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WOBEC OUR MYTHICAL CHILDHOOD: O KLASYCE I LITERATURZE DLA DZIECI 

Tezy do dyskusji 

  

Profesor Marciniak poprosiła mnie o prowadzenie dyskusji nad książką będącą 

wstępnym rezultatem badań nad zagadnieniem obecności klasyki w literaturze dziecinnej i 

młodzieżowej. To zaszczyt dla kogoś uojcowionego przez OBTA. Obstalunek przyjąłem z 

wdzięcznością, przede wszystkim przez mój nieustanny związek z dzieciństwem. Okazuje się 

jednak, że powinienem także zaproponować jakieś tezy. To pomysł karkołomny, zważywszy 

moje wątłe kompetencje tak w sprawach antyku jak i literatury. Pomyślałem więc, że 

moglibyśmy, a może powinniśmy, skupić uwagę na przeciwstawieniu klasyczności jako 

części tradycji i dzieciństwa jako postaci nowości. Dzieciństwo jest odkrywaniem świata, 

dlatego może trwać czasem całe życie. Z kolei klasyczna tradycja bywała nieraz otwarciem 

drzwi do świata. Może to trzeba złączyć dialektycznie czy dialogicznie?  

Zacząłbym od tego co Kasia napisała we Wstępie, że po 1945 “the need for a common 

code and spiritual bond with the West disappeared. It became clear that Graeco-Roman 

Antiquity is only one of a number of equally valuable cultures all over the world. It has also 

lost—both in the West and in the East—its privileged position as an enduring base built of 

virtues, changing its image into a melting pot of varied content, from which every single 

culture user may draw.” To realistyczne podejście jest zarazem prowokacją. 

Zatem pierwsza teza brzmiałaby: 

Dziedzictwo Antyku było podstawowym zasobem tradycji cywilizacji powstałej w Europie i 

konstytuującej Europę i doznało degradacji w następstwie schyłku tej cywilizacji w drugiej 

połowie wieku XX. W wieku XXI jesteśmy uczestnikami definitywnego rozpadu systemu 

wartości, które umożliwiały istnienie cywilizacji europejskiej w ciągu ostatnich pięciu stuleci. 

W swej schyłkowej postaci, jako globalnie rozciągnięta Cywilizacja Zachodu, dokonuje się 

też degradacja klasyczności włączanej w swoich resztkach w kulturę masową. 

Drugą tezę ująłbym tak: 

Dzieciństwo było formą istnienia człowieka w cywilizacji europejskiej, której ewolucja była 

ściśle związana z klasycznością, przede wszystkim w formach edukacji. Odgrywało więc rolę 

kluczową w procesie transmisji tradycji antycznej. Dzieciństwo właśnie padło ofiarą 

degradacji wyrażonej paradoksalnie infantylizacją bytowania konsumenckiego. 

Trzecia teza usiłuje wprowadzić promień nadziei: 

Ekspansja europejska wieku XIX i globalizacja wieku XX wyprowadziły tradycję klasyczną 

poza kontynent i skonfrontowały z lokalnymi postaciami identyfikacji cywilizacyjnej. Stała 

się w ten sposób, pomimo kolonializmu, dziedzictwem uniwersalnym. Być może dzięki temu 

ocaleje. Sądzę jednak, że przede wszystkim stwarza szansę ocalenia stając się przestrzenią 

dialogu ludzi wielu cywilizacji. 

Teza czwarta  chce wskazać taką przestrzeń:  

Może się nią stać dzieciństwo odzyskane dla wszystkich pokoleń. Jest to domniemanie, żeby 

przywracanie sensu dzieciństwu, jako przestrzeni formacyjnej a nie konsumpcyjnej, odbywało 

się przez literaturę. To wydaje się nie tylko istotą projektów badawczych profesor Katarzyny 

Marciniak, ale także charakteryzuje jej postawę. 

 Tak wyglądają moje propozycje dla dyskusji wokół tej książki. Zawarłem w nich 

obawy i nadzieje naszego czasu, które dostrzegłem właśnie w Our Mythological Childhood. 

Zamknięciem tych propozycji może być tytuł czwartej części książki: „New Hope: Classical 

References in the Mission of Preparing Children to Strive for a Better Future”.  


