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Wprowadzenie

Dziecko – człowiek u progu swej egzystencji reprezentuje nadzieję i poten-
cjał przyszłości, dlatego jest wartością dla całego społeczeństwa. Ta nadzieja 
i potencjał ucieleśniane w każdym nowym człowieku, w kolejnych poko-
leniach są najbardziej podstawową siłą napędową istnienia i rozwoju zbio-
rowości. Zbiorowość może wykorzystać je w sposób, który będzie służył 
jej uczestnikom, może go jednak także zlekceważyć, a nawet zaprzepaścić.

Kontekst rozważań, których bohaterem jest dziecko, skoncentrowa-
nych na jego kondycji jako szczególnej kategorii człowieka, stanowi kul-
tura europejska, stale ewoluujący produkt tradycji judeochrześcijańskiej 
oraz grecko-rzymskiej. Skonsolidowana helleńskimi wartościami: prawdy, 
dobra i piękna, uzupełnionymi o polityczność, religijność i szacunek dla 
wspólnej tradycji1 szukała dróg do ich przekucia w systemy społeczno-
-polityczne, wychowawcze – mające ucieleśnić ideał człowieka. Jej obecna 
postać bywa przyrównywana do „cennego materiału tkanego przez poko-
lenia Europejczyków” (Ratzinger2), czy mozaiki współtworzących ją ele-
mentów. Dodać można, że w historii mozaika ta przyjmowała odmienne 
formy, ponieważ składniki konstytuujące kulturę ulegały niejednokrotnie 
przewartościowaniom w trakcie swego istnienia. Zmiany jakie dokonywały 
się w dziedzinie religii, fi lozofi i, ideologii, porządku społecznego, uwarun-
kowań cywilizacyjnych i naturalnych – tworzyły, dynamiczny, złożony kon-
tekst dla żyjących w niej ludzi.

Dlatego pytanie o rolę dziecka w kulturze jest pytaniem złożonym, które 
należy stale zadawać w myśl budowania swej świadomej tożsamości ludzkiej 
i europejskiej. Odpowiedź jednak będzie jak sama kultura mozaiką, a wnio-
ski będą zapewne zależały od przyjętych założeń.

1  Zob. Słownik wiedzy o kulturze, red. W. Antosik et al., Warszawa 2009, s. 314. 
2  Benedykt XVI [J. Ratzinger], Occasione Diei quo studium peragitur de dialogo inter Cultu-

ram et Religiones, „Acta Apostolicae Sedis” 2009, nr 101, s. 57; Olaf Szczypiński, Chrześci-
jaństwo jako źródło kultury europejskiej w myśli Josepha Ratzingera,



12 Wprowadzenie

Dziecko jest odrębną kategorią człowieka ze względu na wiek, na doko-
nujący się w nim rozwój fi zyczny i psychiczny, charakteryzowane w stosunku 
do oczekiwań otoczenia – kształtowanych zarówno przez normy biolo-
giczne, jak i społeczne. To, jak w poszczególnych okresach historii, w kon-
kretnych warunkach społeczno-kulturowych postrzegano (bądź postrzega 
się) tę kwestię, należy już do obszaru zagadnień określających (potencjalne) 
związki między dzieckiem a kulturą europejską. Przedstawione w książce 
teksty odpowiadają na pytanie, jak zależności te przedstawiają się w świetle 
reprezentowanych przez autorów dziedzin nauki, poszczególnych nurtów 
badawczych i indywidualnych zainteresowań. 

Nie sposób w tym miejscu nie podkreślić roli, jaką pełnią dotychczasowe, 
wszechstronne badania nad dzieckiem i dzieciństwem oraz ich kontekstami 
kulturowymi. Problematyka związana z dziećmi zyskała na popularności 
w dyskursie naukowym za sprawą książki Philippe’a Arièsa3, z jej najbar-
dziej znaną tezą o „odkryciu dzieciństwa” przez nowożytność oraz o jego 
związku z rozwojem prywatności i więzi rodzinnych. W przeglądach litera-
tury powtarzają się także inne pozycje, czyniące dziecko i/lub dzieciństwo 
tematem samodzielnym, ujętym historycznie4.

Od XVI-XVII wieku doświadczenie dzieciństwa stało się istotną cha-
rakterystyką społeczeństwa i kultury europejskiej, a samo dziecko – czę-
stym bohaterem malarstwa rodzajowego czy portretowegowyzwalając się 
spod wcześniejszej dominacji sztuki sakralnej. Jednakże dzieciństwo było 
przedmiotem badań i ustaleń teoretycznych znacznie wcześniej. Na prze-
łomie XIX i XX wieku freudyzm zapoczątkował nie tylko przyznanie racji 
bytu seksualności dziecięcej, lecz także stał się pierwszą (i zapewne naj-
bardziej krytykowaną) teorią, która zapoczątkowała zainteresowanie psy-
chologii dzieciństwem. Wkrótce odrębną dziedziną stała się psychoanaliza 
dziecięca, zwłaszcza dzięki szkole brytyjskiej. Nowatorska koncepcja roz-
woju poznawczego dziecka Jeana Piageta wpłynęła na dynamiczny roz-
wój psychologii wczesnych faz życia człowieka. To właśnie perspektywa 
psychologii przesądza współcześnie o tym, co należy uważać za pomyślny 
rozwój dziecka, po stronie granicy, którą stawia diagnostyka medyczna. 

3  P. Ariès, Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach, [Wyd. I 1960] Gdańsk 
1995. I. Kulesza-Woroniecka, Obraz dzieciństwa w pamiętnikach i wspomnieniach osiem-
nastowiecznych, w: W kręgu rodziny epok dawnych. Dzieciństwo, red. B. Popiołek, A. Chło-
sta-Sikorska, M. Gadocha, Warszawa 2014.

4  Zob. np. I. Kulesza-Woroniecka, Obraz dziecka i dzieciństwa w pamiętnikach i wspomnie-
niach osiemnastowiecznych, w :W kręgu rodziny epok dawnych. Dzieciństwo, red. B. Popio-
łek, Warszawa 2014, s. 362 – 363. Autorka wymienia tak istotne publikacje, jak: J.L. Flan-
drin, historia rodziny, przeł. A. Kuryś, Warszawa 1998; D. Żołądź-Strzelczyk, Dziecko 
w dawnej Polsce, Poznań 2002; J. Tazbir, Stosunek do dziecka  w okresie staropolskim.
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Niemniej w dyskursie naukowym istotne są również związane z kulturą 
przesłanki rozwoju i funkcjonowania społecznego i ta konstatacja łączy 
obszar zainteresowań zaprezentowanych w pracy zbiorowej pt. Dziecko 
w kulturze europejskiej. Wspólną osią 30 tekstów jest kultura dawnej i współ-
czesnej Europy. Książkę otwiera patronujący niejako zbiorowi poetycki 
esej Ernesta Brylla. Postać Orszulki Kochanowskiej, „dziecka poezji pol-
skiej”, jest nie tylko istotna jako ponadczasowa bohaterka trenów Jana 
z Czarnolasu, ale także jako wyznacznik odmienności polskiej poezji, a co 
za tym idzie całej kultury. Wątki miłości pomiędzy dzieckiem a rodzi-
cem poprowadzone aż do transcendencji u Kochanowskiego, a później 
Leśmiana, skłaniają do refl eksji na temat implikacji dla aktualnej, zwłaszcza 
polskiej rzeczywistości.

Teksty autorów reprezentujących różne dziedziny od fi lozofi i, pedago-
giki, socjologii i psychologii po literaturoznawstwo i historię sztuki – skupiły 
się wokół kilku głównych nurtów teoretycznych i badawczych, co pozwoliło 
pogrupować je w 5 częściach książki. 

W części I. Koncepcje natury dziecka. Symbolika dzieciństwa omówione 
zostały wybrane podejścia fi lozofi czne mające kluczowe znaczenie dla rozpa-
trywania dziecka i dzieciństwa. Próba odpowiedzi na pytanie o fi lozofi czne 
podstawy myślenia o dziecku w kulturze pojawia się w tekście Andrzeja 
Korczaka ukazującym dziecko jako symbol mądrości – w wywodzącej się ze 
starożytnego Bliskiego Wschodu, wielowiekowej perspektywie historycznej 
i w różnych nurtach fi lozofi cznych, aż do współczesnej literatury mądrościo-
wej, w której dziecko symbolizuje głęboką integrację i nawiązanie kontaktu 
z najgłębszym pokładem ludzkiej psyche. Wkład tomistycznej fi lozofi i śre-
dniowiecza zaznacza Witold Brzeziński, który przedmiotem rozważań czyni 
istotą dziecięctwa, zawartą w traktacie Wilhelma Peralda, XIII-wiecznego 
francuskiego teologa i kaznodziei, reprezentującego krytyczny stosunek do 
najwcześniejszego okresu życia człowieka. Dziecięca słabość, będąca skut-
kiem grzechu pierworodnego, może zostać przezwyciężona jedynie przez 
nauczanie i wychowanie. 

Kolejne dwa teksty prowadzą ku nowożytnym redukcjonistycznym kon-
cepcjom natury człowieka – we wczesnym okresie jego rozwoju. Kazimierz 
Korab przypomina założenia wychowawcze i pedagogiczne genewskiego 
fi lozofa Jeana Jacques’a Rousseau, skonfrontowane z bulwersującym obra-
zem jego życia osobistego, by ukazać ich implikacje dla współczesnej teorii 
i praktyki kształcenia uniwersyteckiego w Polsce. Do problemu wyelimino-
wania sfery duchowości z założeń wychowania i edukacji dziecka nawiązuje 
także Henryk Raszkiewicz, postulując zwrócenie badań ku dziecku jako 
osobie, bytowi społecznemu, kulturowemu, historycznemu i duchowemu. 
Dopiero dziecko symboliczne jest bowiem dzieckiem realnym.
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Na najbardziej rozbudowaną II. część książki składają się wyniki badań 
nad literaturą europejską różnych okresów, od starożytności po współcze-
sność. Ukazują one fundamentalne aspekty uczestnictwa dziecka w kultu-
rze – sferę wartości, śmierć, relacje z osobami znaczącymi – oraz sposób, 
w jaki odnoszono się do nich. Najwcześniejszego chronologicznie źródła 
literackiego dotyczy artykuł Dominiki Budzanowskiej-Weglendy. Autorka 
odwołując się  do literatury starożytnej Grecji, a także epigrafi ki, ukazała 
spójność indywidualnej postawy ojca – czciciela Apollona, wtajemniczonego 
w misteria dionizyjskie – wobec śmierci dziecka z założeniami fi lozofi cz-
nymi medioplatonizmu, obejmującymi wiarę w szczęśliwe życie po śmierci.

Ks. Józef Roman Maj rozważa dzieciństwo jako zadanie egzystencjalne 
obejmujące także świat kultury, utrwalone w osobistym doświadczeniu 
każdego człowieka w postaci „nieutraconych wartości dzieciństwa”. Tezę 
tę autor rozwija posługując się licznymi przykładami związanych z dzieciń-
stwem motywów i tematów w kulturze polskiej: literaturze, ale także malar-
stwie. Zwraca uwagę, że w przeciwieństwie do zachodnioeuropejskiej, polska 
literatura odnosząca się do dzieciństwa bliska jest tekstom mądrościowym, 
a przez nie – uniwersalnym wartościom. Przyczynkiem do analizy miejsca 
dzieci i młodzieży w polskiej literaturze kresowej okresu międzywojennego 
jest zaś artykuł autorstwa Marty Cywińskiej. Na podstawie wybranych 
utworów powstałych w tym środowisku, autorka przedstawia dzieciństwo 
i wczesną młodość świadków i uczestników przełomowych wydarzeń histo-
rycznych w Rzeczpospolitej okresu międzywojennego.

Do klasyki literatury niemieckiej sięga Estera Głuszko-Boczoń odtwa-
rzając pełen marzeń obraz dzieciństwa i dojrzewania, obecny w powieściach 
(z gatunku Bildungsroman) niemieckiego noblisty Hermanna Hessego. 
Żyjąc na przełomie XIX i XX  w. ujawniał wątki autobiografi czne pod 
wpływem psychoanalizy. Marius Miheţ podkreśla, że w rumuńskiej litera-
turze postać dziecka ukazywana była w odmienny sposób w dwóch różnych 
rzeczywistościach politycznych – komunistycznej i postkomunistycznej 
Rumunii – dziecko i dzieciństwo na dwa sposoby. W tej ostatniej autor za 
istotne uważa wolność reinterpretowania wartości, narracje z punktu widze-
nia dziecka, oraz wpływ nowych trendów literackich, a także perspektywę 
socjologii, antropologii i psychoanalizy. 

Dwa następne artykuły dotyczą literatury współczesnej, której bohaterem 
są dzieci, lub dla dzieci przeznaczonej. Kornelia Ćwiklak pyta o naturę zła 
dziecięcego, analizując relacje pojęć zła i dzieciństwa nakreślonych w polskiej 
literaturze współczesnej. Czy wizerunek „złego dziecka” wynika z predys-
pozycji jednostki czy ze złego wychowania w świecie dorosłych? Dominik 
Borowski dokonaną przez siebie analizę literackich portretów nastolatków 
we współczesnej prozie dla młodzieży skonfrontował z charakterystyką 
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adolescencji w świetle badań socjologicznych, psychologicznych, pedago-
gicznych i antropologicznych. Szczególna uwaga została tutaj zwrócona na 
indywidualizację i uogólnianie w kreacji postaci.

Oprócz dominujących w tej części analiz powieści oraz poezji, pojawiają 
się także gatunki kojarzone szczególnie z dzieciństwem – baśń, piosenka dzie-
cięca oraz folklor dziecięcy. Małgorzata Ratajczyk podjęła próbę uporządko-
wania „rysopisów” postaci dziecięcych występujących w europejskim kanonie 
bajki magicznej (fantastycznej). Na podstawie analizy substancjalnej określa 
bohaterów w ich typowości i odmienności w odniesieniu do kategorii poza-
tekstowych. Posługując się zaś analizą funkcjonalną – bada powiązania i zależ-
ności postaci dziecięcych od elementów świata przedstawionego w baśni. 

Anna Jeziorkowska-Polakowska rozpatruje fenomen popularnej, zna-
nej w niezliczonych odmianach, piosenki „Dziesięciu braci”, przekracza-
jący specyfi kę literatury dziecięcej (tzw. literatury czwartej wg Jerzego 
Cieślikowskiego). Ukazuje jego początki w czasach biblijnych, funkcjono-
wanie w piśmiennictwie dla dorosłych, oraz w jaki sposób dokumentuje 
tragiczne dzieje ludzkości.

Florin Cioban w artykule nt. tradycji i współczesności folkloru dzie-
cięcego przypomina zawartość tej kategorii literackiej, by bliżej zająć się 
utworami od wieków istotnymi w wychowaniu, kształceniu i zabawach 
dziecięcych, zawierającymi inwokacje do różnych zjawisk natury: zwierząt, 
ptaków, owadów lub roślin. 

Spoiwem części III. Wychowanie i edukacja – między teorią a praktyką 
jest nawiązanie do greckiej paideia – rozumianej zarówno jako sama enkul-
turacja, jak i jej efekty. Prezentowane artykuły łączy ukazanie kształcenia 
jako realizacji określonej idei oraz wskazanie czynników zakłócających 
ich realizację. Beata Sufa przedstawia proces kształtowania postawy twór-
czej dzieci wyrażającej się w ciekawości, ekspresji siebie poprzez zabawę, 
z uwzględnieniem istotnej roli nauczyciela jako inspiratora twórczej aktyw-
ności dziecka. Anna Gołębiowska przybliża ideę i praktykę kształcenia dzieci 
w szkołach demokratycznych, w których nauczyciele darzą dzieci szacun-
kiem i zaufaniem, ucząc odpowiedzialności i poczucia własnej wartości. 
Według autorki jedynie taka edukacja może być odpowiedzią na zmiany 
zachodzących we współczesnym świecie.

Kolejne dwa teksty mają charakter historyczny. Kinga Kimic ukazuje 
ideę i funkcjonowanie ogrodów dziecięcych im. W. E. Raua w latach 1899-
1939 w Warszawie. Nawiązując do nowoczesnych rozwiązań europejskich, 
przyczyniły się one do zwrócenia uwagi na potrzeby i możliwości wie-
lokierunkowego rozwoju, ale umożliwiła realizację zasady wychowania 
dzieci i młodzieży. Andrzej Smolarczyk przedstawił skrajnie trudne warunki 
codziennego życia oraz edukacji dzieci na tle gospodarczego, społecznego 
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i kulturalnego zacofania Polesia w okresie II Rzeczpospolitej. Autor upatruje 
przyczyn tego stanu rzeczy w tradycjonalizmie ludności wiejskiej, wpływie 
prawosławia na wychowanie i edukację, tradycjach szkoły rosyjskiej, niewy-
dolności systemu szkolnego, braku budynków szkolnych i pomocy nauko-
wych, barierach terenowe utrudniające dotarcie do szkół.

Sytuacja dziecka rozpoczynającego naukę szkolną we współczesnej nam, 
polskiej rzeczywistości jest zaś przedmiotem rozważań następnych dwóch 
kolejnych artykułów. Ewa Skrzetuska stawia tezę, że przygotowanie dziecka 
do (społecznej) roli ucznia ymaga celowego działania skierowanego na całe 
otoczenie dziecka i powinno być respektowane na równi z przygotowanie 
intelektualnym do nauki szkolnej, jest bowiem szczególnie istotne, choćby 
dla motywacji dziecka do uczenia się. Wnioski wyciągnięte z perspektywy 
pedagoga uzupełnia metodologia socjologii. Joanna Wyleżałek i Agnieszka 
Denisiuk-Geneja na podstawie wyników badań zastanych oraz własnych 
wykazują, że to rodzice, a nie państwo powinni decydować o wieku rozpo-
częcia nauki przez dzieci, by stworzyć dla edukacji więcej szans niż zagrożeń.

W nowoczesnej szkole uczeń napotyka nowe wyzwania związane np. 
ze zdominowaniem rzeczywistości przez technologie cyfrowe. Problem ten 
przedstawia Beata Gofron przybliżając urzeczywistnianą już dziś wizję szkoły 
przyszłości, w której uczniowie i nauczyciele stanowią wspólnotę uczenia 
się, mają wspólny dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych i pracują głównie metodą projektów, komunikując ze 
sobą poprzez platformę kształcenia.

Autorzy części IV. Dziecko XX i XXI wieku wobec patologii ukazują 
spektrum zagrożeń i sytuacji utrudniających, czy wręcz uniemożliwiają-
cych dziecku normalny rozwój. Czynniki te uderzają w dziecko jako osobę 
ludzką, niekiedy w jego byt biologiczny. Problemy tu poruszone nie wyczer-
pują ciemnej strony kultury europejskiej, a Czytelnik spostrzeże bez trudu 
„puste miejsca”, doświadczenia historyczne i kategorie doświadczeń indy-
widualnych, które w wyborze tym nie są reprezentowane. Ewa Muszyńska 
przedstawia problemy wychowywania dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej, 
skutkujące traumatycznymi doświadczeniami z dzieciństwa, a nawet zabu-
rzeniami psychicznymi w dorosłym życiu. Przed utworzeniem się niepraw-
dziwej tożsamości dziecka uchronić może uporządkowanie doświadczeń 
trudnego dzieciństwa. Małgorzata Herudzińska na podstawie badań, jakie 
przeprowadziła w jednym ze schronisk dla nieletnich, wykazała, że wśród 
wielu czynników ryzyka sprzyjających niedostosowaniu społecznemu oraz 
przestępczości nieletnich chłopców, cechy środowiska rodzinnego zajęły 
istotne  miejsce. Niekiedy patologia dotykająca dzieci ma szczególnie wyra-
ziste podłoże społeczno-polityczne, jak w przypadku problemu eurosieroc-
twa w Polsce. Marzena Kruk postawiła sobie za cel jego diagnozę oraz pre-
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zentację wybranych wyników badań jakościowych prowadzonych z dziećmi 
rodzin migracyjnych w Polsce. 

Spojrzenie na kulturę europejską uległo przewartościowaniu po 
doświadczeniu niszczycielskich totalitaryzmów XX wieku. Kamilla Łaguna-
-Raszkiewicz odniosła do nich kategorię nie-miejsca (M. Augé) i na pod-
stawie wspomnień zesłańców Gułagu wykazuje, dlaczego największe szkody 
w systemie stalinowskim ponosiły dzieci. 

W części V. Dziecko w sztukach plastycznych. Dziecko a muzyka – poru-
szone zostały głównie kwestie związane z ikonografi ą dziecięcą w sztuce. 
Katarzyna Bogacka ukazuje symboliczne znaczenia samodzielnych wyobra-
żeń dzieci  w średniowiecznym i nowożytnym złotnictwie europejskim, 
w tym także polskim. Oleksandr Okhrimenko przybliża tematykę dziecięcą 
obecną w angielskich miniaturach pełnego średniowiecza, zdobiących różne 
rodzaje iluminowanych ksiąg. Sceny, w których dziecko zajmuje centralne 
miejsce ilustrują Stary (XI w.) i Nowy Testament (XII w.), odrębne minia-
tury przedstawiające Marię z Dzieciątkiem. Jan Wiktor Sienkiewicz zajął się 
zaś – pomijanym dotąd w ofi cjalnych opracowaniach polskiej historii sztuki 
– tematem dziecka w malarstwie i rzeźbie artystów tak zwanego Polskiego 
Londynu – plastyków, którzy po II wojnie światowej pozostali w Wielkiej 
Brytanii. Autor wykazuje związek pomiędzy ich osobistymi losami doświad-
czeniami a podejmowaniem (lub zaniechanie), trudnych i często bolesnych 
tematów związanych z dzieckiem. 

Ostatni artykuł tej części odnosi się do przygotowania dziecka do uczest-
nictwa w kulturze artystycznej. Bernadeta Kosztyła (Zabawy muzyczno-
-ruchowe wprowadzeniem dziecka w świat muzyki kompozytorów europej-
skich) w odniesieniu do literatury dotyczącej aktywności ruchowej jako 
ważnego źródła rozwoju motorycznego i muzycznego dziecka, przedstawia 
zestaw zabaw muzyczno-ruchowych dla dzieci w wieku przedszkolnym 
z wykorzystaniem różnego rodzaju muzyki kompozytorów europejskich. 

Reasumując, tym razem „podróż po wybranych dziedzinach historii 
kultury europejskiej”5 odbywa się za sprawą dziecka, które poszczególni 
autorzy przedstawiają z różnych punktów widzenia, jako uczestnika sytu-
acji i zdarzeń znaczących dla danej postaci kultury, protagonistę dzieł lite-
rackich i plastycznych, odbiorcę przekazów kulturowych. Pozostaje wyrazić 
nadzieję, że postęp wiedzy dotyczącej człowieka we wczesnych fazach jego 
życia przyczyni się do pozytywnych przemian jego środowiska społecznego.

5  P. Rietbergen, Europa. Dzieje kultury, przeł. R. Bartołd, Warszawa 2001, s. 10.
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***

Większość zaprezentowanych w książce artykułów powstała na podsta-
wie referatów wygłoszonych podczas ogólnopolskiej interdyscyplinarnej 
konferencji naukowej „Dziecko w kulturze europejskiej” zorganizowanej 
przez Wydział Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie w dniach 11-12 czerwca 2015 r. pod patronatem JM Rektora 
SGGW, prof. dr. hab. Alojzego Szymańskiego. 

Zarówno konferencja, jak i publikacja włączone są w obchody 200-lecia 
istnienia Uczelni.

Patronom konferencji oraz wszystkim Osobom i Instytucjom, które 
przyczyniły się do wydania niniejszej publikacji składam najserdeczniejsze 
podziękowania.

Katarzyna Bogacka



Introduction

A child—a man or woman on the threshold of his or her life—represents 
hope and potential for the future, which is why children are of such value 
to the whole of society. Th is hope and potential is embodied in every new 
being; in successive generations children are the fundamental driving force 
behind the existence and development of society, which can either use 
them to serve other participants in society, or it can also ignore and even 
overlook them.

Th e context of these deliberations, in which the protagonist is the child, 
and which focus on the child’s position and well-being as a specifi c cat-
egory of mankind, is European culture—a permanently evolving product 
of the Judeo-Christian and Greco-Roman tradition. Th e Greek values of 
beauty, truth and goodness complemented with politicalness, religion and 
respect gave us a common tradition1 and sought ways of forging them into 
socio-political and educational systems so as to embody the ideal of man. In 
its current form it is sometimes compared with ‘the valuable material woven 
by generations of Europeans’ (Ratzinger),2 or an aggregate of the elements 
co-creating the cultural mosaic. It can also be said that this cultural mosaic 
assumed various forms in history because the components which constitute 
culture underwent re-evaluation repeatedly over the centuries. Th e changes 
that took place in religion, philosophy, ideology, the social order and civil-
ization—created a dynamic, complex context for the people living in Europe.

Which is why the question concerning the role of the child in culture 
is a complex one, and is one which should be asked constantly in order to 

1  See Słownik wiedzy o kulturze, ed. W. Antosik et al., Warsaw 2009, p. 314. 
2  Benedict XVI [J. Ratzinger], Occasione Diei quo stadium peragitur de dialogo inter  Culturam 

et Religiones, “Acta Apostolicae Sedis” 2009, no. 101, p. 57; Olaf Szczypiński, Chrześ cijaństwo 
jako źródło kultury europejskiej w myśli Josepha Ratzingera, chrzescijanstwo_jako_zro-
dlo_kultury.pdf (accessed 20/04/2016).  
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shape a conscious human and European identity. Th e answer, however, will 
be just as complex as the cultural mosaic and the conclusions will undoubt-
edly depend on the assumptions adopted.

Due to its age and the biological and social norms which shape society’s 
expectations of the child, it can be classed as a separate category of man. 
Th e potential relationships between the child and European culture were 
shaped by society’s perception of this relationship in concrete socio-cultural 
conditions in diff erent periods of history. Th e texts in this book answer the 
question of how these dependencies present themselves in the light of the 
authors’ fi elds of study, particular research trends and individual interests.

At this point the role played by comprehensive studies undertaken 
to date on the child and childhood and their cultural contexts should be 
emphasized. Topics associated with children gained popularity in academic 
discourse thanks to Philippe Ariès’s book,3 in which he argued that ‘child-
hood’ was a concept introduced in the early modern period and the ‘dis-
covery’ of this concept was connected with the development of privacy and 
family ties. Other books are also mentioned in literary reviews in which the 
child or childhood is treated as an independent topic or which give a his-
toric account of the subject.4

Although childhood had been the subject of academic studies and the-
oretical fi ndings much earlier, from the sixteenth to the seventeenth cen-
tury, the experience of childhood became an important characteristic of 
European society and culture, and the child itself was oft en the protagonist 
of genre scenes or portraits, whereas in the Middle Ages the only portray-
als of children could be found in sacred art. At the turn of the nineteenth 
and twentieth centuries, Freud began to redefi ne sexuality to include its 
infantile forms, which also gave rise to the fi rst theory (perhaps the most 
criticized one) which initiated an interest in child psychology. Th e psy-
choanalysis of children soon became a separate fi eld of study, particularly 
thanks to the British School. Jean Piaget’s innovative concept about the 
child’s cognitive development contributed to the dynamic development 

3  P. Ariès, Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach, [1st ed. 1960] Gdańsk 
1995. I. Kulesza-Woroniecka, Obraz dzieciństwa w pamiętnikach i wspomnieniach osiemna-
stowiecznych, in: W kręgu rodziny epok dawnych. Dzieciństwo, ed. B. Popiołek, A. Chłosta-
-Sikorska, M. Gadocha, Warsaw 2014.

4  See e.g. I. Kulesza-Woroniecka, Obraz dziecka i dzieciństwa w pamiętnikach i wspomnieniach 
osiemnastowiecznych, in: W kręgu rodziny epok dawnych. Dzieciństwo, ed. B. Popiołek, 
Warsaw 2014, pp. 362–63. The author mentioned important publications such as:
J.L. Flandrin, Families in Former Times, trans. A. Kuryś, Warsaw 1998; D. Żołądź-Strzelczyk, 
Dziecko w dawnej Polsce, Poznań 2002; J. Tazbir, Stosunek do dziecka w okresie staropolskim, 
“Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 1995, vol. 35, issue 3.
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of psychology covering the early years of life. Today the child is looked at 
more from a psychological perspective and it is this which determines what 
should be considered the auspicious development of the child rather than 
its medical condition. In academic discourse, however, the cultural aspects 
of the child’s development and functioning within society are also import-
ant, and it is this observation which is presented in this collective work 
entitled Dziecko w kulturze europejskiej [Th e Child in European Culture]. 
 Th e common thread running through these thirty texts is ancient and mod-
ern European culture. Th e book opens with a poetic essay by Ernest Bryll 
which acts like a prelude to the whole collection. Th e fi gure of Orszula 
Kochanowska ‘the child of Polish poetry’, mentioned in the essay, is not 
only important as the timeless protagonist of Jan Kochanowski’s Treny 
[Th renodies] but also highlights the ‘otherness’ of Polish poetry and thus 
the whole of Polish culture. Th e theme of love between the child and its 
parent, which is almost transcendent in Kochanowski’s work, and later in 
that of Bolesław Leśmian, prompts us to refl ect on its implications in today’s 
reality, particularly in Poland.

Th e texts, written by authors who represent various fi elds of study 
ranging from philosophy, pedagogy, sociology and psychology, as well as 
literature and art history—are focused around a few main theoretical and 
research trends which are grouped together into fi ve sections.

In section I, Conceptions of the Nature of a Child. Th e Symbolism of 
Childhood, selected philosophical approaches are discussed which are of key 
importance for examining the child and childhood. An attempt to answer 
the question about the philosophical underpinnings of how the child is 
perceived in culture can be found in Andrzej Korczak’s text which shows 
the child as a symbol of wisdom—which has its roots in the ancient Near 
East, a centuries-long historical perspective, and in various philosophical 
currents right up until contemporary wisdom literature in which the child 
symbolizes profound integration and contact with the deepest level of the 
human psyche. Th e contribution of mediaeval Th omistic philosophy is 
emphasized by Witold Brzeziński, who discusses the essence of childhood 
contained in the treatise of Wilhelm Perald, a thirteenth-century French 
theologian and preacher who has a critical attitude to man’s earliest years. 
Childhood weaknesses, which result from ‘original sin’ can be overcome 
by teaching and raising the child.

Th e next two texts discuss the early modern reductionist notions and 
concepts of human nature in the early years of its development. Kazimierz 
Korab writes about the Genevan philosopher Jean-Jacques Rousseau and 
his ideas regarding the raising and education of children, which he con-
fronts with the regrettable picture of Rousseau’s personal life, to show their 
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impact on modern theories and university education practices in Poland. 
Henryk Raszkiewicz also alludes to the problem of eliminating the spiritual 
sphere from the upbringing and education of the child and suggests that the 
child should be studied as a person, a social, cultural, historic and spiritual 
being. Because a child will only be perceived as a real child when it is fi rst 
accepted as a symbolic being.

Th e second section of the book, which is the longest, contains the 
results of studies of European literature from various periods dating from 
antiquity to the present day. Th ey describe the fundamental aspects of the 
child’s participation in culture—covering areas such as values, death, rela-
tionships with signifi cant people, and the manner in which people relate to 
children. Dominika Budzanowska-Weglenda’s article is about the earliest 
literary source, from a chronological perspective. Referring to the litera-
ture of Ancient Greece, and also epigraphs, she shows the consistency of 
the attitude of a father—a worshipper of Apollo initiated in the Dionysian 
mysteries—to the death of his child in the face of Middle Platonic phil-
osophy which believed in an aft erlife full of happiness.

Th e Rev. Józef Roman Maj refl ects on childhood as an existential task, 
encompassing the world of culture; these early memories are preserved in 
the personal experience of each person in the form of ‘values which have 
not been lost’. Th e author develops his argument using numerous exam-
ples of motifs and themes in Polish culture—both in literature and art—
connected with childhood. He draws attention to the fact that in contrast 
to Western European literature, Polish literature about childhood is closer 
to wisdom literature and therefore to universal values of childhood. Marta 
Cywińska’s article analyses the place of children and young people in the 
literature of the Polish Eastern Borderlands in the interwar period. Based 
on selected works written in this milieu, the author shows childhood and 
the early experiences of witnesses and participants in historic events in the 
Poland of the interwar period.

Estera Głuszko-Boczoń turns to the novels of the German Nobel prize 
winner Hermann Hesse which describe a picture of childhood and an ado-
lescence full of dreams (Bildungsroman). Living at the turn of the nine-
teenth and twentieth century, Hesse included autobiographical themes 
under the infl uence of psychoanalysis. Marius Miheţ emphasizes that 
in Romanian literature the child was depicted in diff erent ways in vari-
ous political realities—communist and post-communist Romania. In the 
latter period, what the author considers important are freedom to reinter-
pret values, narration from a child’s point of view and the infl uence 
of new literary trends, as well as the sociological, anthropological and 
psychoanalytical perspective.
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Th e next two articles are about contemporary literature, the protagonists 
are children or the books are designated for children. Kornelia Ćwiklak 
discusses the nature of children’s evil, and analyses the relations between 
the concept of evil and childhood in contemporary Polish literature. Is the 
image of the Enfant terrible the result of an individual’s predisposition or 
bad upbringing in the adult world? Dominik Borowski confronts his ana-
lysis of literary portraits of teenagers in contemporary prose with the way 
adolescence is described in sociological, psychological, pedagogical and 
anthropological research. Special attention is paid to individualization and 
generalization in the creation of the characters.

In addition to the dominant themes in this part of the book which 
consist of an analysis of novels and poetry, there are also genres which are 
particularly associated with childhood—fairytales, children’s songs, and 
children’s folklore. Małgorzata Ratajczyk attempted to organize the ‘typ-
icality’ of children’s characters which appear in the European canon of 
magic (fantastic) fairytales. Based on a substantive analysis, she defi nes the 
protagonists with regard to their typical characteristics and diff erences in 
relation to their non-literary categories. Making use of a functional ana-
lysis, she explores the relationships and dependencies of child protagonists 
on elements of the world depicted in the fairytale. 

Anna Jeziorkowska-Polakowska examines the phenomenon of the well-
known popular song Ten Brothers—of which there are countless variations—
which transgresses the fi eld of children’s literature (which Jerzy Cieślikowski 
called ‘fourth’ literature). Its origins in biblical times are presented, and how 
the song operates in adult literature, and how it documents tragic events 
in the history of mankind.

In his article concerning the traditions and contemporary realities of 
Children’s folklore, Florin Cioban discusses the contents of this type of lit-
erature in order to deal more closely with works which for centuries have 
been important in the upbringing, education and games of children, and 
which contain various invocations to various phenomena of nature: ani-
mals, birds, insects and plants.

Th e material contained in section III, Upbringing and Education—
Between Th eory and Praxis, alludes to Greek paideia—also understood as 
enculturation and its eff ects. All the articles discuss both education as an 
achievement of a specifi c idea and identify the factors which confound its 
implementation. Beata Sufa writes about the process of shaping creative 
attitudes in children who express curiosity and who express themselves 
through play, taking into account the important role of the teacher as the 
person who inspires the child’s creative activities. Anna Gołębiowska out-
lines the idea and practice of educating children in democratic schools where 
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teachers have respect and trust for the pupils, teaching them responsibility 
and self-esteem. According to the author, only this kind of education can 
respond to the changes taking place in the contemporary world.

Th e next two texts are of a historic nature. Kinga Kimic writes about 
the idea and functioning of W. E. Rau children’s gardens in Warsaw in the 
years 1899–1939. Referring to modern European solutions, they contrib-
uted to drawing attention to the needs and opportunities off ered by a well-
rounded development, but one which allowed children and young people 
to be raised according to the underlying principles. Andrzej Smolarczyk 
presents the very diffi  cult day-to-day conditions and education of chil-
dren viewed against the economic, social and cultural backwardness of the 
Polesie region during the interwar period. Th e author sees the reasons for 
this state of aff airs in the traditionalism of the rural population, the infl u-
ence of the Orthodox church on the raising and education of children, as 
well as the traditional Russian educational system, the failure of the school 
system, the lack of school buildings, and teaching aids, and the diffi  culties 
the children faced getting to school.

Th e situation of children starting their schooling in present day Poland 
is the subject of the next two articles. Ewa Skrzetuska argues that preparing 
the child for its (social) role as a pupil requires deliberate actions aimed at 
the whole of the child’s environment and should be considered on a par 
with its intellectual preparation for school; this is very important—if only 
to motivate the child to learn. Th e lessons learned from the perspective of 
the teacher are supplemented by sociological methodology. Based on the 
results of existing or of their own studies, Joanna Wyleżałek and Agnieszka 
Denisiuk-Geneja show that parents and not the state should decide about 
the age at which children start learning in order to create an education sys-
tem in which there are more opportunities for success than threats.

In modern schools the child faces new challenges connected with the 
fact that digital technology is now dominating reality. Beata Gofron touches 
upon this problem providing us with a vision of the school of the future, 
in which pupils and teachers will constitute a learning community with 
shared access to modern information and communication technologies, 
and will work mainly on projects communicating with one another on the 
school learning platform.

Th e authors of Section IV, Th e Child and Pathology of the Family, Society 
and the Political System, discuss a wide range of threats and situations which 
either hinder or even prevent the child’s normal development. Th ese factors 
aff ect the child as a human being, sometimes even its biological existence. 
Th e problems raised here do not entirely cover the ‘dark side’ of European 
culture and the reader will easily discern the ‘empty spaces’, historical and 
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personal experiences, which have not been discussed in this selection. Ewa 
Muszyńska presents the diffi  culties of raising a child in a dysfunctional fam-
ily which result in traumatic childhood experiences and can even lead to 
mental disorders in adulthood. Talking through and organizing the experi-
ences of a diffi  cult childhood may prevent the formation of a child’s untrue 
identity. Based on studies which she carried out in a shelter for underage 
boys, Małgorzata Herudzińska shows that the family environment occupies 
a special place among the many risk factors which can lead to social mal-
adjustment and juvenile delinquency. Sometimes the pathology aff ecting 
children has a very clear socio-political background, such as in the case of 
Euro-orphans in Poland. Marzena Kruk set herself the objective of diagnos-
ing this problem and presenting selected results of her qualitative research 
conducted with children of migrant families in Poland.

Th e approach to European culture has been reassessed aft er experien-
cing the devastating totalitarian systems of the twentieth century. Kamilla 
Łaguna-Raszkiewicz referred to them as ‘non-places’ (M. Augé) and, based 
on the memoires of exiles in the gulags, shows why it was children who 
suff ered the most under the Stalinist system.

In section V, Th e Child in the Fine Arts. Th e Child and Music, issues 
related chiefl y to the iconography of children in the arts are discussed. 
Katarzyna Bogacka shows the symbolic signifi cance of the separate (not 
included into fi gural groups) perceptions of children in mediaeval and 
early modern goldsmithery in Europe, including in Poland. Oleksandr 
Okhrimenko discusses the subject of the child in English miniatures of the 
High Middle Ages which adorned various types of illuminated scripts. Th e 
Old (eleventh century) and New (twelft h century) Testaments are illustrated 
with scenes in which the child holds a central place; separate miniatures 
depict Mary with the Child Jesus. Jan Wiktor Sienkiewicz discusses the 
theme of the child in art and sculpture by Polish artists active in London 
aft er the Second World War and who remained in Great Britain. Th is sub-
ject has so far been overlooked in offi  cial studies of Polish art history. He 
shows the relationship between the artists’ personal fate and their depict-
ing or neglecting to depict diffi  cult and oft en painful subjects associated 
with children.

Th e fi nal article in this section refers to the preparation of the child for 
participating in artistic culture. Bernadeta Kosztyła (Musical and Motion 
Games as a Child’s Introduction into the World of Music by European 
Composers) presents a set of music and movement games for children 
of pre-school age using diff erent kinds of music by European composers 
with reference to literature concerning physical movement as an important 
source of the child’s motor and musical development.
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To sum up, this ‘journey through selected areas of the history of European 
culture’5 is accomplished through the child—which the individual authors 
have presented from diff erent points of view—as a participant in situations 
and events signifi cant for various forms of culture, as the protagonist of 
literary works and art, and recipients of cultural transfers. It is only to be 
hoped that the progress of knowledge concerning man in the early stages 
of his life will contribute to positive changes in the social environment.

*   *   *

Th e majority of the articles in this book were based on papers presented 
during a national interdisciplinary conference in Poland entitled ‘Th e Child 
in European Culture’ organized by the Department of Social Sciences of the 
Warsaw University of Life Sciences on 11–12 June 2015 under the aegis of the 
Rector of SGGW, Prof. Alojzy Szymański. Both the conference and publica-
tion are part of the celebration of the 200th anniversary of the University.

I would like to thank most warmly the honorary patron of the confer-
ence as well as all those persons and institutions who contributed to mak-
ing this publication possible.

Katarzyna Bogacka

5  P. Rietbergen, Europa. Dzieje kultury, trans. R. Bartołd, Warsaw 2001, p. 10.



Ernest Bryll

Prolog: Orszulka

Zaiste miałem wykład, a raczej niepewną  opowieść o Orszulce Kochanowskiej 
dziecku poezji polskiej. Ale taki wprost z kapelusza. Spróbuję, bo dręczycie 
okrutnie, przypomnieć sobie o czym mówiłem.

To przecież zastanawiające, dlaczego tak poszło w naszym odbiorze 
najważniejszych pierwszych wierszy polskich, że parę słów o śmierci małej 
dziewczynki stało się najważniejsze. Przecież był to czas, kiedy coraz sil-
niej znacząca Polska odnosiła ogromne zwycięstwa, swoje światowe sukcesy 
i miała swoich znanych na świecie ówczesnym herosów. I sławną bitwę grun-
waldzką i legendę Zawiszy Czarnego, zwycięzcy wielu turniejów, legendę 
rycerstwa wielu krajów. 

I jeśli poezja buduje dom polski w czasie Jagiellonów czy wielkich kam-
panii Batorego – to czemu nie jest to zamek, twierdza? Czemu nie dwór 
królewski na miarę „Dworzanina” Górnickiego czy obywatelskich pism 
Modrzewskiego lub innych pisarzy, fi lozofów z tej już paropokoleniowej 
elity polskiej.

Szło w te strony i wcześniej – gdy Gall Anonim tworzył legendę Piastów, 
a szczególnie Bolesława Krzywoustego. Gdy Długosz budował mity o cza-
sach pradawnych, smokach, Krakach. 

W tych pokoleniach przecież wychował się Kochanowski. O jego to 
matce piszą z uszanowaniem dla jej wiedzy wielcy tego czasu. On sam – 
modelowy prawie obywatel wielkiej, rodzącej się koncepcji Rzeczypospolitej 
obojga narodów. Nie poeta samorodny, ważny ale samoswój – ale wysoko 
kształcony, rozumiejący skomplikowany czas powstającej potęgi, jaką sta-
wała się Rzeczypospolita. Obyty, wysokiej miary intelektualista.

I nagle Treny. Jakby zupełnie z innej krainy odczuwania. Nie bardzo 
najpierw rozumiane i cenione. Pisze wydawca poezji Kochanowskiego Janu-
szowski w zbiorze wierszy wydanym już po śmierci poety (lata 1585/1586), że 
wielu współczesnych miało za złe, a przynajmniej nie pochwalało tego, iż nie-
fortunny ojciec w ten sposób uczcił pamięć małego, dwuipółletniego dziecka.
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Treny uważano za błahe, poświęcone sprawom mało ważnym. Zresztą 
dlaczego taki wybuch żalu po śmierci tego dziecka? Dziś głupie i przykre 
pytanie, ale w czasach gdy ludzie zbyt bali się przywiązywać wagę do takich 
nie w pełni jeszcze uformowanych istot, bo w tym wieku dzieci umierały tak 
często, że odbierano to prawie jak prawo przyrody. Zresztą Kochanowski 
miał wiele dzieci, wiele zmarło – jak to dzieci. Jedna córeczka właśnie w cza-
sie kończenia Trenów – dał poeta wzmiankę o niej po zamknięciu cyklu. 
Ale tylko wzmiankę.

Legenda polska widzi jednak Orszulkę jako dziecko wyjątkowe. Mówiące 
wcześnie, składające wiersze. A co ważne, Orszulka jest istotą domu 
w Czarnolesie. I nic to, że wielki Zamoyski, najbliższa osoba przy Batorym 
i stary przyjaciel Kochanowskiego, naciska na poetę, aby nie bawił się 
w małe sprawy. Chce poematu o zwycięstwach króla Batorego. A były to 
wielkie zwycięstwa. Takie które otwierały drogę do wielkości obu narodów 
Rzeczypospolitej, Takie, co wydawało się, ustalają bieg dziejów. Kochanowski 
też tak uważał. I napisał poemat żądany Po łacinie – ale dlatego, że tylko po 
łacinie mógł go odczytać czy odsłuchać król Stefan. Kochanowski czuł się kimś 
z tego marzenia, był przecież i wojskim sandomierskim (nie byle jaki to urząd).

A jednak została Orszulka.
Ale jak? Każdy kto czyta Treny czuje, że zamierzone były wedle reguł 

obowiązujących ówcześnie pełnego wiedzy poetę. Zaczynały się od „łez 
Heraklitowych”, „skarg Symonidowych”, budowały mozolnie całą ustaloną 
przez reguły europejskie konstrukcję żalu. Po to, aby się wreszcie ta konstruk-
cja zawaliła i na pierwszy plan wyszło wołanie, co nigdy już nie zamilknie 
w naszej poezji. Mówiąc: poezji – myślę, i to może przede wszystkim, o tych, co 
ją przeżywają, nie o tych, co ją, nawet najtrafniej, starają się włożyć w uczone 
księgi. Nagle parę wierszy w paru najważniejszych „Trenach”, nagle płacz 
nad sukienkami dziecka, stylizacja ludowej pieśni ślubnej na pieśń żałobną.

