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(Nie) obecność tabu we współczesnej literaturze dla najmłodszych czytelników – 

rekonesans 

 

 

Od kilku lat na rodzimym rynku wydawniczym pojawia się szereg różnorodnych 

książek dla dzieci poruszających tematy, które do niedawna należały do obszarów mniej lub 

bardziej tabuizowanych, a przynajmniej uznawanych za nieodpowiednie dla niedorosłych 

czytelników, jak: problem śmierci, choroby, wojny, cierpienia, agresji, niepełnosprawności, 

adopcji, prokreacji, feminizmu, homoseksualizmu i tak dalej. Obecnie można odnieść 

wrażenie, że we współczesnej literaturze dla dzieci nie ma już tematów tabu.  

Niektóre wydawnictwa poruszają wyżej wymienianą problematykę w specjalnych 

cyklach, jak np. Czarna Owieczka wydaje serie książek dla najmłodszych pt. Bez tabu. 

Podobną sytuację możemy zaobserwować w ofercie innych oficyn, jak: Hokus-Pokus, Dwie 

Siostry, EneDueRabe, Muchomor czy Wydawnictwo Zakamarki. Większość zwolenników 

tej nowej literatury podkreśla, że współczesne dzieci są wnikliwe i często zadają pytania 

dalekie od cenzury, a rzeczywistość tabuizują przede wszystkim dorośli i to oni –  

w odróżnieniu od najmłodszych czytelników – są pełni zahamowań. Współwłaścicielka 

wydawnictwa Hokus-Pokus i założycielka kwartalnika na temat literatury dziecięcej „Ryms”, 

Marta Lipczyńska, dowodzi konieczności zmian w dotychczasowym postrzeganiu tego, co 

należy kierować do najmłodszych czytelników:  

 

„My dorośli uważamy, że o pewnych rzeczach – takich jak śmierć, fizjologia, choroba – nie można 

pisać, bo to źle wpłynie na rozwój dziecka – konstatuje Lipczyńska . – Narzucamy cukierkowe widzenie 

świata pozbawione głębi (w treści i formie). Nie słuchamy dzieci, nie ufamy im. Zachowujemy się tak, 

jakbyśmy sami nigdy nie byli dziećmi"
1
. 

 

Głosy o konieczności detabuizacji w literaturze dla dzieci podnosili również 

literaturoznawcy w 2010 roku podczas międzynarodowej konferencji naukowej nt. Tabu  

w literaturze i sztuce dla dzieci, organizowanej przez Duński Instytut Kultury. Prelegenci 

dowodzili konieczności zmian dotychczasowej perspektywy postrzegania twórczości dla 

dzieci. Na przykład Dina Roll–Hansen tłumaczyła, iż przekraczanie tabu jest konieczne  

w obliczu zmian, którym podlega współczesna rzeczywistość i co za tym idzie – ze względu 

na swoją rolę w życiu dziecka zmianom też powinna podlegać literatura dla najmłodszych:  

 

„Dzieci potrzebują wsparcia w uporaniu się z własnymi przeżyciami, w zbudowaniu języka opisującego 

także te problematyczne aspekty życia – wyjaśniała badaczka. – Za tym, żeby niczego przed nimi nie 

                                                 
1 Cyt. za: A. Wolny-Hamkało, Kupą, mości autorzy!, "Polityka" 28.05.2007, http://www.polityka.pl/tygodnik 

polityka/kultura/219793,1,kupa-mosci-autorzy, [data dostępu: 13.06.2015]. 



Beata Kucharska, (Nie)obecność tabu we współczesnej literaturze dla najmłodszych 

ukrywać, żeby literatura dla nich podejmowała także trudne tematy, przemawia fakt, że dzieci i tak same 

rejestrują pewne zjawiska – więc lepiej mówić o nich otwarcie"
2
.  

 

Traktowanie dziecka jako równorzędnego partnera do rozmowy, nieukrywanie przed 

nim trudnych spraw, a nawet otwarcie się na tematykę dotychczas zarezerwowaną tylko dla 

dorosłych ma swoje konsekwencje w coraz to odważniejszych propozycjach wydawniczych. 

W niniejszym artykule będę starała się przedstawić to nowe zjawisko kulturalne, 

pytając jednocześnie, czy omawiane teksty są odpowiednie dla najmłodszych czytelników? 

Gdzie należałoby postawić granicę – moim zdaniem, konieczną – która gwarantowałaby 

bezpieczeństwo dziecka, nie dopuszczając, aby czytało teksty wykraczające poza jego 

kompetencje czytelnicze. 

 

1. Kupa – nowa bohaterka  

Jeszcze kilka lat temu lektura Małej książki o kupie Pernilli Stalfelt (Wyd. Jacek 

Santorski, 2008) budziła kontrowersje w środowisku nauczycieli oraz rodziców, a dziś 

można wymienić kilkanaście pozycji książkowych o podobnej tematyce. Na przykład: Psia 

kupa autorstwa Kwona Jeonga-saenga (Wyd. Kwiaty Orientu 1996), Wolfa Erlbrucha 

O małym krecie, który chciał wiedzieć, kto mu narobił na głowę (Wyd. Hokus-Pokus 2005), 

Nicoli Davies pt. Kupa. Przyrodnicza wycieczka na stronę (Wyd. Dwie Siostry 2006), Alexa 

Schulmana i Emmy Adbage Kupa, kupa, kupa (Wyd. Czarna Owieczka 2011), Stephanie 

Blake Kupa, siku (Wyd. Dwie Siostry, 2014), Mikołaja Golachowskiego pt. Pupy, ogonki i 

kuferki (Babaryba 2014), Barbary Catchpole pt. P. Rosiak i kupa śmiechu (Wyd. Zielona 

Sowa 2014 ), Guido  van Gedechtena Ale kupa! Co masz w pieluszce? (Nasza Księgarnia 

2014) oraz wiele innych.  

