyle nie ma 

                                                 
83 http://merlin.pl/Wilki-w-scianach_Neil-Gaiman/browse/product/1,365598.html. 
84 N. Gaiman,  Księga cmentarna, Kraków 2005, s. 3. 
85 Tamże, s. 2. 
86 Z poetyką gry komputerowej wiązany jest wielokrotnie język cyklu o Harrym Poterze, por. R. Pawliszko, 
Bliskie spotkanie z Harrym Potterem, dz. cyt., s. 114. 
87 Schaffer H. R., Psychologia dziecka, Warszaw 2006,  s. 3. 
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takowych, w odniesieniu do literackiego fantasy „dla dzieci”.  Dziecięcy czytelnik może 
więc przeżyć wszystko w świecie wykreowanym przez fikcję, poza którą nie będzie umiał 
wyjść i której nie będzie w stanie odróżnić od rzeczywistości realnej (zwłaszcza, że 
przestrzenie te we współczesnej fantasy dziecięcej  zostały świadomie do siebie 
upodobnione). Czy nie jest to pierwszy krok do zaburzeń dziecięcej osobowości? 
 
Zakończenie  
 Fantasy – nie tylko to przeznaczone dla dzieci – staje się więc zjawiskiem 
wielowymiarowym. Z jednej strony, jako gatunek który można uznać za naturalny „ciąg 
dalszy” baśni magicznej, staje się ono formą literacką z założenia doskonale dostosowaną do 
dziecięcej percepcji świata. Tę zależność między przedstawioną w fantasy fantastyczną (czy 
wręcz baśniową) koncepcją kreacji świata przedstawionego dostrzegli już prekursorzy 
gatunku – Tolkien i Lewis. Rzeczywiście, fantasy dostosowane do możliwości poznawczych 
i rozwoju emocjonalnego dziecka może stanowić doskonałe narzędzie pedagogiczne  
w pracy z młodym czytelnikiem.  

Tak rozumiana forma literacka, z uwagi na poetycką opisowość i tradycyjną 
symbolikę, może pełnić funkcję estetyczną, uwrażliwiając dziecięcego odbiorcę na piękno 
słowa i literatury.  Równie ważna jest w tym przypadku funkcja poznawcza – fantasy jako 
współczesna baśń ukazuje wzorce do naśladowania i konstytuuje moralność młodego 
czytelnika. Jest to o tyle ważne, że właśnie w wieku przedszkolnym wytwarza się sfera 
superego i związane z nią mechanizmy psychologicznej identyfikacji i projekcji. Dzięki nim 
przedszkolak, utożsamiając się z postacią literacką i przypisując jej swoje pragnienia i lęki, 
może dojrzeć wewnętrznie, zyskać większą odporność emocjonalną, \a także nabyć 
kompetencje społeczne. Lektura fantasy staje się zatem wtajemniczeniem dziecka  
w dojrzalszy etap życia, substytutem pierwotnego „rytuału przejścia” \z dziecięcości  
w dorosłość, jaki niegdyś u ludów pierwotnych.  

Fantasy może też pełnić funkcję terapeutyczną i kompensacyjną na co wskazują 
badania biblioterapeutów. Są to funkcje tym istotniejsze, że właśnie w wieku 
przedszkolnym psychika dziecięca bombardowana jest najrozmaitszymi lękami, które 
dziecko powinno „oswoić”, by rozwój jego osobowości przebiegał w sposób harmonijny  
i niezaburzony. Praca z książką fantasy pozwala więc zaspokoić poznawcze, wychowawcze, 
estetyczne i emocjonalne potrzeby dziecka i nabyć szereg kompetencji, na jakie wskazuje 
„Podstawa Programowa”.  

Wskazane funkcje pedagogiczne mogą być jednak zrealizowane dopiero wówczas, 
gdy młody czytelnik nabędzie wcześniej podstawowych kompetencji czytelniczych i pozna 
konwencję baśni magicznej. Równie ważne jest dostosowanie poziomu tekstu fantasy do 
możliwości percepcyjnych dziecka. Przedszkolak najlepiej odnajdzie się w tekście o prostej 
aksjologii, gdzie pozytywny, przeżywający liczne przygody  bohater odnosi finalne 
zwycięstwo.  

Z uwagi na brak u dzieci w wieku przedszkolnym myślenia abstrakcyjnego czytelnik 
taki nie zrozumie także złożonego przesłania filozoficznego wielu współczesnych tekstów. 
Co istotne, teksty nie powinny naruszać opisanej w ostatnim rozdziale zasady równowagi  
i rozgraniczenia. Jak wykazałam, liczne współczesne baśnie neogotyckie dokonują 
przekroczenia tych zasad na wielu poziomach dzieła, jak: kreacja miejsca akcji, typologia 
bohaterów, rozwiązanie akcji, narracja i poetyka, czy oprawa graficzna. Współczesne 
dziecięce fantasy w wielu przypadkach „ucieka” od cudowności, w zamian oferując – 
bodźce lękowe „nie z tego świata”. Autorzy odchodzą także od konwencji finalnego 
zwycięstwa głównego bohatera, zastępując je poczuciem nieustannego lęku.  

Symboliczna baśniowo-mityczna poetyka zastępowana jest konwencją komiksu i gry 
komputerowej, a specyficzny sposób wypowiedzi odautorskiej sprawia, że granica realne – 
nierealne zaciera się, lub w ogóle znika. Wszystkie te zabiegi mogą odprowadzić do 
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zaburzeń osobowości młodego czytelnika, wywołując u niego konflikt między ego i super 
ego, sprawiając, że nie będzie on umiał odróżnić fikcji od rzeczywistości ani pokonać 
nadmiernie nagromadzonych bodźców lękowych. 
  Czy mam dowód na tak śmiałe tezy? Nie. Wynikają one raczej z  prześledzenia tez 
psychologii rozwojowej dziecka. I z jednej prostej obserwacji. Obecnie pracuję w szkole 
podstawowej. Podczas dyskoteki andrzejkowej zorganizowałam przeznaczony dla klas IV – 
VI konkurs na najlepsze przebranie. Miało mieć ono charakter dowolny. Okazało się, że na 
konkursie królowały stroje uosabiające „współczesny strach”. Dzieci najczęściej przebierały 
się za śmierć, zombie, czarownice, diabły. Te przebrania zyskały też największy aplauz 
rozbawionej publiczności. Dzieci świetnie wyczuwały konwencję i doskonale się nią bawiły. 
W trakcie trwania dyskoteki na sali tanecznej pojawiły się jednak  maluszki z klasy 
przedszkolnej (sześciolatki). Zauważyłam, że spora grupka dzieci gromadzi się przy 
wychowawczyni i tuli do niej. Myślałam, że chodzi o panującą w pomieszczeniu ciemność, 
ale okazało się, że maluchy przestraszyły się właśnie „współczesnych strachów”. Nie były 
one dla nich zabawną konwencją, ale straszną realnością.  
 

 