I powstał dom w Czarnolesie, a w nim dziecko poezji polskiej. Jest 
prawda wielka jak mit, legenda. Tak wielka, że nikt przez wieki nie podjął 
naprawdę sprawy, nie dał odpowiedzi na ojcowe pytania o wieczność, o to, 
czy Orszulka jest, jeśli jest? O to, jak tam jest ona? Dopiero Leśmian po 
wiekach napisał wiersz wielki o tym, jak to żyje i czeka Orszula w zaświa-
tach. Jak tam ona ma się u Boga i jak tam Bóg istnieje w Orszulce. Wielki 
wiersz. Wrócę do niego na koniec.

A póki co – cóż jest, jeśli jest, w istocie najważniejsze w tym domu poezji 
polskiej w Czarnolesie?

Pomyślmy. Opisy Reya, który wcześniej budował ten pierwszy dom 
polski – tak samo jak Czarnolas średniozamożny, wiedzący o wszystkim, 
co ważne w Rzeczpospolitej, ale żyjący sobie spokojnie – jest jakby wstę-
pem do domu Orszulki. Zresztą naprawdę istotny i realny po reyowsku jest 
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ogród. Warzywnik. Niebywała, osobiście doświadczana wiedza o uprawianiu 
takiego ogrodu. Pewno i taki był w Czarnolesie.

Ale pewno był. Na pewno dom Czarnoleski istnieje przez pustkę, którą 
uczyniła śmierć dziecka. Przez to, że „pełno nas, a jakoby nikogo nie było”. 

Zastanówmy się nad takim budowaniem domu. Jest pełny bo pusty. 
Jest dojmujący przez żal, w którym się go opisuje. Przez jakieś niebywale 
dojmujące w swej realności istnienie wywołane właśnie przez odjęcie, brak, 
nieistnienie – bo przecież o taką też pustkę idzie.

Dziwne to i jakże prorocze. Oto w czasie, kiedy historia buduje 
Rzeczpospolitej szansę na Dom Imperium – powstaje wiersz o domu ist-
niejącym przez odebranie. Nie chcę tu naciągać zbyt wielkich analogii, ale 
ten dom odebrany stanie się potem domem naszej poezji. Starczy tu sięgnąć 
do Mickiewicza „O czym tu dumać na paryskim bruku”. Ale to supozycja. 
Rzecz do zauważenia. Na razie dziwna rzeczywistość przez brak, dojmująca 
realność przez opis jakby braku po czymś.

I zastanawiające: czemu akurat takie widzenie wzbudziło w niewiele lat 
po niedocenieniu „Trenów” ich szaloną popularność. Istnienie tak wiel-
kie, że zapomina się o poecie, a pamięta o tym co przekazał. No, tu tro-
chę przesadziłem. Nie jest tak z Kochanowskim, jak o wieki późniejszym 
Franciszkiem Karpińskim, którego kilka wierszy każdy w Polsce pamięta, 
bo jak nie pamiętać „Bóg się rodzi”, „Wszystkie nasze dzienne sprawy”, 
czy „Już miesiąc zaszedł, psy się uśpiły” – pamięta, a zapomniał o autorze 
tych pieśni. 

Kochanowski został jako poeta. Ogromny. Pamiętany. 
I została Orszulka.
Dlaczego uważam wiersz Leśmiana za taki ważny? Ponieważ uważam 

go za odpowiedź na pytanie wielkie, wypłakane przed wiekami. 
Przeczytajmy ten wiersz.

„Urszula Kochanowska”

Gdy po śmierci w niebiosów przybyłam pustkowie,
Bóg długo patrzał na mnie i głaskał po głowie.

„Zbliż się do mnie, Urszulo! Poglądasz, jak żywa...
Zrobię dla cię, co zechcesz, byś była szczęśliwa.”

„Zrób tak, Boże – szepnęłam - by w nieb Twoich krasie
Wszystko było tak samo, jak tam – w Czarnolasie!” – 

I umilkłam zlękniona i oczy unoszę,
By zbadać, czy się gniewa, że Go o to proszę?
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Uśmiechnął się i skinął – i wnet z Bożej łaski
Powstał dom kubek w kubek, jak nasz – Czarnolaski.

I sprzęty i donice rozkwitłego ziela
Tak podobne, aż oczom straszno od wesela !

I rzekł: „Oto są - sprzęty, a oto - donice.
Tylko patrzeć, jak przyjdą stęsknieni rodzice!

I ja, gdy gwiazdy do snu poukładam w niebie,
Nieraz do drzwi zapukam, by odwiedzić ciebie!”

I odszedł, a ja zaraz krzątam się, jak mogę -
Więc nakrywam do stołu, omiatam podłogę -

I w suknię najróżowszą ciało przyoblekam
I sen wieczny odpędzam - i czuwam - i czekam...

Już świt pierwszą roznietą złoci się po ścianie,
Gdy właśnie słychać kroki i do drzwi pukanie...

Więc zrywam się i biegnę! Wiatr po niebie dzwoni!
Serce w piersi zamiera... Nie!... To – Bóg, nie oni!...

Co dla mnie w nim najważniejszego? To, że Kochanowski udając się 
po śmierci z matką Orszulki do wieczności, znajdzie się najpierw w domu 
czarnoleskim. Wypieszczonym, wychuchanym przez Orszulkę.

I jakże ważna jest odpowiedź na pytanie o Boga, które pada w Trenach. 
Bóg w wierszu leśmianowskim zbudował Orszulce ten dom dla oczekiwa-
nia ukochanych rodziców. Bóg (co jest wielką mistyczną metaforą) nie ma 
pretensji o to, że dla Orszulki ważniejsi są rodzice. Bóg to rozumie. Przecież 
jest w tej miłości. 

Naprawdę są wielkie krainy w polskiej poezji metafi zycznej. Odmienne 
niż gdzie indziej w Europie, ale godne Jana od Krzyża czy świętej Teresy. 
Niedoceniane przez znawców naszej literatury. Bo jakby w tym nie jeste-
śmy my Polacy dobrzy. Wolimy sielanki metafi zyczne czyli prostotę pieśni 
nabożnych. A i prostota tych pieśni, naiwność nie jest prawdą. Ale to nie 
temat tego wykładu, choć powiedzieć i o tym warto. 

Ważny jest ten dom Czarnoleski dojmujący przez brak, pustkę. Arcyważna 
jest Orszulka. Jej postać nadaje najważniejszy ton naszej poezji. Ważna jest 
przez to, że pustki uczyniła. Jakże głębokie. Jakże budujące inną drogę poezji 
polskiej. Jakże wielce konkretne przez ten brak, co buduje zastanawiającą 
rzeczywistość niejednego wielkiego polskiego wiersza.



CZĘŚĆ I

KONCEPCJE NATURY DZIECKA.
SYMBOLIKA DZIECIŃSTWA





Andrzej Korczak 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Obraz dziecka w tradycji mądrościowej 

Obraz dziecka w Starym Testamencie

Pisać o dziecku to pisać o największej radości tego świata. Trudno wyobra-
zić sobie, że obraz dziecka, użyty jako symbol, nie od razu zadomowił się 
w mitologii i literaturze mądrościowej. W mitologiach Międzyrzecza nie 
występuje w ogóle. W Starym Testamencie obraz dziecka pojawia się sto-
sunkowo rzadko. Poza jednym enigmatycznym fragmentem w proroctwie 
Izajasza1 nie występuje jako prawdziwy, pełnokrwisty symbol, ponieważ 
nie odwołuje się do cech intymności i niewinności, jakie posiadają dzieci. 
Funkcjonuje raczej jako symbol błogosławieństwa Bożego, a w przypadku 
śmierci – jako symbol sprawiedliwej kary zesłanej przez Boga. Dla starote-
stamentalnej wiary fundamentalne znaczenie posiada boska obietnica dana 
Abrahamowi, że stanie się protoplastą licznego ludu. Księga Rodzaju opo-
wiada, że patriarcha nie mogąc doczekać się prawowitego potomka, stał się 
ojcem dziecka swojej niewolnicy Hagar, a potem, cudownym sposobem, 
ojcem dziecka swojej żony Sary2. Ostatecznie od jego dwóch synów wywo-
dzą się dwa wielkie ludy. Syn Abrahama i Sary – Izaak pojawi się jeszcze 
w słynnym epizodzie, kiedy Bóg wystawia Abrahama na próbę, spraw-
dzając, czy nie odmówi mu ofi ary ze swego jedynego prawowitego syna3. 
Epizod ten był wielokrotnie komentowany. Dla naszych rozważań ważne 
jest, że w tym wypadku dziecko i to, co się z nim dzieje jest znakiem relacji 
pomiędzy Bogiem i człowiekiem, a nie istnieje ono niezależnie jako symbol 
posiadający samodzielne znaczenie.

1  Ks. Iz. 9, 5: „Albowiem dziecię narodziło się nam, / syn jest nam dany / i spocznie władza 
na jego ramieniu, / i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, / Ojciec Odwieczny, Książę 
Pokoju”.

2  Ks. Rdz. 15, 1–21, 21. 
3  Ks. Rdz. 22, 1–22, 18.
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Podobną sytuację poświęcenia dziecka dla boga znajdujemy w mito-
logii greckiej. Stało się to na samym początku wyprawy przeciwko Troi. 
Tylko ofi ara córki Agamemnona Ifi genii mogła uśmierzyć gniew Artemidy 
i umożliwić zwycięską wyprawę. Ojciec odmawia zgody na taką ofi arę. 
Achilles – zakochany w Ifi genii – gotów jest bronić jej przeciwko całemu 
wojsku, które domaga się ofi ary. Wtedy mała dziewczynka wprawia wszyst-
kich w najwyższe zdumienie – sama decyduje się na ofi arną śmierć. Bogini 
porywa Ifi genię do swojej świątyni i czyni z niej swoją kapłankę, a na ofi arę 
pozostawia łanię4. Wiemy, że Artemida była boginią dziewictwa oraz łowów, 
a zwierzęciem, które w szczególny sposób sobie upodobała, była właśnie 
łania. Dlatego opowieść o ofi arowaniu Ifi genii jest jedną z wielu opowie-
ści, w których występuje substytut ludzkiej ofi ary w postaci zwierzęcia5. 
Niektórzy uczeni twierdzą, że zarówno żydowski, jak i grecki mit o nie-
doszłej ofi erze z człowieka i zastąpieniu jej ofi arą ze zwierząt wyraża m.in. 
odejście od ofi ar z ludzi w kulturach śródziemnomorskich. 

Bardzo intrygujący obraz dzieci znajdujemy w Księdze Hioba. Przypowieść 
o Hiobie zaczyna się prezentacją jego majętności i tego wszystkiego, co 
otrzymał od losu z woli Boga. Oprócz licznych dowodów błogosławieństwa 
Bożego posiada również siedmiu synów i trzy córki. Liczby te mają bez wąt-
pienia znaczenie symboliczne, ale nie wpływają na znaczenie obrazu dziecka 
w tej opowieści. Ich opis posiada znaczenie jedynie dla ukazania godnej 
podziwu sytuacji samego Hioba. „Często synowie jego ucztowali w swoich 
domach – każdy dnia swego – zapraszając do siebie trzy swoje siostry, które 
razem z nimi jadły i piły. A gdy zamykało się koło biesiadnych dni, Hiob 
posyłał po swoje dzieci i oczyszczał je, a potem wstawał wczesnym rankiem 
i za każdego z nich składał całopalną ofi arę, myśląc: A może dzieci moje 
dopuściły się grzechu i Boga wyrzuciły ze swoich serc?”6 Przypowieść opi-
suje, jak Szatan, za pozwoleniem Boga, niszczy wszystkie majętności Hioba 
oraz wszystkie dowody błogosławieństwa Bożego, jakie ten posiada, w tym 
również życie jego dzieci7. Znana jest reakcja Hioba na te doświadczenia:

Wówczas Hiob wstał, 
Rozdarł swoją suknię i ostrzygł włosy, 
A potem w pokorze padł na ziemię 
I rzekł: „Nagi wyszedłem z łona mej matki, 

4  T. Zieliński, Starożytność bajeczna, Warszawa 1995, s. 339–343.
5  W. Lengauer, Religijność Starożytnych Greków, Warszawa 1994, s. 95–100.
6  Cztery Poematy Biblijne, przeł. R. Brandstaetter, Warszawa 1972, s. 49.
7  „Gdy twoi synowie i twoje córki / Jedli i pili wino / W domu swojego najstarszego brata, 

/ Nagle zerwała się od pustyni gwałtowna wichura, / I wstrząsnęła czterem węgłami domu, 
/ który rozpadł się, grzebiąc twoje dzieci”. Ibidem, s. 51.
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I nagi tam powrócę. 
Pan dał, Pan zabrał, 
Niech będzie błogosławione imię Pańskie”8. 

Zgoda Hioba na tę dramatyczną sytuacją, w tym na śmierć swoich dzieci, 
jest dowodem bezinteresownej wiary w Boga i zasługuje na pochwałę autora 
opowieści. Nie będę streszczał całości poematu, ponieważ obraz dzieci poja-
wia się znowu na jego końcu, kiedy Hiob uzyskuje jeszcze liczniejsze dowody 
błogosławieństwa Bożego niż posiadane na początku.

I Pan błogosławił więcej nowym 
Niż minionym czasom Hioba, 
I pożarł Hiob czternaście tysięcy owiec, 
I sześć tysięcy wielbłądów, 
I tysiąc wołów pod jarzmem, 
I tysiąc oślic. 
I miał też siedmiu synów i trzy córki9.

Również w Trenach Jeremiasza dwa razy wspomniane są dzieci ginące 
z głodu po zdobyciu Jerozolimy przez Asyryjczyków i dwa razy akty kani-
balizmu, których ofi arą padały dzieci10. 

Obraz dziecka w mitologii egipskiej i greckiej

Śmierć dzieci jako kara za pychę występuje również w mitologii greckiej. 
Najbardziej znana jest opowieść o Niobe, która chełpiła się przed bogami 
tym, że powiła aż dwie siódemki dzieci, siedmioro dziewcząt i siedmioro 
chłopców, podczas gdy Leto jedynie dwoje, Apollina i Artemidę11. Śmierć 
dzieci, rozumiana jako kara za grzech matki, występuje równie jaskrawo 
w opowieści o Medei12. Bardziej zbliżony do prawdziwego symbolu jest zaś 
obraz dziecka w mitologii egipskiej. Wiedziony ambicją bóg Set zamordował 

8  Ibidem, s. 52.
9  Ibidem, s. 155.
10  „Spójrz, o Panie, i zobacz, komu to uczyniłeś? Czy niewiasty musiały zjadać owoc swego 

łona niemowlęta troskliwie piastowane?” Ibidem, s. 167. „O, szczęśliwsi byli ci, którzy 
zginęli od miecza, / Od tych, którzy zginęli śmiercią głodową; / Ona ich z wolna pochła-
niała i trawiła / Z powodu ziemi jałowej. / Czułe niewiasty własnymi rękami / Gotowały 
swe dzieci, które były ich pożywieniem / W dniu klęski córki mojego ludu”. Ibidem, s. 175.

11  R. Graves, Mity greckie, przeł. H. Krzeczkowski, Warszawa 1974, s. 243–245.
12  Ibidem, s. 557–559.
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swego brata Ozyrysa13, bogowie jednak wskrzesili go na chwilę i jego żona 
Izyda zaszła z nim w ciążę14. Set prześladował przyjaciół zamordowanego 
władcy i poszukiwał Izydy, obawiając się zemsty prawowitego dziedzica 
tronu. Dlatego Izyda ukrywała się w delcie Nilu i w lichej kryjówce powiła 
Horusa, który był prawowitym panem świata, władcą nieba i ziemi. „Gdy 
rozległo się kwilenie nowo narodzonego dziecka, wiatr porwał jego płacz 
i poniósł po bagnach, obwieszczając wszelkiemu żywemu stworzeniu naro-
dziny króla. Spod ziemi wypełzło siedem skorpionów – strażników Izydy, 
które od tej pory miały strzec tego, który w przyszłości zapanuje nad światem 
i zjednoczy oba kraje”15 – opowiada mit. Postać Horusa – Dziecięcia, ina-
czej Harpokratesa, któremu grozi śmierć z rąk uzurpatora boskiego tronu, 
oraz postać jego matki Izydy, to bardzo częste tematy w mitologii egipskiej. 
W całym późnym okresie, a zwłaszcza w okresie ptolemejsko-rzymskim 
wielką popularność uzyskały fi gurki z brązu, przedstawiające małego Horusa 
jako dziecko z palcem w buzi czy też Izydę trzymającą dziecko na kolanach 
– pisze Andrzej Niwiński w pracy Mity i symbole religijne Starożytnego 
Egiptu16. Podobną historię znajdujemy w mitologii greckiej. Cudem ocalony 
przez matkę bogów Reę malutki Zeus, przyszły władca bogów i ludzi, musi 
ukrywać się w górskiej grocie17. Daleko od bogów i ludzi wzrasta karmiony 
przez pszczoły i mityczną kozę Amalteę, którą nagrodzi za to słynnym rogiem 
obfi tości, zwanym rogiem Amaltei18. Płacz malutkiego Zeusa jest zagłu-
szany przez słynny taniec z mieczami w wykonaniu mitycznych Kuretów19.

Bardzo zbliżonym symbolem do dziecka prześladowanego, równie często 
występującym w mitach starożytnych, jest dziecko porzucone. W związku 
z tym, że w wielu mitologiach świata ziemię uważano za matkę wszystkich 
ludzi, dziecko porzucone z jakichkolwiek powodów uważano za ofi arowane 
Matce-Ziemi. To ona miała zdecydować o tym, czy ma ono umrzeć, czy 
przeżyć20. Kosmiczna samotność porzuconych dzieci, z których najbardziej 
znani są żydowski Mojżesz i grecki Edyp, stymuluje ich wyjątkowość. Eliade 
pisze w Traktacie o historii religii: „Dziecko podrzucone matce-ziemi, ura-

13  W. Bator, Religia Starożytnego Egiptu. Perspektywa religioznawcza, Kraków 2012, s. 332–
333.

14  Ibidem, s. 334.
15  A. Wach-Brzezińska, Mity Starożytnych Egipcjan, Wrocław 2006, s. 116.
16  A. Niwiński, Mity i symbole religijne Starożytnego Egiptu, Warszawa 1984, s. 215. Por. 

W. Bator, op. cit., s. 335–338.
17  Hezjod, Narodziny bogów (Th eogonia), przeł. J. Łanowski, Warszawa 1999, s. 470–484.
18  M. Pietrzykowski, Mitologia Starożytnej Grecji, Warszawa 1985, s. 24.
19  J.L. Weston, Legenda o Graalu: od starożytnego obrzędu do romansu średniowiecznego, 

przeł. A.H. Bogucka, Warszawa 1974, s. 118–120.
20  M. Eliade, Traktat o historii religii, przeł. J. Wierusz-Kowalski, Łódź 1993, s. 244.
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towane i wychowane przez nią, nie może już dzielić losów innych ludzi, 
ponieważ powtarza kosmogoniczny moment początków i rozwija się w śro-
dowisku elementów, a nie na łonie rodziny. Dlatego też herosi i święci 
wywodzą się spośród dzieci porzuconych. Sam fakt, że matka-ziemia (lub 
macierze-wody) ochroniła dziecko i obroniła je przed śmiercią, przeznacza 
je do wielkiej przyszłości, niedostępnej dla ogółu śmiertelników”21.

Zarówno mitologia grecka, jak i żydowska zawiera opowieść o porzu-
conych dzieciach, które po osiągnięciu dorosłości stały się bohaterami 
ludów czy miast. Najbardziej znani bohaterowie to grecki Edyp, żydowski 
Mojżesz i protoplaści Rzymu: Remus i Romulus – wykarmieni przez wil-
czycę. Martin West przytacza „kilka orientalnych przykładów wykorzy-
stania motywu porzucenia niemowlęcia, które, umieszczone w koszyku, 
powierzone zostaje nurtom rzeki”22. Najbardziej znane to Sargon, król aka-
dyjski, i Cyrus Wielki23. Jest to prastary motyw mitologiczny. Widzimy, że 
motyw prześladowanego dziecka, którego przeznaczeniem jest władza nad 
wszystkimi mocami boskimi lub władza na państwem, występuje w wielu 
różnych mitologiach i zmityzowanych historiach władców, skąd przejęli go 
pierwsi chrześcijanie.

Prawdziwe cechy dziecka, takie jak niewinność, brak doświadczenia 
czy spontaniczność, pojawiają się dopiero w micie o Erosie oraz w micie 
o Heraklesie. Jedni utrzymują, że Eros jest najstarszym bogiem, bo wylągł 
się z pierwotnego jaja, z którego powstał świat. Inni, że jest synem Zeusa 
i Afrodyty lub Irydy i Wiatru Zachodniego24. Jeszcze inni uważali, że jest 
synem Aresa i Afrodyty25. W każdym razie „był to chłopak rozbrykany, nie 
okazywał szacunku należnego wiekowi czy stanowisku, ale krążył wszędzie 
na swych złotych skrzydłach, raził ostrymi strzałami bez namysłu i potrzeby, 
rozpalając w sercach straszliwy ogień”26 – pisze wielki znawca antyku Robert 
Graves. Nic dziwnego, że tak nieodpowiedzialnego boga nie zaliczano do 
olimpijskiej dwunastki, chociaż posiadał liczne sanktuaria. W czasach archa-
icznych widziano w nim nawet jedną z Ker, czyli boskich klęsk. Dopiero 
orfi cy nadali mu mistyczne znaczenie, a poeci rysy sentymentalne, utrwa-
lone na długo w kulturze europejskiej.

Herakles to jeden z najpopularniejszych bohaterów mitologii greckiej. 
Heros ten był bardzo gorąco wyczekiwany, zwłaszcza przez Zeusa, który jako 

21  Ibidem, s. 244–245.
22  M.L. West, Wschodnie oblicze Helikonu: pierwiastki zachodnioazjatyckie w greckiej poezji 

i micie, przeł. M. Filipczuk, T. Polański, Kraków 2008, s. 571–572.
23  Ibidem, s. 571.
24  R. Graves, op. cit., s. 70.
25  M. Pietrzykowski, op. cit., s. 78.
26  Ibidem.
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jedyny wiedział, że on będzie Soter – zbawcą bogów i ludzi27. Nieświadoma 
wyroków opatrzności, zazdrosna Hera nasłała na malutkiego Heraklesa 
dwa jadowite węże. Ten nie tylko nie uląkł się ich, ale mocnym uściskiem 
zadusił je, śmiejąc się przy tym. Echa tej opowieści znajdujemy w Odzie do 
młodości Mickiewicza: 

Dzieckiem w kolebce, kto łeb urwał hydrze, 
Ten młody zdusi centaury, 
Piekłu ofi arę wydrze, 
Do nieba pójdzie po laury28. 

Jednak pierwszy pełnokrwisty obraz dziecka w kulturze śródziemnomor-
skiej znajdujemy w micie dionizyjskim. Przekazy dotyczące różnych etapów 
wprowadzania kultu Dionizosa i odpowiadających im mitów są w starożyt-
nej Grecji bardzo bogate. We wszystkich znajdujemy kult boskiego dzie-
cięcia29. Nie są to jedynie zdawkowe aluzje do okresu dzieciństwa boga, ale 
wykorzystują postać dziecka jako ważny symbol. Świadczą o tym dziecięce 
zabawki małego Dionizosa: bąk, warkotka, marionetki, złote jabłka i lustro30. 

Mit orfi cki opowiada o tym, jak Zeus chciał doprowadzić do harmonii 
wszystkich rzeczy, bogów i ludzi. W tym celu spłodził z Persefoną, królową 
podziemia, boga Dionizosa – Zagreusa i zapowiedział, że jemu odda władzę 
nad światem. Malutkiego Dionizosa zabili i rozszarpali na siedem części 
krwiożerczy tytani. Tylko serce uratowała bogini Atena. Z niego odrodził 
się Dionizos jako syn Zeusa i Semeli. Zeus spalił tytanów piorunem, a z ich 
prochów zostali ulepieni ludzie31. Dlatego w każdym człowieku zmaga się 
dziedzictwo jedynego bóstwa, które wszystkich nas jednoczy, ze złowro-
gim dziedzictwem tytanów32. Nawiązując do tego mitu, odprawiano w całej 
Grecji misteria orfi ckie, o których niewiele możemy powiedzieć z powodu 
tajemnicy, jaka obowiązywała wtajemniczonych33. Wiemy jednak, że w licz-
nych obrzędach odtwarzano zabicie boga, ponieważ jego zejście do krainy 
umarłych rozumiano jako samoofi arę i przejście od konkretnego życia, 
czyli bios do życia nieskończonego, czyli zoe34. W tych obrzędach zjadano 
27  T. Zieliński, Starożytność bajeczna…, s. 146–148. Por. R. Graves, op. cit., s. 415–416.
28  https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/oda-do-mlodosci.pdf (dostęp 11.02.2016). 
29  K. Kerényi, Dionizos: archetyp życia niezniszczalnego, przeł. I. Kania, Kraków 1997, passim. 
30  Ibidem, s. 228.
31  A. Krokiewicz, Zarys fi lozofi i greckiej: od Talesa do Platona, Warszawa 1971, s. 51. Por. 

K. Kerényi, op. cit., s. 205–208.
32  A. Krokiewicz, op.cit., s.51. Por. T. Zieliński, Religia Starożytnej Grecji: zarys ogólny: reli-

gia hellenizmu, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, s. 103.
33  A. Krokiewicz, Studia orfi ckie, Warszawa 1947.
34  K. Kerényi, op. cit., passim. 
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surowe mięso zabitego zwierzęcia, które symbolizowało Dionizosa35. Inne 
obrzędy nawiązywały do Dionizosa jako pana winorośli, który ofi arował 
ludziom wino. Wszystko to upodabnia postać Dionizosa do egipskiego 
Ozyrysa36 i chrześcijańskiego Chrystusa37. Liczba tych wzajemnych afi liacji 
różnych religii śródziemnomorskich jest oczywiście dużo większa. Nie ma 
jednak żadnych wątpliwości, że w postaciach Ozyrysa-Horusa, Dionizosa-
Zagreusa i Jezusa Chrystusa religie śródziemnomorskie ukazały wzajemny 
związek pomiędzy bogiem rozumianym jako duchowe jądro każdego czło-
wieka i bogiem jednoczącym całą ludzkość38.

***

W czasach hellenistycznych oferta różnorodnych fi lozofi czno-religijnych 
propozycji dojścia do wyższej wiedzy i zapewnienia sobie szczęśliwego losu 
po śmierci była bardzo duża. Trudno jednak doszukać się w nich symbolu 
dziecka. Pojawia się on dopiero w Ewangeliach. Niezwykła nośność tego 
symbolu zasadza się na tym, że według Jezusa wszyscy ludzie są dziećmi 
niebieskiego Ojca, a więc każdy człowiek posiada status dziecka i powi-
nien posiadać cechy duchowego dziecka. Dobitnie świadczy o tym błogo-
sławienie dzieci opisane w Ewangelii Mateusza: „Wtedy przyprowadzono 
do Niego dzieci, aby położył na nie ręce i pomodlił się. Lecz uczniowie 
powstrzymywali je. A Jezus powiedział: – Pozwólcie dzieciom przyjść do 
mnie i nie powstrzymujcie ich, bo do takich należy królestwo niebieskie”39. 
W Ewangelii Marka opis ten ma znaczącą kontynuację w słowach: „Zaprawdę 
powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego tak jak dziecko, 
nie wejdzie do niego”40. 

Podobną wymowę mają słowa Jezusa zapisane w gnostyckiej Ewangelii 
Tomasza: „Spytali uczniowie Jego: «Którego dnia objawisz się nam i któ-
rego dnia ujrzymy Ciebie?» Odrzekł Jezus: «Jeśli będziecie mieli zwyczaj 
ukazywać nie wstydząc się części ciała, które godzi się zakrywać, i będziecie 
brać szaty wasze i rzucać je pod stopy jak małe dzieci, i będziecie je dep-
tać, wówczas ujrzycie Syna Żywego i nie będziecie się bać»”41. Wydźwięk 
następnego fragmentu Ewangelii Tomasza, w którym został użyty symbol 

35  Ibidem, s. 208.
36  Ibidem, s. 210, 238, 246. Por. A. Krokiewicz, Studia orfi ckie…, s. 29.
37  K. Kerényi, op. cit., s. 218–219. 
38  T. Zieliński, Religia Starożytnej Grecji…, s. 103–104.
39  Mt 19, 13–19, 14. Por. Mk. 9, 13–9, 16.
40  Mk 9, 15.
41  EwTm 37. Por. P. Oxy 655, 15–20: „Mówią doń jego uczniowie: «Kiedy nam się objawisz 

i kiedy ujrzymy Ciebie?». Mówi: «Gdy rozdziejecie się, a nie doznacie wstydu /…/»”.
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dziecka, jest bardzo podobny, choć na pierwszy rzut oka niezwykle tajemni-
czy: „Rzekł Jezus «Starzec w swych dniach nie będzie się wahał pytać małego 
chłopca siedmiodniowego o miejsce życia i będzie żył»”42. Te same słowa 
na Papirusie Oxy brzmią: „Mówi Jezus «Nie zawaha się człowiek w pełni 
dni zapytać małe dziecko siedmiodniowe o miejsce życia i będzie żył»”43. 
Podobne do ewangelicznego porównania człowieka, który pragnie wzrastać 
duchowo, do dziecka znajdujemy w taoizmie44.

Szczególna mądrość Jezusa, kiedy był jeszcze dzieckiem, została opi-
sana w Ewangelii Łukasza, w scenie rozmowy z uczonymi w piśmie: „Po 
trzech dniach odnaleźli go w świątyni: siedział wśród nauczycieli, słuchał 
ich i zadawał im pytania. A wszyscy słuchając go nie mogli się nadziwić 
Jego mądrości i odpowiedziom”45. Ten raczej nieautentyczny fragment 
został bardzo rozbudowany w ewangeliach apokryfi cznych. Pokazują one, 
iż Jezus już jako dziecko był obdarzony niezwykłą, cudowną mocą. Próbkę 
tych legend mamy w Opowieści Tomasza Izraelity i Filozofa o dzieciństwie 
Pana: „Dziecko Jezus, gdy doszło do wieku lat pięciu, bawiło się w kory-
cie strumienia i gromadziło płynącą wodę w stawki, i sprawiło, że stała się 
ona natychmiast czysta: a nakazało to jednym słowem”46, „I zwilżywszy 
glinę, ulepił z niej dwanaście wróbli, a był to dzień szabatu, gdy to uczynił. 
[…] I przyszedł Józef na owe miejsce, a ujrzawszy zawołał doń mówiąc: 
«Dlaczego robisz to, czego nie godzi się robić w dzień szabatu?» A Jezus 

42  EwTm 4. 
43  P. Oxy 654, 20, w: Apokryfy Nowego Testamentu, red. M. Starowiejski, Lublin 1986, 

s. 91. Por. C.R.C. Allberry, Manichaean Manuscripts In the Chester-Beatty Collection, 
t. 2, Stuttgart 1938, s. 192: „Ci, co mają sześć lat pouczają tego, który ma sześćdzie-
siąt lat”.

44  Tao-Te-King, rozdz. 55, przeł. T. Żbikowski, „Pismo Literacko-Artystyczne” 1988, nr 7–8, 
s. 66: „Człowieka posiadającego nagromadzoną cnotę (tę) w znacznej ilości (można) przy-
równać do niemowlęcia, (które nie posiada jeszcze wiedzy pragnień). / A przecież jadowite 
owady i gady go nie pokąsają, straszliwe bestie go mnie rozszarpią, ani drapieżne ptactwo 
go w szpony nie porwie. / Kości ma słabe, mięśnie wiotkie, a mimo to mocno trzyma 
w dłoniach (to, co uchwycił). / Chociaż nic jeszcze nie wie o połączeniu męskiego i żeń-
skiego, jego członek często jest wzniesiony. A to dlatego, że cudowna esencja życia osiąga 
w nim najwyższy (poziom). / Może on przez cały dzień krzyczeć, a mimo to nie ochryp-
nie. Jest tak dlatego, ponieważ naturalna harmonia (pierwotnych sił w nim osiąga w tym 
czasie doskonałość…)”. Por. A.W. Watts, Filozofi a Tao, w: Tao-te-king…, s. 23: „Jak pisze 
Czung-tsy: «Dziecko może patrzeć nie mrugając oczami przez cały dzień, bo nie koncen-
truje wzroku na żadnym konkretnym przedmiocie. Idzie, nie wiedząc dokąd, zatrzymuje 
się nie wiedząc po co. Roztapia się w otoczeniu i porusza się razem z nim. Oto zasady 
higieny umysłowej»”. Por. Tao-te-king…, rozdz. 28, s. 57–58.

45  Łk 2, 46–2, 47. 
46  Apokryfy Nowego Testamentu…, s. 258.
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klasnąwszy w ręce zawołał do wróbli i rzekł do nich: «Lećcie!» I ptaszki roz-
winąwszy skrzydła odleciały ćwierkając”47. Nie zawsze te opowieści o cudach 
malutkiego Jezusa mają tak niewinny wydźwięk. W kilku apokryfi cznych 
dziełach istnieją opowieści o tym, jak Jezus ukarał śmiercią chłopca, który 
go uderzył48. Jednak zdecydowanie przeważają cuda pozytywne i uzdrowie-
nia, a nawet wskrzeszenia umarłych49. Inne opowieści pokazują niezwykłą 
roztropność małego Jezusa50. W tym kontekście pada nawet imię słynnego 
Gamaliela, nauczyciela apostoła Pawła, którego Jezus miał zawstydzić wie-
dzą o rzeczach nieznanych nauczycielowi51. 

Obraz dziecka w mistyce średniowiecznej

W średniowieczu funkcjonują dwa radykalnie różne obrazy dzieciństwa 
i dziecka. Realne dzieciństwo uważane jest, za apostołem Pawłem, za czas 
duchowej niedojrzałości52. Z rzadka trafi a się obraz dziecka jako małego 
diablątka, nawiązujący do Wyznań św. Augustyna. Za to wszyscy znamy 
niezliczone przedstawienia stajenki, z malutkim Jezusem, adorowanym przez 
mędrców Wschodu, pasterzy, a nawet zwierzęta. Alegoryczne wyjaśnienie 
tej sceny znajdujemy w pismach średniowiecznych mistyków. Henryk Suzo 
pisze w Księdze listów: „Posłuchajcie o nowych cudach, które się dokonują 
dzisiaj i każdego dnia w duszy, do której przychodzi drogie Dziecię: wilk 
w ludzkim ciele zostaje przemieniony w uosobienie łagodności, złośnik 
w człowieka cichego, gwałtownik w samą słodycz, pyszne w pokorne, nie-
cierpliwe w uprzejme. Jeśli wzniosłe Bóstwo tak bardzo się uniżyło staw-
szy się Dzieciątkiem, któż się ośmieli nadymać”53. „Kiedyż miłość oślepiła 
kogoś bardziej niż to dziecię?”54 – zapytuje dalej Suzo, trafnie wyraża-
jąc zarówno powszechne ludzkie odczucia, jak i doktryny wielkich misty-
ków, opisujące symbol Dzieciątka Jezus55. Właśnie do takiego mistycznego 

47  Ibidem.
48  Ibidem, s. 259.
49  Ibidem, s. 264.
50  Ibidem, s. 260. 
51  Ibidem, s. 358–359.
52  1 Kor 13, 11: „Kiedy byłem dzieckiem / mówiłem jak dziecko, / myślałem jak dziecko, / 

rozumowałem jak dziecko. / Gdy stałem się dojrzałym człowiekiem, / pozbyłem się cech 
dziecinnych”.

53  H. Suzo, Księga listów, w: idem, Księga prawdy i inne pisma, przeł. W. Szymona, Poznań 
1989, s. 65.

54  Ibidem, s. 66.
55  Mistrz Eckhart, Kazania, przeł. W. Szymona, Poznań 1986, s. 445–446.
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rozumienia symbolu dziecka nawiązał Adam Mickiewicz w zbiorze afory-
zmów zatytułowanych Zdania i uwagi, mówiąc: 

,Wierzysz, że się Bóg narodził w betlejemskim żłobie, 
Ale biada ci, jeśli nie narodził się w tobie56. 

Również średniowieczne opowieści o św. Graalu wykorzystują ten 
powszechny symbol duchowego życia, jakie powinno narodzić się w każ-
dym człowieku. Legenda o królu Arturze i Rycerzach Okrągłego Stołu pełna 
jest obrazów dziecka. Kiedy syn Lancelota, Galahad zostaje pasowany na 
rycerza jest jeszcze dzieckiem, choć według proroctwa, to właśnie on jest naj-
waleczniejszym rycerzem świata, któremu dane będzie zdobyć św. Graala57. 
Symbol dziecka pojawia się również w centralnym punkcie opowieści, kiedy 
trzej najszlachetniejsi rycerze oglądają św. Graala w jasny i wyraźny spo-
sób: „Statek niósł ich do korbińskiego zamku. Teraz wiedzieli, że wędrówka 
ich wkrótce dobiegnie kresu. Kiedy król Pelles dostrzegł ich z zamkowych 
murów, wyszedł im na spotkanie z licznym orszakiem i wszyscy udali się do 
wielkiej sali. Wtedy dał się słyszeć głos: – Niech odejdą stąd ci wszyscy, któ-
rzy nie mogą zasiąść do uczty razem z Panem naszym Jezusem Chrystusem 
zmartwychwstałym, bowiem teraz spożyje On wieczerzę z uczniami swo-
imi. Wszyscy wyszli z sali prócz dziewięciu rycerzy, którzy pochylili głowy 
i uklękli. Trzej rycerze pochodzili z Francji, trzej z Irlandii i trzej z Danii, 
lecz nazwiska ich nie zostały zapisane w księgach. I tak pozostało ich w sali 
dwudziestu. Wtedy wydało im się, że w sali stoi łoże, a na nim spoczywa 
starzec, który musiał chyba liczyć wiele setek lat. Na głowie nosił koronę, 
lecz był do pasa obnażony, niewidomy, miał rany na rękach oraz nogach 
i w boku jakby od pchnięcia włócznią. Podniósł głowę i rzekł:

– Galahadzie, synu mego rodu, witam ciebie, do którego tęskniłem 
ogromnie. Jam jest król Evelak; ponieważ zgrzeszyłem i odstąpiłem od 
wiary, znosiłem te cierpienia od przeszło trzystu lat. Teraz jednak wiem, że 
dzięki tobie Bóg mnie wyzwoli i zabierze do siebie. Następnie wydało się 
im, że z nieba zstąpili czterej aniołowie niosąc tron. Siedział na nim starzec 
w biskupich szatach z krzyżem w dłoni. Na tronie zaś widniał napis: «Ten 
jest Józef z Arymatei, pierwszy biskup chrześcijańskiego świata, którego Pan 
masz przywiódł z Sarras do tego kraju». Dziwowali się rycerze, bowiem ów 
biskup zmarł przed trzystu laty. Tymczasem drzwi do tajemnej komnaty 
rozwarły się i zobaczyli aniołów; jeden niósł obrus, dwaj świece woskowe, 

56  A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie, Zdania i uwagi z dzieł Jakuba Bema, Anioła Ślązaka 
(Angelus Silesius) i Sę-Martena, (I), Boże Narodzenie, Warszawa 1956.

57  S. Undset, Legenda o Królu Arturze i Rycerzach Okrągłego Stołu, przeł. B. Hłasko, War-
szawa 1956, s. 47.
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zaś czwarty niósł włócznię ociekającą krwią. W sali znalazł się srebrny stół, 
a aniołowie nakryli go obrusem, ustawili na nim świece i złożyli włócznię. 
Zobaczyli potem Świętego Graala, który stał na stole niczym nie osłonięty. 
Józef z Arymatei powstał i rozpoczął ofi arę Mszy świętej. Kiedy zaś podniósł 
chleb, ujrzeli wszyscy kształt jakby dziecka, niewymownie pięknego i otoczo-
nego jasnością; dziecię zstąpiło w chleb, który przybrał obraz ludzki. Biskup 
złożył chleb do świętego kielicha i odśpiewał mszę do końca. Następnie pod-
szedł do Galahada, ucałował go i polecił, by oddał pocałunek towarzyszom.

– Teraz – powiedział – wy, rycerze Jezusa, pożywać będziecie przy tym 
stole pokarm, jakiego dotychczas nigdy nie próbował żaden śmiertelny 
człowiek”58. 

Współczesny irlandzki mitoznawca Joseph Campbell interpretuje chrze-
ścijański dogmat o narodzinach Syna Bożego z Maryi Dziewicy, podobnie 
jak średniowieczni mistycy nadreńscy i Adam Mickiewicz. Jego interpreta-
cja jest oparta na wschodniej mistyce, w której symbol ten pełni wyjątkowo 
ważną rolę. Najbardziej klarownie uczony przedstawił swój punkt widze-
nia w pracy Kwestia bogów: „W hinduskim systemie kundalini opisującym 
duchowe etapy rozwoju psychicznego istnieją trzy czakramy, albo, jak się 
je nazywa, koła lub lotosy, umiejscowione w rejonie miednicy. Zajmują się 
one zwierzęcymi celami tworzenia nowego życia, podtrzymywania życia 
i podbijania oraz opanowania otaczającego świata. Następnie, na pozio-
mie serca, poziomie narodzin z dziewicy, dochodzi do przekształcenia. Ta 
symbolika doprawdy urzeka swoim pięknem. Na poziomie najniższego cza-
kramu symbolem fi zycznego przedłużania życia biologicznego jest naturalny 
symbol w postaci złączonych narządów rozrodczych męskich i żeńskich. 
Również na poziomie serca mamy ten sam symbol złączonych narządów 
męskich i żeńskich, ale tu przybiera on barwę złotą i symbolizuje wytwo-
rzenie jedności duchowej – narodziny z dziewicy. Dopóki to nie nastąpi, 
mamy do czynienia z ludzkim zwierzęciem, a nie z istotą ludzką. Na tym 
właśnie polegają narodziny z dziewicy”59. Najwięcej wyczerpujących opi-
sów wschodniej mistyki znajdziemy w pracy Campbella Mityczny obraz60. 
Podobną interpretację tego dogmatu wyrażoną bez wschodnich pojęć znaj-
dujemy w Potędze mitu61. 

58  Ibidem, s. 196–197.
59  J. Campbell, F. Boa, Kwestia bogów: zapisy z rozmów, przeł. P. Kołyszko, Warszawa 1994, 

s. 30.
60 J. Campbell, Mityczny obraz, przeł. A. Przybysławski, T. Sieczkowski, Warszawa 2004, 
s. 133–385, 396, 410. 
61  Idem, Potęga mitu: rozmowy Billa Moyersa z Josephem Campbellem, przeł. I. Kania, Kraków 

2009, s. 237–238: „Droga zaczyna się od elementarnych, zwierzęcych doświadczeń głodu 
i zachłanności, potem wiedzie przez żądzę płciową, następnie do fi zycznego panowania
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Obraz dziecka w Fauście Johanna Wolfganga von Goethego

W Fauście Johanna Wolfganga von Goethego przedstawionych zostało 
dwoje dzieci. Pierwszym jest Euforion – syn Fausta i mitycznej Heleny, dru-
gim – stworzony mocą alchemii – homunkulus. Euforion – zrodzony poza 
normalnym biegiem czasu62, w przestrzeni duchowej, jest alegorią szczęścia 
i entuzjazmu, które nie chcą znać żadnych ograniczeń. Dlatego powtarza on 
los mitycznego Ikara63 i po krótkim życiu rozbija się o ziemię. Jednocześnie 
ze śmiercią Euforiona kończy się miłość Heleny i Fausta. Po tej przygodzie 
Faustowi zostaje płaszcz Heleny i lira Euforiona, które są symbolami wta-
jemniczenia w ponadczasowe piękno i w moc poetyckiego natchnienia64. 
Jednocześnie trudno oprzeć się wrażeniu, iż Euforion jest pewnym odpo-
wiednikiem homunkulusa, którego uczony Wagner stworzył w szklanej 
retorcie, zgodnie z regułami sztuki alchemicznej65. Demoniczny charakter 
homunkulusa ujawnia się w scenie, kiedy dopiero co stworzony sztuczny 
człowiek zwraca się do Mefi stofelesa jak do starego znajomego. Nazywa go 
kuzynem i komunikuje, że liczy na jego pomoc66. Czyżby należało odczy-
tać tę scenę jako ostrzeżenie Goethego przed demonicznym obliczem nauki 
i techniki? W każdym razie mamy tutaj dwa obrazy dziecka, symboli-
zujące dwa różne typy twórczości: twórczość duchową natchnioną przez 
ponadczasowe piękno, którego uosobieniem jest Helena oraz twórczość 
ludzkiego ratio, które posiada diaboliczne, mefi stofeliczne oblicze. Postać 

takiego bądź innego rodzaju. Na wszystkich tych etapach doświadczasz poczucia mocy. 
Później jednak, gdy docierasz do ośrodka mieszczącego się w sercu, budzi się w tobie 
współczucie dla innego człowieka lub jakiegoś stworzenia i uświadamiasz sobie, że ty i ten 
drugi jesteście w pewnym sensie stworzeniami uczestniczącymi w jednym życiu, w jed-
nym stawaniu się. Wówczas otwiera się przed tobą nowy, wielki etap – życie w duchu. 
To otwarcie się serca na świat symbolizowane jest w mitach przez narodziny z dziewicy. 
Oznaczają one narodziny do życia duchowego w obrębie egzystencji, która jeszcze nie-
dawno była elementarnym człowieczym, zwierzęcym bytowaniem nastawionym na cele 
czysto fi zyczne, jak zdrowie, potomstwo, władza i odrobina rozrywki. Ale teraz stajemy 
przed czymś innym. Otóż przez to doświadczenie współczucia, harmonii czy nawet toż-
samości z drugimi lub z jakąś ponad egoistyczną zasadą, która zadomowiła się w twoim 
umyśle jako dobro godne czci i oddania – wkraczasz defi nitywnie, raz na zawsze, na ściśle 
religijną drogę życia i doświadczenia. Może cię ona poprowadzić do poszukiwania pełni 
doświadczenia owego Bytu wszelkich bytów…” Por. idem, Th e Masks of God: Occidental 
Mythology, New York 1964, s. 336–353.