Kupa stała się bohaterką przypowieści o naturze życia i przeznaczeniu (jak w Psiej 

kupie), humorystycznym pretekstem do nauki o przyrodzie (w książkach Davies, Gedechtena 

i Golachowskiego), czy historią o dziecięcej fizjologii (jak w opowiadaniu Kupa, kupa, kupa, 

gdzie małego bohatera trzeba było długo nakłaniać do jej zrobienia).  

 

„Kupa nie jest brudna. To naturalny produkt i najcenniejszy nawóz nieustannie powstający w żywych 

organizmach. Każda żywa istota chodzi z kupą w sobie. Kiedy w jej ciele uzbiera się wystarczająca ilość 

kupy, nie pozostaje nic innego jak jej "uwolnienie", a następnie uzdatnienie na potrzeby nawozu. To 

jeden z najbardziej znanych, naturalnych obiegów w przyrodzie, o szlachetnym pięknym celu. Jedno 

z pierwszych praw wszechświata – pisał Kwon Jeong-sang. – Mam wrażenie, że my - dorośli, zbyt 

mocno oddaliliśmy się od natury (...)"
3
. 

 

Kupa może być też plastikową repliką prawdziwej kupy, jak w książce Catchpole 

P. Rosiak i kupa śmiechu, ale i tak jest w centrum wydarzeń. Kupa jest też istotnym 

kontrapunktem prowadzonej opowieści w utworze Ulfa Starka i Evy Erikson pt. Jak tata mi 

pokazał wszechświat (Wyd. Zakamarki 2008), kiedy podczas wieczornej wycieczki rodzica 

z dzieckiem, podniosłej atmosfery i dość patetycznej mowy ojca wdepnięcie przez niego 

w kupę nadaje całej sytuacji właściwą perspektywę: 

                                                 
2 D. Roll–Hansen, O przekraczaniu granic. Norweskie książki dla dzieci na świecie, w: Tabu w literaturze i sztuce dla 

dzieci, red. B. Sochańska, J. Czechowska, Poznań 2012, s. 87. 
3 K. Jeong-saeng, Psia kupa, przeł. E. Matejko-Paszkowska, Kwiaty Orientu, Kielce 1996, s. 34-35. 
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„Podniosłem wzrok. Na niebie paliły się tysiące gwiazd. Tata wskazywał je palcem. I znał nazwę każdej 

z nich (...). Dla mnie wszystkie gwiazdy zlewały się ze sobą jak pyłki kurzu w promieniu słońca 

wpadającym przez okno. 

 - Widzę - odpowiedziałem. Bo nie chciałem wydać się głupi.  

- Tam, w górze, wszystko jest czyste i spokojne - powiedział tata. - Tam panuje porządek. Czujesz, jak 

wypełnia cię spokój? 

- Mmmm - odparłem. 

Tata podniósł mnie, żebym znalazł się bliżej gwiazd, które były bardzo, bardzo daleko. 

- Niektóre z nich już nie istnieją - powiedział. - Bo zgasły. 

- To ich nie widać - stwierdziłem. 

- Widać je, nadal widzimy ich światło - powiedział tata. - Potrzeba mu nawet kilku tysięcy lat, by tu do 

nas dotrzeć.  

Popatrzyłem na gwiazdy, których nie było. A tata nadal wymieniał ich nazwy i niósł mnie ciągle na 

rękach. 

- Łabędź - pokazywał. - Lira. Wielki Pies. Nagle zamilkł. Poruszył nosem.  

- Co to jest? - zapytał. - Co tak śmierdzi? - parsknął. 

Ja wiedziałem. Wiedziałem, w co wdepnął. 

- To Wielki Pies - powiedziałem". (...)
4
. 

 

Z kolei w opowieści Agaty Muszalskiej pt. Lenio, czyli mania mniamania (Wyd. Czuły 

Barbarzyńca 2009) kupa jest zbawieniem i ratunkiem dla tytułowego ptaszka, który zamiast 

zdrowym pokarmem dla swego gatunku (np. muszkami) objadł się kolorowymi żelkami 

i cukrowymi owocami, rozdymając się jak mały balonik. Z jednej strony, to przestroga dla 

najmłodszych przed przejadaniem się śmieciowym jedzeniem, z drugiej zaś – wielka 

pochwała kupy jako efektu prawidłowo funkcjonującego organizmu.  

Temat kupy stanowi już pewien element współczesnego kanonu literatury dla dzieci. 

Wydany po raz pierwszy 25 lat temu utwór Wolfa Erlbrucha O małym krecie, który chciał 

wiedzieć, kto mu narobił na głowę został przetłumaczony na 30 języków i jest znany przez 

większość europejskich dzieci. Podobną popularnością cieszy się też książka norweskiej 

pisarki Stalfelt, która tak podsumowuje niesłabnącą wciąż popularność tematu kupy: 

 

„Niektórzy uważają, że kupa to coś obrzydliwego (pod spodem ilustracja dorosłych). Może dlatego, że 

kupa brzydko pachnie. Inni mówią, że kupa to coś zabawnego (pod spodem ilustracja śmiejących się 

dzieci). A niektórym stworzeniom kupa nawet smakuje (pod spodem kilka much). (...) Robienie kupy  

i puszczanie bąków jest bardzo zabawne. Tak uważają prawie wszystkie dzieci, ale nie dorośli. 

Denerwuje ich ... kiedy o kupie mówi się wprost. Wolą rozmawiać o czymś przyjemniejszym... co nie 

pachnie brzydko i nie jest brązowe (...)"
5
. 

 

Czy tego typu literatura ma jakiś głębszy sens, czy to tylko prosta zabawa bez elementu 

dydaktyzmu, efekt podążania za pewną „modą"? A może to echo antypedagogiki lat 70. 

ubiegłego stulecia? Czytając utwór Stephanie Blake Kupa, siku (Dwie Siostry 2014), można 

zestawić temat kupy z motywem antybohatera. Mała książka przeznaczona dla dzieci  

w wieku od dwóch lat jest reklamowana przez wydawcę jako „kupa śmiechu" oraz 

„ukochana lektura wszystkich maluchów, które uwielbiają powtarzać brzydko pachnące 

                                                 
4 U. Stark, E. Eriksson, Jak tata pokazał mi wszechświat, przeł. K. Skalska, Wyd. Zakamarki, Poznań 2008, s. 11-13. 
5 P. Stalfelt, Mała książka o kupie, przeł. I. Jędrzejewska, wyd. 1, Jacek Santorski&Co Agencja Wydawnicza, 

Warszawa 2008, s. 3-4, 17. 



Beata Kucharska, (Nie)obecność tabu we współczesnej literaturze dla najmłodszych 

słowa"
6
, czyli króciutka historia o małym króliczku, który na każde pytanie dorosłych 

odpowiada tytułowym zwrotem "kupa, siku". Króliczek Henio robi to z przekory, a nie 

dlatego, że to są jedyne znane mu słowa. Tak odpowiada rodzicom i siostrze w kuchni  

czy w łazience. Kiedy tak odpowie na pytanie złego wilka, wtedy spotka go kara i zostanie 

połknięty niczym baśniowy Czerwony Kapturek. Oczywiście w finale uratuje go tata królik, 

który wydostanie synka (bez żadnych drastycznych scen rozcinania brzucha jak w klasycznej 

opowieści Grimmów). Po tej groźnej przygodzie króliczek wróci z ojcem do domu i na 

pytanie mamy, czy zje zupę, po raz pierwszy odpowie grzecznie: „Pewnie! Jest przepyszna!". 

Dydaktyczna opowiastka w tym miejscu by się zakończyła, ale nie historia przekornego 

króliczka Henia, który już kolejnego dnia po przygodzie z wilkiem na wszystkie pytania  

i polecenia dorosłych będzie odpowiadał „pierdu smerdu".  

 

2. Antybohaterowie dziecięcej literatury 

 Króliczek Henio, o którym była mowa, to jeden z wielu antydydaktycznych postaci 

najnowszej literatury dla małych czytelników. Bardzo często tacy przekorni lub/i  niegrzeczni 

bohaterowie spotykają się ze słowami uznania ze strony krytyków literackich, którzy 

wskazują, iż współczesna literatura uwolniła się z jarzma utylitaryzmu i oto skończył się czas 

nudnego dydaktyzmu czy, jak dowodził redaktor G. Orliński, „ciuciu-muciu, które dotąd 

odrzucało od czytania typowej literatury dziecięcej"
7
. 

Obecnie popularnymi bohaterami historii dla dzieci stają się postaci zbuntowane 

i niegrzeczne oraz – co szczególne – dumne z tego powodu, że są prawdziwą zmorą dla 

rodziców czy nauczycieli, jak: ośmioletni Koszmarny Karolek (autorstwa Francesci Simon), 

dwunastoletni geniusz świata przestępczego i potomek mafii, tytułowy Artemis z cyklu 

powieści Colfera Eoin oraz siedmioletnia Lyra Belacqu, bohaterka sagi Philipa Pullmana pt. 

Mroczne materie
8
. Koszmarny Karolek używa wulgarnych wyrazów, nie cierpi swojego 

młodszego brata i wciąż denerwuje swoich rodziców. Źródłem komizmu w wydaniu Simon 

są powtarzające się psoty i złośliwości Karolka, jego listy „złowrogich wrogów", straszne 

grymasy czy wymyślane przez niego przezwiska. Autorka w kolejnych częściach 

kilkudziesięciotomowego cyklu Koszmarnego Karolka operuje wciąż tymi samymi kliszami 

i schematami fabularnymi, mając na celu przede wszystkim bawienie swoich czytelników
9
. 

Opowieści o Karolku przetłumaczono na ponad 20 języków świata, a w Polsce wydano 

ponad trzydzieści części cyklu, nie licząc filmów animowanych czy równoległej serii o jego 

bracie, Doskonałym Damianku. Z Koszmarnym Karolkiem identyfikuje się większość 

chłopców, a do czytania książek z serii przyznaje się prawie 93% badanych przeze mnie 

uczniów w przedziale wiekowym od 7 do 10 lat
10

.  

                                                 
6 Informacja z okładki: S. Blake Kupa, siku, przeł. J. Rzyska, Wyd. Dwie Siostry, 2014. 
7 Por. G. Orliński, Renesans gotyku Horror dla dzieci, „Gazeta Wyborcza”[dodatek kulturalny], 16 grudnia 2008dla 

dzieci, „Gazeta Wyborcza” [dodatek kulturalny], 5 listopada 2007; tegoż: Horror dla dzieci, „Gazeta 
Wyborcza”[dodatek kulturalny], 16 grudnia 2008. 

8 Szerzej pisałam o popkulturowej beletrystyce dziecięcej w: (Nie)bezpieczna literatura dla dzieci? Refleksje 
pedagogiczne w kontekście popkulturowej beletrystyki dla najmłodszych czytelników, w: Bezpieczeństwo dzieci  
i młodzieży. Aktualne problemy teorii i praktyki pedagogicznej, red. B. Komorowska, P. Mazur, Chełm 2014,  
s. 119-137. 

9 F. Simon, Koszmarny Karolek, przeł. M. Makuch, Kraków 2008 (i kolejne). 
10 Źródło: badania własne prowadzone w województwie lubelskim od 2010 do 2015 r.. Szerzej na ten temat 

w artykule B. Kucharska, Co czytają współczesne dzieci i dlaczego? Analiza kompetencji czytelniczych dzieci w wieku 
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Mniej znany w Polsce, za to bardzo popularny w Europie jest Artemis Fowl (Wyd. 