62  J.W. Goethe, Faust, przeł. F. Konopka, Warszawa 1977, cz. II, akt III, s. 389 i nast.
63  Ibidem, s. 395–396.
64  Ibidem, s. 397–398.
65  Ibidem, s. 283 i nast.
66  Ibidem, s. 284.
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Euforiona jako symbolu najwyższego upojenia i poetyckiego natchnienia 
została stworzona przez Goethego. Natomiast postać homunkulusa posiada 
bardzo stary rodowód. Już Filon z Aleksandrii obwinia hebrajskie czarow-
nice o to, że chciały sztucznie stworzyć małego człowieka67. Średniowieczni 
medycy i alchemicy ostrzegają, że takie sztucznie stworzone istoty będą 
tylko zewnętrznie podobne do ludzi. W rzeczywistości będą to bazyliszki, 
olbrzymy, karły i tym podobne potwory obdarzone nadnaturalną mocą lub 
nadnaturalną wiedzą68. Spojrzenie bazyliszka powoduje natychmiastową 
śmierć osoby, na którą zostanie skierowane69. 

Jedynym sposobem obrony przed tym potworem jest lustro70, co wie 
każde dziecko, które zna bajkę o szewczyku Dratewce. Tradycja związana ze 
stworzeniem sztucznego człowieka posiada kontynuację w postaci Golema 
żydowskich kabalistów71, choć nie był on już opisywany jako dziecko. Zdarza 
się, że dziecko pojawia się w fi lozofi cznych pismach alchemikó, i wtedy 
należy je rozumieć jako symbol coincidentia oppositorum, czyli zjednocze-
nia wszelkich przeciwieństw obecnych w ludzkiej psyche72.

Obraz dziecka we współczesnej literaturze mądrościowej

Mówiąc o dziecku jako symbolu duchowego stanu, który jest konieczny dla 
szczęścia, nie sposób nie wspomnieć o wybranych współczesnych utworach 
mądrościowych, które wykorzystują obraz dziecka, ale przeznaczone są dla 
dorosłych. Wymienię jedynie trzy najsłynniejsze z nich: Alicję w krainie 
czarów Lewisa Carrolla73, Małego Księcia Antoine’a de Saint-Exupéry’ego74 
i Księgę raju Icyka Mangera75. Opisywać Alicję w krainie czarów i Małego 
Księcia to trochę tak, jakby opisywać powietrze, ponieważ tymi lekturami 
karmiło się kilka pokoleń Europejczyków. Jednak nigdy dość przypominania 
o duchowej alternatywie nakreślonej w Małym Księciu – każdy z nas musi 

67  R. Bugaj, Hermetyzm, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, s. 186.
68  Ibidem, s. 184–185.
69  Ibidem, s. 184.
70  Ibidem.
71  Ibidem, s. 187.
72  C.G. Jung, Psychologia a alchemia, przeł. R. Reszke, Warszawa 1999; idem, Aion: przyczynki 

do symboliki jaźni, przeł. R. Reszke, Warszawa 1997.
73  L. Carroll, Alicja w krainie czarów: po drugiej stronie lustra, przeł. B. Kaniewska, Poznań 

2010.
74  A. de Saint-Exupéry, Mały Książę, przeł. M. Malicka, Wrocław 1995.
75  I. Manger, Księga raju czyli Przedziwne żywota opisanie Szmula Aby Aberwo, przeł. 

M. Friedman, Warszawa 1988.
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w swoim życiu podjąć decyzję: albo stanie po stronie duchowego dziecka 
mieszkającego w jego wnętrzu, albo po stronie tego, co to dziecko gnębi. 

Powieść Icyka Mangera Księga raju można z powodzeniem nazwać 
żydowskim Małym Księciem. Jej fabuła nawiązuje do ludowej legendy 
żydowskiej, wedle której każde dziecko jest wcielonym aniołkiem. Zanim 
urodzi się na Ziemi żyje w niebiańskim świecie. Rodząc się, dostaje od spe-
cjalnego, przeznaczonego do tego anioła pstryczka w nos i od tego pstryczka 
zapomina wszystko, co przeżyło w raju. Stąd dzieci z zadartymi nosami są 
raczej lekkomyślne, a te z długimi poważne i skłonne do pogłębiania wiedzy. 
Główny bohater powieści Mangera zdołał oszukać anioła, który sprowadza 
dzieci na Ziemię i jego nos pozostał nietknięty. Dzięki temu zapamiętał 
wszystko, co widział i przeżył przed swoim urodzeniem. Każdego wieczora 
schodzą się w domu jego rodziców najważniejsi mieszkańcy miasteczka, 
a on opowiada, jak to jest w raju. Morał tych opowieści jest słodko-gorzki. 
Wynika z nich jednoznacznie, że raj istnieje tylko w duszy małego dziecka 
oraz w duszy tego, kto zachował cechy dziecka. Jeśli ktoś nie posiada nie-
winnej, dziecięcej duszy, to dla niego żaden raj nie istnieje, nigdy i nigdzie.

Świadomość tego, że umysł dziecka jest bliższy prawdziwej mądrości, niż 
najbardziej racjonalny umysł dorosłego, nie jest zarezerwowana dla obja-
wionej mądrości Jezusa czy Laozi. Coraz częściej mówią o tym współcześni 
zachodni psycholodzy, zwłaszcza ci, którzy spotkali się z taoizmem. Temat ten 
został z niezwykłą prostotą poruszony w Tao Kubusia Puchatka Benjamina 
Hoff a76. W Polsce pisze o tym Rafał Prinke77. Zarówno książka Benjamina 
Hoff a, jak i komentarz Rafała Prinke zdają się sugerować, że w obecnych 
czasach, tak przeładowanych informacją, największym problemem zachod-
niego świata jest zdolność zachowania kontaktu z najgłębszymi pokładami 
ludzkiej duszy. Dlatego docenienie spontaniczności, naiwności i autentycz-
ności dziecka, do których powinien przyzwyczaić nas już Sokrates, gdyby-
śmy go posłuchali, to bardzo pozytywny przejaw zachodniej mentalności. 

Konkluzja

Obrazy dziecka użyte jako symbole boskości lub duchowej mądrości, które 
przytoczyłem, zostały wybrane głównie z zachodniej tradycji mitologicznej 
i mądrościowej. Już ten skromny, ale reprezentatywny wybór wskazuje na 

76  B. Hoff , Tao Kubusia Puchatka, przeł. R.T. Prinke, Poznań 1992. Por. idem, Tao Kubusia 
Puchatka; Te Prosiaczka, przeł. R.T. Prinke, Warszawa 1994. 

77  R.T. Prinke, Mądrość zachodniego taoisty, „Pismo Literacko-Artystyczne” 1988, nr 7–8, 
s. 194–203.
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to, że każda epoka używa innych symboli na wyrażenie swoich duchowych 
doświadczeń. Uważam, że obecność dziecka jako symbolu duchowego świa-
tła jest niewątpliwym dowodem introwertyzmu danej kultury. Na podstawie 
obecności lub braku symbolu dziecka w różnych kulturach możemy powie-
dzieć o ekstrawertyzmie jednych epok i introwertyzmie innych. Możemy 
zastanowić się, od czego zależny jest taki mistyczny zwrot do wnętrza, który 
w początkach chrześcijaństwa prawie zupełnie wypiera starożytne symbole 
mądrościowe innego rodzaju. Czy jest to wyłącznie zależne od poczucia 
bezpieczeństwa, stabilności i zamożności, które pozwalają na rezygnację 
z symboli nawiązujących do siły fi zycznej i doświadczenia symbolizowa-
nego przez starość? Czy mentalność epoki, a zwłaszcza ta jej część, która 
powołuje do życia symbole doświadczeń wyższego rzędu, nie poddaje się 
tak łatwo analizie i obecność tych czy innych symboli pozostanie tajemnicą? 
Nie wiadomo. Wydaje się jednak, że symbol duchowego światła w postaci 
dziecka, wprowadzony przez mistykę dionizyjską oraz mniej więcej w tym 
samym czasie przez mistykę taoistyczną i krysznaicką, każe potraktować 
bardzo serio teorię osi dziejów Alfreda Toynbee i Karla Jaspersa78. Według 
tych autorów istnieje wyraźny paralelizm życia duchowego różnych kultur. 
Dzieje się to bez wzajemnych wpływów, a jeśli nawet jakieś wpływy istnieją, 
to są one raczej skutkiem duchowego podobieństwa odległych od siebie 
kultur, a nie ich przyczyną.

78  K. Jaspers, Wprowadzenie do fi lozofi i: dwanaście odczytów radiowych, przeł. A. Wołkowicz, 
Wrocław 1998, s. 68–69: „Taką osią dziejów powszechnych jest, jak się zdaje, ów proces 
duchowy, który dokonał się między ósmym a drugim wiekiem przed Chrystusem. Pojawił 
się wtedy człowiek, z którym współistniejemy do dziś. Ten okres będziemy nazywać w skró-
cie «epoką osiową». Cechuje tę epokę koncentracja niezwykłych zjawisk. W Chinach żyli 
wtedy Konfucjisz i Lao-cy, rodziły się wszystkie kierunki fi lozofi czne, działali tacy myśli-
ciele jak Mo Ti, Czuang-cy, Lie-cy i wielu innych. W Indiach powstały upaniszady, żył 
Budda, podobnie jak w Chinach rozwijały się wszelkie możliwe odmiany fi lozofi i – włącz-
nie ze sceptycyzmem, materializmem, sofi styką i nihilizmem. W Iranie Zoroaster krzewił 
postulowaną wizję świata, w którym dobro walczy ze złem. W Palestynie działali prorocy, 
poczynając od Eliasza poprzez Izajasza i Jeremiasza aż po Deutero-Izajasza. Grecja wydała 
Homera, fi lozofów: Parmenidesa, Heraklita i Platona, wielkich tragików, Tucydydesa 
i Archimedesa. Wszystko, o czym zaledwie napomknęliśmy wyliczając te imiona, pojawiło 
się w ciągu kilku wieków prawie równocześnie w Chinach, Indiach i na Zachodzie, przy 
czym żadna z tych kultur nie wiedziała o istnieniu innych. Nowością wnoszoną wszędzie 
przez epokę osiową jest to, że człowiek uświadamia sobie całość bytu, że staje się świadomy 
siebie i swych ograniczeń. Doświadcza grozy świata i własnej niemocy. Zadaje radykalne 
pytania, na skraju otchłani dąży do wyzwolenia i zbawienia. Nabiera świadomości swych 
ograniczeń – i zarazem wyznacza sobie najwyższe cele. Doświadcza bezwarunkowości 
w głębi swego bycia sobą i w jasności transcendencji”.
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Summary

Andrzej Korczak
Th e image of the child in the wisdom tradition

Th e child appears in Greek and Egyptian mythologies as an individual symbol, most 
oft en as a persecuted hero or a god. In the Gospels, the child symbolizes innocence 
and God’s blessing, in medieval mysticism it becomes an image of God born within the 
human soul. Johann Wolfgang Goethe returns to mythological symbolism. In contem-
porary wisdom literature, the child is a symbol of close integration and contact with 
the deepest level of the human psyche.





Witold Brzeziński
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

O jednym ze średniowiecznych obrazów dziecka 
w świetle De eruditione principum (ok. 1265) 

Wilhelma Peralda

Problem „obrazu dziecka” w kulturze wraz z obrazem dzieciństwa stał się 
jednym z głównych zagadnień badawczych współczesnych studiów nad 
dzieciństwem. Wypracowane na gruncie tych studiów pojęcie odnosi się do 
zmiennego kulturowo i historycznie postrzegania i defi niowania dziecka. 
W takim ujęciu dziecko i dzieciństwo są traktowane nie jako zjawiska natu-
ralne i uniwersalne, ale społecznie konstruowane. Jak pokazują badania 
socjologiczne i kulturowe, na ich kształt i treści oddziałują m.in. panujące 
w danej społeczności wierzenia religijne, ideologie, a także uwarunkowania 
ekonomiczne i społeczne1.

Tak rozumiany obraz dziecka stanowi przedmiot mojego zainteresowa-
nia kierowanego w stronę kultury okresu pełnego średniowiecza i obecnych 
w niej wyobrażeń o nim2. Jakkolwiek źródłem jego poznania mogą być 

1  Zob. np. uwagi zawarte w polskojęzycznych omówieniach: B. Smolińska-Th eiss, Trzy nurty 
badań nad dzieciństwem, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1995, t. 35, z. 10, s. 3–6; 
J.M. Garbula, M. Kowalik-Olubińska, Konstruowanie obrazu dzieciństwa w perspektywie 
psychologicznej i socjokulturowej, „Przegląd Pedagogiczny” 2012, nr 1, s. 25–34; M.J. Kehily, 
Zrozumieć dzieciństwo: wprowadzenie w kluczowe tematy i zagadnienia, w: Wprowadzenie 
do badań nad dzieciństwem, red. M.J. Kehily, przeł. M. Kościelniak, Kraków 2008, s. 15–40.

2  W badaniach historycznych nad dzieckiem i dzieciństwem w średniowieczu wysiłek medie-
wistów został skierowany w dużej mierze na odtworzenie realiów życia dziecka i postaw 
wobec niego, przede wszystkim w odpowiedzi na tezy Philippe’a Arièsa o panującej wów-
czas obojętności wobec dziecka, a nie na dotarcie do zawartych w kulturze tej epoki wyobra-
żeń dziecka i dzieciństwa, np. w historiografi i anglojęzycznej cieszącej się chyba największym 
dorobkiem. Zob. przegląd badań i dokonań autorstwa B. Hanawalt, Medievalists and the 
Study of Childhood, „Speculum” 2002, t. 77, s. 440–460. Nie oznacza to, że problematyka 
obrazu dziecka i dzieciństwa w kulturze jest nieobecna w badaniach nad średniowieczem. 
Tytułem przykładu odnośnie do literatury pięknej przytoczyć można pracę J.A. Schultza, 
Th e Knowledge of Childhood in the German Middle Ages, 1110–1350, Philadelphia 1995 
oraz zbiór studiów Childhood in the Middle Ages and the Renaissance: the Results of a Par-
adigm Shift  in the History of Mentality, red. A. Classen, Berlin–New York 2005. Warto 
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treści kultury różnego rodzaju i o różnorodnej formie, to bardzo obiecu-
jące możliwości w tym względzie, zwłaszcza w odniesieniu do przeszłości, 
dają dzieła traktujące o wychowaniu. W sposób niejako naturalny znaj-
dują w nim bowiem swoją artykulację odpowiedzi na kluczowe – z per-
spektywy podjętego problemu – pytania, np. o to, jakie jest dziecko oraz 
jakie powinno ono być. Z jednej strony konieczność zdefi niowania celów 
wychowania wymaga nakreślenia wizji tego, jaką docelowo w swym cha-
rakterze i zachowaniu powinna stać się wychowywana osoba. Z drugiej zaś 
realizacja owych celów pociąga za sobą potrzebę postawienia i udzielenia 
odpowiedzi na pytanie, jaka jest ona ze swej natury, by odpowiednio do 
niej poprowadzić proces edukacji. Nie bez znaczenia jest również fakt, że 
piśmiennictwo o wychowaniu w swych założeniach, nakreślając określone 
wzory postaw i zachowania, stawiało sobie za cel wpływanie na ludzi, aby 
realizowali je w ich życiu codziennym3. Jakkolwiek błędem byłoby budować 
na podstawie traktatów o wychowaniu wyobrażenie o tym, jak ono rzeczy-
wiście przebiegało, niemniej dzieła te dają wgląd w to, z jakiego rodzaju 
poglądami, w tym wypadku o dziecku, mogli się spotykać ci, na których 
spoczywał obowiązek wychowania. 

W rozpatrywanym przeze mnie przypadku będą to poglądy doty-
czące dzieci adresowane do władców-rodziców oraz do wychowawców 
ich potomstwa. Przedmiotem mojej uwagi będzie treść jednego z powsta-
łych w XIII w. traktatów określanych jako „zwierciadła władców” (w ory-
ginale: specula regum, specula principum). Ten gatunek piśmiennictwa 
sięga swymi początkami czasów antycznych, niemniej jego właściwy roz-
wój przypada dopiero na wieki średnie, szczególnie intensywność osiąga 
w XII i XIII w. Znajduje on także swoją kontynuację w następnej, wcze-
snonowożytnej epoce4. Na kartach „zwierciadeł władców” znajdujemy na 
ogół wykłady przedstawiające portret idealnego władcy i sposoby reali-
zacji najważniejszych zadań postawionych przed panującym. Dzieła te, 
przygotowywane dla władców i opisujące najważniejsze cechy dobrego 
i szczęśliwego panowania, pełniły funkcję swoistych przewodników. W nie-
których z nich niekiedy odnajdujemy także zalecenia dotyczące wychowania,

także wskazać na odtwarzający – w oparciu o XII- i XIII-wieczne teksty literatury francuskiej 
– idee dzieciństwa i wychowania artykuł D.D. Berkvam, Nature and Norreture: a Notion 
of Medieval Childhood and Education, „Mediaevalia” 1983, t. 9, s. 165–180.

3  Por. uwagi Claudii Opitz: eadem, Mutterschaft  und Vaterschaft  im 14. und 15. Jahrhundert, 
w: Frauengeschichte – Geschlechtergeschichte, red. K. Hausen, H. Wunder, Frankfurt–New 
York 1992, s. 138.

4  Syntetyczne wprowadzenie w problematykę „zwierciadeł władców” daje H.H. Anton, Für-
stenspiegel: Lateinisches Mittelalter, w: Lexikon des Mittelalters, t. 4, München–Zurich 1989, 
kol. 1040–1049.
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kierowane do władców jako ojców, przybierające powstać obszernych trak-
tatów o wychowaniu. 

Tak też jest i w przypadku obranego do analizy dzieła De eruditione prin-
cipum, powstałego ok. 1265 r. Jego autor Wilhelm Perald (łac. Guillelmus 
Peraldus) to francuski teolog i kaznodzieja, znany przede wszystkim z autor-
stwa obszernego i niezwykle popularnego dzieła z zakresu teologii moralnej 
Summa de vitiis et virtutibus. Analizowane „zwierciadło” jego autorstwa 
nie cieszyło się już tak dużym zainteresowaniem5. Składa się ono z pro-
logu i siedmiu ksiąg, z których każda poświęcona jest osobnemu tematowi. 
Księga I podejmuje problem rządów monarszych i osoby władcy w ogóle, 
pozostałe zaś nakreślają zasady jego postępowania wobec Boga i Kościoła 
(księga II), samego siebie (księga III) oraz poszczególnych kategorii osób 
mu poddanych (księgi od IV do VII). Zagadnienia związane z jego powin-
nościami wobec potomstwa znalazły omówienie w księdze V. Stanowi ona 
w istocie właściwy traktat o wychowaniu6.

Jaki zatem obraz dziecka nakreśla Wilhelm Perald w tymże traktacie? 
Kluczowe jest tu pytanie o to, jakie jego zdaniem jest dziecko. Odpowiedź 
na nie po części znaleźć można zaraz na wstępie księgi V, gdzie autor uza-
sadniając potrzebę wychowania dzieci, wyjaśnia, że jest ono konieczne 
z racji stanu, w jakim znajdują się one w następstwie grzechu pierwszych 
rodziców, „cechuje je bowiem niewiedza i niepomiarkowane pożądanie” 
(habent enim ignorantiam et inordinatam concupiscentiam)7. Wspierając 
to stwierdzenie, cytuje wypowiedź św. Augustyna: „Któż bowiem nie wie, 
z jak wielką nieznajomością prawdy, wyraźnie zaznaczającą się już w okresie 
niemowlęctwa, i z jak ogromnym zasobem czczej pożądliwości, zaczynającej 
się przejawiać już w wieku dziecięcym, wchodzi człowiek w to życie. […] 
Gdyby mu pozwolono żyć tak, jak chce, i czynić, co tylko chce, popadłby 
we wszystkie, a przynajmniej rozliczne rodzaje występków i zbrodni”8. Jako 

5  Podstawowe opracowanie na temat Wilhelma Peralda zob. A. Dondaine, Guillame Peyraut, 
Vie et oeuvres, „Archivum Fratrum Praedicatorum” 1948, t. 18, s. 162–236. Zawarte tam 
ustalenia przytaczam za: M. Verweij, Princely Virtutes or Virtues for Princes?: William 
Peraldus and his De eruditione principum, w: Princely Virtues in the late Middle Ages, 
1200–1500, red. I.P. Bejczy, C.J. Nederman Turnhout 2007, s. 51–53.

6  Autorstwo De eruditione principum przez długi czas było przypisywane Tomaszowi z Akwinu 
i wśród jego dzieł zostało wydane drukiem. Opieram się na wydaniu opublikowanym w: 
Sancti Th omae Aquinatis doctoris angelici ordinis praedicatorum opera omnia, t. 16, Parma 
1864. Korzystam z elektronicznej wersji tego wydania dostępnej na stronie: http://corpu-
sthomisticum.org (dostęp: 05.05.2015). Edycja ta nie ma numeracji stron, dlatego w przy-
pisach stosuję odwołanie jedynie do księgi (l.) i odpowiedniego rozdziału (cap.). 

7  Guillelmus Peraldus, op. cit., l. V, cap. 1.
8  Ibidem: Quis ignorat cum quanta veritatis ignorantia, quae iam infantibus est manifesta, 

et cum quantae vanae cupiditatis abundantia, quae incipit apparere in pueris, homo in hanc 
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jeden z argumentów za koniecznością opieki i troski rodziców o naucza-
nie ich potomstwa podaje także: „Dzieci zdają się bardziej wymagać pieczy 
i nauki niż nierozumne zwierzęta: te bowiem obawiają się rzeczy im szko-
dliwych i ich unikają, a także dążą do zdrowia; dzieci zaś pragną tego, co 
szkodliwe i nie dbają o to, co zdrowe” (Plus videntur pueri indigere custo-
dia et eruditione quam animalia irrationabilia: illa enim sibi nociva timent 
et fugiunt, et salutem suam appetunt; pueri vero noxia cupiunt, et salubria 
negligunt)9. Remedium na ten stan rzeczy jest wychowanie dziecka, którego 
integralnym elementem jest nie tylko słowne pouczenie (eruditio verborum), 
ale i z racji tego, że ten rodzaj oddziaływań nie wystarcza – bardziej nawet 
kary cielesne (disciplina verberum)10. 

W ramach rozważań na temat wychowania Wilhelm wskazuje także 
kolejne właściwości natury dziecka, które tym razem ocenia pozytywnie. 
Mianowicie podkreśla on podatność człowieka na oddziaływania wycho-
wawcze w okresie dziecięcym. Jak sam to ujmuje: „Tak jak miękki wosk 
łatwiej przyjmuje odcisk, tak łatwiej wiek delikatny jest kształcić w dobrych 
obyczajach. Gałązka jest bardziej giętka niż pień, i można nią kierować” 
(Facilius impressionem recipit mollis cera, et facilius informatur in bonis 
moribus aetas tenera. Flexibilior est virgula trabe, et dirigi potest)11. Dzieci 
posiadają także, według niego, dane im „z natury” (per naturam) takie 
cnoty, jak czystość cielesna (virginitas), niewinność (innocentia) oraz pokora 
(humilitas), z racji których – jak wyjaśnia, powołując się na Ewangelię 
Mateusza – „ich jest królestwo niebieskie”12. Wilhelm, co interesujące, 
poprzestaje tylko na ich wymienieniu, nie odnosząc się w nawiązaniu do 
nich do obecnego na gruncie egzegezy biblijnej tematu dziecka jako wzoru 
do naśladowania przez dorosłych13. Przytacza je przede wszystkim w kon-
tekście nieszczęść, do jakich prowadzi popełnianie przez człowieka grzechów 
już w pierwszych latach życia. 

Interesujący jest także stosunek Peralda do dobrych cech występują-
cych w zachowaniu dziecka i młodego człowieka. Z jednej strony dostrzega 

vitam veniat, ut si vivere dimittantur ut velit, et facere quicdquid vult, in omnia, vel in multa 
facinorum et fl agitiorum genera perveniat. Polskie tłumaczenie, z pewnymi modyfi kacjami 
uwzględniającymi przytoczony przez Wilhelma łaciński tekst, za: Św. Augustyn, O państwie 
Bożym, przeł. ks. W. Kubicki, Kęty 1998, ks. XXII.22, s. 944.

9  Guillelmus Peraldus, op. cit., l. V, cap. 2.
10  Ibidem, l. V, cap. 1. 
11  Ibidem, l. V, cap. 4.
12  Ibidem, l. V, cap. 6.
13  O obrazie dziecka w średniowiecznych dziełach egzegetycznych zob. W. Brzeziński, Obraz 

dziecka w perspektywie historyczno-porównawczej: przeszłość we współczesności, współcze-
sność w przeszłości, „Przegląd Pedagogiczny” 2012, nr 1, s. 144–147.
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on ich obecność, ale fakt ten podnosi przede wszystkim nie tyle z chęci 
jego zaakcentowania, lecz zwrócenia uwagi na możliwość ich łatwej utraty. 
Jak podaje: „Może się zdarzyć, że dzieci, u których pojawiają się początki 
dobrego zachowania, staną się złe, czy to wskutek złego towarzystwa, zaprze-
stania edukacji czy nadmiernej surowości” (Contingere potest quod pueri, 
in quibus apparuerunt bonae conversationis initia, mali fi ant vel societate 
prava, vel educatione remissa, vel severitate nimia). Utrata ich tym bardziej 
jest łatwa, gdyż jak uzasadnia: „Dobroć ich jest bowiem mierna, i raczej 
krucha, a także nigdy stała” (Bonitas enim eorum est modica, et quasi 
tenera et nondum fi rma). Podkreślając kruchość owej dobroci, dopowiada: 
„niewiele trzeba, aby zaszkodzić choremu” (infi rmis autem causa pusilla 
nocet)14. Zatem niewiele trzeba, aby również owa krucha dobrość zanikła. 
Tym bardziej że – jak przestrzega – owe dobre przymioty mogą wynikać nie 
tyle z natury dzieci, ale mieć inne źródło: „niekiedy zaś u dzieci nie wystę-
puje prawdziwa prostota lub dobroć, lecz udawana, bądź dla pozyskania 
przychylności rodziców lub nauczyciela, bądź ze strachu przed chłostą, po 
ustaniu których, złość, która była uśpiona, wybucha” (Aliquando vero in 
pueris non est vera simplicitas, vel bonitas, sed simulata, vel ob parentum vel 
magistri favorem, vel fl agellorum timorem, quibus cessantibus, malitia quae 
latebat, erumpit)15. Nie oznacza to oczywiście, że owe właściwe zachowania 
i przymioty wyjawiane w postępowaniu dziecka nie są cenne. Co więcej, 
dobre początki, zdaniem Peralda, są nie tylko zapowiedzią, ale i – jak można 
przyjąć – gwarancją prawego postępowania człowieka w życiu dorosłym. 
Jak bowiem przekonuje: „Nie wolno biegłym medykom z dobrych oznak 
zakładać śmierci chorego, ani też mądremu z dobrego początku wywodzić 
zły koniec” (Non est periti medici ex signis bonis praesumere mortem infi r-
mantis: nec sapientis est ex bono initio praesumere malum fi nem). Jednakże 
ze złego początku nie będzie dobrego końca. Albowiem, jak sam to ujmuje: 
„to, co człowiek zasiał, to zbiera. Winogron nie zbierze się z krzewu tar-
niny, ani fi g z ostu” (Quae seminavit homo, haec et metet. Non colliguntur 
ex spinis uvae, nec ex tribulis fi cus)16. Właściwe postępowanie człowieka 
dorosłego jest następstwem jego właściwego postępowania w okresie dzie-
ciństwa i dorastania. 

Jednak najpełniejszą charakterystykę tego, co cechuje naturę dziecka, 
co symptomatyczne dla niej, odnajdujemy w rozważaniach Wilhelma na 
temat – jak to określa – „dziecinności” (puerilia), których osiągając wiek 
męski należy się jego zdaniem pozbyć. Punktem wyjścia tego stwierdzenia 

14  Guillelmus Peraldus, op. cit., l. V, cap. 12. 
15  Ibidem.
16  Ibidem.
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jest przywołana przez niego wypowiedź Pawła Apostoła: „Gdy byłem dziec-
kiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, byłem mądry jak dziecko; 
gdy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecinne” (Cum essem 
parvulus, loquebar ut parvulus, cogitabam ut parvulus, sapiebam ut parvulus; 
quando autem factus sum vir, evacuavi quae erant parvuli, 1 Kor, 13: 11)17. 
Do wymienionych przez Pawła dziecinności Wilhelm dodaje jeszcze pięć. 
Są to: „nieczystość dziecięca” (immunditia puerilis), „niestałość dziecięca” 
(puerilis mutabilitas), „bojaźń dziecięca” (timor puerilis), „miłość dziecięca” 
(amor puerilis) oraz „bezwstydność dziecięca” (inverecundia puerilis)18. 

Nakreślony w oparciu o wskazane „dziecinności” wizerunek dziecka jest 
budowany w opozycji do osoby dorosłej lub raczej osoby dojrzałej. Są one 
przejawem i świadectwem przede wszystkim niedojrzałości dziecka. Wyraża 
się ona w zachowaniach odmiennych od tych, które cechują osobę dojrzałą. 
I tak np. „mówić jak dziecko” (loqui pueriliter) to mówić bez przemyślenia. 
Jak wyjaśnia Perald, „dzieci mówią cokolwiek im ślina na język przyniesie. 
Mąż, przeciwnie, nie mówi bez przemyślenia” (loquuntur parvuli quidquid 
eis in os venerit; e contrario autem vir non loquitur sine praemeditatione). 
Z kolei „bojaźń dziecięca” to nieodróżnianie realnego niebezpieczeństwa od 
pozornego. Wskazuje, że dzieci „bardziej boją się rózgi matki niż miecza 
wroga” (virgam matris magis timent quam gladium hostis). „Miłość dzie-
cięca” (amor puerilis) to pożądanie przez dzieci wszystkiego, co zobaczą 
pięknego, nawet jeśli jest do dla nich szkodliwe. Jak wyjaśnia: „stąd nie-
kiedy chwytają ręką płonący węgiel lub miecz z racji piękna, które w nich 
widzą” (unde quandoque arripiunt manu vel carbonem vel gladium propter 
pulchritudeinem quam ibi vident). „Miłość dziecięca” to także niezdolność 
do wyboru tego, co istotne i ważne. Jako przykład podaje, że dzieci „jabłko 
niekiedy wybierają zamiast zamku: bardziej ubolewają czasami nad utratą 
jabłka niż utratą królestwa” (pomum quandoque pro castro: plus dolent 
quandoque de amissione pomi, quam de amissione regni)19.

Wskazane „dziecinności”, świadczące o braku dojrzałości, nie są jednak 
wyłącznie cechami dzieci, lecz są także obecne w zachowaniach ludzi doro-
słych. Na przykład poruszając kwestię miłości dziecięcej, Wilhelm stwier-
dza, że ta „dziecinność” występuje również u tych, którzy widząc piękno 
kobiety, pożądają jej, nie bacząc na to, co mówił o zagrożeniach ze strony 

17  Zaproponowałem tu, chcąc oddać brzmienie tekstu podanego przez Wilhelma, zmodyfi -
kowaną wersję przekładu zawartego w Biblii Tysiąclecia, gdzie ten fragment brzmi: „Gdy 
byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy 
zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego co dziecięce”.

18  Guillelmus Peraldus, op. cit., l. V, cap. 48.
19  Ibidem.
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rodzaju niewieściego św. Hieronim20. Podobnie „dziecięce rozumowanie”, 
objawiające się u dzieci myśleniem o drobiazgach, takich jak orzechy, oło-
wiane monety i tym podobne rzeczy, w przypadku dorosłych jest myśle-
niem o rzeczach doczesnych, zamiast o rzeczach duchowych i wiecznych21. 
„Nieczystość dziecięca”, którą Wilhelm dostrzega w tym, że „dzieci zwykły 
przebywać w błocie i szpecić to, co je zdobi, jeśli takowe ornamenta mają” 
(Solent pueri residere in luto et deturpare ornamenta sua, si qua habent), 
występuje również u osób niebędących dziećmi. Jak wyjaśnia: „Podobna 
dziecinność występuje u tych licznych, którzy są już starcami lub w wieku 
męskim, a jednak nie wzdrygają się przed przebywaniem w nieczystości 
swych grzechów” (Similis puerilitas in multis est qui sunt jam senes vel in 
virili aetate, et tamen non erubescunt morari in immunditia peccatorum 
suorum)22. Jako przykład brudzenia się przez dorosłych wskazuje więc pro-
wadzenie przez nich złego życia23. 

„Dziecinność” jest zatem postrzegana przez Wilhelma jako cecha zacho-
wania, która występuje zarówno u niedojrzałych dzieci, jak i u niedojrza-
łych dorosłych. Zauważana przez niego u jednych i drugich, nie jest jed-
nak traktowana tak samo. Po pierwsze zauważmy, że owe „dziecinności”, 
w świetle podanych przez Wilhelma przykładów, objawiają się w odmienny 
sposób u dzieci i dorosłych, a więc w zależności od etapu życia. Jest to rzecz 
warta zwrócenia uwagi, chociażby ze względu na wciąż obecny na gruncie 
dyskursu o dzieciństwie w przeszłości pogląd o braku w średniowiecznej 
rzeczywistości społecznej i kulturowej rozróżnienia między osobą doro-
słą a dzieckiem, w którym widziano jedynie pomniejszonego dorosłego. 
Pogląd ten, któremu początek dały ustalenia Philippe’a Arièsa24, wciąż ma 
się dobrze, mimo znaczącego dorobku historyków mediewistów, podważa-
jącego tezy francuskiego badacza i pokazującego odmienny obraz dziecka 
i jego życia w średniowieczu25. Po drugie, Wilhelm inaczej ocenia owe

20  Ibidem: Similis puerilitas est in multis, qui quam cito vident pulchritudinem alicujus mulie-
ris, concupiscant eam, non attendentes quod dicit Hieronymus quod gladius igneus species 
mulieris.

21  Ibidem: sapere pueriliter, id est sapientem esse circa modica, ut sunt nuces, moneta plum-
bea et similia. Hanc sapientiam habent illi, qui circa temporalia bona quae modica sunt, 
sapientes sunt; circa spiritualia vero vel aeterna insipientes.

22  Ibidem.
23  Ibidem: Multi etiam dignitates quas habent, male vivendo deturpant. 
24  Ph. Ariès, L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien régime, Paris 1960; polski przekład: 

Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach, przeł. M. Ochab, Gdańsk 1995.
25  Na ten temat zob. C. Heywood, Centuries of Childhood: an Aniversary – and an Epitaph?, 

„Th e Journal of the History of Childhood and Youth” 2010, t. 3, nr 3, s. 341–365. Również 
na polskim gruncie, poza naukami historycznymi, ustalenia zaproponowane przez
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dziecinności-niedojrzałości w zależności od tego, w jakim stadium życia 
występują. Uzasadniając konieczność porzucenia przez wychowanka dzie-
cinności w momencie osiągnięcia wieku męskiego, stwierdza: „czymś dzi-
wacznym jest zachowanie dziecinności przez człowieka w okresie starości 
lub w wieku męskim; tak jak dziwaczne byłoby, gdyby drzewo miało kwiaty, 
w czasie gdy powinno mieć dojrzałe owoce. Także powodem do wstydu 
byłoby dla osoby już z zarostem wisieć u piersi matki, co zdaje się być sza-
leństwem” (Monstruosum est hominem in senectute vel virili aetate pueri-
lia retinere: sicut monstruosum esset si aliqua arbor fl ores haberet, quando 
habere debet fructus maturos: et etiam erubescibile esset alicui homini bar-
bato ad mamillam matris pendere, immo quasi insania videretur). W dalszej 
części wyraża to jeszcze dobitniej: „tak jak gorzej jest być jak dzikie zwierzę 
niż być dzikim zwierzęciem; albowiem dzikie zwierzę jest nim z natury, zaś 
bycie jak dzikie zwierzę wynika z występków, tak gorzej jest być dziecin-
nym niż być dzieckiem” (sicut pejus est esse bestialem quam esse bestiam, 
eo quod esse bestiam est a natura, esse vero bestialem est ex vitiis; sic esse 
puerilem pejus est quam esse puerum)26.

Jak zatem widać, zdecydowanie bardziej naganne w ocenie Wilhelma jest 
przede wszystkim występowanie „dziecinności” u osoby dorosłej. Zauważmy, 
że również we współczesnym języku polskim (a także w innych językach) 
słowo infantylny, chociaż etymologicznie powiązane z dzieckiem, jest stoso-
wane w odniesieniu do niedojrzałego zachowania się przez dorosłych i ma 
negatywne znaczenie27. Pozostaje jednak pytanie, jak ocenia on występo-
wanie „dziecinności” u dzieci? Łączy się ono także z kwestią, jak w związku 
z tym ocenia on dziecko. Jakie ono jest? Konieczne jest także zapytanie 
o potencjalne źródła tejże oceny. 

Otóż z jednej strony, przedstawionym przez Wilhelma spostrzeżeniom 
na temat zachowań dziecięcych nie sposób odmówić wnikliwości i trafno-
ści. Wszak zmienność nastrojów, nieumiejętność oceny powagi sytuacji czy 
zachowania umiaru to cechy dziecka, które podpowiadają nam także współ-
czesne, obecne w świadomości zbiorowej wyobrażenia o wczesnym okresie 
życia, jak też własne czerpane z obserwacji doświadczenia. Kluczowa jest tu 
jednak kwestia ich oceny przez Wilhelma. Można przyjąć, iż wymienione 
przez niego „dziecinności” to nic innego jak przejawy owej „niewiedzy i nie-
pomiarkowanego pożądania”, które wymienia na początku swego traktatu 
jako uzasadnienie konieczności edukacji dzieci i które są wynikiem stanu 

Ph. Ariès’a wciąż są przyjmowane bez zastrzeżeń, zob. np. D. Waloszek, Dziecko, w: Ency-
klopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 1, Warszawa 2008, s. 890.

26  Guillelmus Peraldus, op. cit., l. V, cap. 47.
27  Zob. Słownik języka polskiego, t. 1, Warszawa 1999, s. 739.
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będącego następstwem grzechu popełnionego przez pierwszych rodziców. 
Ten sposób myślenia o dziecku i jego naturze przejął on od św. Augustyna, 
według którego cechujący człowieka w pierwszym okresie jego życia stan 
niewiedzy i słabości umysłowej jest karą za grzech pierworodny28. Biskup 
z Hippony nie dokonuje jednak odmiennej oceny owego stanu człowieka 
w zależności od tego, czy jest on dzieckiem, czy już osobą dorosłą. Takie 
rozróżnienie, jak i też wskazany katalog „dziecinności” występują natomiast 
w traktacie De eruditione fi liorum nobilium, spisanym kilkanaście lat wcze-
śniej (ok. 1250) niż dzieło Wilhelma, autorstwa jego współbrata zakonnego 
Wincentego z Beauvais29. Na tym dziele wzorował się Wilhelm, pisząc księgę 
V30. Niemniej jego wskazanie nie rozwiązuje kwestii poszukiwanej inspiracji 
dla odmiennego potraktowania dorosłego i dziecka31. Jako potencjalne źró-
dło można wskazać, znany zarówno Wilhelmowi, jak i Wincentemu, traktat 
De sacramentis christianae fi dei (1130/1131–1137) Hugona od św. Wiktora. 
Odnosząc się w nim do kwestii postawionej przez Augustyna – chociaż jego 
imienia nie przywołuje w swych rozważaniach – że brak wiedzy i zdolno-
ści rozumowania u człowieka w momencie jego narodzin jest następstwem 
grzechu pierworodnego, Hugo wskazuje, że stan ten wynika z naturalnego 
porządku rozwoju człowieka, a nie jest oznaką jego winy. Według niego 
o braku wiedzy jako następstwie grzechu pierworodnego można mówić 
jedynie wówczas, gdy ktoś nie wie czegoś wtedy, gdy powinien to wie-
dzieć (quia ignorantia non dicitur nisi tunc solum cum id quod ignorari 
non debuisstet, nescitur). A ten stan nie dotyczy człowieka w momencie 
jego narodzin. Hugo wskazuje również w odniesieniu do dzieci, że „czymś 
naturalnym jest chociażby w naturze człowieka, że w pierwszym okresie 
życia wyłącznie podnietami zmysłów jest poruszany bądź powodowany”

28  Pisze on o tym w traktacie De peccatorum meritis et remissione et de baptismo parvulorum 
ad Marcelinum libri tres, w: Ph.L. Reynolds, Th e Infants of Eden: Scholastic Th eologians 
on Early Childhood and Cognitive Development, „Medieval Studies” 2006, t. 68, s. 91–92. 
Na temat poglądów Augustyna na naturę i jego ocenę dziecka i dzieciństwa zob. M.E. Stortz, 
„Where or When Was Your Servant Innocent?”: Augustine on Childhood, w: Th e Child in 
Christian Th ought, red. M.J. Bunge, Cambridge 2001, s. 78–102.

29  Vincent of Beuavais, De eruditione fi liorum nobilium, wyd. A. Steiner, Cambridge 1938. 
Problem „dziecinności” przedstawia Wincenty w rozdz. XXXIX: De peurilibus euacuandis 
in uirili etate. O tym autorze, jego twórczości i zapatrywaniach odnośnie do wychowania 
obszernie pisze A. Fijałkowski, Puer eruditus: idee edukacyjne Wincentego z Beauvais 
(ok. 1194–1264), Warszawa 2001.

30  J.M. McCarthy, Humanistic Emphases in the Educational Th ought of Vincent of Beauvais, 
Leiden–Köln 1976, s. 12; M. Verweij, op. cit., s. 68.

31  A. Fijałkowski, op. cit., s. 155, nie analizuje szerzej interesującego mnie zagadnienia „dzie-
cinności” u Wincentego z Beauvais, poprzestaje jedynie na ich wymienieniu, nie podejmuje 
też kwestii ich pochodzenia.
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(naturale siquidem humanae naturae est, in prima aetate secundum solos sen-
suum aff ectus moveri atque incedere). O ile jednak to, że dziecko postępuje 
powodowane zmysłami, „nie jest poczytywane mu za winę jako złe, ani za 
zasługę jako dobre” (nec malum ei ad culpam, nec bonum ad meritum repu-
tatur), to w momencie osiągnięcia lat roztropności (annos discrecionis) przez 
dzieci, takie ich dalsze postępowanie „jest już ich wadą” (hoc eis vitium est)32.

Jak można zatem przyjąć, odmienne potraktowanie występowania nie-
dojrzałości u dziecka i dorosłego, tak przez Wincentego z Beauvais, a za nim 
przez Wilhelma Peralda, mogło wynikać z przejętego przez nich od Hugona 
rozumowania, zgodnie z którym naganne jest to zachowanie, które odbiega 
od właściwego dla danego stadium życia. Dlatego według nich „dziecinność” 
jest stanem nagannym przede wszystkim u dorosłego, a nie u dziecka, które 
jest w pewien sposób z tej cechy usprawiedliwione. Jakkolwiek nie należy 
obwiniać go za grzech popełniony przez pierwszych rodziców, niemniej 
ponosi ono jego konsekwencje. Występujące u dziecka „dziecinności” są 
przejawem „niedojrzałości” istoty ludzkiej, odzwierciedleniem stanu niewie-
dzy i słabości intelektualnej oraz nieumiejętności panowania nad swoją zmy-
słowością, w jakim człowiek rodzi się w następstwie grzechu pierworodnego. 
W takim ujęciu dziecko i dzieciństwo są określonym stanem istnienia czło-
wieka, obecnym także – co Wilhelm pokazuje w swoim traktacie – w życiu 
osoby dorosłej zachowującej się w niedojrzały sposób. Symptomatyczne jest 
określenie owego stanu „dziecinnością” – a nie jakimś innym terminem – 
i jego trwanie we współczesnej praktyce językowej, nakazującej określać 
niedojrzałe zachowanie dorosłego jako infantylne. Z tego stanu powinno 
wyprowadzić dziecko nauczanie i wychowanie. Te jednak – odwołując się 
do metafor o edukacji – nie polegają na owym zapisywaniu „czystej karty”, 
na wypełnianiu tego, czego dziecku brakuje. Tym bardziej nie jest to dążenie 
do zachowania wrodzonych, naturalnych skłonności obecnych w naturze 
człowieka. Nauczanie i wychowanie w ujęciu Wilhelma Peralda to odejście 
czy też wyzbycie się owej natury po to, aby stać się dojrzałym dorosłym. 
Dzieciństwo to czas, w którym człowiek, jeszcze niezmieniony w następ-
stwie oddziaływań wychowawczych, jest najbliższy stanu, w jaki popadł 
gatunek ludzki w następstwie grzechu pierworodnego. To czas, w którym 
musi on zostać wybawiony od swej natury. Bowiem, jak za Augustynem 
cytuje Wilhelm na samym początku księgi V, „Gdyby mu pozwolono żyć, 
tak jak chce, i czynić, co tylko chce, popadłby we wszystkie lub przynaj-
mniej rozliczne rodzaje występków i zbrodni”33. 

32  Hugo de S. Victore, De sacramentis christiane fi dei, l. II, p.VI, cap. XXVI, w: Patrologia 
Latina, t. 176, 1880, col. 278D-279D; zob. też Ph.L. Reynolds, op. cit., s. 94–96. 

33  Guillelmus Peraldus, op. cit., l. V, cap. 1.
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Na zakończenie powyższych rozważań chcę zaznaczyć, że ich nadrzęd-
nym celem – tak jak wskazuje tytuł – było przedstawienie odpowiedzi na 
pytanie: „Jakie jest dziecko?”, udzielonej przez jednego ze średniowiecznych 
autorów. Skonstruowany w oparciu o to źródło obraz dziecka i dzieciństwa 
nie jest jedynym ich wyobrażeniem, bowiem jak wskazują badania, w kul-
turze średniowiecza odnajdujemy także inne sposoby postrzegania dzieci 
i dzieciństwa, zarówno wystawiające im negatywną, jak i pozytywną ocenę34. 
Warto także wskazać, że niektórzy autorzy, jak np. Wincenty z Beauvais, 
do którego poglądów nawiązywał Wilhelm Perald, dostrzegają u dziecka 
zarówno zalety, jak i wady35. Nie mamy tu zatem do czynienia ani z jed-
noznaczną pochwałą, ani z jednoznaczną deprecjacją dziecka i dzieciństwa. 
Zadaniem, przed którym stoją badacze zainteresowani obrazem dziecka 
w kulturze średniowiecza, jest nie tyle typologizacja występujących w niej 
sposobów jego postrzegania, bowiem ta w swym zasadniczym zrębie została 
już przeprowadzona, ale właśnie odkrywanie różnorodności i niejedno-
znaczności toczącej się w tej epoce dyskusji na temat dziecka, jej ewolu-
cji i źródeł. Drogą jego realizacji jest pełne rozpoznanie obecnych w niej 
wyobrażeń o dziecku, ku czemu prowadzą właśnie studia nad poszczegól-
nymi autorami i ich dziełami.
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Summary

Witold Brzeziński

About one of the paintings of the child’s nature as refl ected 
in De Erudicione Principum (c. 1265) by William Perault

Th e paper presents a painting of the child depicted in De erudicione principum (c. 1265) 
by William Perault, a French theologian and preacher. He characterizes the child by 
attributing eight characteristics to it which he calls ‘childishnesses’ (Latin puerilia). 
Th ese are ‘childish speech’, ‘childish thoughts’, ‘childish wisdom’, ‘childish love’, ‘child-
ish uncleanliness’, ‘childish mutability’, ‘childish fear’ and ‘childish shamelessness’. Th ey 
refl ect a human being’s immaturity. Th ey result from man’s state of ignorance and intel-
lectual infi rmity and of his inability to control the sensuality with which he is born as 
a result of original sin, and from which he should be delivered through education and 
upbringing. Although his ‘childishness’ is tolerated during childhood, it is not assessed 
positively. Th is is because it is a period in which man, who has not yet been altered by 
his education, is closest to the state into which he fell due to original sin.





Kazimierz Korab
Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Naturalistyczna koncepcja dziecka w ujęciu 
Jeana-Jacques’a Rousseau

Dwa wzajemnie sprzeczne sposoby odczytania osoby 
i dzieła Rousseau

Chcąc przedstawić koncepcję dziecka autorstwa Jeana-Jacques’a Rousseau 
(1712–1778), musimy w punkcie wyjścia zadać sobie pytanie, jakiego Rousseau 
mamy na myśli. Już za jego życia pojawiły się bowiem dwa wzajemnie 
sprzeczne wizerunki jego postaci, tak dalece przeciwstawne, jak dobro i zło. 
Autorami krytycznego spojrzenia byli najwięksi intelektualiści epoki, któ-
rzy stali się jego znajomymi lub przyjaciółmi, ale po pewnym czasie wydali 
osąd negatywny. Angielski historyk Paul Johnson przytacza kilka opinii 
w tej sprawie. David Hume (1711–1776), uchodzący za najwybitniejszego 
fi lozofa XVIII w., który gościł Rousseau w Anglii, początkowo uważając 
go za „szlachetnego, skromnego, czułego, bezinteresownego i nadzwyczaj 
uczuciowego”, sam doświadczył dotkliwie, że to „potwór, który uważa się za 
najważniejszą istotę we wszechświecie”1. Denis Diderot (1713–1784), inicjator 
i redaktor naczelny Wielkiej Encyklopedii Francuskiej (1751–1772), widział 
go jako „zakłamanego, próżnego niby szatan, niewdzięcznego, okrutnego, 
obłudnego i pełnego złej woli”2. Voltaire (1694–1778), sztandarowa postać 
oświecenia francuskiego, ocenił go jako „monstrum próżności i podłości”3. 
Dwieście lat później współczesny badacz I.W. Allen napisał na podstawie 
analizy faktów o Rousseau, że był to „masochista, ekshibicjonista, neuraste-
nik, hipochondryk, onanista, ukryty homoseksualista, człowiek cierpiący na 
typową konieczność ciągłych zmian miejsca, niezdolny do normalnej czy 
też rodzicielskiej miłości, prawie paranoik, narcystyczny introwertyk, który 

1  P. Johnson, Intelektualiści, przeł. A. Piber, Warszawa 1988, s. 35. 
2  Ibidem.
3  Ibidem.
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stał się aspołeczny z powodu choroby, przepełniony uczuciem winy, pato-
logicznie nieśmiały, kleptomaniak, infantylny, irytujący i skąpy”4. 

Wyżej wymienieni autorzy przedstawiali opinie oparte na faktach. 
Tymczasem Rousseau wystąpił w roli adwokata własnej sprawy. Udowodnił, 
że sprawnie poprowadzona narracja, którą przedstawił w Wyznaniach (napi-
sanych w 1770 r., opublikowanych po śmierci w 1782 r.), wygrała z prawdą 
rzeczywistych wydarzeń. Potomni, a mówiąc patetycznie: Europa i świat, 
uwierzyli Rousseau, czyli oskarżonemu, a nie świadkom, najwybitniejszym 
intelektualistom epoki. Bo Rousseau napisał o sobie tak pięknie i ckliwie, że 
czytelnicy w trakcie lektury wylewali łzy współczucia i zachwytów. Za Paulem 
Johnsonem przytoczmy i te pozytywne opinie czytelników: „Pochwały pod 
adresem Rousseau słychać było jeszcze długo po przeniesieniu jego zwłok 
do Panteonu. Dla Kanta miał «czułość duszy o niezrównanej doskonałości», 
dla Shelleya był «najwyższym geniuszem». Według Schillera była to «jakby 
Chrystusowa dusza, dla której jedynie niebiańscy aniołowie są odpowied-
nim towarzystwem». Głęboki hołd składali mu John Stuart Mill i George 
Eliot, Hugo i Flaubert. Lew Tołstoj powiedział, że Rousseau i Ewangelia
miały największy i najzdrowszy wpływ na jego życie”5. 

Generalnie rzecz biorąc, nie powinno się uzależniać oceny dzieła od 
życia osobistego jego autora. Nawet niegodziwie żyjący autor może stworzyć 
dobre, a nawet fantastyczne dzieło, które żyje własnym życiem. Każdy czło-
wiek ma prawo do błędów. Rozpatrywany przypadek ma jednak charakter 
wyjątkowy. Wątek biografi czny Rousseau musi być uwzględniony po prostu 
dlatego, że po pierwsze, jego książki są formą obrony wobec stawianych mu 
zarzutów; po drugie, z czynów nagannych uczynił zalety i atuty; po trzecie, 
te zalety przekształcił w zasady, które stały się fundamentami nowej euro-
pejskiej edukacji. Z tej racji Rousseau powinien uchodzić za mistrza auto-
kreacji. Jej szczyt osiągnął, kiedy bronił tego, co uczynił własnym dzieciom. 
Rousseau miał pięcioro dzieci, z których każde po urodzeniu odniósł do 
domu dla podrzutków, aby nie przeszkadzało mu poświęcać się dla ludz-
kości. Oburzony Voltaire ujawnił ten skandal w liście otwartym, ponieważ 
wszystkim było wiadomo, że skoro dzieci przeżywały tam z reguły najwyżej 
kilka lat, tzn., że Rousseau skazał własne dzieci na śmierć. Kiedy fakty stały 
się znane publicznie, Rousseau nikczemność swego postępowania przed-
stawił jako cnotę, dowodząc, że uczynił dla swych dzieci rzecz najlepszą, 
jaką powinien, czyli oddał je na wychowanie przez państwo. I wykazywał, 
że dzięki wychowaniu państwowemu „będzie się wszystkim lepiej wiodło, 

4  Ibidem, s. 36.
5  Ibidem, s. 26. 
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bo nie będąc chowane delikatnie, staną się bardziej krzepkie”6. Rousseau nie 
poprzestał na obronie własnego, indywidualnego przypadku. Sformułował 
najpierw ogólną tezę, którą następnie rozwinął w teorię pedagogiczną i poli-
tyczną, w teorię edukacji prowadzonej przez państwo i w teorię tzw. umowy 
społecznej. Jak zauważa Paul Johnson, „Przez osobliwy łańcuch haniebnej 
logiki moralnej nikczemność Rousseau jako rodzica połączyła się z jego 
ideologicznym wytworem – przyszłym państwem totalitarnym”7. 

To krótkie przypomnienie wątku biografi cznego ma na celu ukazanie 
biografi i Rousseau i jego dzieła jako pozbawionego logiki połączenia czte-
rech ogniw: faktów, interpretacji zaprzeczającej ich sensowi, opartego na niej 
programu reformy edukacji oraz powszechnego kultu dla życia i dzieła tej 
postaci. Na jakiej podstawie ojciec, który własne dzieci skazał na niechybną 
śmierć, został uznany za najważniejszego wychowawcę dzieci i młodzieży 
w Europie? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zdjąć warstwę pro-
pagandową z rzeczywistych argumentów.

Rousseau, czyli etap naturalizmu

Z punktu widzenia historii myśli społecznej Rousseau uchodzi za ojca 
naturalizmu pedagogicznego, który stał się w wiekach XIX, XX i obecnym 
wiodącym nurtem pedagogicznym, a nawet fundamentem ostatnich reform 
w oświacie i szkolnictwie wyższym w Polsce. Rousseau nie wymyślił natu-
ralizmu, który istniał już przed nim, ale w oryginalny sposób zastosował 
go w edukacji. 

Czym był naturalizm? Odwoływał się do pojęcia natury. Można mówić 
o czterech etapach w historii naturalizmu, jeśli za kryterium przyjmiemy 
sposób rozumienia pojęcia natury, a w szczególności stopnia plastyczno-
ści natury ludzkiej. Generalnie rzecz biorąc, naturalizm odszedł od takiego 
rozumienia natury, która czegoś uczy i do czegoś zobowiązuje, do coraz 
bardziej jednoznacznego pojmowania natury jako materii i narzędzia. 
Naturalizm był odmianą koncepcji instrumentalizacji natury.

Pierwszy etap zaczyna się wraz z powstaniem tradycji prawno-natural-
nej. Pojęcie natury miało od początku charakter fi lozofi czny. Przez naturę 
rozumiano istotę istniejącej rzeczy, to, co w niej najważniejsze i w związku 
z tym stanowiące podstawę jej tożsamości. A skoro każdy realnie istniejący 
byt ma swoją tożsamość, tym samym nie tylko nie może równocześnie być 
czymś innym, ale także powinien działać zgodnie ze swoją istotą. Jeśli jakiś 

6  Ibidem, s. 32.
7  Ibidem.
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byt jest człowiekiem, to powinien działać jak człowiek. Kiedy przechodnie 
zobaczą na ulicy osiłka, który znęca się nad kobietą, próbują go najpierw 
fi zycznie powstrzymać, potem użyją wszystkich możliwych argumentów, 
lecz w końcu, gdy ujrzą swoją bezskuteczność, odwołują się spontanicznie, 
na zasadzie oczywistości, do argumentu zaczerpniętego z prawa natural-
nego, wołając: bądź człowiekiem! Znęcanie się nad drugim człowiekiem jest 
sprzeczne z naturą człowieka. Koncepcja prawa naturalnego ma w staro-
greckiej fi lozofi i trzy kolejne wcielenia. Platon istotę bytu kojarzył z pierwot-
nymi i doskonałymi ideami. Arystoteles niejako inkorporował je do każdego 
indywidualnego bytu. Stoicy porzucili dualizm na rzecz monizmu i uznali, 
że istnieją tylko rzeczy materialne, a zatem, że także istota jest materialna. 
We wszystkich trzech przypadkach istota, tożsamość zawierała w sobie zobo-
wiązanie. Koncepcja prawno-naturalna wyrażała się w schemacie myślenia: 
skoro jesteś nauczycielem, bądź nim w pełni, skoro jesteś studentem – bądź 
w pełni prawdziwym studentem, skoro już jesteś jednym z pilotów, bądź 
najlepszym z nich. A skoro natura była tożsamością pouczającą w zakresie 
treści oraz jej pełnej realizacji, wobec tego natura była synonimem mądro-
ści: łączyła prawdę i dobro, treść i wdrożenie.

Na drugim etapie narodził się naturalizm – w taki sposób, że oderwał 
się od prawa naturalnego – i zajął stanowisko przeciwne. Naturalizm nowo-
żytny zrodził się na przełomie XVI i rozwinął w ciągu XVII w. w ramach 
dyskusji na temat prawa naturalnego. Zaczynał od stoickiego monizmu, od 
twierdzenia, że świat jest wyłącznie materialny; zagadnienie istoty przestało 
mieć wówczas znaczenie i ustąpiło pytaniu o to, jak działa wszystko, cokol-
wiek istnieje. Odpowiedź brzmiała: wszystko działa mocą praw, czyli na 
skutek działania przyczyn. Oznacza to, że naturalizm postrzegał świat przez 
pryzmat działania, a nie istoty i powinności; był mechanistyczny, a także 
kauzalny, czyli przyczynowy, a nie celowościowy. Dla ilustracji odwołam 
się do przypadku, który pojawił się dopiero w XX w. Takimi założeniami 
naturalizmu kierował się Zygmunt Freud, kiedy stworzył nową koncepcję 
struktury osobowości człowieka pojmowanej na wzór maszyny, w której 
id jest odpowiednikiem silnika, łącznie ze zbiornikiem paliwa, superego – 
odpowiednikiem inżyniera obsługującego maszynę, zaś ego – systemowi 
przekładni między inżynierem i silnikiem. Ta struktura osobowości nie uczy 
o istocie człowieka ani do niczego nie zobowiązuje (do żadnych celów), 
natomiast opisuje działanie, układ zależności w działaniu (przez ukazanie 
ich mechanizmów psychicznych).

Naturalizm redukujący naturę do praw i mechanizmów trafi ł do nauk 
społecznych i stał się w nich, obok perspektywy humanistycznej, jedną z dwu 
głównych orientacji. W naukach społecznych założenia naturalistyczne prze-
łożyły się na nową defi nicję człowieka jako bytu wyłącznie materialnego, 
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który w integralny sposób należy do przyrody i w żaden sposób jej nie prze-
kracza. Człowiek przestał być zwierzęciem rozumnym (łac. homo animal 
rationale est) i pozostaje wyłącznie zwierzęciem (łac. animal) w tym celu, by 
mógł być badany tymi samymi metodami, które zostały wypracowane przez 
fi zyków, chemików i biologów. To podejście znalazło wyraz w pierwszych 
próbach powołania socjologii, którą początkowo nazywano fi zyką społeczną. 
Zastosowanie tych samych, co w naukach przyrodniczych metod w badaniu 
człowieka było źródłem nadziei, że – podobnie jak uczeni przyrodnicy – także 
przedstawiciele nauk społecznych odkryją prawa rządzące zachowaniami 
człowieka w podobny sposób, jak prawa rządzące maszyną. Ostatecznym 
celem naturalizmu była użyteczność społeczna, której pilnowałoby państwo. 
Miało ono występować w roli swoistego głównego inżyniera, który traktuje 
politykę jak inżynierię społeczną. Naturalizm oceniał człowieka tak jak 
maszynę, według zasady użyteczności. Był tylko jeden wyjątek. Skoro wszyst-
kim kierują przyczyny, to powinny one rządzić także polityką i państwem. 
Otóż jedyny przypadek, kiedy zawieszona zostaje przyczynowość w świe-
cie społecznym, ma miejsce w umowie społecznej, mocą której jednostki 
podobno zobowiązały się do posłuszeństwa wobec władzy. W ten sposób na 
gruncie naturalizmu inżynieria społeczna ściśle została związana z władzą.

Na trzecim etapie, który zaczął się kilka dziesięcioleci temu, natura 
została utożsamiona z ciałem. To ono stawało się coraz bardziej wyznacz-
nikiem tożsamości, ale tożsamości tym razem już nadawanej mu, a nie 
tkwiącej w nim niezmiennie. Ciało stało się „projektem” otwartym, nie-
dokończonym, którego realizację – podobno – kontrolujemy. Ciało miało 
coraz bardziej przepuszczalną warstwę zewnętrzną8, do której przenika 
dowolna tożsamość i systemy abstrakcyjne. „Uznanie, że ciało stało się dla 
wielu nowoczesnych osób projektem, pociąga za sobą akceptację faktu, że 
wymiar, rozmiar, kształt, a nawet zawartość ciała, są potencjalnie otwarte na 
proces rekonstrukcji, zgodnie z założeniami jego właściciela”9. Przykładem 
może być zapoczątkowana przez Johna Moneya (1921–2006) koncepcja gen-
der, w której, wbrew rozpowszechnianym stereotypom, chodzi nie o rów-
ność płci, ale o potraktowanie ciała jako otwartego projektu. Koncepcja 
gender zakłada, że podstawową cechą natury jest płynność. Ideologią stała 
się z chwilą, kiedy uznano, że z jednej strony ciało, z którym się rodzimy, 
jest rodzajem skazania i więzienia, a z drugiej strony, że poddajemy ciało 
kontroli przez nadawanie mu pożądanych cech, w miarę jak skorupę 
ciała czynimy przepuszczalną dla znaczeń zewnętrznych, otwieramy je na 
wprowadzenie do niego nowej tożsamości indywidualnej i kulturowej. 

8  Ch. Schilling, Socjologia ciała, przeł. M. Skowrońska, Warszawa 2010, s. 194.
9  Ibidem, s. 19. 
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Czwarty etap, chociaż już się zaczął, ma charakter przyszłościowy i nosi 
nazwę transhumanizm. Natura osiąga tu najwyższy poziom plastyczności. 
Dzięki transplantacjom oraz implantom dana jednostka będzie żyć w nie-
skończoność. Zauważmy tylko jedno: gdy natura utraci jakiekolwiek znacze-
nie, podobnie jak istota i tożsamość, dojdziemy do paradoksalnego punktu, 
w którym jednostka będzie działać w nieskończoność, mimo że będzie 
pozbawiona nie tylko tożsamości, ale cech ludzkich, czyli bycia człowiekiem. 

Rousseau ojcem aplikacji naturalizmu do edukacji

Po ukazaniu wątpliwości dotyczących osoby i dzieła Rousseau, po ustale-
niu wieloznaczności pojęcia naturalizmu, nasuwa się pytanie, jak należy 
rozumieć jego naturalizm pedagogiczny. W encyklopediach i podręczni-
kach ten nurt ideologiczny jest najczęściej przedstawiany w zbanalizowanej 
postaci, która ma w czytelniku wywołać poczucie oczywistości i całkowitą 
akceptację. To podejście propagandowe uznające naturalizm za synonimem 
naturalności, broni spontaniczności, więc tym samym przeciwstawia się 
sztuczności, wszelkiej konieczności i z góry narzuconym schematyzmom. 
Gdyby Rousseau postulował, aby szkoła przestała być katownią, a stała się 
miejscem szczęśliwym, wszyscy dobrze nastawieni do dzieci wychowawcy 
przyklasnęliby temu z wielką aprobatą. Problem polega na tym, że pod 
pięknie brzmiącymi hasłami, których używał sam Rousseau, kryją się zało-
żenia ideologiczne o daleko idących skutkach, sprzecznych z tą sielankową 
prezentacją. W ciągle promocyjnej, ale bardziej analitycznej wersji naturali-
zmu pedagogicznego Rousseau powtarzane są takie hasła, jak dostosowanie 
programu edukacyjnego do wieku dziecka i do jego indywidualnych potrzeb 
oraz aspiracji, co słuszne, ale także takie, jak odrzucenie czynników nacisku 
zewnętrznego w postaci kar i nagród. Ocena ucznia ma już jednoznacznie 
redukcjonistyczny charakter, ponieważ powinna skupiać się nie na jego 
jakościowym przybliżaniu się do wybranych wartości i celów, ale na ilo-
ściowym pomiarze wzrostu określonych cech i nabywanych umiejętności 
(stąd kult testów). Najważniejsze, że wspólnym mianownikiem tych haseł są 
główne założenia naturalizmu. Istota naturalizmu pedagogicznego Rousseau 
tkwi jednak nie w liście odizolowanych od siebie haseł, ale w przeniesieniu 
występującej w naturalizmie ogólnym syntezy kauzalizmu i utylitaryzmu 
na grunt edukacyjny. W trakcie edukacji z jednej strony dziecko powinno 
zachować wolność poddania się przyczynom wewnętrznym, czyli kauzali-
zmowi wewnętrznemu, z drugiej – państwo powinno czuwać nad tym, aby 
działania wynikające z edukacji były społecznie użyteczne. Wśród przy-
czyn działających w każdym człowieku, a więc także w uczniu, utylitaryzm 
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uznaje za normę egoizm i przyjemność oraz uznaje je za motywy honoro-
wane w edukacji. Państwo ma zatem czuwać na tym, aby w ogólnym planie 
indywidualne egoizmy składały się we wzajemnie użyteczną całość. A skoro 
ocena zaczyna się od przyczyny, od stwierdzenia, że przyczyny są z natury 
dobre, to wynika stąd, że tym samym skutki są dobre. A zatem ocena 
moralna w życiu i w edukacji jest zbędna. W efekcie naturalizm Rousseau 
okazuje się być połączeniem kauzalizmu z upaństwowieniem szkolnictwa. 
Naturalizm Rousseau jest więc po prostu koncepcją przyczynowo działa-
jącej jednostki, w funkcjonowaniu społecznym sterowanej przez państwo 
lub – innymi słowy – oznacza harmonizowanie egoistycznych interesów 
i przyjemności własnych z użytecznością międzyjednostkową. 

Posłużmy się przykładem najbliższym nam, czyli środowisku akade-
mickiemu. Na czym polega ostatnia reforma szkolnictwa wyższego? Na 
łączeniu studentocentryzmu z rynkową użytecznością. Do połowy XIX w. 
uniwersytety służyły prawdzie, dobru i pięknu, a odkrycia naukowe były 
dostępne powszechnie, a nie zarezerwowane wyłącznie dla strony bizneso-
wej. Wychowanie uniwersyteckie zakładało, że uczony, a także kandydat 
na uczonego, czyli student, ma żyć i pracować dla dobra innych. Obecny 
studentocentryzm jest odwrotnością tego założenia. Student ma zdobywać 
świat dla siebie. Wszystko na uczelni ma temu służyć – od tzw. efektów 
kształcenia po nauczycieli akademickich – pod warunkiem, że będzie to 
użyteczne dla biznesu i dla rynku. Interes za interes. W edukacji liczą się 
zatem wyłącznie egoizm studenta oraz interes państwa. Jest to więc połą-
czenie narzuconego i wymuszonego egoizmu studenta z upaństwowieniem 
edukacji, większym niż kiedykolwiek wcześniej miało to miejsce. I w tym 
uniwersytecie – fabryce, w której nauczyciele-producenci przetwarzają ego-
istycznie motywowanych studentów w produkty rynkowe, nie ma już prze-
strzeni dla prawdy, dobra i piękna, chyba że na ryzyko własne prawdziwych 
uczonych i studentów. Przeprowadzane reformy edukacyjne dowodzą zatem, 
że idee naturalizmu Rousseau są „wiecznie żywe”.

Polemika z naturalizmem Rousseau wykracza poza ramy tego artykułu. 
Ale uczyńmy wyjątek w postaci retorycznych pytań: Czy na pewno indywi-
dualny egoizm i społeczna użyteczność wyczerpują wszystkie istotne cechy 
człowieczeństwa? Czy upaństwowienie egoistów przez ich urynkowienie to 
jest dobry pomysł na pełne, integralne życie społeczne? Czy istota człowie-
czeństwa nie wyraża się w bezinteresowności życia z innymi i dla innych? 
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Summary

Kazimierz Korab
Jean-Jacques Rousseau and his conception that a child should grow 

in accordance with his own nature
A school education always contains the ideal image of a man and a longtime plan which 
slowly approaches its fulfi lment. Originally, this ideal image and plan were infl uenced 
by religion, but in the past two hundred years—by diff erent types of naturalism. We 
come across naturalism in literature, philosophy, the social sciences and pedagogics. Th e 
question arises as to the origin and basic concept, and what this leads to. Pedagogical 
naturalism is now being largely promoted in anti-pedagogical movements, which is 
why we are in need of a critical point of view, which is why this article presents a short 
history of J.J. Rousseau’s life, the founder of pedagogical naturalism and the contem-
porary consequences of his ideas. 
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Symboliczność dziecka w dyskursach 
psychologii i psychoanalizy

Niniejszy tekst o dziecku zacząłem szkicować pod wpływem kontrastu 
pomiędzy oczywistymi dla każdego myślącego i czującego człowieka powin-
nościami a poczynaniami jednostek i całych grup społecznych zaślepionych 
akademickimi abstrakcjami, którzy po kolejnym przełomie politycznym 
będą motywować swój niegdysiejszy konformizm niewiedzą, uleganiem 
partyjnej propagandzie, potęgą podświadomości, a może myśleniem życze-
niowym. Do czego są ludziom potrzebni lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, 
pedagodzy, kuratorzy sądowi, socjolodzy, którzy usprawiedliwiają odbiera-
nie dzieci rodzicom w imieniu prawa?1 Może lepsze były czasy, kiedy wyko-
nywano niewiele badań specjalistycznych. 

Psychologia w poszukiwaniu człowieka realnego

Konkretu psychologicznego poszukiwano przez wszystkie lata rozwoju psy-
chologii naukowej, nawet wtedy, gdy w nazistowskich Niemczech i w komu-
nistycznym Związku Sowieckim psychologia miała realizować idee powzięte 
przez totalitarnych władców2. Współcześnie w psychologii, w której domi-
nują prądy behawiorystyczne i poznawcze, eksponuje się racjonalne zacho-
wanie podmiotu, czynności codzienne i wzniosłe nacechowane myśleniem 

1  Już od prawie 20 lat w polskiej prasie codziennej i tygodniowej jest coraz więcej historii 
podobnych do przytoczonej tutaj z II połowy lat 90.: „Na początku lipca tego roku pani 
kurator, pani z opieki społecznej oraz trzej policjanci przyjechali do Tylkowa. Pod nieobec-
ność Grabowskich zabrali im dzieci. Wszystkie znalazły się w sierocińcach”. L. Ostałowska, 
Miłosierne gminy, „Gazeta Wyborcza”, 27–28 XI 1998, s. 36–38.

2  Z. Ratajczak, Zachwyt i czyn: portret intelektualny Tadeusza Tomaszewskiego, Warszawa 
2006; T. Tomaszewski, Zasady psychologii w ZSRR, Warszawa 1949; idem, Kryzys metodo-
logiczny w psychologii, „Przegląd Psychologiczny” 1952, t. 1, s. 11–29.
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przetwarzającym informacje3. Psychologia, opierająca się na sprzeciwie 
wobec metodologii introspekcjonistycznej i fi lozofi cznego idealizmu, przy-
jęła opcję empiryczną i logiczną, nierzadko materialistyczną. W zjawiskach 
psychicznych, włącznie z irracjonalnymi, przestano doszukiwać się udziału 
czynników, których źródłem nie byłby świat realny. W społeczeństwach 
modernizujących się autonomia myślenia empirycznego i formalnego we 
wszystkich dziedzinach życia w mniemaniu wielu ludzi zdawała się być 
argumentem za porzuceniem wiary religijnej. W badaniach prowadzonych 
w latach 30. XX w. Władysław Witwicki4 wykazał, że w zjawiskach dostęp-
nych w codziennym doświadczeniu wierzący niewykształceni byli skłonni 
dopatrywać się sił nadprzyrodzonych, co zrównywało religię z magią. Osoby 
z wykształceniem co najmniej średnim wykazywały tendencję do empi-
ryczno-logicznych wyjaśnień wydarzeń, nauk i proroctw zawartych w tek-
stach świętych oraz obserwacji przytaczanych przez świadków wydarzeń 
cudownych, nie pomnąc, że świadectwa religijne wymagają wiary, przy-
jęcia wiedzy objawionej, a nie uchylenia praw przyrody i logiki, odrzuce-
nia autonomii świata widzialnego5. „Odczarowanie świata”6 przez rozwój 
nauki i techniki było stałym tematem XX-wiecznych nauk społecznych 
i humanistycznych: socjologii, psychologii (behawioryzm amerykański, 
rosyjska psychologia materialistyczna, psychologia Piageta), antropologii 
(Lévi-Strauss i strukturalizm), fi lozofi i (pozytywizm logiczny), teologii (teo-
logia protestancka i odmitologizowanie opowieści biblijnych). Od czasu tej 
rewolucji światopoglądowej na gruncie metodologicznym faworyzowanym 
przedmiotem badań psychologicznych i społecznych w wielu krajach stały 
się procesy poznawcze. 

Ludzie wytwarzają wiedzę faktyczno-logiczną o dziedzinach rzeczywisto-
ści w postaci semiotycznych znaków. Dane pojęciowe i rachunkowe wystę-
pują jako terminy, częstości, skale intensywności, operacje, wykresy i inne 
formy analityczne w systematycznie korygowanych ujęciach naukowych. 
„Poznanie intelektualne ma naturę abstrakcyjną i formalną”, swoje życiowe 
doświadczenie zaś ludzie gromadzą na podstawie emocjonalnej, obrazowej,

3  R.J. Sternberg, Psychologia poznawcza, przeł. E. Czerniawska, A. Matczak, Warszawa 2001, 
s. 132–175. 

4  W. Witwicki, Wiara oświeconych, Warszawa 1980. 
5  „Bieg zdarzeń wydaje się zależny od cudów” (idem, Psychologia, t. 2, Warszawa 1962, 

s. 270). Trudności Józefa Marii Bocheńskiego (1993) w prowadzeniu badań metafi zycznych 
za pomocą narzędzi logicznych, ostry spór Kościoła z modernizmem i jego uporanie się 
z XX-wiecznym racjonalizmem oraz powrót kwestii metafi zycznych w fi lozofi i analitycznej 
zob. A. Nowaczyk, Filozofi a analityczna, Warszawa 2008, s. 119–126. 

6  M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo: zarys socjologii rozumiejącej, przeł. D. Lachowska, 
Warszawa 2002, s. 394. 
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intuicyjnej oraz przez intelektualne opracowanie wyrażonych przeżyć: wcho-
dzą nieustannie w relacje przeżywaniowe ze światem w warunkach podej-
mowanych działań7. Emocjonalność człowieka stała się podstawowym tema-
tem psychoanalizy i psychoterapii; w psychologii emocje i motywacje były 
i nadal są badane od strony czynników behawioralnych i poznawczych. 
Ludzie prowadzą też życie duchowe. Są zdolni do transcendowania pozna-
nia i doświadczenia, kierowania się ich obiektywnymi sensami czyli warto-
ściami, ideami i ideałami, wyrabiają swoje poglądy i przekonania, skłaniają 
się ku wierze w ponadnaturalne pochodzenie wiedzy religijnej, ugruntowują 
swój etos. Moralność człowieka, jego sferę duchową psychologia, ostatnio 
głównie psychologia społeczna, również ujmuje w charakterze schematów 
poznawczych przypisywanych ludziom w ich środowiskach. 

W dyskursach psychologicznych i psychoanalitycznych dziecko, tak 
samo jak człowiek dorosły, zwykle jest określane empirycznie w jego śro-
dowisku jako podmiot poznający i przeżywający rzeczywistość zjawiskową 
w zakresie swoich uwarunkowań biologicznych i kulturowych. W charak-
teryzowaniu jednostek statystycznych i biologicznych nie eksponuje się 
symbolicznej relacji ze społeczeństwem w historii społecznej i kulturze, ale, 
co pragnę podkreślić, bez kontekstu historyczno-kulturowego nie można 
uprawiać interpretatywnej analizy przeżyć ludzkich. Ponadto abstrakcyjne 
i formalne konstrukcje umysłu nie wytwarzają doświadczenia życiowego 
w kulturze historycznej ani zaangażowania aksjologicznego ze względu 
na obiektywny, przyrodniczy i społeczny charakter egzystencji człowieka. 
Świadomość i powinności praktyczne są właściwym przedmiotem fi lozofi i, 
etyki, ideologii i polityki, wiary i religii, ale bez wątku personologicznego 
w naukach psychologicznych i społecznych nie można dobitnie sformułować 
wymagań w imieniu dziecka8. Ujawnia się to szczególnie jaskrawo w cza-
sach i miejscach unicestwiania symbolicznego i duchowego bytu dziecka. 

W psychologii i psychoanalizie generalnie nie udaje się realizacja naczel-
nej tezy Lwa S. Wygotskiego9 o niezbędności oparcia badań psychologicz-
nych na zapośredniczeniu gatunkowej historii człowieka przez historię 
społeczną, czemu bardzo sprzyjałoby dociekanie, czym w ogóle jest historia 
społeczna. Nie udało się to nawet w dziedzinie procesów intelektualnych. 

7  H. Raszkiewicz, Symboliczne wyrażanie i znakowa mediacja ustosunkowania do obiektu: 
psychologia przeżycia i działania z perspektywy symbolu i znaku, Warszawa 2015, s. 231.

8  „Prawodawcy genewscy pomieszali obowiązki i prawa; ton deklaracji jest perswazją, nie 
żądaniem: apel do dobrej woli, prośba o życzliwość” – tak Janusz Korczak (Jak kochać 
dziecko: prawo dziecka do szacunku, Warszawa 2002, s. 171) pisał o Deklaracji Praw Dziecka, 
uchwalonej w 1923 r. w Genewie.

9  L.S. Wygotski, Narzędzie i znak w rozwoju dziecka, przeł. B. Grell, Warszawa 1978, s. 89–90; 
idem, Myślenie i mowa, przeł. E. Flesznerowa, J. Fleszner, Warszawa 1989, s. 31–71.
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Teorie ewolucyjne twierdzą, że ponadkulturowa uniwersalność reakcji czy 
cechy została wykształcona w procesach ewolucyjnych, a „[…] różnice 
kulturowe wynikają z odmiennej aktywacji uniwersalnych mechanizmów 
psychicznych”10. Sąsiadujące z teoriami ewolucyjnymi nauki poznawcze 
badają „mechanizm przetwarzający informację”, „maszynerię poznawczą”, 
„biologiczny komputer”, „reprezentację (neuronalną) środowiska” itp.11 – 
mówiąc językiem semiotycznym, starają się badać procesy subiektywne jako 
procesy informacyjne na poziomie materialnej dostępności znaczenia, czę-
sto uprzywilejowując neurofi zjologiczny poziom czynności (zachowania). 
Fundamentem procesów poznawczych, również emocji i najwyższych pory-
wów ducha skierowanych na świat zewnętrzny jest mózg, więc do podręczni-
ków psychologii poznawczej weszły rozdziały o czynnościach/ zachowaniach 
epistemologicznych, estetycznych, moralnych i religijnych. Jednak naukom 
poznawczym opartym na biologii i ewolucjonizmie brakuje dociekania, jak 
ludzie w swoich środowiskach kulturowych i historycznych i w zaangażo-
waniu aksjologicznym konstruują specyfi czne formy poznania przedmio-
tów zjawiskowych, formy ekspresji przeżycia w rzeczywistości dziejowej 
i formy swojej tożsamości w odpowiadaniu na wartości12. Badacze prze-
twarzania informacji dochodzą do punktu, w którym stwierdzają koniecz-
ność wyjścia poza biologiczne fundamenty psychiki, uwzględnienia wiedzy

10  D.M. Buss, Psychologia ewolucyjna, przeł. M. Orski, Gdańsk 2001, s. 427. Przytoczona 
defi nicja według Davida M. Bussa odpowiada pojęciu kultury ewokowanej. Kultura trans-
mitowana to aktywne przekazywanie informacji pomiędzy umysłami. Ibidem, s. 428. Języki 
teorii ewolucjonistycznych określają, co łączy organizmy, upraszczają specyfi kę „natury 
ludzkiej”. W socjobiologicznych teoriach „samolubnego genu” zwierzęce pochodzenie cech 
ludzkich odejmuje sens pytaniu o przeżycia i tożsamość dziecka w instytucjach kultur 
historycznych, o życiu dziecka decyduje determinizm biologiczny i wartości przetrwania. 
„W żadnym razie nie można utożsamiać socjobiologii z socjobiologią człowieka i losów 
jednej, z losami drugiej”. B. Szacka, Słowo wstępne, w: E.O. Wilson, O naturze ludzkiej, 
przeł. B. Szacka, Warszawa 1988, s. 19.

11  D.M. Buss, op. cit., s. 25; P.H. Lindsay, D.A. Norman, Procesy przetwarzania informacji 
u człowieka: wprowadzenie do psychologii, przeł. A. Kowaliszyn, Warszawa 1984, rozdz. 
1–11; P.M. Churchland, Mechanizm rozumu, siedlisko duszy: fi lozofi czna podróż w głąb 
mózgu, przeł. Z. Karaś, Warszawa 2002, s. 24–25. 

12  „Środowisko zewnętrzne interesujące psychologów ogranicza się do bodźców rozpatry-
wanych energetycznie bądź hedonistycznie: kultura semiotyczna nie jest przedmiotem 
zainteresowania”. P. Boski, Kulturowe ramy zachowań społecznych: podręcznik psychologii 
międzykulturowej, Warszawa 2009, s. 14. W podręcznikach psychologii międzykulturowej 
odchodzi się od badań poznawania świata wyłącznie jako przetwarzania informacji o nim, 
ponieważ ewidentnie jest ono częścią s e m i o z y  u m y s ł o w e j  i  k u l t u r o w e j , oraz 
od badania „zachowań społecznych”, które jednako są społecznymi i kulturowymi d z i a -
ł a n i a m i : umiejętnościami, preferencjami, stereotypami. Zob. D. Matsumoto, L. Juang, 
Psychologia międzykulturowa, przeł. A. Nowak, Gdańsk 2007, rozdz. 4, 6, 10, 14.
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zdobywanej przez dzieci i młodzież w uczeniu szkolnym i kontaktach z eks-
pertami. Z obszaru uczuciowości człowieka weźmy np. ugodowość, jedną 
z wielkich pięciu cech osobowości w kontekstach życia społecznego. W myśl 
autorów modelu Wielkiej Piątki ugodowość jest cechą zachowania opisy-
wanego w kwestionariuszach i nazywana cechą osobowości lub tempera-
mentu13. Trudno ją powiązać z konkretnymi warunkami historycznymi, 
a więc rodzinnymi, towarzyskimi czy ustrojowymi, ponieważ ugodowa 
linia towarzyska, zawodowa lub polityczna w pierwszym rzędzie wystę-
puje na tle pewnych możliwości interpersonalnych, choćby pracowniczych 
lub politycznych, a nie biologii organizmu14. I jeszcze przykład społeczny. 
Nazywanie „wyuczoną bezradnością” (Martin Seligman) opisanych literacko 
przez Henryka Sienkiewicza cierpień i śmierci polskiego dziecka gnębionego 
w pruskiej szkole15 byłoby tylko kontynuacją niemieckich drwin. 

Nieodłączne od podejścia skupionego na „behawioralnym i kognityw-
nym aspekcie procesów psychicznych”, w tym emocjonalnych i intencjonal-
nych, jest uznanie ich obliczeniowości16. Wzorem ujęciowym w badaniach 
procesów psychicznych jest przedstawianie przedmiotów w wymiernym 
świecie zachowania17. Intelekt ujęty wąsko, w sensie hipotezy Turinga, to 

13  L.A. Pervin, Psychologia osobowości, przeł. M. Orski, Gdańsk 2002, s. 312–313.
14  R. Graczyk, Cena przetrwania?: SB wobec Tygodnika Powszechnego, Warszawa 2011; J. Stre-

lau, Różnice indywidualne: historia – determinanty – zastosowania, Warszawa 2015, s. 446. 
15  „W końcu stracił wszelką wiarę w siebie, wszelką ufność we własne siły; doszedł do prze-

konania, że wysiłki i praca nadaremna […]”. H. Sienkiewicz, Z pamiętnika poznańskiego 
nauczyciela, Warszawa 1948, s. 16.

16  Według określenia Jerry’ego A. Fodora (Eksperci od wiązów: język myśleński i jego seman-
tyka: wykłady im. Jeana Nicod z roku 1993, przeł. M. Gokieli, Warszawa 2001, s. 19) 
„proces nazywamy obliczeniowym, gdy operuje on na przedmiotach posiadających struk-
turę syntaktyczną. Tak rozumiane obliczenia z punktu widzenia ekstensji są przyporząd-
kowaniem jednych symboli drugim, a z punktu widzenia intensji – przyporządkowaniami 
symbolom opisywanym syntaktycznie innych symboli opisywanych syntaktycznie”. Sądzę, 
że naturalizowalność treści, że „[...] wszystko, o czym mówi nauka, ma charakter fi zyczny” 
(ibidem, s. 15), pozostawia bez odpowiedzi problem treści jako j a k o ś c i  doświadczenia 
wyrażanych w świecie historycznym, a także zagadnienie i m p e r a t y w n o ś c i  warto-
ściowania przez wzgląd na obiektywne istnienie świata. 

17  W myśl koncepcji kognitywnych w psychologii emocję defi niuje się jako „ucieleśnioną 
ocenę” bodźców i „tendencję do działania”. N.H. Frijda, Th e Emotions, Cambridge–New 
York 1986, rozdz. 1–2. W pracach kognitywistów powiada się bez ogródek, że przeżycie 
jest superwentne względem stanu mózgu (tzn. jest z jego mocy), nic nie mówi się o jego 
związku z historią ludzi. Zob. D.M. Armstrong, Materialistyczna teoria umysłu, przeł. 
H. Krahelska, Warszawa 1982, s. 62–71. W kwestii świadomości przytaczam słowa fi lozofa 
Davida J. Chalmersa (Świadomy umysł: w poszukiwaniu teorii fundamentalnej, przeł. 
M. Miłkowski, Warszawa 2010, s. 13): „[...] świadomość powstaje w systemach fi zycznych 
takich jak mózgi”; intencjonalność to semantyczny aspekt stanów umysłowych, „[...] fakt, 
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logiczne formy określania (konstruowania) struktur rzeczowych. Do istoty 
funkcjonowania logicznego nie należy ani treść myślenia, która, według 
mojego przekonania, pochodzi z przeżywaniowego, historycznego skład-
nika doświadczenia, ani jego kulturowa semiotyczna forma, ani inten-
cjonalność, transcendowanie obiektu, które jest zdolnością aprioryczną18. 
Faworyzowanie formalizacji i podejścia ilościowego w naukach psycholo-
gicznych i społecznych napotkało wielką falę krytyki ze strony autorów for-
sujących podejście jakościowe. Szkopuł w tym, że metodologie jakościowe 
w psychologii i w naukach pokrewnych wciąż chętnie pojmuje się jako 
paradygmaty „miękkie” lub „słabsze”19. Mają one dostarczyć „pogłębionej 
informacji”, nie odbiegając daleko od ujęcia ilościowego20. Metodologia 

że są one o przedmiotach w świecie”. Ibidem, s. 53. W tych ramach teoretycznych ducho-
wość człowieka znaczy jego zdolność do tworzenia światów logicznie możliwych: „[...] 
metafi zycznie możliwe światy to po prostu światy możliwe logicznie [i że możliwości 
metafi zyczne zdań to możliwości logiczne w odmianie semantycznej a posteriori]”. Ibidem, 
s. 85. Tak w uproszczonym zarysie wygląda kognitywistyczny świat poznania bez kultury, 
przeżycia bez historii, duchowości bez wartości rzeczywistych. 

18  H. Raszkiewicz, Reprezentacja konstrukcyjna umysłu: studium psychologiczne, Białystok 
1991, s. 308; idem, Symboliczne wyrażanie…, s. 11, 202–203. „Ale jeśli Turing miał rację, 
mówiąc że procesy psychologiczne opierają się wyłącznie na operacjach syntaktycznych, 
to wygląda znów na to, że treść myśli jako taka okazuje się nieistotna dla wyjaśniania 
psychologicznego. Wygląda na to, że syntaktyczne własności przedstawiania załatwiają 
sprawę, a przywiązanie do intencjonalnego – jako przeciwstawionego obliczeniowemu – 
poziomu psychologii staje się czczym sentymentalizmem”. J.A. Fodor, op. cit., s. 76–77. 
Fodor rozwiązuje problem w ten sposób, że treść stanu mentalnego zależy od „[…] rze-
czywistej historii przyczynowej odnośnego umysłu. […] Gdy w grę wchodzą relacje nomo-
logiczne, rzeczywista historia przestaje odgrywać istotną rolę, liczą się jedynie okresy 
kontrfaktyczne”. Ibidem, s. 165–166. Podobieństwo do psychoanalizy jest w tym punkcie 
niewielkie, ponieważ zdaniem Fodora historia powiązań przyczynowych konstytuuje inten-
cjonalną treść informacji w zachowaniu (ibidem, s. 13), nie jest to treść przeżywaniowa 
(emocjonalna). Niewielkie też występuje tutaj podobieństwo do fenomenologii. Obiekt 
może być dany bezpośrednio na mocy zdolności apriorycznej i pośrednio w procesach 
empirycznych, psychologicznych i socjologicznych (J. Habermas, Od wrażenia zmysłowego 
do symbolicznego wyrazu, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 2004, s. 27; D. Zahawi, Feno-
menologia Husserla, przeł. M. Święch, Kraków 2012, s. 41), lecz gdyby intencjonalność 
i ponadto wolę sprowadzić do stanów mózgu, zniknęłaby kwestia duchowości jako refl ek-
syjnego odniesienia do rzeczywistości obiektywnej w systemach społecznych. Zob. P.M. Chur-
chland, op. cit., s. 163, 248, 319.