W.A.B. od 2001 r.). To mały geniusz, który prowadzi wojnę ze światem wróżek i elfów, nie 

wzbraniając się przed oszustwem czy kradzieżą. Jego umysł funkcjonuje jak u Sherlocka 

Holmesa, a sam chłopiec jest wyrachowany i chłodny w swoich kalkulacjach, co czyni go 

niebezpiecznym i dziwnym w oczach dorosłych bohaterów powieści. Artemis nie chodzi do 

szkoły z innymi dziećmi, lecz ma prywatnych nauczycieli. Nie jest zależny od rodziców ani 

opiekunów, nie przyjaźni się z rówieśnikami, a jedynymi jego towarzyszami są służący. 

Autorem tego cyklu powieściowego jest irlandzki nauczyciel, Colfer Eoin, który stworzył 

postać chłopca w odniesieniu do antydydaktyki i popkultury. Obecnie prowadzone są prace 

nad ekranizacją pierwszej części cyklu, co zapewne przełoży się na wzrost popularności tej 

powieści.  

Kolejną samotną i pozbawioną opieki dorosłych bohaterką poczytnego cyklu powieści 

dla najmłodszych jest Molly Moon
11

, wychowanka sierocińca, która poprzez swoje zdolności 

hipnotyczne oszukuje wychowawców, wyłudza mnóstwo pieniędzy i ucieka do Stanów 

Zjednoczonych. Tam mieszka w luksusowym hotelu i korzysta z możliwości posiadania 

złotej karty, którą również uzyskała przez oszustwo i hipnotyczne manipulowanie innymi 

ludźmi. Dorośli są tu groteskowo przerysowani, np. dyrektor Hard House to stara panna 

Adderstone o owłosionej twarzy, a kucharka to emerytowana żołnierka, której towarzyszy 

pies przypominający Cerbera z Tartaru. Autorka, lady Byng, chętnie korzysta ze stylistycznej 

zabawy, parafrazując klasyczne opowieści dla dzieci, jak: część pierwszą Dziwnych losów 

Jane Eyre Emilie Brontë czy Charlesa Dickensa powieści o prześladowanych sierotach  jak 

Dawid Copperfield, Nicholas Nickleby czy Oliwier Twist.  

Artemis
12

 i Molly Moon to współczesne figury baśniowych sierot, samotnych  

w świecie dorosłych, ale też samodzielnych i niezależnych jak klasyczna bohaterka  

z powieści Astrid Lindgren, Pippi Långstrump. W odróżnieniu jednak od klasycznych 

tekstów literatury dla dzieci, Artemis i Molly Moon nie potrzebują opieki ani pomocy 

baśniowych donatorów, nie oczekują też współczucia, wręcz przeciwnie – idą samodzielnie 

przez życie, postępując wbrew ogólnie przyjętym zasadom społecznym i moralnym. 

Większość popkulturowych utworów dla dzieci korzysta ze sztafażu gotyckości, tym 

samym przekraczając dotychczasowe granice kanonu literatury określanej mianem 

dziecięcej. Przed taką sytuacją przestrzegał pod koniec lat 50. XX wieku Dwight 

MacDonald, twierdząc, że wspólne audytorium dorosłych i dzieci to przykład infantylności 

tych pierwszych oraz „niebezpieczna ekscytacja” drugich – rodzice dziecinnieją, uciekając 

w świat fikcji i kiczu, a ich dzieci przedwcześnie „dorośleją”, co nie wyjdzie nikomu na 

dobre
13

. Wprawdzie Clive S. Lewis, autor Opowieści z Narnii, przekonywał, że „opowieść 

                                                                                                                                                        
wczesnoszkolnym w kontekście dokonywanych przez nie wyborów, „Scientific Bulletin of Pedagogy” [oddane do 
druku]. 

11 G. Byng, Niezwykła księga hipnotyzmu Molly Moon, przeł. K. Uliszewski, Warszawa 2003. Kolejne, to: Molly 
Moon zatrzymuje czas, Hipnotyczna podróż Molly Moon, Molly Moon, Micky Minus i megawysysacz myśli, 
Warszawa 2008 i kolejne części cyklu. 

12 Wprawdzie Artemis posiada rodziców, ale jego matka pozostaje w depresji i sama oczekuje pomocy, zaś 
ojciec chłopca od dawna zaginął. Artemis zostaje więc kimś w rodzaju głowy rodziny i jednocześnie jedynym 
żyjącym potomkiem rodu. 

13 Por. D. MacDonald, Teorie kultury masowej, „Odra”1970, nr 1, s. 33. 



Beata Kucharska, (Nie)obecność tabu we współczesnej literaturze dla najmłodszych 

dla dzieci, która tylko dzieciom się podoba, jest złą opowieścią dla dzieci”
14

, ale 

jednocześnie podkreślał istotę wyobraźni dziecięcej, którą należy pobudzać i rozwijać
15

. 

Tymczasem karty najnowszej literatury dla dzieci zaludnili antybohaterowie wypierający 

dotychczasowych protagonistów. Dzisiejsi bohaterowie to również postacie, które 

dotychczas występowały tylko w literaturze dla dorosłych, jak: wampiry (w cyklu  Wampirek 

Angeli Sommer-Bodenburg, Szkoła wampirów Jackie Niebisch czy Wampirek Odrobinek  

S. Stoker), duchy, upiory, wilkołaki i demony (Ciemność rusza do boju Susan Cooper, 

Kroniki Spiderwick Holly Black, Duchy z zamku Carra Evy Ibbotson), mroczne gnomy i elfy 

(cykl Artemis Colfera Eoin). 

 

3. Różne odsłony dziecięcej literatury o śmierci  

Kolejnym przykładem przekroczenia tabu w literaturze dla niedorosłych czytelników 

jest tematyka tanatologii i to różnie eksponowana. Są wśród nich teksty o ambicjach 

biblioterapeutycznych, jak: Hilde Ringen Kommedal Czy tata płacze?, (Wyd. FISO, 2008), 

gdzie choroba, a potem śmierć ojca doprowadza chłopca do uczucia złości wobec matki 

i całego świata, by dopiero w finale na skutek wejścia w stan żałoby doznać oczyszczenia 

z destrukcyjnych emocji.  