19  J. Trempała, Przedmowa, w: Psychologia rozwoju człowieka, red. J. Trempała, Warszawa 2014.
20  M. Angrosino, Badania etnografi czne i obserwacyjne, przeł. M. Brzozowska-Brywczyńska, 

Warszawa 2010, s. 78; E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, przeł. W. Betkiewicz, 
M. Bucholc, P. Gadomski, J. Haman, A. Jasiewicz-Betkiewicz, A. Kloskowska-Dudzińska, 
M. Kowalski, M. Mozga, Warszawa 2004, s. 319; T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań 
pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001, s. 268. 
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jakościowa lub taka procedura „mieszana”, która uznaje pierwszeństwo 
weryfi kowania i falsyfi kowania hipotez, nie potrafi  wyzwolić się od jed-
nostronności obiektywistycznego paradygmatu, chociaż ma do czynienia 
z danymi kontekstualnymi, semiotycznymi, przeżywaniowymi, refl eksyjnymi 
i powinnościowymi. Korzystają na tym hochsztaplerzy, którzy mogą „wyka-
zać” cokolwiek, choćby to, że dzieci odebrane rodzicom będą szczęśliwsze. 

Jest to kwestia zasadnicza w debacie nad stosowaniem metod jakościo-
wych w badaniach i praktyce psychologicznej, która pokazuje, jak daleko 
w psychologii jesteśmy oddaleni od konkretnych ludzi. Procedury jako-
ściowe znajdują się pod wpływem i n t e r p r e t a t y w n o ś c i  doświad-
czenia, lecz zaniedbują świat idei i czynów serca, który tylko pośrednio 
pozostaje w związkach z wymogami konstrukcji semiotycznej i autenty-
zmem przeżyć, a bezpośrednio z systemem wartości, etosem – i m p e r a -
t y w n o ś c i ą  przekonań, prawdy, sprawiedliwości, odpowiedzialności21. 
Ponadto nadmierna uległość wobec metodologii scjentystycznej zdaje się być 
nieświadoma tego, że weryfi kacja i falsyfi kacja w psychologii wzoruje się na 
metodologii nauk przyrodniczych, chociaż fi lozofi a nauki, której ewolucja 
doprowadziła do radykalnego sceptycyzmu wobec możliwości dojścia do 
prawdy obiektywnej przez naukę o świecie widzialnym22, nie dotyczy ani 
wzoru ujęciowego uczuciowości, jakim jest psychoanaliza i ujęcia pokrewne, 
które nie negują jej osiągnięć, ani zarysów koncepcji duchowości człowieka, 
których główną przesłanką są etyka i religia. Ludzie mają podstawy, by 
mniemać, że ich doświadczenie jest bardziej realistyczne niż abstrakcyjne 
i formalne schematy, a ich praktyka moralna ma na względzie gigantyczną 
walkę dobra ze złem. 

Fałszywe dychotomie ilości przeciwko jakości, fi zycznie rejestrowanych 
faktów zachowania przeciwko przeżyciom i sensom, podobnie jak natury 
przeciwko kulturze, genów przeciwko środowisku, intelektu przeciwko uczu-
ciom (kognitywistyki przeciwko psychoanalizie), subiektywnego przeciwko 
obiektywnemu – nie mają żadnego ugruntowania bytowego23. Zachowanie 
doświadczające czegoś – to, jak żyję i żyłem: jaka jest moja historia – 

21  H. Raszkiewicz, Kreowanie iluzji społecznych w badaniach jakościowych, w: Studia nad 
wiedzą t. 5: Tworzenie iluzji społecznych: wiedza w sferze publicznej, red. J. Szymczyk, 
M. Zemło, A. Jabłoński, Lublin 2012, s. 187–193.

22  A.F. Chalmers, Czym jest to, co zwiemy nauką?: rozważania o naturze, statusie i metodach 
nauki: wprowadzenie do współczesnej fi lozofi i nauki, przeł. A. Chmielewski, Wrocław 1993, 
s. 60, 86, 119, 130.

23  W metodologii jakościowej na pierwszym miejscu stawia się r e a l n o ś ć  d a n y c h . Zob. 
J.W. Creswell, Projektowanie badań naukowych: metody jakościowe, ilościowe i mieszane, 
przeł. J. Gilewicz, Kraków 2013, s. 219; B.G. Glaser, A.L. Strauss, Odkrywanie teorii ugrun-
towanej: strategie badania jakościowego, przeł. M. Gorzko, Kraków 2009, s. 202.
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zdobywa jakość, tzn. treść, której oznaczającą formę nadaje środowisko kul-
turowe; w postępowaniu zaś skierowanym na to, co być powinno, a więc co 
należy zrobić, zachowanie ukazuje swój sens albo wartość, czym ono jest 
obiektywnie: kim byłem i okazuję się być w swoim postępowaniu.

W przygotowaniu i przeprowadzeniu projektu badawczego – w defi nio-
waniu terminów i wymiarów, wyszukiwaniu materiałów i grup – trudno 
posługiwać się abstrakcjami i formalizmami, z pomocą których na długi 
dystans utrzymywałoby się ogrom i złożoność świata konkretnych ludzi. 
Pod pozorną neutralnością orientacji na zachowanie i procesy wytwarza-
jące obraz świata zjawiskowego, do tekstów naukowych, popularyzatorskich 
i publicystycznych, wywiadów i reportaży, jak też do praktyk zawodowych 
przenikają p o s t a w y  ich autorów wobec kwestii historycznych, politycz-
nych, etycznych i religijnych, ich u p r z e d z e n i a  i – niestety coraz częściej 
– j a w n a  z ł a  w o l a, której wpływ na naukę jest całkowicie niszczący. 
Przyjmowanie w nauce abstrakcyjnego i formalnego ujęcia rzeczywistości 
nie znaczy, że należy stronić od procesów historycznych, wydarzeń poli-
tycznych, dylematów etycznych i praktyk religijnych. Przeciwnie, powinno 
się wykazać n a u k o w o, jak badać ludzi, uwzględniając ich kulturowość, 
historyczność i duchowość, bynajmniej nie rezygnując z kanonu metodolo-
gii ilościowej ani nie tworząc jakiejś psychologii ideologicznej czy konfesyj-
nej. Skutki dystansowania się i uników wobec spraw ludzkich z wygodnej 
pozycji pewnego siebie „niezależnego obserwatora” i „turysty”24 najbardziej 
wyraziście skupiają się na dzieciach.

Dziecko fi zyczne, symboliczne i realne

Pojęcie dziecka fi zycznego, zwanego też dzieckiem naturalnym, określa rze-
czowo, namacalnie stwierdzalną egzystencję dziecka. Gdyby dziecko ograni-
czyć do jego egzystencji materialnej, opiekunowie mówiliby o dziecku tylko 
na podstawie zarejestrowania jego wyglądu i swojego percepcyjnego przy-
zwyczajenia. Trzymając się nastawienia na samą fi zyczność dziecka, można 
zaprzeczać jego istnieniu w okresie życia płodowego. Na ekranie aparatury 
diagnostycznej albo pod mikroskopem widać tylko zarodek lub większą grupę 
komórek, ale co myśleć, gdy w kolejnych miesiącach ciąży po włączeniu apa-
ratury można zobaczyć na ekranie coraz wyraźniej wyłaniający się kształt 
dziecka, jego ruchy, bijące serce i usłyszeć odgłosy procesów fi zjologicznych?25 

24  P. Johnson, Intelektualiści, przeł. A. Piber, Poznań 2014, s. 420.
25  Materializm medyczny osiąga niewiarygodne rozmiary. W punkcie sprzedaży prasy 

w metrze warszawskim przeczytałem niedawno o lekarce, która mimo przeprowadzenia 
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Wyparcie natrętnie nasuwającego się wyobrażenia dziecka z powodu lęku 
przed niepożądaną ciążą i wytworzenie klimatu dla „udanego seksu” mają 
zapewnić środki antykoncepcyjne. W praktykach in vitro przeprowadzanych, 
kiedy fi zycznie ukształtowanego dziecka jeszcze „nie widać”, osobom, które 
w nich uczestniczą, łatwiej przychodzi wypieranie konfl iktów emocjonal-
nych i moralnych, myśli o winie i wstydzie. Istotny zarzut wobec „metod 
wspomagania rozrodu” i „technik reprodukcyjnych”26, włącznie z suroga-
cją, i towarzyszących im manipulacji genetycznych, by „mieć” atrakcyjne 
dziecko, polega na tym, że likwidują one dramatyzm poczęcia i przycho-
dzenia na świat istoty ludzkiej przez sprowadzenie go do wymiaru fi zjolo-
gicznych i fi zycznych faktów. Licząca tysiące lat kultura humanistyczna oraz 
dzisiejsza psychologia rozwojowa i uczuciowości, włącznie z psychoanalizą, 
przestają być potrzebne, wystarczy priorytet stanu posiadania i prestiżu spo-
łecznego oraz najbardziej prozaiczna polityczna poprawność, by zrekom-
pensować osobiste kompleksy i resentymenty. Sędzia nakazujący odebrać 
dziecko rodzicom co prawda widzi dziecko, ale dla spokoju swego sumienia 
stara się na nie „nie patrzeć” i „nie słyszeć” jego rozpaczliwych krzyków. 
W dyskursie badań tzw. naukowych ukazuje się dzieci, urodzone za pomocą 
nowoczesnej technologii, które mówią o swoim dobrym samopoczuciu 
i zapewniają o swojej normalności, jednak w literaturze badawczej, publi-
cystyce i życiu codziennym spotkać można także wiele innych przypadków. 
Przypominają się Korczakowskie słowa: „dziecko trzeba dojrzeć”27 – od tego 
„dojrzenia dziecka” rozpoczyna się głęboka zmiana w życiu wielu ludzi.

Istota bio-psycho-społeczna oznaczona w porządku historyczno-kultu-
rowym to dziecko symboliczne – mówiąc inaczej, dziecko rzeczywiste, które 
wyraża swoje przeżycia i podejmuje liczne czynności, występuje w naukach 
i praktykach psychologicznych. Swoje przeżycia, doświadczenia i ich treść 
dziecko i dorosły wyrażają cieleśnie, fantazyjnie i intuicyjnie w obiektach 
i wydarzeniach historycznych28. Intelektualne opracowanie wyrażanego 
przeżycia daje doświadczeniu semiotyczną formę kulturową; w razie braku 

tysięcy zabiegów przerwania ciąży „nie widziała” formowanego w łonie matki dziecka. 
„Zobaczyła” je wtedy, gdy zaczęto robić elektroniczne zdjęcia z płodowego okresu życia. 
Banery, które w reklamach antyaborcyjnych ukazują fi zyczność dziecka abortowanego, są 
zajadle niszczone przez zwolenników przerywania ciąży. 

26  J.S. Turner, D.B. Helms, Rozwój człowieka, przeł. S. Lis, J. Mańk-Kowalska, A. Radomska, 
L. Wojciechowska, D. Zawadzka, W. Zagórska, Warszawa 1999, s. 150–157; R. Vasta, 
M.M. Haith, S.A. Miller, Psychologia dziecka, przeł. M. Babiuch, A. Ciechanowicz, E. Czer-
niawska, A. Matczak, A. Piotrowska, Z. Toeplitz, Warszawa 1995, s. 136–137.

27  J. Korczak, Listy i rozważania palestyńskie, Warszawa 1999, s. 30. 
28  Tak jak myślał Freud, wszystko w organizmie człowieka i otoczeniu przyrodniczym jest 

symbolizowane.
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takiego opracowania doświadczenie pozostaje nieokreślone (nieświadome). 
Trzeba zaznaczyć, że na studiach psychologicznych oraz w praktyce psy-
chologów wciąż rozdwaja się wiedzę o dziecku na psychologiczną i psycho-
analityczną. W podręcznikach psychologii rozwojowej i wychowawczej są 
zawarte niewielkie opracowania klinicznych odkryć psychoanalizy i całego 
nurtu psychodynamicznego, co za tym idzie także terapii dzieci i młodzieży 
obejmującej sferę doświadczeń. Ze swej strony psychoanalitycy i psycholo-
gowie zorientowani psychodynamicznie nie wykazują większego zaintere-
sowania przydatnością wiedzy o ogólnych prawidłowościach w zachowa-
niu i czynnościach człowieka, uzyskanej w behawioralnym i poznawczym 
nurcie badań psychologii.

Dziecko symboliczne znaczy to samo co człowiek symboliczny. Od 
początku swego istnienia – w sensie antropologiczno-humanistycznym 
oraz psychodynamicznym – dziecko jest wprowadzone w porządek histo-
ryczno-kulturowy, priorytetem jego rozwoju jest reagowanie na znaczenie 
sygnałów emitowanych społecznie29. W tym znaczeniu człowiek jest istotą 
symboliczną zawsze: nie może „czasem być” i „czasem nie być” w systemie 
społecznym, nawet jeśli jest z tego systemu wyrzucany. Mówiąc konkretniej, 
socjologiczne, psychologiczne i biologiczne bycie jest historyczne i kultu-
rowe ze względu na rozmaite okoliczności, przyczyny i cechy, prezentuje 
się ono inaczej w normie i zaburzeniach, których przykładem są szeroko 
rozpowszechnione w dzisiejszych czasach cechy osobowości borderline i nar-
cystycznych, utrudniające funkcjonowanie w porządku symbolicznym30. Te 
dwa rozumienia bycia w porządku symbolicznym są mieszane w literaturze31. 

Dziecko realne to dziecko istniejące obiektywnie, istota cielesna, psy-
chiczna, społeczna i duchowa – k a ż d e  dziecko, normalne czy upośledzone, 
które jawi się jako znane, a jednak nieodkryte. To dziecko jako niezgłębiona 
tajemnica, początek i koniec historii ludzkości. Oznacza napięcie w egzy-
stencji dziecka pomiędzy najwyższym szczęściem, gdy dziecko postrzegane 
jest jako największy skarb, dziecko anielskie, dziecko w sytuacjach rodzinno-
-religijnych, a największą traumą będącą udziałem dziecka osieroconego, 
odebranego rodzicom, głodnego, wykorzystywanego, męczonego, zdeper-
sonalizowanego, torturowanego i zabijanego w obozach koncentracyjnych, 
łagrach i więzieniach, ofi ary sadystycznych praktyk. O dziecku jako o osobie, 
istocie cielesno-duchowej dysponujemy w psychologii jedynie szczątkową 

29  H.R. Schaff er, Psychologia dziecka, przeł. A. Wojciechowski, Warszawa 2013, s. 89–93.
30  G.O. Gabbard, Psychiatria psychodynamiczna w praktyce klinicznej, przeł. M. Cierpisz, 

Kraków 2009.
31  Zob. P. Dybel, Zagadka „drugiej płci”: spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie 

i w feminizmie, Kraków 2006, s. 463.
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wiedzą ustaloną na podstawie samodzielnej metodologii w praktycznym 
zajmowaniu się dziećmi, niebędącej jedynie aspektem metodologii wery-
fi kacyjno-falsyfi kacyjnej, zwanej „obiektywną”, ani klinicznej metodologii 
kierunku psychoanalitycznego (psychodynamicznego). Nie przeniknęła ona 
do praktyki naukowej.

Dziecko realne (byt obiektywny) określam przez analogię do metafi -
zycznej wizji „bobo” Janusza Korczaka oraz do „realnego rejestru psychiki” 
według Jacques’a Lacana i postlacanowskich interpretacji Slavoja Žižka. 
W ujęciu Korczaka dziecko było pierwsze, każdy z nas był dzieckiem32; uni-
cestwiając dziecko, unicestwiamy człowieka, całą ludzkość33. Lacan (1966) 
natomiast przyjął różnice pomiędzy „wyobrażeniowym rejestrem psychiki” 
– tym, co jednostka wyobraża na swój temat, a „czystym symbolicznym”, 
czyli „czystą myślą (formą)”, matrycą „czystego rachunku”, „m a r t w y m 
porządkiem symbolicznym” („wielkim Innym”) oraz „surową materią real-
ności” – samą obsceniczną, monstrualną „Rzeczą, ż y w ą  (podkreślenie 
oryginalne) substancją rozkoszy”34 czy druzgocącą traumą, doświadczeniem 
peryferii i ruin porządku społecznego. Związek realnego z symbolicznym 
polega na tym, że realne, które występuje jako rzeczywiste widzialne (natu-
ralne), to symboliczne bez zewnętrznej granicy porządku społecznego jako 
całości (bez „wielkiego Innego”)35.

Realnego nigdy nie da się opanować: konfl iktów, wyparć, pozorów, uwew-
nętrznionych przeszkód poznania, ograniczeń i trudności życiowych, biedy, 
samotności, niedojrzałości i niespójności cech, cierpienia i patologii, bezoso-
bowości i obsceniczności, przyjemności innego. Realne psychoanalityczne 

32  „[…] bobo było zawsze i jest. […] bobo było już dawno, najdawniej – żyło w plazmie 
leniwej ameby, istniało już w chaosie, z którego Bóg tworzył gwiazdy, rozwieszał je po 
niebie i umacniał niewidzialnymi nićmi wzajemnej zależności, układał gwiazdy w społe-
czeństwa gwiazd”. J. Korczak, Bobo, w: idem, Pisma wybrane, t. 2, Warszawa 1984, s. 202.

33  Zob. rozdział Gdańskie dzieci, w: E.J. Osmańczyk, Był rok 1945…, Warszawa 1973. Korczak 
mówił, że nie można wychowywać dzieci na zadanej im krzywdzie, gwałtach i zbrodniach; 
dywagowano o wszystkim, ale nie o DZIECKU, w szczególności dotyczyło to eksperymentu 
sowieckiego „na olbrzymią skalę”: „Zapytuję: […] Jacyś referenci prasowi przy ambasadach, 
delegaci biur, coś przy Lidze Narodów, zjazdy i zrzeszenia pedagogów, psychologów, pedo-
logów, psychiatrów?” J. Korczak, Pisarze polscy a Rosja Sowiecka: literatura sowiecka – 
eksperyment komunistyczny – zbliżenie polsko-rosyjskie: ankieta „Wiadomości Literackich”, 
w: idem, Pisma rozproszone. Listy (1913–1939), t. 14: Dzieła, Warszawa 2014, s. 40.

34  S. Žižek, Przekleństwo fantazji, przeł. A. Chmielewski, Wrocław 2001, s. 138, 205.
35  „Lacanowskie Realne jest ściśle w e w n ę t r z n e  [podkreślenie oryginalne – H.R.] wzglę-

dem Symbolicznego: nie jest niczym innym jak tylko jego wewnętrznym ograniczeniem, 
niemożliwością tkwiącą w Symbolicznym i niepozwalającą mu w pełni «stać się sobą»”. 
J. Butler, E. Laclau, S. Žižek, Przygodność, hegemonia, uniwersalność: współczesne debaty 
na lewicy, przeł. A. Czarnacka, M. Kropiwnicki, S. Królak, Warszawa 2014, s. 149. 
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nie równa się znaczeniowo realnemu naukowemu, jednak obserwator nazy-
wany neutralnym czy obiektywnym również jest zaangażowany w sprawy 
o s o b i s t e; problemy przerastają jego możliwości i siły, o czym może nie 
mieć żadnego pojęcia, przekonuje się o tym w sytuacjach kryzysowych. 

W gruncie rzeczy nikt dobrze nie wie, co to jest realne. „Takie są realia” 
– mówi usłużny konformista, ale to znaczyłoby, idąc za Lacanem, że wciąż 
uznaje on istnienie „wielkiego Innego”, który zarządza innym, nie odważy 
się być autentycznym i podjąć terapię. W interpretacji materialistycznej 
Lacana i Žižka realne jest surowym fi zycznym, które ostatecznie pokona 
każdą wzniesioną przez człowieka zaporę, o czym jeszcze myślał Freud jako 
o kresie życia organicznego. Realne symbolizowane społecznie to transcen-
dencja niemożliwej do usymbolizowania „całości”36, niemożliwa świecka 
transcendencja laickiego egzystencjalizmu, w którą swego czasu zwątpił 
Gabriel Marcel37, historia społeczna kreowana jako „mitologia materia-
lizmu scjentystycznego” z jego „ślepą nadzieją”38. Chcę tu uwypuklić, że 
w ludzkiej perspektywie bezwzględna, narzucająca się obiektywność istnie-
nia wraz z imperatywnością orzekania o nim wychodzi poza symboliczne 
porządki społeczne z ich wizjami historii i przekonaniami. Udział w zarzą-
dzaniu porządkiem symbolicznym bez badania jego podstaw obiektywnych 
jest autorytaryzmem, natomiast uzurpatorskie zapanowywanie nad obiek-
tywnym jest totalitaryzmem. Psychologia i psychoanaliza, jakie znamy, są 
pełne odniesień do czasów autorytarnych. Nadejście czasów totalitarnych 
uświadomiło ludziom, że rozmaite porządki symboliczne mogą zostać uni-
cestwione nakazami władzy, a w czasach, w których żyjemy, każdy z osobna 
może d o b r o w o l n i e  zgłosić akces do ideologii totalitarnej, nie licząc 
się z psychologią i psychoanalizą czy z innym dowolnym obszarem kul-
tury symbolicznej. Jak najbardziej dotyczy to dziecka, gdy idąc za myślą 
Korczaka, uznamy, że w historii społecznej stanowi ono sedno symbolizmu 
ludzkiej egzystencji. 

Konkluzje: dziecko w systemie społecznym

1. W historii myśli społecznej czymś niezmiernie zaskakującym było późne 
„odkrycie” dziecka. Jednakże nonsensem jest myślenie, że dziecko dzisiaj ma 
pełnię praw i jest traktowane jako pełnoprawna istota ludzka. W systemach 
autorytarnych dziecko należy do świata dorosłych i jest im podporządkowane;

36  Ibidem.
37  G. Marcel, Dziennik metafi zyczny, przeł. E. Wende, Warszawa 1987.
38  E.O. Wilson, op. cit., s. 249.
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w systemach totalitarnych jest ono zbędne. W autorytaryzmie też zabijano 
dzieci, robili to rodzice przed, po urodzeniu, a nawet, gdy dziecko miało 
już sporo lat, jednak nie mówiono, że w ogóle należy porzucić rodzenie 
i kształtowanie dzieci na ludzi dorosłych. Walka humanistów czasów roz-
wijającego się kapitalizmu o szacunek dla dziecka-osoby była reakcją na 
rodzinny, szkolny i państwowy autorytaryzm. Krytyka autorytaryzmu pro-
wadzona z pozycji „postępowych” nie powstrzymała tendencji totalitarnych. 
Począwszy od „wieku totalitaryzmów” – posługując się określeniem Hannah 
Arendt – nastąpiły przesilenie i zwrot w kierunku rozpowszechniania się 
zgody na intencjonalne, świadome i dobrowolne zło, na unicestwianie dzieci 
i dzieciństwa. Eksperymentując na tkance biologicznej i społecznej w celu 
zbudowania „nowego człowieka”, dwa XX-wieczne totalitaryzmy całkowicie 
zlekceważyły dziecko – dokonały największej w historii destrukcji człowieka 
symbolicznego, uznając go za „zbędnego” z jego historią, przeżyciami, for-
mami czynu kulturowego, sumieniem, odpowiedzialnością za przyszłość, 
poświęceniem. Również dzisiaj w warunkach minimalizmu wolności, ogra-
niczania życia społecznego do przetrwania i demokracji przedstawicielskiej 
(formalnej) zbędne okazuje się dziecko39.

2. Mówiąc cokolwiek klasyfi kująco i upraszczając, w redukcjonistycz-
nych ujęciach naukowych dziecku fi zycznemu brakuje treści historycznej 
i formy kulturowej, co grozi zamianą dziecka w istotę zoologiczną. W uję-
ciu poznawczym przesadne jest natomiast racjonalistyczne wyzucie bytu 
dziecka z treści przeżyciowej, historycznej, nastawienie na formę środowi-
skową, która oznacza, że dziecko istnieje formalnie jako symbol algebra-
iczny w dokumentach, buchalteriach i opisach, lecz znika w emocjonalnych 
wyparciach, grze politycznej i ideologicznych sporach; uczynienie dziecka 
konstruktem intelektualnym obywa się bez relacji do dziecka40. Przesada ujęć 
psychodynamicznych polega zaś na takim ujmowaniu treści afektywnych 
czy innych przeżyć, że lekceważy się procesy intelektualne w środowisku 

39  Totalitaryzm wytworzył podatność na przyjmowanie tezy Hannah Arendt, że piekielne 
zło też jest banalne: „Ma wygląd tego niemieckiego żandarma, tuzinkowego obywatela 
(woźnego, majstra, leśnika lub urzędnika), który w 1943 prowadził przez Wilanów za 
rączkę żydowskiego chłopca. Chłopczyk (około siedmioletni) płakał, wiedząc, że idzie po 
śmierć. Żandarm nie chciał robić egzekucji publicznej, więc szukał ustronnego miejsca. 
Znalazł wśród ogródków działkowych. Tam zastrzelił dziecko i wrócił do koszar, by zjeść 
zupę. Ten długi – rozdzierający serce każdemu przyzwoitemu człowiekowi – spacer przez 
miasto z brzdącem wzywającym milczącymi łzami Mamę, Tatę lub Bozię, kogokolwiek na 
ratunek…” W. Łysiak, Sado sapiens, „Do Rzeczy”, 2–6 I 2014, nr 1/049.

40  Jeśli ktoś ubiera chłopca w dziewczęce fatałaszki, a on płacze, ten zwyczajnie nie ma serca 
– n i e  m a  r e l a c j i  d o  d z i e c k a, dziecko nic dla niego nie znaczy przeżywaniowo 
i historycznie.
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działań kulturowych: dziecko emocjonalne pozostaje istotą niedziałającą. 
Należy jeszcze stwierdzić, że zniszczenie dziecka realnego może dokonać 
się tylko w procesie degeneracji całej ludzkości z jej historią gatunkową 
i społeczną. W naukach społecznych i psychologii powstały koncepcje oso-
bowości autorytarnej, brakuje opracowań osobowości totalitarnej. 

3. Przyszłość ludzkości zależy w pełni od istnienia dziecka, dlatego nosi 
ono wszelkie znamiona obiektywności bytu społecznego. W psychologii 
i psychoanalizie nie poznano, na jakich szlakach porządków symbolicznych 
i kiedy stawia się pytanie o dziecko.
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Summary 

Henryk Raszkiewicz
Th e child (and the adult) in discourses of psychology and psychoanalysis

Academic psychology is modelled on the natural sciences and does not directly fol-
low the clinical path of psychotherapy or the emerging outlines of the idea of human 
spirituality whose main premise consists of presumptive abilities, morality and religion. 
Th e diffi  culties faced by psychology in interpreting human life experiences, as well as 
in defi ning the value and imperativeness of deeds of the mind and heart, become espe-
cially exposed in times of the annihilation of the symbolic and spiritual existence of the 
child. In social practice the child’s existence is oft en limited to the physical register. Th e 
symbolic child is a being that has been introduced into the historic and cultural order. 
In psychology and psychoanalysis the least is known about the real child, the person. 
Th e future of mankind depends upon the child’s real existence since it carries all the 
signs of a social being. In an authoritarian system the child is subordinated to adults; 
in a totalitarian system it is expendable.
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Ojciec o zmarłej córce 
(na podstawie Listu pocieszającego do żony 

Plutarcha z Cheronei)

Quo modo mala in arbore pendunt, sic corpora nostra:
aut matura cadunt aut cito acerva ruunt.
Ciała nasze jak jabłka wiszące na drzewach: albo spadają już dojrzałe, 
albo niedojrzałe wcześnie toczą się po ziemi.
Rzymskie epitafi um LXXXI1

Dawna Grecja i Rzym nie pozostawiły zbyt wiele dzieł świadczących o miło-
ści starożytnych do małych dzieci, zwłaszcza córek. Inaczej jest w przypadku 
Plutarcha z beockiej Cheronei. 

Plutarch – kilka wstępnych uwag

Plutarch (ok. 50 r. n.e. – ok. 120–125 r. n.e.) żył w dobrze ugruntowa-
nym Cesarstwie Rzymskim. Studiował fi lozofi ę platońską w Atenach, 
do końca życia uważał się za platonika. Wraz z fi lozofami z II w. n.e.: 
Gajusem, Albinusem, Apulejuszem, Maksymosem z Tyru czy Alkinousem 
należy do przedstawicieli medioplatonizmu (nazywanego także średnim 
platonizmem)2. 

Dla swoich synów Plutarch założył jakby prywatną akademię platońską, 
we własnym domu uczył młodzież, nawet kobiety, co było wówczas nadal 
rzadkością. Czytał tam z młodymi ludźmi i komentował Platona, prowa-
dził wykłady i dyskusje fi lozofi czne. Pozostawił po sobie bardzo dużo pism, 
zazwyczaj o charakterze popularno-fi lozofi cznym, z których wiele przetrwało 

1  Tekst według: Rzymskie epitafi a, zaklęcia i wróżby, wybór i oprac. L. Storoni Mazzolani, 
przeł. i wstęp S. Kasprzysiak, Warszawa 1990, s. 80–81. Antologia ta obejmuje teksty epi-
grafi czne z okresu od III w. p.n.e. do IV w. n.e.

2  Por. np. G. Reale, Historia fi lozofi i starożytnej, t. 4: Szkoły epoki Cesarstwa, Lublin 1999, 
s. 334–343.
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do naszych czasów. Jedno z nich – choć krótkie – ma szczególny charak-
ter, ponieważ jest to list pocieszający żonę po śmierci dwuletniej córeczki 
Timokseny. Pokazuje on, że śmierć tak małego dziecka była ogromnym 
przeżyciem dla jego rodziców, zwłaszcza matki.

Παραμυθητικὸς εἰς τὴν γυναῖκα τὴν αὑτοῦ, czyli po łacinie Consolatio 
ad uxorem, po polsku List pocieszający do żony Timokseny, jest dziełem 
bardzo dojrzałego, wręcz starzejącego się mężczyzny (po sześćdziesiątce), 
męża i ojca, zarazem fi lozofa i czciciela Apollona i Dionizosa. List powstał 
tuż po otrzymaniu wiadomości o śmierci ich dwuletniej córeczki – rów-
nież Timokseny (noszenie imienia matki przez córkę nie było w Grecji 
rzadkością). Dziecko zmarło, gdy Plutarch przebywał w Atenach, a dowie-
dział się o zgonie3 małej Timokseny w Tanagrze (mieście we wschodniej 
Beocji) – w drodze powrotnej do domu w Cheronei. List do żony napisał 
prawdopodobnie pośpiesznie, ale przed publikacją z pewnością dokładnie 
go jeszcze raz przemyślał i poprawił. Dlatego ta konsolacja – jedno z nie-
wielu zachowanych pism starożytnych o tej tematyce – oprócz cech bardzo 
prywatnego listu, ma pewne rysy ogólnego pouczenia, jak z pomocą fi lo-
zofi i można (czy wręcz należy) znosić śmierć dziecka i czym się pocieszać. 
Sama Timoksena, od wielu lat żona fi lozofa, kobieta pełna cnót, rozumna, 
wykształcona (napisała traktat przeciw żądzy strojów u kobiet, który niestety 
nie zachował się), była już matką doświadczoną przez los, gdyż wcześniej 
straciła dwóch dorosłych synów.

Córka Timoksena

Plutarch w krótkiej konsolacji do żony napisał i o samej córce. Dowiadujemy 
się, że żyła dwa lata, dając rodzicom wiele szczęścia4. Tak jak jej czterej starsi 
bracia mała Timoksena była wychowywana przez własnych rodziców, ale 
karmiona przez mamkę, ponieważ żona Plutarcha przeszła operację piersi 
po karmieniu syna Chajrona5, w ich domu6 – co wcale w starożytności nie 

3  Plutarcha zawiadomiła żona, wysyłając do męża gońca z listem (por. Plutarch, List pocie-
szający do żony 1; 608 b: ὅν ἔπεμψας ἀπαγγελοῦντα περὶ τῆς τοῦ παιδίου τελευτῆς; tekst 
grecki według wydania: Plutarch, Moralia, t. 3, ed. G.N. Bernardakis, Leipzig 1891; przeł. 
Z. Abramowiczówna; pierwsza liczba identyfi kująca fragment – według tłumaczenia pol-
skiego, druga – według wydania tekstu oryginalnego; dalej stosuję skrót List).

4  Por. Plutarch, List 8; 610 e.
5  Por. Plutarch, List 5; 609 e: καίτοι τῷ σεαυτῆς ἐκεῖνον μαστῷ ἐξέθρεψας καὶ τομῆς ἠνέσχου 

τῆς θηλῆς περίθλασιν λαβούσης.
6  Por. idem, List 2; 608 c: οἶσθα δὲ καὶ αὐτή, τοσούτων μοι παιδίων ἀνατροφῆς κοινωνήσασα, 

πάντων ἐκτεθραμμένων οἴκοι δι᾽ αὐτῶν ἡμῶν.
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było regułą. O przyjęciu nowo narodzonego dziecka decydował bowiem 
ojciec rodziny: uznane podnosił z ziemi, potem – położone na sicie – było 
obnoszone wokół ogniska domowego i polecane opiece bóstw domowych, 
którym rzucano ziarna pszenicy, jęczmienia, groch i sól – obrzęd ten zwany 
amphidromia („obieganie dokoła”) odbywał się w Grecji w piątym lub siód-
mym dniu od narodzin dziecka; natomiast nieuznane przez ojca dziecko 
wyrzucano na śmietnik, gdzie zazwyczaj umierało, a jeśli nawet ktoś je 
przygarnął, to bynajmniej nie w celu adopcji, lecz dla interesu. Dzieci 
takie najczęściej stawały się niewolnikami (choć w niektórych regionach 
można je było traktować jak ludzi wolnych), później trafi ały np. do domów 
publicznych. Takie wyrzucanie dzieci, zwłaszcza dziewczynek, było częste 
w przeludnionej Grecji. Zazwyczaj liczbę dzieci ograniczano do dwojga, do 
wyjątków należały rodziny, w których były to dwie córki. Pozycja i „uży-
teczność” społeczna kobiet była znacznie niższa niż mężczyzn: nie służyły 
w wojsku, nie pełniły funkcji związanych z kultem religijnym przodków, 
nie stanowiły siły roboczej7. 

W Rzymie sytuacja dzieci była podobna. Nieuznane przez ojców porzu-
cano – na mocy prawa życia i śmierci (ius vitae necisque). Zostało ono 
formalnie zniesione dopiero w IV w. n.e.8, zatem obowiązywało w czasach 
fi lozofa. W tym kontekście słowa Plutarcha nie dziwią: wychowanie czterech 
synów i córki w tamtych czasach zasługuje na wyeksponowanie i docenienie.

Plutarch, o czym sam pisze, córeczkę darzył szczególną miłością. Świadczą 
o tym słowa dotyczące po pierwsze, żony, a po drugie, samej córki. Otóż 
małżonka Plutarcha pragnęła dziewczynki. Kochający mąż cieszy się, że 
to pragnienie się spełniło. Ponadto mógł dziecku nadać imię ukochanej 
kobiety9. W słowach Plutarcha wybrzmiewa jednak nie tylko miłość wobec 
żony, ale i wobec samego dziecka. Docenia on czystość dziecięcej radości, 
łagodność, życzliwość i dobroć: „Szczególniej też dotkliwie dręczy czułość, 
którą się ma dla istot w tym wieku, bo radość sprawiana przez nie czysta 
jest i bez żadnej domieszki niezadowolenia czy gniewu. A nasza córeczka 
miała przy tym dziwnie łagodną i łatwą naturę, zaś jej zdolność przypodo-
bania się i odwzajemniania uczuć radowała i dawała jednocześnie poznać 
jej dobroć: prosiła wszak mamkę, by dawała pierś nie tylko dzieciom, ale 
i przedmiotom, i zabawkom, z którymi się bawiła; zapraszała z dobroci 

7  Por. L. Winniczuk, Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 2006, 
s. 188–190.

8  Por. ibidem, s. 195–196.
9  Por. Plutarch, List 2; 608 c: τούτου δέ, ὅτι καὶ σοὶ ποθούσῃ θυγάτηρ μετὰ τέσσαρας υἱοὺς 

ἐγεννήθη κἀμοὶ τὸ σὸν ὄνομα θέσθαι ποθούμενον ἑν αὐτῇ παρέσχεν, ἀγαπητοῦ διαφερόντως 
μοι γενομένου.
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jakby do własnego stołu, jak rozumiała, i dzieliła się przyjemnościami ze 
wszystkim, co lubiła”10.

Z pewnością córeczka nie była „zabawką” (παίγνιον) dla swoich rodzi-
ców, co autor Listu zarzuca wielu matkom, które dziecko biorą na ręce, 
kiedy już przez kogoś innego zostało umyte i przystrojone11. Takie słowa 
świadczą o osobistym zaangażowaniu Plutarcha i Timokseny w codzienną 
opiekę i troskę o swoje dzieci.

Pogrzeb i żałoba

Z listu wynika, że Plutarch prawdopodobnie nie dotarł na pogrzeb córki, 
pisze bowiem: „Sądzę, że już jest po pogrzebie” (τὰ μὲν οὖν περὶ τὴν ταφὴν 
ἤδη νομίζω γεγονέναι12). Jednak „zdaje sobie sprawę z wielkości straty” (ἐγὼ 
γὰρ αὐτὸς μὲν οἶδα καὶ ὁρίζω τὸ συμβεβηκὸς ἡλίκον ἐστίν) i ją przeżywa, 
bo przecież „nie jest z dębu czy skały” – jak podkreśla, nawiązując do słów 
Homera (καίτοι οὐδ᾽ αὐτὸς ‘ἀπὸ δρυὸς οὐδ᾽ ἀπὸ πέτρης’)13. Dowiadujemy 
się, że zapewne wszystko odbyło się spokojnie i skromnie14, bez udziału 
lamentujących płaczek, czyli tak, jak podczas poprzednich pogrzebów synów: 
najstarszego Soklarosa (jego imię znamy z innych dzieł fi lozofa15), a potem 
Chajrona: „Dałaś już także dowody wielkiego hartu i spokoju w podobnych 

10  Por. ibidem; 608 c-d: πρόσεστι δὲ καὶ δριμύτης ἰδία τις τῷ πρὸς τὰ τηλικαῦτα φιλοστόργῳ, 
καὶ τὸ εὐφραῖνον αὐτῶν. καὶ μέμψεως. αὕτη δὲ καὶ φύσει θαυμαστὴν ἔσχεν εὐκολίαν καὶ 
πραότητα, καὶ τὸ ἀντιφιλοῦν καὶ χαριζόμενον αὐτῆς ἡδονὴν ἅμα καὶ κατανόησιν τοῦ 
φιλανθρώπου παρεῖχεν:, οὐ γὰρ μόνον βρέφεσιν ἄλλοις ἀλλὰ καὶ σκεύεσιν, οἷς ἐτέρπετο, 
καὶ παιγνίοις ἐκέλευε τὴν τίτθην διδόναι καὶ προσφέρειν τὸν μαστὸν καὶ προσεκαλεῖτο 
καθάπερ πρὸς τράπεζαν ἰδίαν ὑπὸ φιλανθρωπίας, ὧνπερ ἐγίγνωσκε καὶ εἶχε τὰ ἥδιστα 
κοινουμένη τοῖς εὐφραίνουσιν αὐτήν.

11  Por. Plutarch, List 6; 609 e: τὰς δὲ πολλὰς ὁρῶμεν μητέρας, ὅταν ὑπ᾽ ἄλλων τὰ παιδία 
καθαρθῇ καὶ γανωθῇ, καθάπερ παίγνια λαμβανούσας εἰς χεῖρας.

12  Idem, List 1; 608 b.
13  Por. idem, List 2; 608 c; Homer, Odyseja XIX 163: οὐ γὰρ ἀπὸ δρυός ἐσσι παλαιφάτου 

οὐδ᾽ ἀπὸ πέτρης. Tekst grecki według wydania: Homer, Th e Odyssey, ed. A.T. Murray, 
t. 2, Cambridge–London 1919 (reprint: 2003).

14  Pochówki dzieci w Grecji zazwyczaj takie były – skromne, co potwierdzają nie tylko słowa 
Plutarcha, ale także znaleziska archeologiczne. Ciał dzieci raczej nie kremowano, często 
chowano je w większych naczyniach lub nakładanych na siebie terakotowych wanienkach, 
grzebano je nawet na terenie miasta, niekiedy w samym domu ich rodziny, co w odnie-
sieniu do pochówku osób dorosłych było zakazane. Por. A. Wypustek, Bogowie, herosi 
i wybrańcy: wizerunek zmarłych w greckich epigramatach nagrobnych epoki hellenistycznej 
i grecko-rzymskiej, Warszawa 2011, s. 240.

15  Por. np. Plutarch, Które zwierzęta są zmyślniejsze, lądowe czy wodne? W tym dialogu 
Soklaros jest jednym z rozmówców.



 Ojciec o zmarłej córce 95

okolicznościach, kiedyś utraciła najstarsze z dzieci, i ponownie, gdy opuścił 
nas nasz piękny Chajron. Pamiętam, że jacyś obcy, współtowarzysze moi 
w czasie żeglugi, na wiadomość o śmierci dziecka zjawili się wraz z innymi 
w naszym domu, a widząc całkowity spokój i ciszę sądzili, jak później opo-
wiadali innym osobom, że nic złego się nie stało i rozeszła się tylko próżna 
pogłoska; tak roztropnie potrafi łaś utrzymać ład w domu w okolicznościach 
usprawiedliwiających wielki nawet zamęt”16.

Plutarch określa działania płaczek pogrzebowych jako „dodawanie ognia 
do ognia”17, a lamenty i łzy odwiedzających ludzi w żałobie jako „zły oby-
czaj” (ἔθος φαύλον)18. Uważa, że podczas pogrzebu nie powinno być prze-
sady i zabobonów19. Krytykuje obyczaj obcinania włosów i nieczesania ich 
na znak żałoby, także rozdzierania szat, zaniedbywania higieny osobistej. 
Jest przeciwnikiem tłumnych i zbytkownych pogrzebów, co poświadczają 
jego słowa chwalące postępowanie żony podczas pogrzebu syna: „ani szat 
na żałobne nie zmieniłaś, ani samej sobie czy służebnym nie narzuciłaś żad-
nego zaniedbania w wyglądzie, a sam pogrzeb obszedł się bez przepychu 
i kosztownych uroczystości, wszystko zaś odbyło się w przystojnej ciszy, 
w obecności tylko krewnych”20. 

Jak pisze dalej, każdą żałobę powinien cechować umiar. Prawdziwa 
cześć dla zmarłych nie polega na nadmiernym ich opłakiwaniu ani oszpe-
caniu się i dręczeniu – ciała i duszy. Przeciwnie, silne, zadbane, zdrowe 
ciało ma wspierać duszę cierpiącą żałobę, wysyłać jej pozytywne bodźce, 
miłe i dobroczynne wrażenia, by powróciła do równowagi21: „Przywiązaniu 
czynimy zadość przez tęsknotę, pamięć o zmarłych i cześć im oddawaną, 

16  Idem, List 5; 609 d-e: ἤδη δὲ καὶ περὶ τὰ τοιαῦτα πολλὴν εὐστάθειαν ἐπεδείξω, τὸ 
πρεσβύτατον τῶν τέκνων ἀποβαλοῦσα: καὶ πάλιν, ἐκείνου τοῦ καλοῦ Χαίρωνος ἡμᾶς 
προλιπόντος. μέμνημαι γὰρ ἀπὸ θαλάσσης ξένους μοι συνοδεύσαντας, ἀπηγγελμένης τῆς 
τοῦ παιδίου τελευτῆς, καὶ συνελθόντας ἅμα τοῖς ἄλλοις ἐς τὴν οἰκίαν: ἐπεὶ δὲ πολλὴν 
κατάστασιν ἑώρων καὶ ἡσυχίαν, ὡς ὕστερον διηγοῦντο καὶ πρὸς ἑτέρους, ᾤοντο μηδὲν 
εἶναι δεινὸν ἀλλὰ κενὸν ἄλλως ἐξενηνέχθαι λόγον: οὕτω σωφρόνως κατεκόσμησας τὸν 
οἶκον ἐν καιρῷ πολλὴν ἀκοσμίας ἐξουσίαν διδόντι.

17  Idem, List 7; 610 c: …ὥσπερ ἀτεχνῶς πῦρ ἐπὶ πῦρ φερούσαις.
18  Idem, List 9; 611 b.
19  Por. idem, List 1; 608 b: …καὶ τοῦτ᾽ ἔσται δίχα πάσης περιεργίας καὶ δεισιδαιμονίας.
20  Idem, List 4; 608 f: καὶ τοῦτο, λέγουσιν οἱ παραγενόμενοι καὶ θαυμάζοντες, ὡς οὐδ᾽ ἱμάτιον 

ἤλλαξας οὐδὲ σαυτῇ τινα προσήγαγες ἢ θεραπαινίσιν ἀτημέλειαν: οὐδ᾽ ἦν παρασκευὴ 
πολυτελείας πανηγυρικῆς περὶ τὴν ταφήν, ἀλλ᾽ ἐπράττετο κοσμίως πάντα καὶ σιωπῇ μετὰ 
τῶν ἀναγκαίων.

21  Idem, List 6; 610 a-b: ἔδει, τὴν ψυχὴν πονοῦσαν αὐτὴν βοηθεῖσθαι διὰ τοῦ σώματος 
ἐρρωμένου. (...) ἐὰν δ᾽ αὐχμὸς ἐγγένηται καὶ τραχύτης ἐκ φαύλης διαίτης, καὶ μηδὲν 
εὐμενὲς μηδὲ χρηστὸν ἀναπέμπῃ τὸ σῶμα τῇ ψυχῇ πλὴν ὀδύνας καὶ λύπας, ὥσπερ τινὰς 
πικρὰς καὶ δυσχερεῖς ἀναθυμιάσεις, οὐδὲ βουλομένοις ἔτι ῥᾳδίως ἀναλαβεῖν ἔστι. τοιαῦτα 
λαμβάνει πάθη τὴν ψυχὴν οὕτω κακωθεῖσαν.
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ale to nienasycenie w skargach, doprowadzające do zawodzenia i bicia się 
w piersi, nie mniej jest sromotne od nieumiarkowania w rozkoszach, nie-
słusznie zaś traktowane bywa z pobłażaniem, bo tu ze wstydem, zamiast 
przyjemności, łączy się gorycz i smutek. Cóż bowiem mniej rozsądnego 
niż zabraniać nadmiaru w uniesieniach radości i śmiechu, a dawać swo-
bodny upust potokom łez i lamentom płynącym z tegoż źródła? Albo, jak 
niektórzy, zwalczać u kobiet upodobanie do pachnideł i szat z purpury, 
a pozwalać, by w żałobie strzygły włosy, farbowały szaty na czarno i wysia-
dywały lub kładły się w postawach męczących i niepowabnych. A co naj-
gorsze, sprzeciwiać się i przeszkadzać, by karały niesprawiedliwie i nazbyt 
surowo niewolników czy służebne, a nie dbać o to, że same siebie dotkli-
wie i okrutnie dręczą w okolicznościach, które wymagałyby ulgi dla ich 
cierpień, i dobroci”22.

Pocieszenie

Plutarch pociesza swoją żonę, sięgając przede wszystkim do argumentów 
ze sfery fi lozofi czno-religijnej. Krytykuje fałszywą postawę matek, które po 
śmierci dziecka „oddają się daremnej i rozpaczliwej żałobie nie z miłości 
(bo ta jest rzeczą roztropną i piękną), lecz z wielkiej próżności, która złą-
czona z odrobiną naturalnego uczucia wywołuje nieukojone, dzikie i sza-
leńcze objawy żalu”23.

Wyrażanie cierpienia po stracie dziecka ma cechować umiar, opanowa-
nie24. Jak za życia mała Timoksena była „najmilszą pieszczotą, rozkoszą dla 
oczu i uszu”, tak i po śmierci „wspomnienie jej powinno wciąż żyć” z jej 

22  Idem, List 4; 609 a-c: τῷ μὲν γὰρ φιλοστόργῳ. χαριζόμεθα τὸ ποθεῖν καὶ τὸ τιμᾶν καὶ τὸ 
μεμνῆσθαι τῶν ἀπογενομένων, ἡ δὲ θρήνων ἄπληστος ἐπιθυμία καὶ πρὸς ὀλοφύρσεις 
ἐξάγουσα καὶ κοπετοὺς αἰσχρὰ μὲν οὐχ ἧττον τῆς περὶ τὰς ἡδονὰς ἀκρασίας, λόγῳ δὲ 
συγγνώμης ἔτυχεν, ὅτι τὸ λυπηρὸν αὐτῆς καὶ πικρὸν ἀντὶ τοῦ τερπνοῦ τῷ αἰσχρῷ πρόσεστι. 
τί γὰρ ἀλογώτερον ἢ τὸ γέλωτος μὲν ὑπερβολὰς καὶ περιχαρείας ἀφαιρεῖν, τοῖς δὲ κλαυθμῶν 
καὶ ὀδυρμῶν ῥεύμασιν ἐκ μιᾶς πηγῆς φερομένων εἰς ἅπαν ἐφιέναι; καὶ περὶ μύρου μὲν 
ἐνίους καὶ πορφύρας διαμάχεσθαι ταῖς γυναιξί, κουρὰς δὲ συγχωρεῖν πενθίμους καὶ βαφὰς 
ἐσθῆτος μελαίνας καὶ καθίσεις ἀμόρφους καὶ κατακλίσεις ἐπιπόνους; καί, ὃ δὴ πάντων 
ἐστὶ χαλεπώτατον, ἂν οἰκέτας ἢ θεραπαινίδας κολάζωσιν ἀμέτρως καὶ ἀδίκως, ἐνίστασθαι 
καὶ κωλύειν αὐτάς, ὑφ᾽ ἑαυτῶν δ᾽ ὠμῶς κολαζομένας καὶ πικρῶς περιορᾶν ἐν πάθεσι καὶ 
τύχαις ῥᾳστώνης καὶ φιλανθρωπίας δεομέναις;

23  Por. idem, List 6; 609 e-f:...εἶτ᾽ ἀποθανόντων ἐκχεομένας εἰς κενὸν καὶ ἀχάριστον πένθος, 
οὐχ ὑπ᾽ εὐνοίας (εὐλόγιστον γὰρ εὔνοια καὶ καλόν): ἀλλὰ μικρῷ τῷ φυσικῷ πάθει πολὺ 
συγκεραννύμενον τὸ πρὸς κενὴν δόξαν ἄγρια ποιεῖ καὶ μανικὰ καὶ δυσεξίλαστα τὰ πένθη.

24  Por. idem, List 2; 608 c: μόνον, ὦ γύναι, τήρει κἀμὲ τῷ πάθει καὶ σεαυτὴν ἐπὶ τοῦ 
καθεστῶτος.
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rodzicami, przynosząc im „wielokroć więcej radości niż żalu”25. Niewłaściwe 
jest zarówno rozpamiętywanie zmarłej ze smutkiem, jak też odrzucenie 
wszelkich wspomnień o niej26: „Jak wonny olejek zawsze mile pachnie, ale 
przede wszystkim stanowi środek przeciw rzeczom cuchnącym, tak pamięć 
doznanego dobra stanowi najskuteczniejszą pomoc w nieszczęściu dla tych, 
którzy nie bronią się przed wspomnieniem o pomyślności ani też nie mają 
zwyczaju wiecznie i we wszystkim skarżyć się na los”27. 

Dwa lata życia małej Timokseny trzeba „poczytywać za szczęście, gdyż 
dały nam zażywać radości”28 – pisze Plutarch. Należy być za nie wdzięcz-
nym losowi i nie żalić się na to, że nie dał kolejnych oczekiwanych lat jej 
życia: „Uszanowanie względem woli bożej i pogodna rezygnacja wobec 
losu wydają dobre i zbawienne owoce”29. Trzeba też cieszyć się z tego, co 
pozostaje30 i nie żałować tego, że córka zmarła, nie zaznawszy małżeństwa 
i macierzyństwa. Przecież – Plutarch pociesza swą żonę – „tobie te rzeczy 
przypadły w udziale; bo wszakże to, co jest wielkim dobrem dla pozbawio-
nych go, nie może być małym dla posiadających je”31.

Zmarła córeczka nie potrzebuje smutku rodziców. Przebywa w miejscu, 
gdzie nie ma smutków i nie może rodzicom sprawiać cierpienia, bo sama niczego 
bolesnego już nie odczuwa. Ponadto nie potrzebuje żadnych dóbr: „utrata 
wielkich nawet dóbr przestaje boleć, jeśli się przestanie ich potrzebować”32

25  Idem, List 3; 608 e-f: δεῖ γάρ, ὥσπερ αὐτὴ πάντων ἥδιστον ἡμῖν ἄσπασμα καὶ θέαμα καὶ 
ἄκουσμα παρεῖχεν ἑαυτήν, οὕτω καὶ τὴν ἐπίνοιαν αὐτῆς ἐνδιαιτᾶσθαι καὶ συμβιοῦν ἡμῖν 
πλέον ἔχουσαν, μᾶλλον δὲ πολλαπλάσιον, τὸ εὐφραῖνον ἢ τὸ λυποῦν.

26  Por. ibidem; 608 d: ἀλλ᾽ οὐχ ὁρῶ, γύναι, διὰ τί ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα ζώσης μὲν ἔτερπεν 
ἡμᾶς νυνὶ δ᾽ ἀνιάσει καὶ συνταράξει, λαμβάνοντας ἐπίνοιαν αὐτῶν. ἀλλὰ καὶ δέδια πάλιν, 
μὴ συνεκβάλωμεν τῷ λυποῦντι τὴν μνήμην.

27  Plutarch, List 8; 610 f: ὥσπερ γὰρ τὸ μύρον ἀεὶ μὲν εὐφραίνει τὴν ὄσφρησιν πρὸς δὲ τὰ 
δυσώδη φάρμακόν ἐστιν, οὕτως ἡ ἐπίνοια τῶν ἀγαθῶν ἐν τοῖς κακοῖς καὶ βοηθήματος 
ἀναγκαίου παρέχεται χρείαν τοῖς μὴ φεύγουσι τὸ μεμνῆσθαι τῶν χρηστῶν μηδὲ πάντα καὶ 
πάντως μεμφομένοις τὴν τύχην.

28  Ibidem; 610 e: τὴν δ᾽ ἐν μέσῳ διετίαν ἐξαιρεῖν μὲν οὐ δεῖ τῆς μνήμης, ὡς δὲ χάριν καὶ 
ἀπόλαυσιν παρασχοῦσαν ἐν ἡδονῇ τίθεσθαι.

29  Ibidem; 610 e: ἀεὶ μὲν γὰρ ἡ περὶ τὸ θεῖον εὐφημία καὶ τὸ πρὸς τὴν τύχην ἵλεων καὶ 
ἀμεμφὲς καλὸν καὶ ἡδὺν ἀποδίδωσι καρπόν.

30  Por. Plutarch, List 9; 611 b: καὶ δεινόν ἐστιν ἑτέρους μὲν ἡδέως ἂν ἑλέσθαι τὴν σὴν τύχην 
καὶ τούτου προσόντος ἐφ᾽ ᾧ νῦν ἀνιώμεθα, σὲ δ᾽ ἐγκαλεῖν καὶ δυσφορεῖν παρούσης, καὶ 
μηδ᾽ ἀπ᾽ αὐτοῦ τοῦ δάκνοντος αἰσθάνεσθαι πηλίκας ἔχει τὰ σῳζόμενα χάριτας ἡμῖν.

31  Ibidem; 611 c: εἰ δ᾽ ἐκείνης ἔχεις οἶκτον ἀγάμου καὶ ἄπαιδος οἰχομένης, αὖθις ἔχεις ἐπ᾽ 
ἄλλοις ἡδίω σεαυτὴν ποιεῖν, μηδενὸς τούτων ἀτελῆ μηδ᾽ ἄμοιρον γενομένην οὐ γάρ: ἐστι 
ταῦτα μεγάλα μὲν τοῖς στερομένοις ἀγαθὰ μικρὰ δὲ τοῖς ἔχουσιν.

32  Por. ibidem; 611 c-d: ἐκείνη δ᾽ εἰς τὸ ἄλυπον ἥκουσα λυπεῖν ἡμᾶς οὐ δεῖται: τί γὰρ ἡμῖν 
ἀπ᾽ ἐκείνης κακόν, εἰ μηδὲν ἐκείνῃ νῦν ἐστι λυπηρόν; καὶ γὰρ αἱ τῶν μεγάλων στερήσεις 
ἀποβάλλουσι τὸ λυποῦν εἰς τὸ μὴ δεῖσθαι περιγενόμεναι.
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– a z racji na swój bardzo młody wiek Timoksena „mało straciła, bo mało 
jeszcze poznała i niewielkimi rzeczami się radowała; a czyż można powie-
dzieć, że została pozbawiona tego, czego nie zaznała i o czym nie miała 
pojęcia?”33 

Istotnym elementem pocieszenia jest wiara w nieśmiertelną duszę 
(ἄφθαρτος ψυχή), podobną do schwytanego ptaka: „jeżeli długi czas żyje 
w ciele i oswoi się z tym życiem przez wiele różnych spraw i długotrwałe 
przyzwyczajenie, wtedy znów powraca i pogrąża się w ciało w dalszych 
narodzinach, nie przestając wplątywać się w doczesne losy i cierpienia”34. 
Zmarłym dzieciom, w przeciwieństwie do dorosłych, nie grozi zbytnie 
„przywiązanie do spraw ziemskich, które jak czarodziejski napój odbiera 
jej [tj. duszy] hart i stapia w jedno z ciałem”, w którym przecież jest ona 
więziona (ληφθεῖσα)35. Tę prawdę potwierdzają także starodawne obyczaje 
i prawa: „małym dzieciom nie wylewa się pośmiertnych libacji ani nie speł-
nia się innych obrzędów obowiązujących dla zmarłych, jako że dzieci nie są 
związane z ziemią i sprawami ziemskimi. Nie przebywa się długo przy ich 
mogiłach, grobowcach i marach pogrzebowych, nie siedzi się przy zwłokach, 
bo prawa nie pozwalają opłakiwać zmarłych w tym wieku”36.

Plutarch i jego żona Timoksena byli wtajemniczeni w misteria dionizyj-
skie, dlatego wierzyli w szczęście swego niewinnego dziecka po śmierci: prze-
kazana przez przodków nauka oraz święte tajemnice misteriów Dionizosa 
przekonują ich, że dusza jest nieśmiertelna37, a zmarłe dzieci dostąpiły 

33  Ibidem; 611 d: Τιμοξένα δ᾽ ἡ σὴ μικρῶν μὲν ἐστέρηται, μικρὰ γὰρ ἔγνω καὶ μικροῖς ἔχαιρε: 
ὧν δ᾽ οὔτ᾽ αἴσθησιν ἔσχεν οὔτ᾽ ἔλαβεν ἐπίνοιαν, πῶς ἂν στέρεσθαι λέγοιτο;

34  Plutarch, List 10; 611 e: ὡς οὖν ἄφθαρτον οὖσαν τὴν ψυχὴν διανοοῦ ταὐτὸ ταῖς ἁλισκομέναις 
ὄρνισι πάσχειν: ἂν μὲν γὰρ πολὺν ἐντραφῇ τῷ σώματι χρόνον καὶ γένηται τῷ βίῳ τούτῳ 
τιθασὸς ὑπὸ πραγμάτων πολλῶν καὶ μακρᾶς συνηθείας, αὖθις καταίρουσα πάλιν ἐνδύεται 
καὶ οὐκ ἀνίησιν οὐδὲ λήγει τοῖς ἐνταῦθα συμπλεκομένη πάθεσι καὶ τύχαις διὰ τῶν γενέσεων.

35  Por. ibidem; 611 f: πρὶν ἔρωτα πολὺν ἐγγενέσθαι τῶν αὐτόθι πραγμάτων καὶ μαλαχθῆναι 
πρὸς τὸ σῶμα καὶ συντακῆναι καθάπερ ὑπὸ φαρμάκων.

36  Plutarch, List 11; 612 a: τοῖς δὲ πατρίοις καὶ παλαιοῖς ἔθεσι καὶ νόμοις ἐμφαίνεται μᾶλλον 
ἡ περὶ τούτων ἀλήθεια. τοῖς γὰρ αὑτῶν νηπίοις ἀποθανοῦσιν οὔτε χοὰς; ἐπιφέρουσιν, οὔτ᾽ 
ἄλλα δρῶσι περὶ αὐτὰ οἷ᾽ εἰκὸς ὑπὲρ θανόντων ποιεῖν τοὺς ἄλλους οὐ γὰρ μέτεστι γῆς; 
οὐδὲν οὐδὲ τῶν περὶ γῆν αὐτοῖς. οὐδ᾽ αὐτοῦ περὶ ταφὰς καὶ μνήματα καὶ προθέσεις νεκρῶν 
φιλοχωροῦσι καὶ παρακάθηνται τοῖς σώμασιν: οὐ γὰρ ἐῶσι θρηνεῖν οἱ νόμοι τοὺς 
τηλικούτους.

37  Por. idem, List 10; 611 d-e: …οἶδ᾽ ὅτι κωλύει σε πιστεύειν ὁ πάτριος λόγος καὶ τὰ μυστικὰ 
σύμβολα τῶν περὶ τὸν Διόνυσον ὀργιασμῶν, ἃ σύνισμεν ἀλλήλοις οἱ κοινωνοῦντες. Być 
może w misteria dionizyjskie mogły być wtajemniczane tylko mężatki, a dziewice nie. Por. 
W. Burkert, Starożytne kulty misteryjne, Kraków 2007, s. 183. O starożytnych misteriach 
zob. np. K. Pawłowski, Misteria i fi lozofi a: misteryjne oblicze fi lozofi i greckiej, Lublin 2007; 
W. Burkert, op. cit.
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już lepszego losu i zajmują miejsce bliższe bogom38: „trudniej jest w to nie 
wierzyć niż wierzyć”, dlatego „obrzędy zewnętrzne odbywajmy tak, jak 
nakazują prawa, w sobie samych zaś starajmy się zachować bardziej niż kie-
dykolwiek nieskalaną czystość i opanowanie”39, wierząc w szczęśliwe życie 
bez smutku i bólu w życiu po śmierci. 

Podsumowanie

List Plutarcha jest świadectwem ojcowskiej, ale i matczynej miłości do małego 
dziecka – do dwuletniej córeczki, która nagle zmarła. Ojciec dostrzega jej 
zalety, przypomina, jak była oczekiwanym dzieckiem i jak wiele szczęścia 
przyniosła rodzicom. Wspominanie jej (a nie hałaśliwy pogrzeb i pełen 
rozpaczy czas żałoby) ma nadal sprawiać osieroconym rodzicom radość 
i pobudzać do wdzięczności wobec losu, a także umacniać wiarę w szczę-
śliwe życie po śmierci.

Aneks

Swego rodzaju aneksem do przemyśleń Plutarcha mogą być pochodzące z roz-
ległego Imperium Romanum inskrypcje łacińskie z nagrobków dzieci. Nie 
wyrażają one przekonań fi lozofa, pokazują jednak miłość rodziców do dzieci.

Na inskrypcji z Moguncji (leżącej na północnych kresach Cesarstwa 
Rzymskiego) czytamy o żalu matki i „jej męża” (nie jest on wprost nazwany 
ojcem i nie jest podane jego imię), czyli rodziców (parentes), po śmierci 
półrocznej drogiej (grata) im córki, słodkiej dziewczynki (fi lia dulcissima, 
dulcis puellula). Jej krótkie życie – dokładnie określone jako trwające sześć 

38  Andrzej Wypustek trafnie zauważa, że dość prawdopodobne jest, iż dzieci i młodzi ludzie, 
nie zaznawszy i nie osiągnąwszy niczego wielkiego w swym krótkim życiu doczesnym, 
otrzymywali za to jako rekompensatę honory i zaszczyty po śmierci: specjalny status, 
wywyższenie w zaświatach, nawet status herosa. Ta heroizacja oznaczała zbliżanie się do 
doskonałości bóstwa i świata bogów, oczyszczenie z cielesnych, materialnych instynktów. 
Ceniono postępy dziecka czynione w nauce przed śmiercią, a w przypadku młodszych 
dzieci (niepobierających jeszcze nauk) podstawą do heroizacji mogła być idea ich czysto-
ści, niewinności – w przypadku tych dzieci powrót na łono boskości był łatwiejszy, bo ich 
dusze nie były skażone doczesnością. Por. A. Wypustek, op. cit., s. 241–242.

39  Plutarch, List 11; 612 a-b: …ὡς οὐχ ὅσιον εἰς βελτίονα καὶ θειοτέραν μοῖραν ἅμα καὶ 
χώραν μεθεστηκότας : ἐπεὶ δὲ τὸ ἀπιστεῖν χαλεπώτερόν ἐστιν αὐτοῖς ἢ τὸ πιστεύειν, τὰ 
μὲν ἐκτὸς οὕτως ὡς οἱ νόμοι προστάττουσιν ἔχωμεν, τὰ δ᾽ ἐντὸς ἔτι μᾶλλον ἀμίαντα καὶ 
καθαρὰ καὶ σώφρονα. Por. W. Burkert, op. cit., s. 164.



100 Dominika Budzanowska-Weglenda

miesięcy i osiem dni – jest porównane do czasu kwitnienia róży. Rodzice 
nie mogą się pogodzić z tak szybką śmiercią dziecka i właściwie jakby żałują, 
że w ogóle się urodziła, skoro tak szybko umarła, Ciekawy jest wątek wiary, 
że po śmierci wraca się tam, skąd się przyszło:

BOGOM MANOM
RODZICE, TELESFORIS WRAZ Z MĘŻEM – UWIELBIANEJ CÓRCE

Jakże nam nie płakać po tak wdzięcznej dzieweczce!
Lepiej ci było, najdroższa nasza, nigdy się nie rodzić, jeśli już od naro-

dzin miałaś przeznaczone powrócić szybko tam, skąd przybyłaś, i okryć nas 
żałobą.

Przeżyła sześć miesięcy i osiem dni. Tak róża rozkwita i rychło więdnie.

D.M.40

TELESPHORIS ET MARITUS EIUS PARENTES FILIAE DULCISSIMAE 
Queri necesse est de puellula dulci.

Ne tu fuisses, si futura tam grata
brevi reverti, unde nobis edita,

nativom esset et parentibus luctu.
Semissem anni vixit et dies octo,

rosa simul fl oruit et statim periit41.

Podobnie inskrypcja z Konstantyny w dzisiejszej Algierii porównuje 
krótkie życie zmarłego syna do czasu kwitnienia – słodkiej (dulcis) róży 
i narcyza. Rodzice wyrażają swoją rozpacz, ale – podobnie jak Plutarch 
– cieszą się, że mieli dziecko, które dawało im pociechę, i zapewniają 
o pamięci:

Pamięci Nawigia, który przeżył 14 lat. Krótko, jak kwiat wdzięczny, cieszyłeś 
się życiem, synu, tyle co róża, co narcyz.

Rodzice, ojciec December i matka Pekuliaris, synowi umiłowanemu nagro-
bek ten wystawiają. Pocieszyłeś ich, ukazując swe oblicze.

Wspomnienie po tobie trwać będzie wiecznie.

Memoriae Navigi, v. a. XIIII ut dulcis fl os Filus
breviter frunitus anima, ut rosa, ut narcissus.

Parentes December pater et Peculiaris mater fi lio
[p]io42 digno fecerunt fl etes. Vultus tuos intuendo

40  Skrót D.M. oznacza: Dis Manibus – Bogom Manom. W ten sposób zaczyna się wiele 
inskrypcji nagrobnych. Rzymskie bóstwa Many były duchami przodków czy też bóstwami 
przodków. Wspominając w inskrypcji zmarłego, należało najpierw im oddać cześć.

41  Rzymskie epitafi um XXXVII, w: Rzymskie epitafi a…, s. 56–57.
42  Nawias kwadratowy oznacza brakujące fragmenty uzupełnione przez badaczy.
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solacio praestas.
Habebis memoriam tra…43

Inna inskrypcja, z północnoafrykańskiej Kartaginy, również ukazuje ból 
po stracie małego dziecka, jeszcze niemówiącego (infans). Dokładny wiek 
ani imię celowo nie zostały podane. Z tekstu łacińskiego nie można nawet 
wywnioskować, jakiej płci było dziecko. Z inskrypcji wyłaniają się jednak 
dwie ciekawe myśli. Po pierwsze, autor tekstu twierdzi, że nic bardziej nie 
rani niż śmierć osoby, którą się kocha. Druga myśl świadczy o przekona-
niu, że śmierć daje wolność zmarłemu:

POŚWIĘCONO BOGOM MANOM
Nie wyjawiam jego imienia ani lat przeżytych, bo ból przeszyłby serce tego, 

kto czyta.
Byłeś dzieckiem najczulszym, lecz nie trwało to długo, Śmierć pokonała 

Życie, niedługo cieszyłeś się wolnością.
Ach, cóż mocniej rani niż zgon osoby ukochanej?

Teraz śmierć uczyniła cię wolnym na zawsze.

D.M.S.
Nomen non dico nec quod vixerit annis,

ne dolor in mentem cum legimus maneat.
Infans dulcis eras, sed tempore parvo.

Mors vitam vicit, ne libertatem teneres.
Heiu non dolor est, ut quem amas pereat?
Nunc mors perpetuam libertatem dedit44.

Ogromny ból i tęsknotę za zmarłym synem ukazuje krótka inskrypcja 
z Henchir Th ina (Th aenae) w dzisiejszej Tunezji: 

Synu drogi, matka błaga cię, byś ją wziął ze sobą.

Mi fi li, mater rogat ut me ad te recipias45.

Na jednym z nagrobków z Rawenny można przeczytać o rozpaczy 
rodziców po śmierci ich sześcioletniego syna – z przypisanych mu słów, 
którymi pociesza ojca i matkę, myślą o tym, że nie śmierć, lecz życie jest 
karą (poena). Śmierć daje odpoczynek, wytchnienie (requies). Dziecko jest 
nazwane wychowankiem (alumnus), a pomnik wystawili mu rodzice, co 

43  Rzymskie epitafi um XCIII, w: Rzymskie epitafi a…, s. 88–89.
44  Rzymskie epitafi um LIV, w: Rzymskie epitafi a…, s. 66–67.
45  Rzymskie epitafi um LIII, w: Rzymskie epitafi a…, s. 66–67.
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może sugerować, iż był synem niewolnika (a nie dzieckiem nieuznanym, 
wyrzuconym, a potem znalezionym i przygarniętym jako niewolnik)46:

GAJUSZ PUBLICJUSZ AMPLIATUS, SYN GAJUSZA, PRZEŻYŁ LAT 6 
I 27 DNI. WYCHOWANKOWI SWEMU GRÓB TEN POŚWIĘCA GAJUSZ 
PUBLICJUSZ PROKULEJANUS. WZNIEŚLI GO RODZICE, PUBLICJUSZ 

DIONIZY I AURELIA TYCHE
Przestań rozpaczać, ojcze, a ty, kochana matko, otrzyj łzy. Nic w tym złego, 

że zmarłem. Złe było życie. Śmierć mi spokój przyniosła.

C. PUBLICI C. F. AMPLIATI QUI VIX. AN. VI D. XXVII C. PUBLICIUS 
PROKULEIANUS ALUMNO SUO POSUIT CURANTIB. PUBLICIO 

DIONYSIO ET AURELIA TYCHE PARENTIBUS.
Tempera iam genitor lacrimis tuque, optima mater,

desine iam fl ere. Poenam non sentio mortis;
poena fuit vita, requies mihi morte parata est47.

Pozytywne przesłanie o życiu po śmierci niesie także inskrypcja z Rzymu, 
z nagrobka półtorarocznej dziewczynki:

BOGOM MANOM
Uczczono tu pamięcią Many Anuliny, maleństwa, które żyło zaledwie pół-

tora roku.
Ale moja dusza do niebios należy i nie przepadnie w ciemnościach. Pragnął 

mnie świat i gwiazdy. Ziemia wzięła tylko ciało, kamień – puste imię.

D.M.
Hoc ego Anulinae mei memorantur carmine Manes,

parvola quae vixi anno semisseq.
Sed mea divina non est itura per umbras

caelestis anima. Mundus me sumpsit et astra,
corpus habet tellus et saxum nomen inane48.

O szczęśliwym losie duszy po śmierci dziecka mówi również napis 
z nagrobka czternastoletniego chłopca, pochowanego w Salonie (w dzisiej-
szym mieście Solin k. Splitu w Chorwacji):

KWINTUSOWI ERONIUSZOWI FIRMINUSOWI, KTÓRY ZMARŁ 
MAJĄC 14 LAT, 4 MIESIĄCE. RODZICE KWINTUS ERONIUSZ 
KRESCENS I CETRANIA FIRMA – SYNOWI UMIŁOWANEMU, 

46  Por. L. Storoni Mazzolani, Przypisy, w: Rzymskie epitafi a…, s. 161.
47  Rzymskie epitafi um LXX, w: w: Rzymskie epitafi a…, s. 74–75.
48  Rzymskie epitafi um CXII, w: w: Rzymskie epitafi a…, s. 106–107.
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WYZWOLEŃCOM I WYZWOLENICOM GROBOWIEC TEN WZNIEŚLI
Trzy zazdrosne Parki i przewrotna ich zawiść przecięły moja nić w czterna-

stym roku życia.
Przestańcie płakać, biedni rodzice. Zostawieni sami: dość już łez wsiąknęło 

w popioły ciepłe jeszcze.
Ciało obróciło się w proch, duszę święte przygarnęły przestrzenie.

Q. AERONIO FIRMINO DF. ANN. XIIII MES. IIII Q. AERONIUS 
CRESCENS ET CAETRANIA FIRMA PAREN. FILIO PIENTISS. LIB. LIBQ. 

SUIS.
Invidia Parcarum series livorque malignus

bis septena mea ruperunt stamina lucis.
Parcite iam lachrimis miseri soliq. parentes,

sat fl etus vestros prima favilla bibit.
Corpus habet cineres, animam sacer abstulit aer49.

W Rzymie jeden z nagrobków mówi o dwuletniej dziewczynce, bardzo 
kochanej przez rodziców, co przypomina poniekąd los małej Timokseny 
z beockiej Cheronei:

Tu leżę ja, Sykulina, ledwie dwuletnia, zagarnięta przez śmierć okrutną. 
Wcześniej okryłam żałobą ojca i matkę, niż nauczyłam się ręce zarzucać im 
na szyję. A jakże byłam im droga!

Hic ego Siculina, minus bima, crudeli funere operta
ante dedi matri et patri luctum quam bracchia circum

darem, quam grata fuerim matri aut patri50.

Wiek dziewczynki o imieniu Sykulina i miłość rodziców do niej nasu-
wają skojarzenie z sytuacją Plutarcha i jego rodziny po śmierci córeczki. 
Trudno może jedynie założyć, że taki napis o okrutnej śmierci fi lozof pole-
ciłby wykuć na grobie Timokseny, skoro zalecał, by pogodzić się z wolą 
bogów i spokojnie ją przyjąć, dobrze wspominając czas spędzony z córką 
i wierząc w jej szczęście po śmierci.
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Summary

Dominika Budzanowska-Weglenda
A father on his deceased daughter (Plutarch’s consolatory letter to his wife)
Plutarch of Chaeronea, philosopher, classifi ed a Middle Platonist, wrote about his 
deceased daughter, Timoxena in a letter of ‘Consolation to his Wife’. He loved the two-
year-old, who was an intelligent and joyful child, but bid that everyone be calm and self-
restrained in the face of death during the funeral and period of mourning. His attitude 
was due to his faith in an aft erlife full of happiness and free of suff ering (Plutarch and 
his wife were worshippers of Apollo and were initiated in the mysteries of Dionysus).
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Humanitas poszerzane „dzieciństwem”

Dzieciństwo w swej wypowiedzi traktuję nie tyle jako egzystencjalny fakt, ile 
jako zadanie na sposób trwały stojące przed ludźmi. Przed ludźmi a więc i przed 
dziełami człowieka, pośród których kultura najpełniej wypowiada aktualny 
stan humanitas. Dzięki temu właśnie w dziełach kultury można najpełniej 
odczytać charakter odbioru dzieciństwa jako wspólnego w danym czasie ludz-
kiego zadania. Niewątpliwie w kulturze polskiej, a tym samym także i euro-
pejskiej, dzieciństwo postrzegane jest łącznie ze światem wartości ludzkich 
godnych zachowania, wartych obrony przed zniszczeniem, a których odczy-
tanie i zrozumienie pomaga odpowiedzieć na pytanie „kim jest człowiek?” 

W związku z powyższym dzieciństwo pojmowane jest jako szlachetne 
wyzwanie stojące zarówno przed dzieckiem, jak i przed wszystkimi struk-
turami związanymi z jego układem rówieśniczym i międzypokoleniowym. 
Należy też do najważniejszych wyzwań, jakie są obecne w życiu dorosłych, 
a zatem jakie stoją także przed twórcami kultury. Ci dostrzegając nienaru-
szalność dzieciństwa w procesie ludzkiego dojrzewania, stworzyli przekaz 
kulturowy, który w całej bodaj Europie chętnie ukazuje humanitas posze-
rzane dzieciństwem. Przedstawia zatem człowieka, dla którego wartości 
z czasu dzieciństwa pozostały nadal jego wartościami, a kontakt z dziec-
kiem ma rozwijający, edukacyjny i formacyjny wymiar także dla dorosłych. 

Dzieciństwo z jego wartościami w kulturze europejskiej nie tylko staje 
się narzędziem obrony człowieka przed redukcjonizmem w zakresie huma-
nitas, ale właśnie dostrzeganie wartości dzieciństwa pomaga w ukazywaniu 
wielkości człowieczeństwa. To niewątpliwie interesujący, wspólny mianow-
nik kultury europejskiej wypowiadającej się tak chętnie o  dziecku. Obraz 
człowieka dorosłego ukazywany jest tu często, a niektórzy uważają, że 
na sposób trwały1, z niestraconymi wartościami dzieciństwa. Osobowość 

1  Por. E. de Amicis, Serce: powieść dla chłopców, przeł. M. Konopnicka, Warszawa 1990, 
s. 15–18.
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człowieka dorosłego ograniczanego doświadczeniami późniejszego życia 
poszerzana jest przeżyciami i doświadczeniem z dzieciństwa, doświadcze-
niem pełnym wolności i spontaniczności. Wydaje się też sprawą godną pod-
kreślenia, że właśnie w aspekcie typowej dla dzieciństwa wolności wewnętrz-
nej trzeba dostrzegać przyczynę twórczego charakteru motywu dziecka 
w literaturze i sztuce.

Dzieciństwo jest ważnym tematem w kulturze polskiej. Stanowi praw-
dziwe bogactwo wątków wymagające odrębnego i poszerzonego studium. To 
za duże dla autora tych słów wyzwanie. Przymuszony oczywistą konieczno-
ścią wyboru, ograniczę się do problemu zetknięcia się dziecka z rzeczywisto-
ścią świata, a mottem wiodącym mego dzisiejszego słowa chciałbym uczynić 
wiersz Cypriana Kamila Norwida Krzyż i dziecko. Zacytuję go w całości:

– Ojcze mój! Twa łódź 
Wprost na most płynie – 
Maszt uderzy!... wróć... 
Lub wszystko zginie. 

Patrz! Jaki tam krzyż, 
Krzyż niebezpieczny – 
Maszt się niesie w zwyż, 
Most mu poprzeczny - 

– Synku! Trwogi zbądź: 
To znak - zbawienia; 
Płyńmy! Bądź co bądź – 
Patrz, jak? Się zmienia... 

Oto – wszerz i wzwyż 
Wszystko – toż samo. 

– Gdzie się podział krzyż? 

– Stał się nam bramą2. 

Najbardziej istotny element treści tego utworu – dziecko wyraża obawę, 
a ojciec tę obawę usuwa dzięki znajomości rzeczywistości świata – jest 
wyrażony życzliwym wzajemnie dialogiem. Prostota dziecinnego postrze-
gania korygowana jest doświadczeniem człowieka dorosłego, rozpozna-
niem stopnia skomplikowania rzeczywistości możliwym do zrozumienia 
dzięki dojrzałości osobowej, rozpoznaniem przekazującym trafniejsze, ale 

2  C.K. Norwid, Krzyż i dziecko, „Znad Wilii” 1993, nr 1, s. 6.
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także i pełniejsze odczytanie wielowątkowej prawdy o kształcie otaczającego 
świata. W całym przekazie wiersza najważniejsze jest to, że dziecko wyraża 
obawę, a ojciec tę obawę usuwa przez pomoc dziecku w odczytywaniu peł-
nej prawdy o rzeczywistości. Jest to jednocześnie obraz otwierania świata 
dla dziecka, wprowadzania w świat przez inspirację do zmiany w sposobie 
postrzegania świata. Słowa ojca do dziecka otwierają dziecko także na zro-
zumienie dwu wymiarów tej samej rzeczywistości: jednego doświadczanego 
zmysłami i drugiego rozpoznawanego przez władze duchowe człowieka. 

Przez mistyczny wymiar sformułowań ojca, przede wszystkim sformu-
łowania o krzyżu stającym się bramą, Norwid nadaje swemu wierszowi 
polemiczny wymiar z Królem Elfów Goethego3. Podobnie jak u Norwida, 
ojciec z utworu Johanna Wolfganga von Goethego zabiera synka w podróż 
ze sobą, z tym, że do ciemnego lasu. Dziecko opuszczone przez ojca w prze-
żywaniu pierwszego samodzielnego zetknięcia się z rzeczywistością umiera 
z  przerażenia. U Norwida dzięki mądrości ojca obawa, lęk dziecka przed 
rzeczywistością przeradza się we wspólną z ojcem fascynację rzeczywistością 
– podróżą przez świat. Istotą ekspresji polemicznej Norwida jest nawiąza-
nie do dźwigającej człowieka mistyki chrześcijańskiej, w przeciwieństwie do 
mistyki pogańskiej, starogermańskiej Goethego, mistyki ustawiającej czło-
wieka samotnie wobec przemożnych i groźnych sił natury. 

Bez wątpienia stosunek do rzeczywistości świata z którą dziecko musi 
się zetknąć jest wiodącym motywem twórczości nie tylko polskiej ale i euro-
pejskiej sztuki wysokiej dotyczącej dzieciństwa. Przykładowo w moim oso-
bistym mniemaniu najwybitniejszy w malarstwie polskim jest obraz alego-
ryczny Józefa Chełmońskiego Wielki oset4, przedstawiający dwójkę dzieci 
stojących przed ostem, przerastającym ich wielkością i  przerażającym 
ostrością wnętrza, zagospodarowującym przez siebie wrogo wobec dzieci 
ogromną przestrzeń. Wielki oset obrazuje rzeczywistość świata, przed którą 
te dzieci stanęły. Siła ekspresji obrazu jest położona w opozycji wewnętrz-
nej zapisanej czytelnie w obrazie. Słabe dzieci dlatego, że są blisko siebie, 
są razem, nic nie mąci ich wzajemnej bliskości i solidarności, mogą rodzić 
w sobie siłę wobec ogromnego ostu, wcale nie muszą być słabe wobec niego. 
Ta opozycja rodzi grę sił tego, co ze świata i tego, co prawdziwe i warto-
ściowe w małym człowieku. 

Literackim komentarzem do Wielkiego ostu Józefa Chełmońskiego jest 
powieść W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza5. Stasio Tarkowski 
i Nel Rawlison w swej pełnej przygód podróży po Afryce fi nalnie okazują 

3  J.W. Goethe, Erlkoenig= Król elfów, „Przegląd Artystyczno-Literacki” 2000, nr 11, s. 24.
4  Zob. http://artyzm.com/obraz.php?id=4272 (dostęp: 22.05.2015): Wielki oset.
5  Por. H. Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy, Warszawa 1978.
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się zwycięzcy. Zwycięska okazuje się ich wzajemna miłość, bliskość, odpo-
wiedzialność. Właśnie piękna postawa Stasia będąca nośnikiem tych war-
tości pozwala im przezwyciężyć zagrożenia wynikające z porwania przez 
Beduinów, okoliczności związane z zabiciem zbrodniarzy, niebezpieczeń-
stwa wynikające z zetknięcia się z dzikimi zwierzętami, przezwyciężenie 
groźby śmiertelnej choroby, a także, jak to dzisiaj brzmi swą aktualno-
ścią, spotkania z groźnym prorokiem Mahdim. Zarówno w Wielkim oście 
J. Chełmońskiego, jak i W pustyni i w puszczy H. Sienkiewicza dzieci (i tu, 
i tu jest ich dwoje) nie są bezradne wobec ogromu zła które jest w świe-
cie. Ich siłą jest nierozerwalna bliskość, solidarność i wynikająca z miłości 
wzajemna odpowiedzialność, wzajemne strzeżenie zasad na jakich opiera 
się dobro realnego świata.

Dla potrzeb naszych rozważań warto zwrócić uwagę na zmianę treści 
akcentów w obrazach Krzysztofa Bagorskiego6, na jego portrety dziew-
czynek. To zadziwienie i  fascynacja światem, obecne także w Portrecie 
chłopca w gimnazjalnym mundurku Olgi Boznańskiej7. To są obrazy już 
współczesne, ale mimo upływu czasu dają prawdziwy i wielki komentarz 
do przekazu Norwida zawartego w Chwili myśli8, a zaczynającego się od 
słów: „Świat to powicie – my zaś wieczne dzieci”, mówiący o bezcennej 
możliwości dzieciństwa, jaką jest możliwość zadziwienia, niezakłóconego 
jeszcze bolesnymi przeżyciami zdolności do zadumy i fascynacji światem. 
Ten aspekt dzieciństwa swym talentem uwypuklał i wyrażał swą twórczo-
ścią niezapomniany ks. Jan Twardowski9. Przekazując niepowtarzalny typ 
wrażliwości poetyckiej, chronił możliwość odbierania rzeczywistości świata 
oczyma dziecka, oczyma zdolnymi do zachwytu, do przytulenia, do akcep-
tacji rozpoznawanej rzeczywistości. Do akceptacji mówię, ale dopiero po 
odczytaniu w niej, nawet dziecięcym umysłem, wartości tworzących auten-
tycznie piękne człowieczeństwo. 

Historycznie rzecz biorąc jednym z pierwszych tekstów dotyczących 
dziecka w literaturze polskiej są Treny Jana Kochanowskiego10. Bez wąt-
pienia obok dramatu śmierci Urszuli, opisu żałoby po niej, istotną tre-
ścią Trenów jest to, co stanowiło istotę życia polskiego dworu. Dziecko 
traktowane podmiotowo było głównym zwornikiem starań i zachowań 
codziennych polskiego domu. Rozumienie miejsca dziecka w polskiej 

6  Zob. http://bagorski.pl/ (dostęp: 22 maja 2015 roku): portrety dzieci.
7  Zob. http://artyzm.com/obraz.php?id=10350 (dostęp: 22 maja 2015 roku): Portret chłopca 

w gimnazjalnym mundurku.
8  Por. C.K. Norwid, Vade -mecum, Wrocław 1999.
9  Ksiądz Jan Twardowski (1915–2006) – kapłan i poeta warszawski.
10  Por. J. Kochanowski, Treny, w: idem, Sobie śpiewam a muzom, Warszawa 1975.
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kulturze rodzinnej, w kulturze polskiego domu stanowi fundament jej 
rozpoznawania. Stąd właśnie fenomen pojawiającego się w życiu rodziny 
nowego dziecka, będzie ciągłym powracaniem do rodzimych źródeł, tra-
dycją będącą choćby przedmiotem narracji wielu dzieł literackich, w tym 
Dzieciństwa Leopolda Staff a11, Uśmiechu dzieciństwa Marii Dąbrowskiej12, 
Szczenięcych lat Melchiora Wańkowicza13, Miasta mojej matki Juliusza 
Kaden-Bandrowskiego14. Trwałym elementem w polskiej kulturze jest uka-
zywanie dzieciństwa jako źródła spoistości domu, który w odpowiedzialny 
sposób przygotowuje młodych mieszkańców do wchodzenia w świat. 

Niewątpliwie między pisarzami polskimi a niektórymi pisarzami euro-
pejskimi trwa dialog co do widzenia miejsca dzieciństwa w całokształcie 
humanitas dostrzegającym kadencję zdarzeń w historii jednostki ludz-
kiej. Niespodziewanie, przynajmniej dla mnie, nawet Dolina Issy Czesława 
Miłosza15 jest nadzwyczaj ciekawym polskim tekstem opisującym doświad-
czenia dziecinne i młodzieńcze Tomasza Surkonta, tekstem widzącym ina-
czej doświadczenie dzieciństwa niż wielkie teksty świata zachodniego. Nota 
bene Czesław Miłosz jest jednym z niewielu autorów interesujących się cza-
sem w życiu dziecka. Syntetyzujące jego przemyślenia w tym zakresie zda-
nie „Czas dziecka nie jest taki, jak czas dorosłych: dzień przynosi im tyle 
wrażeń ile im miesiąc, miesiąc tyle ile rok”16, połączył on z rozważaniem 
znaczenia „zdarzenia” w dzieciństwie. 

Kiedy na tle polskiego przekazu literackiego o dzieciństwie wspominamy 
chociażby Dziewczynkę z zapałkami Hansa Christiana Andersena17 opisują-
cego jak w wigilię Nowego Roku mała dziewczynka umiera z przemarznięcia, 
z powodu lęku przed dorosłymi, widzimy różnicę przekazu sensu wynikają-
cego z kadencji zdarzeń literackich, czy Małego Księcia Antoine’a de Saint-
Exupéry’ego18, ukazującego totalne rozczarowania młodego bohatera, odczu-
wane najboleśniej w zetknięciu z obojętnym na to dziecięce doświadczenie 
światem dorosłych. W Przygodach Alicji w Krainie Czarów Lewis Carroll19 
chce doprowadzić do zrozumienia przez główną bohaterkę zasad, na jakich 
istnieje niezrozumiały dla dziecka, ale uderzający go boleśnie doświadczeniem

11  Por. L. Staff , Wybór poezji, Warszawa 1994.
12  Por. M. Dąbrowska, Uśmiech dzieciństwa, Warszawa 1988.
13  Por. M. Wańkowicz, Szczenięce lata, w: idem, Czerwień i amarant, Kraków 1974.
14  Por. J. Kaden-Bandrowski, Miasto mojej matki, Kraków 1987.
15  Por. Cz. Miłosz, Dolina Issy, Warszawa 2007.
16  Por. Idem, Rodzinna Europa, Paryż 1980.
17  Por. H.Ch. Andersen, Dziewczynka z zapałkami, w: idem, Baśnie, t. 1, Warszawa 1977.
18  Por. A. de Saint-Exupéry, Mały Książę, Warszawa 1972.
19  Por. L. Carroll, Alicja w Krainie Czarów, Warszawa 2013.
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realny świat. Tajemniczy ogród Francesa Hodgsona Burnetta20 i Ania 
z Zielonego Wzgórza Lucy Maud Montgomery21 ukazują, jak na podstawie 
indywidualnej oceny rzeczy, indywidualnego wysiłku i swoistego bohater-
stwa dziecko przezwycięża trudne okoliczności stwarzane mu przez doro-
słych, osiąga indywidualny sukces zdobywając ich życzliwość. 