 

„Olav siedzi cicho i patrzy w okno samochodu. 

- Myślę, że tatuś jest w niebie - mówi mama. 

- Nie, tatuś jest w trumnie - odpowiada Olav.  

- Tak, jego ciało tam leży. Ale to, co było w nim, co sprawiało, że był miłym, pełnym życia tatusiem, 

sadzę, że to jest w niebie. 

- Może siedzi na chmurach i razem z nimi lata z miejsca na miejsce - zastanawia się Olav. - Albo może 

jest w chmurze i spadnie wraz z deszczem. 

- Nie, nie sądzę - odpowiada mama.- Ale w każdym razie jest pewne, że skoro go kochaliśmy, on nadal 

istnieje w naszych sercach. Wszyscy, którzy go znali, tak czują. 

Olav wygląda przez szybę i uśmiecha się. 

- Mam tatusia w sobie - mówi z dumą"
16

. 

 

Kolejne, piękne i przejmujące książki dla dzieci, które mogą pomóc przejść przez 

konieczne etapy żałoby, to: Ogród. Dobra opowieść na wielki smutek Georga Maaga (historia 

Walentynki, która po stracie taty przychodzi do ogrodu, w którym spędzała z nim szczęśliwe 

chwile), Dziewczynka i drzewo kawek Riitty Jalonen (bohaterka w żałobie po śmierci taty 

zastanawia się, co się z nim teraz stało), Niebo za domem Gaute Heivoll (chłopiec traci 

mamę), czy Książka o smutku Michaela Rosena (głównym bohaterem jest ojciec, który stracił 

synka)
17

.  

                                                 
14 Cyt. za: D. Kowalewska, Harry i czary-mary, czyli o wartościach edukacyjnych w cyklu „Harry Potter” J.K. Rowling, 

Kraków 2005, s. 17. 
15 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. 
16 H. Ringen-Kommedal, Czy tata płacze?, przeł. M. Samsel-Chojnacka, Wyd. FISO-Fundacja Inicjatyw 

Społecznie Odpowiedzialnych, Gdańsk 2008, s. 35. 
17 Por. G. Maag, Ogród. Dobra opowieść na wielki smutek, przeł. J. Mikołajewski, Nasza Księgarnia, Warszawa 

2008; R. Jalonen Dziewczynka i drzewo kawek, przeł.  I. Kosmowska, Wyd. Tatarak, Warszawa 2008;G. Heiwoll, 
O. Lauvdahl, Niebo za domem, przeł. M. Skoczko, FISO 2009; M. Rosen, Q. Blake, Mała książka o smutku, przeł. 
J. Mikołajewski, Wyd. Egmont 2005; B. Gilbert, Niebo, Księgarnia Powszechna. 
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Elizabeth Kübler-Ross w swojej rozprawie O śmierci i umieraniu wyróżniła pięć 

etapów śmierci, jak: zaprzeczenie, izolacja, depresja, targowanie, gniew i pogodzenie się
18

. 

W postawie bohaterów wymienionych utworów możemy prześledzić w zasadzie wszystkie te 

etapy. Od zaprzeczenia, przez izolację i depresję, aż do rezygnacji i pogodzenia się z losem. 

Większość z nich uwzględnia też etap targowania i gniewu małych bohaterów, jak w utworze 

Niebo Bruno Gilberta (gdzie dziecko na wiadomość, że dziadziuś umarł, złości się, mówiąc 

„Umieranie jest głupie. Czasem przytrafia się tak nagle").  

Spersonifikowany wizerunek śmierci zawierają teksty Philipa Pulmana, Terry Pratcheta 

oraz Markusa Zusaka, którzy uczynili ze śmierci równorzędną do innych postaci bohaterkę. 

Roger Callois podkreślał, że takie przedstawianie uosobionej śmierci jest efektem 

cudowności baśniowej
19

. W powieści Złodziejka książek Zusak (Nasza Księgarnia, 2005) 

stworzył postać śmierci jako mężczyzny, który obserwuje beznamiętnie losy ziemskich 

bohaterów, rzadko reagując emocjonalnie jak to miało miejsce w przypadku głównej 

bohaterki. Z kolei Terry Pratchett opisał krainę ciemności, w której mieszka Śmierć 

(notabene też mężczyzna), jako coś w rodzaju wielkiej biblioteki z książkami o samoczynnie 

zapisujących się stronach oraz wszechobecnych klepsydrach zwanych „życiomierzami”. Jego 

powieściowa śmierć po prostu „pracuje”, odwiedzając wyznaczonych „klientów”: 

 

„JA? ZABIJAM? – Śmierć był wyraźnie urażony. – NA PEWNO NIE. LUDZIE BYWAJĄ ZABIJANI, 

ALE TO ICH PRYWATNA SPRAWA. JA WKRACZAM DOPIERO POTEM. PRZYZNASZ, ŻE 

ŚWIAT BYŁBY ZUPEŁNIE IDIOTYCZNY, GDYBY LUDZIE BYLI ZABIJANI I NIE UMIERALI. 

PRAWDA?”
20

  

 

Podobną postawę zaobserwujemy w baśni dla dzieci autorstwa Wolfa Erlbrucha pt. 

Gęś, śmierć i tulipan (Wyd. Hokus-Pokus 2008). Oto tytułowa gęś spotyka na swej drodze 

dziwną postać kostuchy w kraciastej sukience, która przedstawia się jako śmierć. Gęś nie 

rozumie, co to znaczy umrzeć i co niesie ze sobą nowo poznana postać.  

 

„Śmierć czasem potrafiła czytać w myślach. 

- Gdy umrzesz, stawu już nie będzie, przynajmniej dla ciebie. 

- Jesteś pewna? - zdziwiła się gęś. 

- Tak pewna, jak czegoś można być pewną - odpowiedziała śmierć. 

- To pocieszające, że w takim  razie nie będę musiała go żałować, gdy... 

- Gdy umrzesz - dokończyła śmierć. 

Łatwo jej przychodziło mówienie o umieraniu"
21

. 

 

Jednak to nie śmierć decyduje o końcu życia gęsi. Śmierć tylko wypełnia zadanie, co 

wyjaśnia gęsi: „O wypadek zadba życie, tak jak o katar i oto wszystko, co się wam, gęsiom 

przytrafia, że nie wspomnę o lisie". Na pytanie, czy teraz przyszła po gęś, odpowiada: 

„Jestem przy tobie od narodzin, tak na wszelki wypadek", co tym bardziej potęguje niepokój 

                                                 
18 Cytuję według wydania: E. Kübler-Ross, Rozmowy o śmierci i umieraniu, przekł. E. Doleżal – Nowicka, 

Warszawa 1969, s. 23. 
19 Por. R. Callois, Od baśni do science fiction, w: Odpowiedzialność i styl. Eseje, Warszawa 1967. 
20 Kwestie Śmierci są zapisane wielkimi literami. Por. T. Pratchett, Mort, [w:] tegoż, Świat Dysku, przeł. 

P. Cholewa, Warszawa 1996, s. 11. 
21 Por. W. Erlbruch, Gęś, śmierć i tulipan, przeł. Ł. Żebrowski. Wyd. Hokus-Pokus, Warszawa 2008. 



Beata Kucharska, (Nie)obecność tabu we współczesnej literaturze dla najmłodszych 

gęsi. W finale tej krótkiej historii gęś umiera, a śmierć kładzie na jej ciele tytułowy tulipan. 

Większość pytań pozostaje bez odpowiedzi, a mały czytelnik nie dowie się też, co dalej 

spotka gęsią bohaterkę, którą zdążył poznać i może nawet polubić.  

Mimo pozytywnej promocji książki Wolbrucha
22

, warto się zastanowić nad 

faktycznymi możliwościami biblioterapeutycznymi tej opowieści. Wprawdzie atmosfera 

grozy oraz śmierć bohatera to elementy, które znamy z tradycyjnej literatury dla dzieci, 

zalecanej przez Bruno Bettelheima jako rodzaj inicjacji w dorosłość. Jednak większość 

klasycznych baśni ma szczęśliwe rozwiązanie fabuły, gdzie sama śmierć jest procesem 

odwracalnym, co też stanowiło „bezpieczne przeżycie” i katharsis dla dorastającego 

czytelnika. W baśniach śmierć jest rodzajem snu, z którego można się obudzić, jak w Śpiącej 

królewnie i Śnieżce. Nawet jeśli śmierć staje się momentem granicznym w życiu bohaterów 

literackich – jak w utworach: Śmiertelna koszulka braci Grimm, Dziewczynka z zapałkami, 

Syrenka H.Ch. Andersena, Bracia Lwie Serce Astrid Lindgren i Piękny książę Oscara Wilde'a 

–  to zawsze następuje jakieś „później", czyli dalszy etap losów bohaterów. Dziewczynka 

z zapałkami idzie do nieba, gdzie na nią czeka ukochana babcia; syrenka otrzymuje duszę, co 

zapewni jej wieczne istnienie w odróżnieniu od jej morskich sióstr. Niebo czeka też na 

bohaterów baśni Grimmów oraz Wilde'a, a tytułowi bracia Lwie Serce z powieści Lindgren 

przenoszą się do innej niż ziemska krainy, gdzie najmłodszy z nich stanie się silny i zdrowy. 

Taka była tradycyjna konwencja literatury dla dzieci z nieodłącznym zwycięstwem dobra nad 

złem i czytelnym rozwiązaniem akcji. Natomiast w historii Wolbrucha dziecięcy czytelnik 

nie otrzyma żadnych odpowiedzi, lecz pozostaje w obliczu wielkiej niewiadomej, co bardziej 

przystaje do fabuły dla dojrzałych odbiorców literatury niż tych dopiero dorastających. 

Kolejną grupę utworów dla dzieci z motywem śmierci stanowią  opowieści z tzw. 

czarnym humorem jak Mała książka o śmierci Pernilli Stanfelt. Autorka ta stosuje 

niezmiennie tę samą metodę, czyli rozmawia z dziećmi w wieku przedszkolnym i wszystko 

skrzętnie spisuje, by potem wybrać najbardziej charakterystyczne wypowiedzi na dany temat. 

Tak było w Małej książce o życiu (i w kolejnych Małej książce o włosach, … 

o skórze czy … o duchach). Autorka podkreśla, że jej utwory są zgodne z oczekiwaniami 

najmłodszych czytelników i odzwierciedlają ich sposób postrzegania świata. Przykładowo  

w opowieści o śmierci, przeczytamy: 

 

„Kiedy chcemy poinformować, że ktoś umarł możemy to zrobić na kilka sposobów. Na przykład tak: 

Tereska odeszła od nas wczoraj. Dawniej mówiono: nasz kochany Franciszek pożegnał się z tym 

światem. Niektóre dziewczyny i chłopaki mówią: Co z nią? Wyciągnęła kopyta? [lub] Heniek wczoraj 

kopnął w kalendarz? [lub] O Henryku Ewa mówi: Słyszałaś, że Stasiek wącha kwiatki od spodu?"
23

. 