Pisarze polscy ukazują zdecydowanie dziecko w łączności z życzliwym 
mu światem dorosłych. Inną jest sprawą, że wymuszana okolicznościami 
wojny, powiedzmy, chropowatość literatury wspomnieniowej i epistolar-
nej, ale ta nie obniża wartości kulturowej i moralnej tego przekazu poko-
leniowego. Co więcej, zachowana świadomość przekazu pokoleniowego, 
pokoleń uczestniczących w tym historycznym starciu warta jest pełnego 
odczytania i analizy. 

Wspomnijmy polskie motywy opisujące dramatyczny, wręcz tragiczny 
skutek zetknięcia się dziecka z rzeczywistością: Orcio w Nie-Boskiej kome-
dii Zygmunta Krasińskiego22 ginie w zupełnie przypadkowych okolicz-
nościach. Anielka u Bolesława Prusa23 umiera na skutek nieporadności 
rodziców wobec wyzwań sytuacyjnych, Janko Muzykant z noweli Henryka 
Sienkiewicza24 umiera na skutek zbyt surowej kary – kary chłosty. Tadeusz 
z noweli Elizy Orzeszkowej25 ginie z powodu niemożności zapewnienia 
dziecku przez rodziców odpowiedniej opieki. Trzej synowie piaskarza 
Mostowiaka z Naszej szkapy Marii Konopnickiej26 starają się ocalić radość 
dzieciństwa, mimo tragicznej sytuacji rodzinnej. Powyższe teksty zawierają, 
obok opisu przeżywanego żalu, jakiś wymiar usprawiedliwień sytuacyjnych. 
W każdym razie nie są zamykane utwierdzaniem w bezsilności czy kon-
statowaniem żalu w sytuacji bez wyjścia. Otwierają coś ze świata ludzkiej 
nadziei nawet pośród tragicznych okoliczności.

Między autorami polskimi, a autorami z innych krajów Europy istnieją 
różnice, także w podejściu do problemów wieku dojrzewania. Ten aspekt 
dzieciństwa najpełniej obrazują te powieści europejskie, na których czele 
można postawić wydane w 1886 r. Serce Edmunda de Amicis27 i opubliko-
wane 50 lat później w Polsce Niebo w płomieniach28 Jana Parandowskiego. 
Pierwsza, uwikłana we włoskie sprawy społeczne i polityczne swego czasu, 

20  Por. F.H. Burnett, Tajemniczy ogród, Poznań 2012.
21  Por. L.M. Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza, Warszawa 1971.
22  Por. Z. Krasiński, Nie-Boska komedia, Warszawa 2005.
23  Por. B. Prus, Anielka, Warszawa 1975.
24  Por. H. Sienkiewicz, Janko Muzykant, w: Nowele, t. 1, Warszawa 1976.
25  Por. E. Orzeszkowa, Tadeusz, Warszawa 1951.
26  Por. M. Konopnicka, Nasza szkapa, Dom, Warszawa 1997.
27  Por. E. de Amicis, op. cit.
28  Por. J. Parandowski, Niebo w płomieniach, Warszawa 1978.
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inspiruje do naturalnej szlachetności i patriotyzmu, ale pozbawiona jest 
wątków religijnych. Druga, otwarta na personalizm i spory ideowe żywe 
w Polsce przed wojną, zawiera trudne wątki religijne.

Nie brakuje w literaturze polskiej odniesień do przeżywanych przez 
dzieci naszego Narodu, naszych własnych, niezwykle trudnych sytuacji 
historycznych. Tak np. Dzieciństwo L. Staff a29 jest bardziej świadectwem 
przeżycia pokoleniowego niż obiektywnym dyskursem o fakcie dzieciństwa. 
Stąd dzieciństwo dla poety jest, by powtórzyć za krytyką literacką: „poezją 
starej studni, zepsutych zegarów, niemych skrzypiec, pękniętych, bez grajka, 
ciemnych strychów”. Jest to bez wątpienia obraz dzieciństwa niespełnionego, 
dramatycznie przerwanego przez historię, przez wybuch II wojny świato-
wej. Niewątpliwie istotną sytuację, bardzo naszą, polską sytuację opisuje 
Krzysztof Kamil Baczyński w Elegii… [o chłopcu polskim]30. Jego bohaterskie 
wyjście naprzeciw problemom jakie stanęły przed Rodakami, przed światem 
dorosłych Polaków, a więc pełna bohaterstwa odpowiedź chłopca na rozpo-
znaną rzeczywistość kończy się dramatycznie. Baczyński bez skrępowania, 
wprost mówi o losach młodych chłopców, de facto jeszcze dzieci skazanych 
na wyjście w ciemną noc z bronią w ręku. Skomplikowanie rzeczywistości 
przerasta ich zdolności percepcyjne co przeradza się w pytanie o przyczynę 
śmierci: „Zanim padłeś jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula, 
synku, czy to serce pękło?”31 Taką fi gurą poetycką zamyka wielki Baczyński 
doświadczenie rzeczywistości II wojny światowej przez dzieci, które kiero-
wane prawością serca, angażują się po stronie dobra i doświadczają absurdu 
zła, którego istoty, nasilenia i bezwzględnej obecności w  doświadczanym 
realnie świecie nie umieją sobie wyjaśnić. Wspomnienia zesłańców sybe-
ryjskich czy to z Kazachstanu czy innych przestrzeni dalekiej Syberii32 
ukazują obraz dzieciństwa okrutnego, dzieciństwa ukradzionego, sytuację 
dzieciństwa, w której ono nie może się zrealizować. Dzieciństwo polskich 
dzieci syberyjskich woła z tych wspomnień do Boga i do ludzi doświadczoną 
realnie, wprost trudną do wypowiedzenia krzywdą. 

Niewątpliwie ważną sprawą jest to co poruszył James Matthew Barrie 
w swym dziele Piotruś Pan33 – opowieści o chłopcu, który nie chciał doro-
snąć. Jest to zagadnienie ważne, szczególnie dla tych, którzy zajmują się 
opisywaniem zjawiska ludzi „chcących przeżyć życie w krótkich majt-
kach”, ale bez wątpienia jest to zjawisko marginalne dla naszych rozważań. 

29  Por. L. Staff , op. cit.
30  Por. K.K. Baczyński, Wiersze, Białobrzegi 1994.
31  Idem, Elegii… [o chłopcu polskim], w: Idem, Wiersze…. s. 18. 
32  Por. W. Myśliwski, Widnokrąg, Warszawa 1996.
33  Por. J.M. Barrie, Piotruś Pan, Warszawa 1995.
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To też rzadkie zjawisko patologiczne towarzyszące ludzkiemu przeżywaniu 
dzieciństwa.

Na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować organizatorom kon-
ferencji pt. Dziecko w kulturze europejskiej. W sytuacji, gdy na nowo w spo-
łeczeństwach europejskich odżywa dyskusja nad pojmowaniem dzieciństwa, 
jego możliwości percepcyjnych i uprawnień egzystencjalnych, gdy coraz 
więcej miejsca w tej dyskusji zajmują koncepcje nierozumiejące dobra prze-
strzeni metafi zycznej, jaką człowiekowi, a więc i dziecku otwiera wiara, co 
więcej, gdy pojawiają się trendy nierozumiejące czy niechcące rozumieć 
uniwersalnych wartości dzieciństwa i uprawnień moralnych z dzieciństwa 
wynikających, przywoływanie, choćby w formie naszej konferencji, zapisów 
kultury polskiej uczestniczącej w naturalny sposób w tradycji mądrościo-
wej kultury europejskiej w tym zakresie, ma swoje znaczenie. Dziękuję za 
dostrzeżenie wartości tego tematu i za zaproszenie do udziału w dyskusji. 
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Summary

Józef Roman Maj
Humanitas expanded by childhood

Childhood is an existential fact which has the character of a common human task at 
a particular time and for a particular child. Th is task also includes the world of culture, 
which, throughout the whole of Europe, would like to show humanitas expanded by 
childhood. Although experiences of childhood fade into the past, the personal memories
related to them continue to be very important to the individual human being. Th e adult 
is oft en shown in connection with lasting values learnt in childhood.

Childhood is an important theme and subject in Polish culture. Despite the child-
friendly world of adults, children participate in dramas resulting from painful historic 
events (as in Cyprian Kamil Norwid’s poem titled ‘Th e Cross and Th e Child’, consid-
ered here in the context of Goethe’s ‘Th e Erl King’).

In Polish culture, childhood is oft en shown in the context of its contact with an 
incomprehensible work which is dangerous due to its realness. Th is happens in paint-
ings (Józef Chełmoński’s Large Th istle) and in literature (Henryk Sienkiewicz’s In Desert 
and Wilderness): children are not shown as being naive and helpless – they overcome 
the threats and challenges with which the world faces them thanks to their inherent 
strength which comes from their sincere kindness, respect for rules and mutual bonds. 
An essential theme in Polish literature which refers to childhood is the apotheosis of 
a valuable childhood characteristic—surprise (Krzysztof Bagorski and Olga Boznańska). 
Polish literature about childhood diff ers from similar Western European texts. It places 
emphasis on wisdom literature, which raises hopes for its ability to defend itself against 
modern trends, which do not want to understand the universal values of childhood 
and the rights deriving from it.





Marta Cywińska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dziecko w literaturze kresowej lat dwudziestych 
i trzydziestych XX wieku

W stronę odbiorcy

Kresy dostarczały prozie oraz poezji wieku XX wiele inspiracji artystycznych 
oraz ideowych, w wymiarze historycznym oraz patriotycznym. Były i są 
nadal ziemiami dramatogennymi obfi tującymi w indywidualne oraz zbio-
rowe nieszczęścia. Analiza dzieł twórców z tego obszaru, w szczególności 
poświęconych dzieciom oraz młodzieży lub też im dedykowanym, wymaga 
od badacza stosowania metody geografi czno-regionalistycznej oraz ujęcia 
interdyscyplinarnego z uwzględnieniem refl eksji literaturoznawczej, histo-
rycznej, a także edukacyjnej. 

Szczególnym odbiorcą literatury kresowej jest rodzic skupiony na patrio-
tycznej edukacji domowej swoich dzieci, młody człowiek dążący do nie-
ustannego poszerzania swej wiedzy oraz działający na rzecz umocnienia 
swojego kraju w ramach prawicowych stowarzyszeń lub organizacji. Wierny 
ideałom i głęboko w sercu skrywający pojęcia: Bóg, Honor, Ojczyzna. To 
aktywny czytelnik, głęboko zaangażowany w lekturę dzieła literackiego. 
Podejmujący rękawicę, gdy dany utwór literacki inspiruje go do działań 
patriotycznych. Formowany duchowo od maleńkości dzięki dziecięcym, 
patriotycznym lekturom kresowym – nawet jeśli były to proste opowiadania 
czy wierszyki. Ten model chce przekazać kolejnym pokoleniom, młodszemu 
rodzeństwu lub podczas spotkań o charakterze formacyjnym.

Zazwyczaj literaturę kresową dzielimy na dwa nurty: nurt literatury kre-
sów południowych (uwzględniający polsko-ukraiński styk kulturowy) oraz 
północnych (eksponujący dramatyczną specyfi kę problemów polsko-biało-
ruskich). Można ją podzielić na cztery okresy: staropolską, rozbiorową, od 
romantyzmu do Młodej Polski, od odzyskania przez Polskę niepodległości 
po rok 1939. 

W czasach II Rzeczypospolitej Kresy uległy swoistej mityzacji oraz ide-
alizacji. Do połowy lat 20. XX w. powstało wiele pamiętników wojennych, 
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więziennych, kajetów dzieci lwowskich, szkiców i zapisków sióstr Czerwonego 
Krzyża, partyzantów, więźniów, jeńców, co przydawało prozie kresowej 
znamion autentyzmu. Od połowy lat 20. powstawały utwory dotyczące 
teraźniejszości i przyszłości Polski. Na podstawie wielu utworów można 
by zrekonstruować mapę poszczególnych terenów, kalendarium walk i tra-
gicznych wydarzeń w historii wielkich rodów. W wielu utworach podjęto 
wątek walk polsko-ukraińskich z uwzględnieniem bohaterskiego epizodu 
Orląt Lwowskich, tematu wynaradawiania, zsyłek na Sybir, germanizacji, 
bohaterstwa Polaków w powstaniach z zaskakującymi często odwołaniami 
do prawdziwych lub wyimaginowanych wzorców rycerskich. Prozaicy kre-
sowi szczegółowo analizowali przyczyny i przebieg destrukcyjnych dzia-
łań mniejszości narodowych, rozpadających się form życia ziemiańskiego, 
a zarazem wiele miejsca poświęcali formowaniu dzieci i młodzieży, chcąc 
przyczynić się do mądrego wychowania w duchu patriotycznym. 

Pisarze kresowi czasów II Rzeczypospolitej wywodzili się przede wszyst-
kim z bogatego ziemiaństwa, stawiali na wspomnieniowość, czuli niejed-
nokrotnie przymus pisania pamiętnika. W Polsce Ludowej początkowo nie 
używano w ogóle pojęcia kresów, dopiero po 1956 r. problematyka kre-
sowa nieśmiało zaczęła się pojawiać w fi lmach, utworach literackich oraz 
publicystyce. O kresach północnych pisała Ewa Ostrowska czy Zbigniew 
Żakiewicz, zaś o południowych: Ferdynand Zamojski, Jan Adamski czy 
Stanisław Srokowski1. Dopiero w literaturze kresowej po 1980 r. znajdu-
jemy ofi cjalne publikacje dotyczące martyrologii, masowych aresztowań, 
deportacji, programowego niszczenia polskiej inteligencji, opisy niemieckiej 
okupacji na Kresach, głodu, porwań i wywózki na Sybir, portrety zdrajców 
oraz ideologicznych manipulatorów. Ciekawym zjawiskiem była tzw. proza 
repatriancka – opisująca losy ludności wysiedlonej na Ziemie Odzyskane, 
z uwzględnieniem analizy porównawczej dwóch ojczyzn, np. poleszuckiej 
z pomorską, jak również totalną depolonizację Kresów, nazywaną ofi cjal-
nie repatriacją. Wiele utworów nacechowanych ciekawymi kresowizmami 
językowymi przywoływało losy Wilniuków, Poleszuków, Wołyniaków czy 
Podolaków, którzy próbowali osiąść na ziemiach zachodnich.

Bohaterowie utworów tego obszaru są wewnętrznie rozdarci, żyją w świe-
cie „świętych wspomnień” i pamięci, której utrata groziłaby wyobcowa-
niem. Ma ona charakter zbiorowy, to esencja bytu. Na kartach książek 
odnajdujemy pisarzy, uczonych, działaczy niepodległościowych, ale także 
dzieci i młodych ludzi wychowanych w gorliwej wierze i miłości Ojczyzny. 

1  Por. też: http://niezaleznemediapodlasia.pl/wolyn-1943-miejsce-i-czas-pozogi-apel-
stanislawa-srokowskiego/ (dostęp: 25.09.2015); http://www.kresy.pl/?zobacz/70-rocznica-
ludobojstwa-na-kresach-program-obchodow-i-apel-do-dziennikarzy (dostęp: 25.09.2015). 



 Dziecko w literaturze kresowej lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku 117

To postacie piękne, transparentne, jednoznaczne, bezkompromisowe, wcie-
lenie bezwarunkowego patriotyzmu, wzorowane na wielkich postaciach 
historycznych lub ustnych przekazach międzypokoleniowych.

Kresowe lektury

Do kanonu kresowej literatury dziecięcej zaliczana jest powieść Ojczyzna 
(1922) Marii Buyno-Arctowej, która była w okresie międzywojennym naj-
płodniejszą pisarką dla dzieci i młodzieży. Bardzo popularne były jej powie-
ści dla dziewcząt, np. Kocią Mamę i jej przygody do 1937 r. wznawiano sied-
miokrotnie. Ojczyzna została osnuta na historii braci, którzy w zawierusze 
wojennej stracili rodziców i marzą o powrocie do wolnej Polski. W latach 
50. XX w. książkę usunięto ze wszystkich bibliotek i uchodziła za podej-
rzaną. Wznowiono ją dopiero w 2003 r.2

Losy kresowych patriotek o wielkim sercu i niezwykłej urodzie mogłyby 
bliżej zainteresować także współczesne młode dziewczęta, którym suge-
rowałabym lekturę utworów Marii Rodziewiczówny – wywodzącej się 
z Grodzieńszczyzny nowelistki i powieściopisarki, redaktorki czasopisma 
„Ziemianka”, działaczki Koła Zjednoczonych Ziemianek – a w szczególno-
ści powieść Byli i będą3 (1908), ukazującą sytuację dworów na kresach po 
upadku powstania styczniowego, czasy ucisku, prześladowań oraz ogrom-
nego bohaterstwa młodych Polaków. Dzięki wnikliwej lekturze utworów 
Rodziewiczówny poznajemy różne środowiska: arystokrację, młodzież, 
życiowych rozbitków, ziemiaństwo kresowe oraz zagrodową szlachtę prze-
śladowaną nie tylko za patriotyzm, ale i za religię.

Równie obfi tym źródłem wiedzy o realiach kresowych jest dziennik 
panny Lili Zalewskiej, autorstwa Elżbiety z Zaleskich Dorożyńskiej, pt. Na 
ostatniej placówce. Dziennik z życia wsi podolskiej w latach 1917–1921, nie-
zwykle sugestywny zapis przeżyć oraz pogromów i mordów od 8 listopada 
1917 do 1 lipca 1921 r., od Winnicy i Czerniowców po Jampol i Mohylów. 
Czytamy w nim:

„22 listopada
Już się zaczęło. Powróciwszy z Mohylowa zastałam pogrom folwarku. Rozbijanie 
drzwi i okien, niszczenie budynków. Postanowiłam wywozić meble Wszystko 
to jedna straszna męka: pakowanie rzeczy, zbieranie gratów, chowanie cen-
niejszych przedmiotów i pieniędzy. Ze stajen wyprowadzają konie, z podwó-
rza ciągną powozy. Uczucie grozy ustawicznej i okropnej śmierci wiszącej nad 

2  M. Buyno-Arctowa, Ojczyzna, Radom 2003.
3  M. Rodziewiczówna, Byli i będą, Warszawa 2003.
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głową. Żaden pokój do siebie niepodobny, wszystko poprzewracane. […] Taki 
ból, taka bezgraniczna niedola”4. 

Dodajmy, iż autorka dziennika przez wiele lat pomagała okolicznym 
mieszkańcom, spieszyła im z pomocą medyczną, zaś jej dom w Hażbijówce 
do momentu zniszczenia funkcjonował jako szpital i schronienie dla cho-
rych oraz potrzebujących. Nigdy nie opuściła rodzinnej ziemi i do końca 
trwała w poczuciu misji i obowiązku wobec Ojczyzny.

Godnymi polecenia są też utwory Zofi i Kossak-Szczuckiej, powieścio-
pisarki wywodzącej się z Lubelszczyzny, a związanej z Wołyniem. Wśród 
jej dzieł opublikowanych przed II wojną na uwagę zasługują Złota wolność 
(1922) oraz najwcześniejsza, pochodząca z 1922 r. powieść zatytułowana 
Pożoga, dokumentująca wstrząsające zdarzenia na Wołyniu w latach 1917–
1919, w szczególności pogromy dworów ziemiańskich oraz sceny mordu, 
których świadkami lub ofi arami były również dzieci, niczym w opowieści 
Zofi i Kossak-Szczuckiej, snutej w imieniu kilkuletniej dziewczynki: „W prze-
ważającej ilości przypadków na miejscu pogromu zostawały opłakane szkie-
lety budynków, bez dachów i belek, z wydartymi futrynami, podobne do 
żałosnych, osmalonych trupów. Te klęski i na pozór ślepe w bezmyślnej 
furii niszczycielskiej ciosy niesłusznie wydawały i wydawać się nam będą 
potworne. Były one jednym z ogniw całego łańcucha przyczyn i skutków, 
którego krótkowidzące nasze oczy nie mogą rozróżnić. Snadź na każdy 
z tych domów rzucono kiedyś kamienie słusznego gniewu lub żalu. Przyszedł 
dzień, że kamienie te ożyły, a o ożywszy, spadły deszczem na bezpieczne 
dachy, choć ręce co je miotały, dawno w proch się rozsypały”5.

Egzemplifi kację patriotycznych postaw dzieci i młodzieży znajdu-
jemy w powieściach Marii Dunin-Kozickiej (1877–1948), a w szczegól-
ności w Burzy od Wschodu, którą Międzynarodowa Komisja przy Lidze 
Narodów w Genewie w 1925 r. umieściła na liście największych dzieł literac-
kich. Dunin-Kozicka wspomina dramatyczne wydarzenia na Kijowszczyźnie 
w latach 1918–1921, a czytelników szczególnie poruszają opisy martyrolo-
giczne dotyczące losów polskich rodzin w czasie krwawych rządów bol-
szewików. Niemniej ciekawą powieścią tej autorki jest patriotyczna wersja 
Ani z Zielonego Wzgórza, czyli Ania z Lechickich Pól, opisująca dzieciń-
stwo i wchodzenie w dorosłość polskiej dziewczyny, niezłomnej duchem 
i wychowanej w świecie wartości na tle wstrząsających wydarzeń związa-
nych z początkami odzyskiwania niepodległości. Współczesnego młodego 

4  E. z Zaleskich Dorożyńska, Na ostatniej placówce, w: Antologia polskiej literatury kresowej 
XX wieku: wybór tekstów, red. B. Hadaczek, Szczecin 1995, s. 267.

5  Z. Kossak-Szczucka, Pożoga, w: Antologia polskiej literatury kresowej…, s. 256.
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czytelnika powieść może zadziwiać archaicznym językiem. Tytułowa Ania 
urodziła się w szczęśliwej rodzinie, a jednak doznała dotkliwej samotności 
w wojennej poniewierce. Odnajdziemy tu bardzo ciekawe obserwacje doty-
czące polskiej arystokracji zubożałej wskutek działań wojennych, nowych 
granic i rewolucji rosyjskiej. Dla miłośników okresu międzywojennego 
książka ta jest nieocenionym źródłem informacji dotyczących życia codzien-
nego, losów Polaków podczas wywózki, nauk pobieranych w zakonnych 
szkołach przez młode dziewczęta z dobrego domu, praktycznego zastoso-
wania kodeksów honorowych. To także wstrząsająca opowieść o martyro-
logii polskich dzieci.

„Czasy bowiem i poglądy zmieniły się radykalnie w owym przewrotowym 
1917 r. Zdawało się, że jakiś potworny pług worał się w nagromadzone od wie-
ków pokłady duchowe ludzkości, wyrzucając na wierch pławiące się we krwi 
i zbrodni, bestialskie instynkty i grzebiąc na dnie sponiewierane kwiaty kul-
tury. Apoteoza najniższych warstw społecznych i najgrubszej pracy rąk stała się 
hasłem chwili. Demokratyczna z przekonań panna Franciszka sympatyzowała 
zawsze skrycie z upośledzonymi przez los, do czego przyczyniła się w niema-
łym stopniu kąśliwa zazdrość względem «wybranych» Rewolucja wyzwoliła ja 
z obleczonych z musu pozorów”6.

Kresów miłowanie

Literatura kresowa to wzorce, ideały, tęsknoty. Sięgam po jedną z najpięk-
niejszych książek o Kresach. Jej bohaterka – Anielka szuka swej drogi – 
i w życiu i drogi do pojmowania istoty Kresów. A przesłanie, które usłyszy, 
ma wręcz modlitewny ton:

„Miłuj ją! Miłuj tę ziemię Kresową, smutna jest i biedna, bo szarpana zewsząd.
Miłuj ją, bo zapomniana i nie dąży do niej nikt.
Miłuj ją, bo skarby w niej utajone, których nie widzą zwykli zjadacze chleba.
I ci, co się jej wyrzekną.
I ci, co ją haniebnie opuścili dla wygód i dostatków.
To przecież polska ziemia, polską krwią bohaterów użyźniona7.

Literaturę kresową dla dziewcząt charakteryzuje autobiografi zm i auten-
tyzm, który urasta do wysublimowanej metody twórczej. Poprzez biografi e 
indywidualne pokazany jest cały dramat tamtych ziem. Bohaterki utworów 
kresowych są mi szczególnie bliskie, a różnica epok czy realiów nie ma tu 

6  M. Dunin-Kozicka, Ania z Lechickich Pól, Warszawa 1991, s. 23.
7  A. Grudzińska, Kresy: powieść współczesna, Warszawa [b.d.w.]. 
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żadnego znaczenia. To postacie piękne (choć często kruchego zdrowia), 
jednoznaczne, bezkompromisowe, wcielenia honoru i bezwarunkowego 
patriotyzmu, wzorowane na wielkich postaciach historycznych lub wresz-
cie wielkie postacie historyczne. Postacie silne duchem i zdolne do najwyż-
szych poświęceń.

Twórcą par excellence kresowym był Kornel Makuszyński urodzony 
w Stryju nieopodal Lwowa – autor utworów dedykowanych przede wszyst-
kim dzieciom oraz młodzieży. Od 1915 r. mieszkał w Kijowie, gdzie aktywnie 
współtworzył polskie życie kulturalne. Tworzył wiersze patriotyczne, nowele, 
opowiadania, felietony i powieści, przede wszystkim dla dzieci (napisał 
m.in. O dwóch takich, co ukradli księżyc [1928], Przyjaciel wesołego diabła 
[1930]). Był też autorem komiksów dla dzieci – choćby słynnych Przygód 
Koziołka Matołka. Walczył w powstaniu warszawskim. W swoich powie-
ściach Makuszyński z lekkością i swadą kreślił portrety dziewcząt i chłop-
ców, okazując przy tym intelektualne poczucie humoru, w myśl hasła „uczyć 
bawiąc”, gdzie za pośrednictwem sytuacji komicznych przekazywane są zale-
cane normy postępowania Wśród innych znanych utworów Makuszyńskiego 
„z portretem dziewcząt i chłopców w tle” należy wymienić: Szaleństwa 
panny Ewy (1940), Awanturę o Basię (1937), Wyprawę pod psem (1935)8

W Pannie z mokrą głową9 pierwszym nauczycielem tytułowej bohaterki 
jest ksiądz, z którym zaprzyjaźniła się niepokorna, a zarazem zagubiona 
dziewczynka. Opowiadał jej o zwierzętach pięknie i wzruszająco, podkre-
ślając, że należy być dla nich dobrym i miłosiernym. „Młody diabeł ze sta-
rym aniołem” – tak podobieństwo między nimi przez opozycję określał sam 
autor. To ksiądz nadał jej przydomek „panna z mokrą głową”, co ona przy-
jęła z pokorą i wiedziała, że wynika to z życzliwości oraz przyzwolenia na 
oryginalność. Okazał jej przyjacielską miłość, a jego śmierć była dla dziew-
czynki niewyobrażalnym ciosem. Pozostawił na jej rzecz duchowy testament: 
dziewczynka ma czynić dobro. Przepiękna, wręcz modelowa relacja między 
uczennicą a nauczycielem dobra do dziś wzrusza i pozostaje wzorcem.

Odrębną część kresowego księgozbioru stanowią utwory do wykorzysta-
nia podczas zajęć teatralnych, np. opracowany i wydany przez Stanisławę 
Daszyńską w 1937 r. we Lwowie Zbiór nowych recytacyj, deklamacyj i śpiewów 
na obchody narodowe i okolicznościowe: 12 recytacyj-deklamacyj, 15 pieśni10.

8  W nawiasach zostały podane daty powstania utworów, natomiast w bibliografi i – daty 
wydań, którymi posługuję się w pracach poświęconych twórczości Makuszyńskiego, ze 
względu na intencję ujednolicenia źródła cytatów.

9  K. Makuszyński, Panna z mokrą głową, Warszawa 1994, s. 21.
10  S. Daszyńska, Zbiór nowych recytacyj, deklamacyj i śpiewów na obchody narodowe i oko-

licznościowe: 12 recytacyj-deklamacyj, 15 pieśni, Lwów 1937.
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Daszyńska wszak specjalizowała się w „metodycznym komponowaniu” 
materiałów do edukacji narodowej, stąd też szczególną popularnością cieszył 
się podówczas jej zbiór Chcemy własny sztandar mieć!: obrazek sceniczny 
w 2 odsłonach na obchody świąt narodowych: dla szkolnych scenek11, wydany 
we Lwowie w 1934 r. 

Formacja zuchowa opierałaby się zapewne na Ośmiu opowiadaniach 
o różnych zuchach, którzy serce oraz mają dzielne, wspomogli ojczyznę 
w potrzebie Zofi i Bukowieckiej, a także exemplum postaw wedle Kazimierza 
Czajkowskiego, czyli Wołyńskich zuchach12 – książeczce wydanej w Równem 
w 1938 r. Wśród rekomendowanych lektur kresowych dla młodzieży umie-
ściłabym Heleny Zakrzewskiej Białe róże: powieść dla młodzieży z czasów 
inwazji bolszewickiej, opublikowaną w Warszawie w 1922 r.13

W stronę poezji zapomnianej

Poetą kresowym – piewcą kołysanek, a zatem formy adresowanej do 
dzieci był Zygmunt Jan Rummel (1915–1943), absolwent słynnego Liceum 
Krzemienieckiego. W latach szkolnych pisywał zarówno wiersze, jak i arty-
kuły dotyczące zagadnień etnografi cznych oraz kulturoznawczych. Dał się 
poznać jako pasjonat teatru, sportu oraz krajoznawstwa, członek Wołyńskiego 
Związku Młodzieży Wiejskiej, członek Zrzeszenia Byłych Wychowanków 
Liceum Krzemienieckiego, zaś w kampanii wrześniowej walczył jako pod-
porucznik artylerii14. Wiersz Poranek traktujący o przyrodzie Wołynia 
dedykował „Mojej siostrzyczce” – Zosi, która przyszła na świat w 1924 r.:

Na łąkach siano pachnie skoszonym licem
A bosonogi grajek brzozom zawodzi wiklinowe smutki,
Aż się wychylił i nasłuchuje z przydrożnej kaplicy
Jezus malutki15.

Zosia – podobnie jak poeta – była absolwentką Liceum Krzemienieckiego. 
Jej sielskie dzieciństwo nie trwało jednak długo, bowiem podczas wojny 

11  Eadem, Chcemy własny sztandar mieć: obrazek sceniczny w 2 odsłonach na obchody świąt 
narodowych: dla szkolnych scenek, Lwów 1934.

12  K. Czajkowski, Wołyńskie zuchy, Równe 1938.
13  H. Zakrzewska, Białe róże: powieść dla młodzieży z czasów inwazji bolszewickiej, Warszawa 

1932.
14  Zygmunt Jan Rummel pozostaje w odbiorze współczesnych kresowym twórcą zapomnia-

nym, toteż przytaczam szerzej nieznane fakty z jego biografi i.
15  Z.J. Rummel, Dwie matki, Warszawa 2008, s. 21.
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musiała uciekać z mamą do Warszawy. Wołyński exodus nieustannie powra-
cał w ich opowieściach16.

W utworach Zygmunta Jana Rummla z lat 30. odnajdujemy również 
portrety młodych dziewcząt pracujących w polu:

Samodziały, samodziały tkają dziewczęta
Pryśki, Nastki, Jaryny – nie pamiętam –
na surową, na chłopską odzież
i na haft y, których nie wypowiem17.

Rustykalny, wyidealizowany charakter tych utworów, portrety uczen-
nic, wiejskich dziewcząt stanowią swoisty ewenement wobec kresowych 
wątków martyrologicznych obecnych w poezji i prozie przed wybuchem 
II wojny światowej.

Podsumowanie

Cytowane tu utwory stanowią jedynie skromny przyczynek do portretu 
dzieci i młodzieży w literaturze kresowej. Jej twórcy stworzyli wiele suge-
stywnych obrazów dzieciństwa utraconego lub martyrologicznych wątków 
młodzieńczych. Mali i młodzi bohaterowie są świadkami lub współuczest-
nikami przełomowych wydarzeń historycznych, przygotowywanymi do 
czynnego w nich udziału podczas starannej edukacji domowej oraz patrio-
tycznej. Część cytowanych tu utworów może zostać wykorzystana obecnie 
podczas lekcji języka polskiego lub historii jako doskonałe źródło wiedzy 
dotyczące obyczajowości na kresach dawnej Rzeczypospolitej lub jako mate-
riał dydaktyczny do tworzenia programów autorskich z wiedzy o kulturze.
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Summary

Marta Cywińska
Th e child in the Literature of Poland’s Eastern Borderlands in the nineteen 

twenties and nineteen thirties
Th is text is a contribution to the analysis about the place of children and teenagers in 
literature concerning Poland’s ‘Eastern Borderlands’ (Kresy). Th e authors created many 
suggestive pictures of the lost childhood of teenagers, as well as martyrological themes. 
Young heroes, born in the Eastern Borderlands or connected with this region by family 
ties, are witnesses to or participants in important historical events. Th e author of the article
presents a singular, subjective anthology of works of literature from this region dating 
from the interwar period. Some of the works cited in the article could be used in Polish 
language or history classes today as an excellent source of knowledge about the customs 
in this region in Old Poland or as teaching materials for specialized classes in culture 
studies. In her analysis, the author took into account both literary masterpieces and lesser 
works, symbols connected with learning and playing in homes in the Eastern Borderlands, 
and also alludes to martyrology as well as suddenly entering the taboos of adulthood.
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Dorosłe dziecko. Hermanna Hessego pożegnanie 
z dzieciństwem

Im dojrzalszy jest człowiek, tym młodszy. Ze mną dzieje się to samo, choć w tym 
wypadku nie jest to zbyt wymowne, jako że w gruncie rzeczy dane mi było zacho-
wać poczucie życia mych lat chłopięcych, a mą dorosłość i starość zawsze odczu-
wałem jako coś w rodzaju komedii”1.

Hermann Hesse

Spoglądając na fotografi e niemieckiego noblisty, znakomitego, tajemniczego 
pisarza, z niejaką trudnością przychodzi nam wyobrażenie sobie Hermanna 
Hessego jako swawolnego, dokazującego chłopca, ba, dziecka. Do tej suro-
wej, ogorzałej twarzy, poprzecinanej pajęczyną głębokich zmarszczek, typo-
wych dla ludzi spędzających czas na wietrze i słońcu, wydają się być przy-
pisane powaga i ascetyzm. Imaginacje takie nie są przecież bezpodstawne, 
zważywszy na formalistyczny, mocno autorytarny system wychowania, 
jakiemu Hesse poddany został w dzieciństwie. Ów pietystyczny, okrojony 
w dużej mierze z cieplejszych uczuć rygor znacząco wpłynie na jego wczesną 
twórczość. W pierwszych utworach Hessego dominuje tajemniczy, deka-
dencki nastrój, a historie dzieci opowiedziane są w sentymentalno-gorzkim 
stylu. To opowieści o chłopcach, którzy pragną wybić się ponad przecięt-
ność, wyrwać z wioski do lepszego, piękniejszego, ich zdaniem, świata. To 
opowieści o wielogodzinnej nauce, poświęceniu, dojrzewaniu, marzeniach 
dziecka, które dzieckiem być już nie chce. Presja i wygórowane oczekiwa-
nia, a z drugiej strony tzw. proza życia i raczej ponura rzeczywistość. To 
przede wszystkim wielowymiarowy, zaskakujący obraz dziecka i dzieciństwa, 
który szkicuje Hermann Hesse. A że jest to proza Hessego, na próżno szu-
kać oczywistych odpowiedzi… 

No właśnie. Nic w twórczości Hessego nie jest jednoznaczne, a ten męż-
czyzna, do którego jeszcze w młodości przylgnęło w Niemczech ironiczne 

1  H. Hesse, Im dojrzalsi, tym młodsi, przeł. A. Kryczyńska, R. Reszke, Warszawa 2000, s. 45.
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i nieco prześmiewcze określenie nudnawego, poczciwego staruszka, niejed-
nokrotnie udowodnił, iż młodzieńcze porywy serca są mu bliskie, a poczucie 
humoru i pragnienie rozrywki bynajmniej nie stanowiły dla niego li tylko 
powodu do zgorszenia. Zachowało się przecież zabawne zdjęcie ponad 80-let-
niego pisarza, który z błyskiem w oku i chłopięcym uśmiechem, klęcząc na 
czworakach na werandzie swego domu w Montagnole, śledzi majestatycznie 
kroczącego kocura2. Owszem, to rzadki widok, ale jakże pokrzepiający. Hesse 
pieczołowicie zachowywał w swych wspomnieniach te „cząstki” dzieciństwa, 
które w znacznej mierze uformowały jego sylwetkę jako pisarza i swoistego 
trendsettera literatury początku XX w. A co ważne, Hesse „nie czuł się nigdy 
znużony opowiadaniem o przebudzeniu się duszy dziecięcej, o przeżyciach 
okresu młodości, związanych z tym konfl iktach i problemach dojrzewania. 
Niewielu twórców zajmowało się z taką powagą psychiką dziecka i niewielu 
podkreślało w swej twórczości problemy związane z wychowaniem i roz-
wojem umysłowym”3. I niewątpliwie jest to charakterystyczny, niedający się 
tak po prostu przeoczyć, rys twórczości noblisty. Doświadczenia wyniesione 
z dzieciństwa nałożyły się na ukształtowanie jednej z wielu warstw osobo-
wości Hessego, dzięki czemu jako „pisarz jest człowiekiem, który zacho-
wuje dziecko w sobie”4. Hesse bowiem od chwili, kiedy postanowił zająć się 
sztuką słowa, nieustannie sięgał do „źródeł”, do czasów dzieciństwa. W tym 
bowiem upatruje kwintesencję twórczości literackiej, wedle zasady, iż „ten, 
kto nie potrafi  przenieść swego dzieciństwa przez próg świata dorosłych, 
nigdy nie zostanie pisarzem. Artysta bowiem szuka swoich zagubionych 
początków i w swoim dziele stwarza je wciąż na nowo (i na próżno)”5.

A dzieciństwo „czarodzieja”6, jak zostało to już nadmienione, nie nale-
żało do niefrasobliwych, swawolnych okresów w życiu tego niepokornego 
autora. Hesse wyrastał w duchu pietystycznym, w skupionej na wyższych, 
duchowych i artystycznych wartościach rodzinie. Surowa i wymagająca 
matka, wiecznie nieobecny mentalnie, o słabej kondycji psychicznej ojciec 
i pełen werwy, „zdroworozsądkowy”, żwawy dziadek. W dzieciństwie i we 
wczesnej młodości pisarz bezustannie buntował się przeciwko autorytar-
nym, nierzadko bezdusznym, regułom wychowania. Miotany skrajnymi 
emocjami, rozdarty między miłością i poczuciem odpowiedzialności wobec 

2  Hesse: Jego życie w obrazach i tekstach, red. V. Michels, przeł. R. Reszke, Warszawa 2000, 
s. 324–325; G. Decker, Hermann Hesse: wędrowiec i jego cień, przeł. E. Borg, M. Przyby-
łowska, Warszawa 2014.

3  B. Zeller, Hermann Hesse, przeł. E. Hygen, H. Pinzenöhler, Warszawa 2001, s. 5.
4  Por. ibidem, s. 50. 
5  Por. ibidem, s. 92.
6  Dzieciństwo czarodzieja – taki tytuł nosi zbiór prozy autobiografi cznej Hermanna Hessego. 

Idem, Dzieciństwo czarodzieja, przeł. Ł. Jurasz-Dudzik, W. Dudzik, Warszawa 2003.
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rodziców a pragnieniem uwolnienia się z coraz bardziej przytłaczającego go 
systemu szkolnego, młody Hesse poznaje, co to udręka psychiczna i jako 
nastolatek przechodzi poważne załamanie psychiczne. Jest z tym związany 
dość smutny epizod z jego życia, kiedy jako młodzieniec trafi a do szpitala 
dla psychicznie chorych. Wysyła stamtąd rozpaczliwe, rozdzierające serce, 
listy do rodziców, by w końcu pogodzić się z losem i chociaż na jakiś czas 
„przyczaić” się w bezpiecznej (bo bezbarwnej) rzeczywistości. Ale powzięte 
postanowienie, by pisać, pisać zawodowo, by z tego pisarstwa żyć, przetrwało 
wszystkie burze. Jego pierworodną, młodzieńczą, emanującą „pierwszą miło-
ścią” do życia powieścią jest Peter Camenzind. Ta wydana w 1904 r. historia 
o lekkoduchu, prostodusznym chłopcu, który skosztowawszy „wielosma-
kowych” przyjemności życia, powraca do rodzinnej wioski, by wieść nie-
skomplikowaną, pozbawioną wyzwań egzystencję, w ciągu jednej nocy czyni 
z 26-letniego Hermanna Hessego pisarza znanego i uznanego. Być może 
Peter Camenzind nie jest tak wyraźnym rozliczeniem z dzieciństwem, jak 
późniejsze utwory – chociażby Wyższy świat czy Demian – zawiera jednak 
w sobie pełnię dziecięcej i młodzieńczej ciekawości świata, melancholijne 
rozrzewnienie nad przemijaniem i nieodwracalnym dojrzewaniem, mło-
dzieńczą butę i pasję. Pragnienie wyrwania się z okowów szarej rzeczywi-
stości i zarazem strach przed „otwartą przestrzenią” świata. 

Oczywiście Peter Camenzind jest w pewnym sensie powieścią auto-
biografi czną, wiele wątków z życia pisarza zostało w niej wykorzystanych 
i utrwalonych. Choć nie można jednoznacznie stwierdzić, iż Peter to młody 
Hesse, to niewątpliwie protagonista reprezentuje typ bohatera, z którym 
Hesse się w pewnej mierze identyfi kuje, i który odzwierciedla jego postawę 
wobec życia i sztuki, co podkreśla również Fritz Böttger7. To, co wydaje 
się być immanentną cechą wspólną dla autora i protagonisty, zawiera się 
w głębokiej afi rmacji dzieciństwa i związanych z nim przeżyć. Peter, który 
za namową pastora, wyrusza w wielki świat, by nabyć wiedzę i doświadcze-
nie (jak to często bywa w powieściach typu Bildungsroman), by do czegoś 
dojść, by w końcu stać się pisarzem, odkrywa ze smutkiem, że na końcu 
drogi czeka go jedynie rozczarowanie, przykra konstatacja, że ze swoim 
drobnomiasteczkowym, prostodusznym usposobieniem nie przystaje do 
wielkiego świata poetów i pisarzy, artystów i kuglarzy… Protagonista, który 
spróbował pełni życia, osiada w rodzinnej wiosce, gdzie syty wrażeń postana-
wia prowadzić skromne, wyważone życie właściciela karczmy. Młodzieniec 
z aspiracjami i ambicjami, by stać się wielkim pisarzem, odkrywa, iż końcem 
drogi jest jej początek. Los zatoczył koło. Peter Camenzind ukazuje drogę 
pisarza pokonującego własne lęki i fobie, poszukującego tożsamości, targa-

7  F. Böttger, Hermann Hesse: Leben, Werk, Zeit, Berlin 1985, s. 98. 
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nego pragnieniem rozrachunku z artystycznym „ja”, podejmującego próbę 
pogodzenia prozaicznych potrzeb zarabiania na chleb ze sztuką wysoką. 
W utworze wyraźne jest usytuowanie artysty w opozycji do świata i społe-
czeństwa ukierunkowanego jedynie na konsumpcję8. 

Misja artysty, jego zmagania z rzeczywistością i z miałkością otoczenia 
należą do lejtmotywów tej napisanej ze swadą powieści. Ale najbardziej 
ujmującym i w pewnym sensie rozczulającym elementem jest wyczuwalna 
tęsknota za dzieciństwem, atmosferą beztroski, za młodzieńczymi uniesie-
niami, za krajobrazami z lat najmłodszych… Jest taki fragment, w którym 
chłopiec Peter zachwyca się płynącymi po niebie obłokami. Hesse mistrzow-
sko maluje tę scenę. Całkowicie poddaje się temu dziecięcemu oczarowaniu 
białymi chmurami: „O, chmury, te piękne, unoszące się w dal, nieznużenie 
wędrujące chmury! Byłem nieświadomym dzieckiem i kochałem je, przy-
glądałem się im, a nie wiedziałem, że również ja przejdę przez życie jak 
chmura – wędrując, wszędzie obcy, zawieszony między czasem i wieczno-
ścią”9. I ten dziecięcy entuzjazm wobec tworów natury, jak obłoki, towa-
rzyszy Peterowi nieodmiennie przez lata: „Nie potrafi ę przejść przez ulicę, 
żebyśmy do siebie nie kiwnęli głowami, nie pozdrowili się i nie zatrzy-
mali przez chwilę, zatopieni w sobie”10. Powieść znakomicie oddaje z jed-
nej strony pragnienie wyrwania się do wielkiego, „ogromnego świata”11, 
a z drugiej strony nostalgiczne poczucie utraty – utraty dzieciństwa i zwią-
zanej z nim błogiej szczęśliwości. Protagonista, jak dziecko, pojmuje świat 
zmysłami, błyskawicznie ocenia, co mu się podoba, a co wzbudza w nim 
obrzydzenie. Niewiele tu miejsca na zdrowy rozsądek i kalkulację, bardziej 
liczą się uczucia, subiektywne doznania, emocjonalna postawa12. Powieść 
cechuje ciekawość i naiwność właściwe dzieciom. Z kart powieści emanuje 
jednocześnie zrezygnowane pogodzenie się z dorosłością, które Hermann 
Hesse tak pięknie ujął słowami: „Niezauważalnie dokonywało się nakłada-
nie więzów, niepostrzeżenie zacierała się wokół magia. Cudowna opowieść 
z księgi dziadka ciągle jeszcze była piękna, ale dawało się ją zawsze znaleźć 
na stronie, której numer znałem. Znajdowała się tam dzisiaj, będzie jutro 
i każdej godzinie, nie było tu już żadnych cudów”13.