 

                                                 
22 Por. M. Gwadera, „Śmierć dla początkujących”. Kurs życia w literaturze popularnonaukowej dla młodego odbiorcy, 

w: Problemy współczesnej tanatologii, red. J. Kolbuszewski, vol. 13,Wrocław 2009, s. 265–270; tejże, „Z mroku ku 
jasności”. Cierpienie i śmierć we współczesnej literaturze dla dzieci i młodzieży, w: Literatura dla dzieci i młodzieży (po 
r. 1980), red. K. Heska–Kwaśniewicz, t. 1, Katowice 2008, s. 113–135; J. Ługowska, Temat śmierci w najnowszej 
prozie dla dzieci i młodzieży, w: Problemy współczesnej tanatologii, red. J. Kolbuszewski, vol.12, Wrocław 2008, 
s.297–303; B. Rynkiewicz, Śmierć w literaturze współczesnej dla młodzieży, w: Problemy współczesnej 
tanatologii,red. J. Kolbuszewski, vol. 13, Wrocław 2009, s.225–233; D. Świerczyńska–Jelonek, Polska literatura 
dla dzieci młodszych, lata dziewięćdziesiąte, w: Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia, red. 
J. Papuzińska, G. Leszczyński, Warszawa 2002, s. 194–201. 

23 P. Stalfelt, Mała książka o śmierci, przeł. I. Jędrzejewska, wyd. 1, Jacek Santorski&Co Agencja Wydawnicza, 
(obecnie: Czarna Owieczka), Warszawa 2008, s. 26. 
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W kontekście powyższych sformułowań, którym towarzyszy sugestywny rysunek 

wieka trumny z podpisem „dębowy garnitur = trumna" oraz obrazek cmentarza z podpisem 

„park sztywnych", należy zadać pytanie, czy wszystkie zamieszczone przez autorkę 

sformułowania są odpowiednie dla dzieci? I co ważne, czy na pewno, jak podkreśla autorka, 

odzwierciedlają językowy obraz świata dziecka? Wydaje się to mało prawdopodobne. 

Podobnie jak wątpliwa wydaje się koncepcja humorystycznego „oswajania" tematu śmierci,  

która po prostu tę tematykę trywializuje.  

Podobną sytuację możemy zaobserwować w książce Amandy Eriksson pt. Czarne życie 

(EneDueRabe 2012), której akcja rozpoczyna się pogrzebem kuzynki babci Astrid. 

Uczestnicząca w nabożeństwie dziewczynka jest przebrana za pirata, a cała uroczystość tak 

bardzo jej się podoba, że sama też chce odprawić pogrzeb. Jej dziadek inicjuje więc w tym 

celu pogrzeb myszy, którą znalazł martwą w piwnicy. Dziewczynka zaprasza koleżanki  

i rodzinę, przygotowuje trumnę z pudełka do zapałek oraz organizuje poczęstunek na stypę. 

 

„Zegar wybił godzinę trzecią. Przyszli wszyscy. Ja byłam pastorem. 

- Zaczniemy od śpiewania "Anielski orszak". Po pieśni zaczęłam przemawiać. 

- Zebraliśmy się tutaj, aby pożegnać mysz, która... która... 

Nagle nie mogłam mówić. Piekły mnie oczy, a w ustach zrobiło mi się sucho. Jak smutno jest umierać, 

pomyślałam. Naprawdę. Biedna mysz. Teraz będzie leżała w ciemnej, zimnej ziemi. Bez przyjaciół 

i rodziny"
24

. 

 

Z kolei Jonathan Linström w książce pt. Tajemnica śmierci (Wyd. Czarna Owieczka 

2011), której okładka wita nas wielką, uśmiechniętą trupią czaszką, próbuje się zmierzyć 

z szeregiem spraw związanych ze zmieniającą się wraz z rozwojem cywilizacji 

i  przemieszaniem kultur tanatologią, w efekcie czego powstaje dość chaotyczny miejscami 

szkic. Na przykład w rozdziale „Umierasz cały czas", autorka wyjaśnia dzieciom: 

 

„Nawet, jeżeli twoje odczucia i dusza przestają istnieć w chwili, kiedy umierasz, nie oznacza to, że 

znikają na zawsze. Życie i śmierć są trochę nieprzewidywalne. (...) Tak naprawdę odczuwasz tylko daną 

chwilę. To, co się stało przed chwilą lub rok temu, to tylko wspomnienia i ślady w mózgu. Z każdą 

chwilą i z każdym nowym doświadczeniem wspomnienia się zmieniają, ślady w mózgu też. Człowiek, 

którym byłeś, rok temu czy minutę temu, już nie istnieje. Można nawet powiedzieć, że ten człowiek już 

nie żyje, jest tylko wspomnieniem"
25

. 

 

Filozoficzne interpretacje tematu śmierci zawierają też książki autorstwa Suresh Rattan 

pt. Dokąd odchodzisz? (wyd. AnWero 2009) oraz psychoterapeutki Claire d'Hennezel 

W imieniu życia (Wyd. Klucze 2003). Wyraźne zakorzenienie obu tych książek w religii 

i filozofii Wschodu powoduje, iż dzieci zderzają się z perspektywą na życie po śmierci 

odmienną niż ta, która jest charakterystyczna dla naszego kręgu kulturowego i która 

zazwyczaj jest zgodna ze światopoglądem ich rodzin. Zresztą podobną sytuację obserwujemy 

w omawianej wcześniej książce Eriksson Czarna śmierć, gdzie dziadek uspokaja wnuczkę 

słowami:  

 

                                                 
24

 A. Eriksson, Czarne życie, przeł. H. Dymel-Trzebiatowska, Wyd. EneDueRabe, Gdańsk 2011, s. 17. 
25

 Por. J. Linström pt. Tajemnica śmierci, przeł. M. Kostrzewska, Wyd. Czarna Owieczka, Warszawa 2011, s. 35. 



Beata Kucharska, (Nie)obecność tabu we współczesnej literaturze dla najmłodszych 

"Niektórzy wierzą, że kiedy się umiera, to idzie się do raju. Inni wierzą, że się po prostu znika. A jeszcze 

inni, że myśli i marzenia człowieka rodzą się na nowo w innym człowieku lub zwierzęciu”
26

. 

  

Wielość możliwości tego, co się może stać po śmierci znajdziemy także w Małej 

książce o śmierci czy Małej książce o życiu Stalfelt, która ostatecznie podsumuje: "Pewnie 

jesteście ciekawi, co się dzieje po śmierci. Niestety, nikt tego nie wie, tylko ci, którzy 

umarli". 

Większość książek tanatalogicznych cieszy się uznaniem ze strony krytyków 

i literaturoznawców, co z kolei przekłada się na zainteresowanie tą literaturą teatrów dla 

dzieci. W efekcie książka Wolfa Erlbrucha Gęś, śmierć i tulipan została zainscenizowana 

i jest odgrywana dla szerokiej widowni dziecięcej, a nie tylko tej, która potrzebuje zmierzyć 

się z tematem śmierci z powodów osobistych, na przykład w trakcie biblio- czy teatroterapii. 

To z kolei każe się zastanowić, czy tematyka śmierci tak odważnie przedstawiona 

(w spektaklu jest to kukiełka kościotrupa w kraciastej sukience, a zgon gęsi ma miejsce na 

scenie, poprzedzony dance macabre), czy to nie za wiele dla najmłodszego odbiorcy? 

Szczególnie, jeśli jest to widz w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

 

4. Nowe tematy najnowszej literatury dla dzieci a determinanty współczesnego rynku 

wydawniczego  

W latach 90. XX wieku oficyny wydawnicze były zobligowane do stosowania 

adnotacji typu „przeznaczone od lat..." lub „lektura dla klasy...", które były zazwyczaj 

umieszczane w widocznym miejscu na okładce danej książki. Tego typu decyzje 

podejmowały konkretne osoby – pedagodzy, psycholodzy lub metodycy – którzy opiniowali 

dopuszczalność bądź też nie danej pozycji książkowej dla poszczególnych grup wiekowych 

młodych odbiorców. Poza tym ówczesna sytuacja na rynku wydawniczym książek dla dzieci 

i młodzieży była nieporównywalna z tą obecnie – wydawnictw było o wiele mniej, a liczba 

premier książkowych nie przekraczała kilkunastu pozycji miesięcznie.  

Współczesny wolny rynek i szeroka dostępność do najrozmaitszych wydań książek dla 

dzieci to z jednej strony ogromny wybór, ale z drugiej – chaos i związane z tym 

niebezpieczeństwo, że do rąk dziecka trafi książka, która może się okazać nieodpowiednia  

w kontekście jego kompetencji czytelniczych.  

Z przeprowadzonych przeze mnie badań w latach 2010-2015 wynika, że ten swoisty 

nadmiar propozycji książkowych dla najmłodszych wywołuje też dyskomfort wśród 

dorosłych, rodziców i nauczycieli, którzy zazwyczaj czują się bezradni w obliczu polityki 

marketingowej wydawnictw oraz tego, że każda niemal książka w księgarni jest 

reklamowana jako bestseller
27

. Dorośli respondenci deklarowali, iż w swoich wyborach 

zakupowych książek dla dzieci kierowali się przede wszystkim opisami umieszczonymi na 

okładce książek. Mało kto jednak wiedział, że obecnie rzadko decydują o tym pedagodzy czy 

psycholodzy, a wskazówki odnośnie wieku odbiorcy dziecięcego nie zawsze są wynikiem 

rzeczywistej oceny fabuły. Na kolejnym miejscu wśród motywów dokonywania wyborów 

                                                 
26

  A. Eriksson, dz. cyt., s. 18. 
27 Wyniki prowadzonych przeze mnie badań w latach 2010-2015 na temat kompetencji czytelniczych dzieci 

i rodziców zawarłam m.in. w artykule pt. Co czytają współczesne dzieci i dlaczego? Analiza kompetencji 
czytelniczych dzieci w wieku wczesnoszkolnym w kontekście dokonywanych przez nie wyborów, „Scientific Biuletin of 
Pedagogy"[oddane do druku]. 
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zakupowych wymienianych przez rodziców były informacje umieszczane na plakatach 

reklamowych w księgarniach oraz wiadomości medialne (przy tym – co szczególne – 

rzadziej w oficjalnych mediach, a częściej na forach opiniotwórczych lub prywatnych 

blogach)
28

.  

To oczywiście pewna konsekwencja sytuacji, iż w mediach publicznych książka dla 

dzieci nie stanowi stałego elementu debaty, lecz pojawia się okolicznościowo i sporadycznie, 

jak w czasie wzmożonego czasu zakupów świątecznych, majowych dni książki lub 

czerwcowego Dnia Dziecka. Wśród wielu programów telewizyjnych i radiowych 

poświęconych promocji czytelnictwa, tylko nieliczne prezentują książki dla dzieci. To samo 

dotyczy oferty czasopism o książkach – są tylko dwa pisma, "Guliwer" i "Ryms", 

omawiające krytycznie i metodycznie książki dla dzieci
29

. Niepokojące jest jednak, że 

większość nauczycieli biorących udział w moich badaniach nie znała tych kwartalników 

(ponad 50% respondentów), a jeśli już je znali, to czytali je wybiórczo i sporadycznie (ok. 

20% badanych)
30

. Ten brak zainteresowania czy też, jak podkreślali badani, trudna 

dostępność do egzemplarzy wymienianych czasopism na temat literatury dziecięcej 

powoduje, iż literatura skierowana do najmłodszych czytelników nie podlega debacie 

publicznej.  

W takiej sytuacji oferta wydawnicza skierowana do najmłodszych czytelników jest 

przede wszystkim determinowana przez prawa marketingu i szeroko rozumianą popkulturę. 

W konsekwencji współczesna literatura popularna skierowana do najmłodszych czytelników 

to przede wszystkim postmodernistyczne baśnie, literatura fantasy, historie gotyckie pełne 

postaci rodem ze świata grozy oraz inne skandalizujące opowieści chętnie podejmujące 

bardzo dorosłe i poważne tematy oraz konsekwentnie przekraczające obyczajowe tabu. 
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