Owo nakładanie więzów, zmaganie się z nierzadko chropowatą rze-
czywistością, poczucie porażki, niemożność sprostania wygórowanym 

8  Por. K. Nowakowska, Hermann Hesse w poszukiwaniu własnej tożsamości, Wrocław 2006, 
s. 83–84.

9  H. Hesse, Peter Camenzind, przeł. E. Sicińska, Warszawa 2001, s. 16.
10  Ibidem.
11  Ibidem, s. 17.
12  F. Böttger, op. cit., s. 100.
13  H. Hesse, Dzieciństwo…, s. 26.
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 oczekiwaniom rodziców i nauczycieli, krytyka autorytarnego systemu 
wychowania stają się owocnym gruntem, na którym Hesse „wyhoduje” 
wyjątkową powieść. Unterm Rad (1906)14 jest osobistym, przejmującym 
wyznaniem pisarza, który in persona odczuł, co znaczy być naznaczonym 
piętnem inności i nieprzystosowania. Bohater utworu, Hans Giebenrath, 
wyjątkowo uzdolniony i nad wyraz wrażliwy uczeń z rodziny kupieckiej, 
próbuje spełnić marzenia najbliższych. W jego talencie i wiedzy wszyscy 
pokładają nadzieję, zdając egzaminy państwowe ma szanse stać się wyjąt-
kową osobistością w miasteczku, a co za tym idzie, ojcu, prócz dumy, 
przynieść namacalne profi ty. Rozbudzona ambicja Hansa i ciągły nacisk ze 
strony nauczycieli nie pozwalają na znalezienie choć odrobiny wytchnie-
nia. Przygotowując się do egzaminów, chłopiec rezygnuje z wszelkich pasji 
i drobnych przyjemności, a kiedy uzyskuje drugą lokatę, nie może w pełni 
cieszyć się z zasłużonych wakacji. Zaledwie kilka dni poświęca na odpoczy-
nek, by za namową nauczycieli i pastora „nadgonić” materiał i jak najle-
piej przygotować się do pobytu w prestiżowym seminarium. Tam nawiąże 
przyjaźń, która zaważy na jego przyszłości, ale tak naprawdę, od pierwszych 
stronic powieści, czytelnik świadomy jest porażki i prawdopodobnie tragicz-
nego końca młodego bohatera. Bezsprzecznie Hesse zaczerpnął z własnych 
doświadczeń, jeszcze raz cofnął się w czasie do najbardziej traumatycznego 
okresu w swoim życiu – pobytu w seminarium w Maulbronn, z którego 
ratował się ucieczką. Hans i jego przyjaciel Heilner to w gruncie rzeczy 
jedna i ta sama osoba. Ów w pewnym sensie „schizofreniczny” zabieg Hesse 
zastosuje później w Wilku stepowym. Jednakże ten podział na protagonistę 
i jego alter ego stanowi projekcję – na co wskazuje także Ralph Freedman 
– rozdarcia pisarza w okresie dojrzewania, kiedy był targany skrajnymi 
emocjami zrozumiałymi jedynie dla dziecka wchodzącego w dorosłość. 
Za sukcesem powieści stoi odważny i bezkompromisowy atak na przesta-
rzały system pedagogiczny15. Hesse narusza pewne tabu, ma odwagę oba-
lić i skrytykować ogólnie obowiązujące normy, powszechnie uznawane za 
słuszne i nienaruszalne. Jest bowiem wolny od lęku, a jego głos rozbrzmiewa 
dźwięcznym i jasnym tonem. 

Pragnienie znalezienia się w kręgu, w którym przysługuje prawo korzy-
stania z przywilejów „wyższego świata”, okaże się zgubne dla protagonisty. 
Mało stabilny stan psychiczny, brak wsparcia ze strony ojca i poczucie alie-
nacji (pogłębiające się stopniowo od chwili ucieczki przyjaciela Heilnera ze 
szkoły) doprowadzają chłopca do granic wytrzymałości. Zapada w dziwną 
apatię, odrętwienie, otępienie. Mimo jawnych oznak depresji, nauczyciele 

14  W dosłownym tłumaczeniu: „pod kołami”, współczesne wydanie nosi tytuł Wyższy świat. 
15  Por. R. Freedman, Hermann Hesse: Autor der Krisis, Frankfurt am Main 1982, s. 159. 



130 Estera Głuszko-Boczoń

wydają się nie dostrzegać fatalnego stanu ucznia i jeszcze bardziej wzmagają 
jego presję. Hans zostaje zdruzgotany, rozbity, zmiażdżony „pod kołami” 
machiny systemu, który jednostki wrażliwe i ponadprzeciętne, niedostoso-
wane do utartych schematów, po prostu rozrywa na strzępy. Gorzka jest 
konkluzja pisarza, który pochyla się nad casusem Hansa: „Czemu w najwraż-
liwszym i najniebezpieczniejszym okresie chłopięctwa musiał się codzien-
nie uczyć do późnej nocy? Czemu odebrano mu jego króliki, odsunięto 
rozmyślnie od kolegów w gimnazjum, czemu zabroniono mu chodzenia 
na ryby i włóczęgi, a wszczepiono weń pusty, nędzny ideał podłej, zżera-
jącej ambicji? Dlaczego nie pozwolono mu nawet po egzaminie korzystać 
z dobrze zasłużonych wakacji? Teraz zagoniony źrebak leżał na drodze, do 
niczego niezdatny”16. Hans zapada na chorobę, a lekarz diagnozuje zała-
manie nerwowe i odsyła chłopca do domu. Bohater, którego energię i siły 
witalne pochłonął system, któremu bezduszne i niewspółmiernie wysokie 
oczekiwania przetrąciły kręgosłup i złamały wolę życia, niezdolny jest już 
do jakiejkolwiek aktywności. Chłopiec, któremu przemocą wydarto dzie-
ciństwo w zderzeniu z wyśrubowanymi normami dorosłości, dopiero teraz 
ma nareszcie prawo do skorzystania z chwili odpoczynku. Ponownie może 
zaznać spokoju oferowanego mu przez niczego nieoczekującą, niestawia-
jącą wymagań przyrodę. W zapachu ziemi, w szumie traw, Hans odnajduje 
odległe strzępy najmilszych chwil dzieciństwa: „I tak oto ten przedwcześnie 
dojrzały chłopak przeżywał w czasie swej choroby drugi nierzeczywisty okres 
dziecięcych lat. Jego dusza, okradziona z dzieciństwa, zbiegła teraz z nagle 
zbudzoną tęsknotą w owe piękne, nieświadome lata, których intensywność 
i wyrazistość były może oznaką choroby. […] oszukane i zgwałcone dzie-
cięctwo wytrysnęło jak długo siłą powstrzymywane źródło”17.

Paradoksalnie Hans mógł cieszyć się beztroską należną dziecku dopiero 
wtedy, kiedy system ukształtowany przez dorosłych wypluł go ze wstrętem 
jako nieprzydatnego społeczeństwu. Tak Hesse odważnie i z pełnym zaanga-
żowaniem staje w obronie dzieciństwa18. To dziecko jest w centrum wyda-
rzeń, to utratę dzieciństwa opłakuje Hesse. Pisarz przejmująco kreśli syl-
wetkę dziecka, którego wyobcowanie, samotność, niedostosowanie i inność 
stoją w wyraźnej opozycji do świata dorosłych19. Jego oczami patrzymy na 
skostniały system, bezwzględne wytyczne, restrykcyjne wymagania. A gdzie 
w tym wszystkim dziecko? Człowiek? Indywidualność? Dla Hermanna 

16  H. Hesse, Wyższy świat, przeł. E. Sicińska, Warszawa 1998, s. 124–125. 
17  Ibidem, s. 134. 
18  Por. Schrift steller der Gegenwart: Hermann Hesse, red. K. Böttcher, P.G. Krohn, Berlin 

1956, s. 16. 
19  Por. ibidem.
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Hessego dziecko zasługuje na takie samo prawo do „samoistnienia” jak doro-
sły, a jego prawo do autonomii w niczym nie ustępuje prawom dorosłych. 

Trudny proces dojrzewania i wchodzenia w dorosłość opisał Hesse 
w Demianie, jednej z jego najbardziej znanych powieści. Demian, napi-
sany pod pseudonimem Emil Sinclair, wywołał poruszenie w środowisku 
literackim i wzbudził gorące reakcje odbiorców. Młodzieńcza pasja, bun-
townicze i rewolucyjne hasła kontrujące świat dorosłych, buzujące, trudne 
do okiełznania emocje i pewna nieporadność życiowa przezierające właści-
wie z każdej stronicy tej książki, sprawiły mylne wrażenie, iż autorem jest 
młody, „wojujący” pisarz. Efekt, jaki w społeczeństwie wywołało to przyku-
wające uwagę dzieło, trafnie opisał Th omas Mann: „Była to powieść, która 
z niezwykłą dokładnością trafi ła w nerw czasu, porwała i zachwyciła całą 
młodzież, sądzącą, że to spośród niej wyłonił się wieszcz piszący o jej naj-
głębszych bolączkach (a tymczasem to człowiek czterdziestodwuletni dał jej 
to, czego potrzebowała)”20. W liście do Hermanna Hessego Carl Gustav 
Jung również dał wyraz swemu entuzjazmowi, porównując powieść do 
światła latarni morskiej w burzliwą noc21. I faktycznie utwór ten zawiera 
w sobie całą feerię barw świata duchowego i świata rzeczywistego, mistycyzm 
i tajemnicę, młodzieńczą butę i melancholijną zadumę. Krótko mówiąc, to 
„historia narodzin, które są zarazem śmiercią”22, początek drogi i jej koniec, 
otwarcie i zamknięcie23. Demian może być odczytywany na różnorakich 
płaszczyznach, oferuje możliwość wielowymiarowego i wieloaspektowego 
„rozwarstwienia” interpretacyjnego powieści. Fabuła jest wręcz uboga pod 
względem powikłań akcji, lecz droga głównego bohatera do odkrycia prawdy 
o sobie, do „usadowienia” w świecie własnego ja, do ukonstytuowania tożsa-
mości, przypomina elektryzujący sen24, w którym (nie)rzeczywistość wiruje 
w osobliwym, fantasmagorycznym tańcu zwid i mar. 

Opowieść o dzieciństwie, a później młodości głównego bohatera, Emila 
Sinclaira, otwierają następujące słowa: „Chcąc opowiedzieć moje dzieje, 
muszę zacząć niemal od ich początku. Powinienem nawet, gdyby to było 
możliwe, cofnąć się jeszcze bardziej, aż do najwcześniejszych lat mego dzie-
ciństwa, a ponad nimi przejść do odległej przeszłości – mego pochodze-
nia”25. Kluczem do zrozumienia głównej postaci jest zatem dzieciństwo 
i związane z nim wspomnienia. Dzisiaj w stwierdzeniu tym nie ma nic 

20  Cyt. za: B. Zeller, op. cit., s. 88–89.
21  Hermann Hesse: Eine Werkgeschichte, red. S. Unseld, Frankfurt am Main 1973, s. 61.
22  G. Decker, op. cit., s. 315. 
23  Ibidem.
24  Ibidem, s. 316.
25  H. Hesse, Demian, przeł. M. Kurecka, Warszawa 2001, s. 7. 
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odkrywczego, szczególnie w dobie, gdy psychologia z taką uwagą pochyla 
się wreszcie nad małym niedorosłym. Ale i dla Hessego wiedza ta nie była 
wiedzą tajemną, a świadomość wagi doświadczeń wyniesionych z lat naj-
młodszych umocniły jeszcze regularne spotkania terapeutyczne pisarza 
z psychoanalitykiem Josefem Bernhardem Langiem. Demian pod pew-
nymi względami wydaje się być zapisem terapii psychologicznej, udaną 
próbą osobistego rozliczenia z jednym z wielu komponentów osobowo-
ści twórcy. Jednak do rzeczy. Emil Sinclair, kontynuując swą opowieść, 
dodaje: „Mógłbym opowiedzieć wiele pięknych, subtelnych i miłych rze-
czy o moim dzieciństwie […]. Lecz mnie interesują jedynie te kroki, które 
czyniłem w życiu po to, aby dojść do samego siebie”26. Z chwilą, gdy 
protagonista zaczyna dorastać, ze zdumieniem i pewnym oszołomieniem 
dostrzega, jak świat jego dzieciństwa zaczyna próchnieć i rozpadać się na 
kawałki27, a wszystko, co do tej pory wydawało mu się tak jasne, piękne 
i proste, zaczyna na jego oczach roztapiać się i rozmywać, przepoczwarza-
jąc się w jakieś niezrozumiałe i mroczne uniwersum. W sielską, pogodną 
jasność domu rodzinnego, w rozczulający w swej naiwności (?) świat dziecka 
z impetem wkracza rzeczywistość brutalna i zaciekła. Odkrywanie „drogi 
do siebie” – jak określa to Hesse – następuje w bolesnym procesie (bez-
powrotnej) utraty rozkosznej niefrasobliwości dziecka. Dorastanie bowiem 
wiąże się z samotnością, a „śmiertelny chłód wszechświata”28 przeraża. 
Kto nie idzie naprzód, nie znajduje własnej drogi, zagrożony jest wiecz-
nym zawieszeniem w czasie-nieczasie między dzieciństwem a dorosłością, 
rojąc sny na jawie i marząc o raju utraconym – dzieciństwie – „najgorszym 
i najbardziej morderczym ze wszystkich marzeń”29. Hesse wie, jak bole-
sne jest pożegnanie z dzieciństwem, lecz krok ten jest nieunikniony, jeżeli 
chcemy na stałe ukształtować własną osobowość, znaleźć drogę do własnej 
tożsamości… Końcową i na wskroś trafną refl eksję dotyczącą rozliczenia 
świata dorosłych i świata dzieci niech zatem staną się słowa samego Mistrza, 
a jakikolwiek komentarz wydaje się być w tym miejscu zbędny: „Wszyscy 
ci dorośli, w każdym razie prawie wszyscy, żyli w zupełnie innym świecie, 
oddychali innym rodzajem powietrza niż my [dzieci – E.G.B.]. Zazwyczaj 
wcale nie byli od nas mądrzejsi, bardzo często nie górowali nad nami niczym 
innym, niż tylko ową pełną tajemniczości władzą. Byli silniejsi, to prawda, 
jeśli nie słuchaliśmy z dobrej woli, mogli przymuszać i bić. Czy można to 
jednak nazwać prawdziwą przewagą? Przecież zwykły wół albo słoń był 

26  Ibidem, s. 53.
27  Por. ibidem, s. 54.
28  Ibidem, s. 55.
29  Ibidem. 
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dużo silniejszy od takiego dorosłego. Ale oni mieli władzę, rozkazywali, ich 
świat i sposób życia uchodziły za właściwe. A przecież – i to uważałem za 
szczególnie godne uwagi, a niekiedy za prawie okrutne – przecież spotykało 
się wielu dorosłych, którzy, jak się wydawało, zazdrościli dzieciom […] – 
wychodziło na to, że potężni, zasłużeni i władczy dorośli wcale nie byli od 
nas szczęśliwsi […]. Oto tajemnica. Istniało coś, co posiadały dzieci, a czego 
brakowało dorosłym, nie tylko byli więksi i silniejsi, ale pod jakimś wzglę-
dem ubożsi od nas! […] Tymczasem oni czasami zazdrościli nam, małym, 
i nawet śpiewali o tym w pieśniach!”30
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Summary

Estera Głuszko-Boczoń
Th e adult child. Hermann Hesse on saying farewell to childhood

At fi rst glance, Hermann Hesse’s novels ‘Unterm Rad’ [Beneath the Wheel], ‘Demian’ 
and ‘Peter Camenzind’ are ordinary moralizing-cum-pedagogical stories. However, 
hidden and unspoken desires, as well as suppressed emotions bubble ‘beneath the sur-
face’. Th ese stories are about boys who want to rise above mediocrity and escape to 
a better and more beautiful world. Th ese are stories about hours of learning, dedica-
tion, adolescence and the dreams of a child, who no longer wants to be a child. Hesse 
masterfully draft s a picture of childhood to which he himself reluctantly says goodbye.

30  H. Hesse, Dzieciństwo…, s. 23.
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Băiuțeii (Th e Baiut Alley Lads, 2006), one of the best novels about childhood 
written in communist times by the brothers Matei and Filip Florian; retraces 
both the child and childhood under communism. In Romania, this period 
of history levelled out childhood to such an extent that it created children 
with identical features, almost without exception. Th e idea behind the novel 
is ingenious: the reader becomes acquainted with two sets of memories—
one of the elder brother and the other of his younger sibling. Both render 
the same realities and experiences of childhood. Th is dual narrative 
provides something extra when it comes to the richness of the imagery and 
expressiveness of the novel. One narrative voice gives us a psychological, 
realist perspective, which emphasizes minute and exact details, whereas 
the other voice describes the poetic nature of bygone times. Th e narrators 
complement one another and immerse themselves in a game of a carefully 
restored memory, pieced together like a puzzle.

What did paradise lost mean to children who grew up under communism? 
Th eir childhood was mostly centered around a fl at in a neighborhood, street 
games played just around the corner and in the schoolyard. Th e games were 
always the same. So were the houses. Decorations were shabby or almost 
non-existent. In terms of totalitarianism, the communist child lived a kind 
of universal childhood. 

A whole mythology can be created about fl ats under communism. Th e 
urban population did not encourage prosperity nor the natural development 
of the child. Childhood in communist Romania usually meant living in a fl at 
during the school year and in the countryside for vacations. Large industrial 
organizations—like elsewhere in the Soviet sphere of infl uence—encouraged 
migration from the countryside to cities. People were deceived into moving 
to cities where free housing and safe workplaces were purportedly provided. 
Some of them were not that lucky and were literally relocated to places far 
away from home. Th e Florian brothers are aware of the general scenario and 
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try to provide the post-communist reader with valuable information. Th ey 
manage to do this by being atypical narrators, who relate their story from 
two diff erent perspectives. Sometimes they relive the naivety of childhood 
using the voice of youth, whereas the mature, adult voice describes other 
experiences. Th e stories make use of a variety of techniques and details: 
from cheeky and childish debates to irony and confl icting opinions. Th ey 
have two themes in common which can be found in Romanian prose 
which tackles similar topics: nostalgia and the politicization of childhood.

Nostalgic disenchantment 

No matter how unhappy childhood may have been, it maintains its nostalgia 
and preserves it in the most surprising places. In Th e Baiut Alley Lads, 
the narrators emphasize—above all—the group sports of which the most 
important is football. All this then begets the illusion and chimera that will 
guide them along with a series of fears and frights. Th e stomach and hunger 
are unimportant. Th e artifi cial sodas, the buttered bread, the produce sent 
secretly from the countryside to the city… these were the main items that 
could be found in refrigerators at that time. Th e jam jar plays a notable role 
in communist literature, but its importance almost vanishes in subsequent 
years. Romanian nostalgia actually stems from the inter-war period when 
it had a totally diff erent meaning. It meant the restraint and discipline of 
a child whose senses were aff ected by hunger. Under communism, the jam 
jar becomes like the holy grail in many a situation and it is never overlooked. 
Th e narrators of Băiuțeii / Th e Baiut Alley Lads describe childhood in the 
nineteen eighties using a distinct set of imagery. Th e football team Steaua 
Bucharest won the Champions’ League in 1986 resulting in general euphoria 
which was hard to quantify in totalitarian times. Th e joy of sports was the 
one and only form of liberty accepted by the regime. Th e Florian brothers 
were no exception. Th e twelve chapters consist of twelve memories within 
the episodes in which the brothers revisit a bygone era through the fi lter 
of detachment. 

In Romanian literature, a communist childhood is oft en compared—
both literally and fi guratively—to a huge building site. Th e cities were 
being expanded and the fl ats created a sense of newness. To children, these 
episodes signifi ed dynamism and fostered the gang spirit. Th ey easily stand 
side by side with the neighbours, whereas they compete with people from 
the other fl ats; they create their own magical spaces. 

In communism, magic and fantasy are scaled down to street life, to 
being street-wise—however, they do not limit the child`s world. Th erein 
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lies the paradox. In a world that off ers so little, the totalitarian child 
imagines so many things. In post communism, quite the opposite happens. 
Th e imaginary is ready-made and is present in the many patterns that confi ne
fantasy or at least make it inoperative. Another signifi cant aspect is that 
the imaginary of Romanian communism is characterized by a certain 
quality which is related to the fact that it thrives on reading. Truth be told, 
opportunities to read were few and closely manipulated by the regime. But, 
as few as they may have been, they meant the expansion and development 
of the imaginary. Surprisingly, the feeling of exoticism was not generated 
by science-fi ction books, but by books about the past. Th is can be seen in 
several novels, including Băiuțeii / Th e Baiut Alley Lads, where the Winettou 
series and the comic books and their heroes are a real source of inspiration.

Th e politicization of childhood

Not only Karl May’s books, but others too, were evasive. Th e politicization 
of childhood actually began with books approved by the regime. Texts 
which supported communism were the only ones approved in that era; such 
themes were present in both Russian and classic works that described the 
exploitation of the working class by a demonic aristocracy.

Institutions also played an important role with regard to nostalgia. 
School and relationships with teachers, tutors and parents resulted in the 
child having many obligations, including responsibilities dictated by the 
regime. In Romania, kindergarten pupils were called ‘hawks’, and older 
children were ‘pioneers’. Th e special uniforms they wore, the organizations 
and the entire system all gave rise to a series of new worlds and identities.

In the novel Iepurii nu mor (Rabbits Don´t Die, 2007), Ștefan Baștovoi 
retraces one of the fundamental moments of communist memory: the 
ceremony at which a child offi  cially becomes a pioneer and assumes 
numerous responsibilities. In this life as a pioneer, the Soviet child leaves 
behind him the confi nes of the street and the long, lazy days when living was 
easy; he becomes even more burdened with the obligations of adulthood. 
Unlike the Florian brothers, Ștefan Baștovoi insists on another kind of 
innocence lost and regained. It becomes an existential game: to believe or 
not believe in God. Th e rule of the epoch requires that atheism excludes 
divinity, but faith in God and the power of propaganda always create 
tensions, even among people who are close to one another.

Th e Florian brothers recount specifi c episodes in the novel, oft en 
humorously and self-ironically and at times in a sentimental vein. On 
a secondary plane, the adults experience the live drama of real time, replete 
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with the occasional diffi  culty and interdiction. Children, on the other hand, 
are under the illusion that everything is permitted.

Th e streets are not fi lled with cars and—like factories and building 
sites—can easily become playgrounds. Th e innocence of urban geography—
which disappeared in the post-communist era—best describes the imaginary 
in communism. In the novel Strada—Th e Street, Adrian Chivu gives us 
a comprehensive insight into the life of children on the streets under 
communism. Th e story includes a description of life in a fl at which accurately 
portrays the meaning of life for children during communism. Anyone wishing 
to carry out a sociological study of childhood in the 1980`s in Romania 
would fi rst have to read this novel. It is a naive and sentimental—but no 
less authentic—introduction to childhood in communist times. Th is can be 
confi rmed by anyone who lived in those times and had similar memories.

Th e politicization of children’s games becomes even more interesting 
as the characters grow older. Each new stage in life means a diff erent way 
of being dealt with by the system. Step by step, the Utopia of socialist life 
involves less play and more restrictions. Many children became disenchanted 
when their parents were forced to leave their homes and take jobs in 
diff erent parts of the country. It is not the new home that makes the child see 
things in a new light, but gradually becoming acquainted with the geography 
of the new place, even though the cities possessed similar characteristics.

Th e politicization of childhood was also apparent in the jokes of the epoch 
which portrayed the country’s rulers in a comical way. Other humorous 
topics included scenes about listening to Radio Free Europe in secret; this 
was a form of imitating adults and gaining an insight into the fascinating 
world of adults. Mystery and secrecy become some of the most important 
elements of childhood. 

Perspective is one of the most visible characteristic of post-communist 
literature. Romanian authors do not judge recycled memories based on 
resentment or satire—as was the case with mature writers immediately aft er 
the 1989 revolution. Th e novels of these new authors are full of nostalgic 
detachment. From a sociological point of view, they also want to understand 
and accept the disenchantment of their childhood, not simply criticize 
things that did not work well nor abolish the politics that helped make 
the whole of social life inauthentic. In post-revolutionary Romania, the 
miracle of childhood did not happen as adults had envisaged it would. On 
the contrary, transition meant economic and social diffi  culties, in which 
neither children nor adults were able to be playful and act their age. Th e 
streets became more and more crowded, schools imposed more and more 
restrictions and at home, parents were severely infl uenced by the harsh 
economic times, which caused the breakdown of the family.
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Under communism, life outside working hours was repetitive. Th e 
future was monotonous and predictable. In post-communist times, a sense 
of endless agony sets in which has obvious repercussions on the child’s life. 
Childhood in the fi rst post-revolutionary years appears to be stigmatized 
from the very beginning, although it possesses one of the most valuable 
ideals: liberty.

Another novel related to brotherhood is I Would Believe in God, by 
Costel Baboș. Although the author describes it as a work of auto-fi ction, 
his brother declares that everything portrayed in the novel is pure auto-
biography. Nothing seems to have been fabricated. Unlike other Romanian 
authors that write about childhood under communism, Costel Baboș 
conceals nothing through metaphors or parables. He writes for the reader. 
Th e brutal honesty makes up for the entire artistic eff ect of the novel. Th e 
narrator does not cease disclosing childhood memories even when the latter 
become uncomfortable. He relates it all and he always seems like the same 
child with fresh memories, not the discerning adult.

Similarly to other Romanian works, the main character borrows elem-
ents from Salinger, de Amicis, Renard and Dickens. His childhood looks 
like that of many other children in totalitarian times: the family, with an 
authoritative father, is obliged to move to another city, the mother is always 
preoccupied with household problems, and the children can play all day, 
except when their father gets drunk and beats them. Th is is why children 
look for substitutes for their parents. 

Th e narrator’s universe oscillates between fl eeing from an authoritative 
father and the untimely illusion of escaping to America. A frisson of destiny 
and a dramatic tension can be sensed behind the humour that accompanies 
many of these reminiscences. Unlike other writers’ memoirs of childhood, 
this novel is devoid of dreams. Nightmares are, however, ubiquitous. Th e 
demonic epoch per se is not emphasized through constant psychoanalysis. 
Sensitive school-related episodes and providential characters also crop up. 
Th e story of this Romanian Cuore depicts childhood in communist times 
in an ironic way, with all the realities and experiences portrayed by a child 
and then by a mature adult one. Time is not chronological, but it retains 
the drama of history, especially through illegal attempts to cross the border. 
Black humour and self-irony constitute the main tools that remake history.

Post communist authors write about their childhood while bearing in 
mind paradise revisited. Basic tension stems from a distinction between an 
ideology—communism—and nostalgia—life under communism. As any 
childhood has its own vast memory, no matter the background, communism 
is oft en deprived of the enactment of the adult. Romanian writers resort to 
irony either through use of the absurd or drama, the parable or demonic 
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myth of totalitarianism. Th e Florian brothers, for instance, use a description 
of a paradisiacal childhood while the reader understands that the tension is 
subliminal. Th e multiple initiations and authentic happiness are threatened 
by the real danger of the era—totalitarianism. Th is is where a major topic 
of post-communist books originates: derisory happiness. 

Sometimes, it is introduced using the traditional Peter Pan syndrome, 
the way it used to be disguised in communist childhood. For instance, in 
the Florian brothers’ book, the narrators imagine two supernatural beings, 
Știm and Ștam, little faceless people born in a mustard jar. Th ey create an 
alternative, imaginary universe, another form of equally derisory paradise—
it is not accidental that magical beings are born in a mustard jar… 

What happened to these children in the fi rst post-communist years is 
predictable: in Lucian Dan Teodorovici’s novel—Our Circus Presents/Circul 
nostru vă prezintă—we are witnesses to the depression that controls those 
people who, having defected to the other side of the Iron Curtain, preserve 
some long-held illusions. Th e main character dreams of becoming rich and 
acting on a whim. Like everybody else, he is always ready to commit suicide. 
Aft er communism, the world turned into a circus in which individual 
madnesses become more apparent than ever. Black humor counteracts the 
feeling of an apocalyptic society. Th e same happens in Dan Lungu’s novel 
Raiul găinilor/Hens’ Heaven (2007). Th e sociological perspective of the 
immediate post-communist world is obvious—old people, who are placed 
at the other end of the age continuum, understand that they are meant 
to roam around the free world and the totalitarian one. Th eir nostalgia 
becomes anxious. 

Th e most authentic situation of the child and childhood in post-communist
times is presented in Liliana Corobca’s Kinderland. Th e novel depicts the 
dramatic state of children abandoned by their parents who have left  the 
country for greener pastures. Th e heroism of the three children becomes 
dramatic as they are constantly trying to imitate the world of adults and 
are slowly giving up on innocence. Th e drama heightens as the distances 
of separation grow. At only 12, Cristina Dumitrache has to take care of her 
younger brothers—but the breakdown of the family does not stop here. 
In a subtext, the little girl loses sight of femininity and is witness to an 
economic tragedy that sabotages her inner development. Th is is the story 
of an entire nation. Th e failed childhood becomes the symbol of Romanian 
post communism. Th ere is nothing poetic or metaphorical left . Childhood 
relinquishes its innocence and becomes traumatic, because those forced to 
grow up are unable to conjure up a paradisiacal memory.

Th e same happens in Dan Lungu’s novel, Fetița care se juca de-a Dumnezeu 
(Th e Girl Who Played at Being God), a story about the unpredictable traumas 
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of economic migration. Here, the main character—a little girl—looks at 
a family drama that is worsening, whereas the absence of her mother makes 
her imagine games that are superior to those of her peers. Both mother 
and daughter project onto others the helplessness of waiting that never 
subsides, and the homeland is transformed into one of imaginary, oppressive 
suff ering. Th e three years of separation bring about a series of traumas, 
which exacerbate the unbearable absence of the child’s mother. Th e Little 
Girl Who Played at Being God can be read as a grotesque fairy tale, since 
the separation, with all its initiatory ordeals and social obstacles, presages 
a happy ending. Unfortunately, reality does not live up to the predictions, 
because like everything else, aft er a given point it is cut off  from reality.

Contemporary Romanian literature has reached a point where unity 
and hope can no longer be spoken about. Only many aspects of loneliness 
remain. Romania is still undergoing a process of decentralization in which 
millions of inhabitants have left  the country in order to work abroad. 
Millions of families have been separated. Children are left  behind at home, 
where the middle generation is completely absent and only senior members 
of the family are left  to balance out the situation. It is not accidental at 
all that in the aft ermath of the Second World War, children who came 
back home could only see old people. No parents. Th e distance between 
the traditional and new Europe is more and more pronounced in post-
communist times. Th e future looks grim and novels can only depict this 
situation with the help of concepts that at fi rst seemed outdated: the tragedy, 
loneliness, the absurd, nihilism. In other words, we now live in an age which 
is being resurrected from the past. A history which—from an ideological 
point of view—all communist states were eager to eschew and is now being 
recreated due to economic diffi  culties.
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Streszczenie

Marius Miheţ
Dzieci w komunistycznej – post-komunistycznej literaturze rumuńskiej

Rumuńska literatura przedstawiała dziecko i dzieciństwo na dwa sposoby. W pierwszym, 
obowiązującym w komunistycznej Rumunii, dzieci pełnią określoną i kontrolowaną rolę 
w mechanizmach społecznych. Dzieciństwo miało wzorzec społeczny i istniało niewiele 
sposobów ucieczki w wyobraźni, które uczyniłyby je czymkolwiek innym. W postko-
munistycznej Rumunii pisarze odkryli nowe aspekty i wymiary dziecka i dzieciństwa 
pod panowaniem reżimu komunistycznego, co uzdolniło ich do ponownego nakreślenia 
ich wizerunku. Postkomunizm oferuje wolność reinterpretowania wartości istotnych 
w życiu, w tym narracje z punktu widzenia niewinności – przez dziecięcych narratorów 
– a wszystkie one są możliwe pod wpływem nowych trendów literackich oraz perspek-
tywy socjologicznej, antropologicznej i psychoanalitycznej. 



Kornelia Ćwiklak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Złe dzieci? Enfants terribles w polskiej literaturze 
współczesnej

„Złu dziecka winne jest złe wychowanie”

Wypracowany w polskiej tradycji kulturowej stereotyp dziecka i dzieciństwa 
każe myśleć o nich w kategoriach niewinności, anielstwa, wdzięku naiwno-
ści. Jednocześnie istniał w naszej kulturze drugi, równoległy do pierwszego, 
lecz mniej wyeksponowany, nurt postrzegający dzieci jako istoty o naturalnej 
skłonności do zła, które należy wyplenić za pomocą odpowiednich metod 
wychowawczych. Kwestia dziecięcego zła ściśle wiąże się z zagadnieniami 
wychowania, historycznie zmiennymi koncepcjami pedagogicznymi, psy-
chologicznymi i antropologicznymi. Tak postrzegane dzieciństwo jawi się 
też jako ściśle związane z koncepcją dorosłości. Należałoby zatem postawić 
pytanie: dziecko złe czy źle wychowane?

Celem poniższego tekstu jest analiza relacji dwu pozornie wyklucza-
jących się pojęć – zła i dzieciństwa – na podstawie wizerunków złych (?) 
dzieci obecnych w polskiej literaturze współczesnej. Zło przypisywane jest 
dzieciom, które cierpią. Dziecięce osamotnienie i jego skutki przedstawione 
w książce Mariusza Maślanki Bidul, środowisko rodzinne jako miejsce mylo-
nej z wychowaniem tresury dziecka „niegrzecznego” w powieści Wojciecha 
Kuczoka Gnój, to przykłady wypowiedzi artystycznych, w których cierpienie 
dziecka staje się oskarżeniem kierowanym pod adresem świata dorosłych.

Surowe obchodzenie się z dziećmi towarzyszy ludzkości od najdawniej-
szych czasów, zarówno w codziennej praktyce, jak i artystycznych przedsta-
wieniach. W greckiej koncepcji paidei, łączącej proces wychowania i naucza-
nia, a prowadzącej do ukształtowania człowieka pięknego i dobrego, mieściło 
się pojmowanie wychowania nie tylko jako prywatnej sprawy rodziny, ale 
jako kwestii istotnej dla zbiorowości, ważnej z uwagi na podstawy duchowe 
narodu i państwa. Do przejawów takiego myślenia należą dyscyplina spar-
tańska oraz oparte na programie Likurga wychowanie platońskie, którego 
celem było wzmocnienie państwa. Właściwe wychowanie dzieci i młodzieży 
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miało zapobiegać społecznej entropii. „W anarchii bowiem, będącej źródłem 
tyranii, w nadużywaniu wolności widziano skutki rozkładu wychowania”1 
– pisze Magdalena Jonca, autorka monografi i pt. Enfants terribles. Dzieci 
złe, źle wychowane w literaturze polskiej XIX wieku, która zainspirowała 
mnie do zwrócenia uwagi na literackie wizerunki dzieci uchodzących za 
złe, krnąbrne, nierokujące dobrze na przyszłość, ukazane we współczesnej 
prozie polskiej. Niniejsza wypowiedź nie rości sobie rzecz jasna pretensji 
do wyczerpania problematyki, jest raczej próbą kontynuacji w odniesieniu 
do literatury najnowszej niezwykle ciekawych badań zainicjowanych przez 
Magdalenę Joncę, która w swej pracy skoncentrowała się na literaturze XIX w.

Zanim przejdę do części analitycznej, chciałabym jeszcze zwrócić uwagę 
na mocno ugruntowaną tradycję myślenia o wrodzonym złu dzieci, o ich natu-
ralnej dyspozycji do niemoralnych zachowań, którym należy przeciwdziałać 
za pomocą jak najbardziej surowych metod. Zapobieganiu rozwoju nega-
tywnych postępków dzieci służyła m.in. prewencyjna pedagogika Plutarcha, 
który w przypisywanym mu dziele O wychowaniu młodzieży, w przejawach 
złego zachowania młodzieży – pijaństwa, rozpusty, marnotrawienia majątku 
– widział symptomy złego przykładu rodziców. Natomiast Seneka postulował 
nieuleganie słabości i niepodążanie za każdą skłonnością instynktu. Jednak 
„nauczanie niepoprawnych, napominanie krnąbrnych dzieci dominowało 
na ogół nad prezentacjami praktycznych ich wykroczeń i przestępstw”2.

Z kolei św. Augustyn podstawowe znaczenie przypisywał wychowaniu 
w duchu moralności chrześcijańskiej, ze szczególnym uwzględnieniem decy-
dującej dla zbawienia roli chrztu. „Nieochrzczone dzieci, które umierają nie 
popełniwszy żadnego grzechu, cierpią wieczne męki w piekle, tylko dlatego, 
że nie zostały ochrzczone”3. Nie sposób przywołać w krótkiej pracy autorów 
choćby najważniejszych wypowiedzi na temat sposobów wychowania dzieci. 
Dość powiedzieć, że rozpiętość poglądów była ogromna, a na przeciwle-
głych biegunach skali sytuowało się z jednej strony okrucieństwo graniczące 
z sadyzmem, a z drugiej miłosierdzie połączone z czułością wobec najmłod-
szych. Tę drugą postawę reprezentował Michel de Montaigne w Próbach 
(1580). Jego łagodność wobec dzieci była, jak wolno sądzić, motywowana 
własnym doświadczeniem. Montaigne pisał, że był „ciężki i niezdarny, 
najtępszy i najopieszalszy w nauce, nie tylko z braci, ale ze wszystkich 

1  M. Jonca, Enfants terribles..Dzieci złe, źle wychowane w literaturze polskiej XIX wieku, 
Wrocław 2005, s. 7.

2  Ibidem.
3  O myśli Augustyna pisał m.in. L. Kołakowski, Niemowlęta w piekle, w: idem, Bóg nam nic 

nie jest dłużny. Krótka uwaga o religii Pascala i duchu jansenizmu, przeł. I. Kania, Kraków 
2001.
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chłopców z całej okolicy”4. Dlatego też pisarz uważał, że nie należy przed-
wcześnie wyrokować o przyszłości dziecka, i że nierozsądne jest jej prze-
widywanie. Wyżej stawiał „prawdziwe i stateczne” przywiązanie do dzieci, 
oparte na rozsądku, miłości, przyjaźni, pogłębione wzajemnym poznaniem. 
Podkreślał znaczenie więzów między rodzicami i dziećmi, mając za niedo-
rzeczność i niesprawiedliwość wzgardliwe i surowe traktowanie potomstwa. 
Za Platonem postulował usunięcie z wychowania przemocy i gwałtu, poni-
żających i tępiących – szlachetną z urodzenia – naturę5.

Poglądy Montaigne’a były, jak na owe czasy, odosobnione. W dawnych 
wiekach dominującą instytucją wychowawczą było środowisko rodzinne, na 
łonie którego dokonywało się przystosowanie do życia dorosłego, oparte na 
autorytecie przodków. Zainteresowanie „dzieckiem nie przekształciło się [...] 
w kult dzieciństwa jako fazy ludzkiego życia”6. W pracach wielu pedago-
gów ganiono zbytnie pobłażanie dzieciom. Jan Ámos Komenský krytykował 
w Schola infantiae (1633) „małpią” i „oślą” miłość rodziców pozwalających 
dzieciom na wszystko. Zalecał popędzanie rózgą, nawet gdyby dziecko 
„wydawało się aniołem”7. Podobnie zbytnie rozprzężenie dziatwy krytyko-
wał w Satyrach (1650) Krzysztof Opaliński. Radził on „niemiękko” chować 
dziatki, „synaczka do niewczasu”, córeczkę do posłuszeństwa wdrażać8.

Wszystkie te zalecenia surowej pedagogiki nie oddają jednak – jak 
zauważa Magdalena Jonca – rzeczywistego stanu rzeczy w dziedzinie domo-
wego wychowania. Filozofi czne, pedagogiczne i literackie wypowiedzi na 
ten temat należy traktować raczej jako postulaty, a nie opis rzeczywistości. 
Trzeba wszakże zauważyć, że na ową rzeczywistość wywierały one znaczący 
wpływ. Przez kolejne stulecia inspirację do rygorystycznego traktowania 
dzieci znajdowano np. w Biblii, którą uzasadniano posyłanie dzieci pod prę-
gierz, do więzienia czy, jak w XVII-wiecznej Anglii, wieszanie siedmiolatków 
nawet za drobne kradzieże9. Okrucieństwo wobec dzieci próbowali bezsku-
tecznie wyrugować z wychowania Erazm z Rotterdamu, Adam Gdacjusz 
i Piotr Skarga. Nie ułatwiała tego edukacja rycerska rozwijająca wojowni-

4  M. de Montaigne, Próby, Księga 1–3, przeł. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1985, Księga 
Druga, s. 97, cyt. za: M. Jonca, op. cit., s. 9–10.

5  M. Jonca, op. cit., s. 9.
6  L. Ślękowa, Muza domowa. Okolicznościowa poezja rodzinna czasów renesansu i baroku, 

Wrocław 1991, s. 51, 63, cyt. za: M. Jonca, op. cit., s. 10.
7  J.A. Komensky, Szkoła dzieciństwa czyli o przewidującym wychowaniu dzieci w pierwszych 

sześciu latach, w: Pisma wybrane, przeł. K. Remerowa, wybór i wstęp B. Suchodolski, War-
szawa 1964, s. 44, 46, cyt. za: M. Jonca, op. cit., s. 10.

8  K. Opaliński, Satyry, Księga I, oprac. L. Eustachiewicz, Wrocław 1953, s. 9, 14, cyt. za: 
M. Jonca, op. cit., s. 11.

9  J. Tazbir, Okrucieństwo w nowożytnej Europie, Warszawa 1993, s. 125–126. 
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czego ducha młodych i piętnująca zniewieściałość. Strach traktowany był 
jako niezbędny element edukacji, a bicie dzieci „dla ich dobra” należało 
przez długie wieki do podstawowych metod wychowawczych, usankcjo-
nowanych autorytetem kaznodziejów i pedagogów10. Dopiero myśliciele 
oświeceniowi podejmą na większą skalę debatę nad zasadnością stosowania 
kar fi zycznych w wychowaniu.

Autorka przywoływanej monografi i zauważa brak w polskich opracowa-
niach kompletnej, wyczerpującej problematykę pracy na temat historii dzie-
ciństwa, którą można by postawić na równi z Historią dzieciństwa i Historią 
życia prywatnego Philippe’a Arièsa. Nie ma w polskich badaniach prywatnej 
historii dzieciństwa. Nie brakowałoby z pewnością materiału do jej powsta-
nia, z uwagi na bogactwo literatury dla i o dzieciach, jaka zaczęła ukazywać się 
w Polsce od końca XVIII w. „Postroussowskie – głównie za sprawą romanty-
zmu – «odkrycie» dziecka zaowocowało ujawnieniem ambiwalentnej, podatnej 
zarówno na dobro, jak i zło, jego natury. Literacka antropologia dzieciństwa 
nie mogła zatem «istnieć bez kontekstu wartości przeciwstawnych, wyrażają-
cych się poprzez rzeczywistość świecką, czyli profanum». Antycypowana świę-
tość dziecka musiała podlegać konfrontacji z wartościami negatywnymi”11.

Stosunek do dziecka wypracowany w romantyzmie miał ambiwalentny 
charakter, anielskim wizerunkom dziecka towarzyszyły ujęcia demoniczne. 
Czerpiąc inspirację z ludowych wierzeń, tradycji mitologicznej i biblijnej, 
znajdowały one swój odpowiednik w pedagogice terroru. Koniec XIX w. 
zdominował spór między zwolennikami genetycznego determinizmu i peda-
gogami, wierzącymi w pozytywne skutki wychowawczego wpływu.

W XIX-wiecznej literaturze nie brakowało nachalnego dydaktyzmu, 
demagogicznego moralizatorstwa, „interwencyjnych” form literackich 
(powiastek, bajeczek, komedyjek), w których artyzm został upodrzędniony 
w stosunku do celów wychowawczych. Literatura II połowy XIX w. dowodzi 
stopniowego przechodzenia od represyjnej pedagogiki do prób zrozumienia 
fenomenu dziecka i dzieciństwa. Warto zauważyć, że to właśnie wizerunki 
dzieci nieposłusznych, krnąbrnych, skażonych złem, okazały się probierzem 
pedagogicznej skuteczności i wpłynęły znacząco na emancypację dziecka 
spod presji pedagogicznego nacisku. 

„Złu dziecka winne jest złe wychowanie” – pisze Magdalena Jonca12. 
Już Stanisław Staszic uznawał pierwszeństwo wychowania przed edukacją. 

10  M. Jonca, op. cit., s. 11.
11  Ibidem, s. 12. Autorka odwołuje się tu do pracy R. Waksmunda, Dziecko nie święte, w: 

Dzieciństwo i sacrum. Studia i szkice literackie, red. J. Papuzińska, G. Leszczyński, Warszawa 
1998, s. 209.

12  M. Jonca, op. cit., s. 21.
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Wychowanie dokonujące się w domu i oświecenie prowadzone w szkole 
obejmować miały całokształt rozwoju młodego człowieka. Edukację oby-
watelską uznawał autor Pism i wypowiedzi pedagogicznych za podstawową 
instytucję cywilizacji narodów. I, co szczególnie istotne z uwagi na intere-
sującą mnie problematykę, twierdził, że chcąc wychować „moralnych ludzi 
w europejskich społeczeństwach, należy wprzód te społeczeństwa poprawić 
z gruntu”13. Dostrzeżone przez Staszica bliskie powiązanie między kształto-
waniem młodzieży a stanem społeczeństwa zyskało na znaczeniu w wieku 
XX, wieku mas i (tymczasowego) zwycięstwa ustrojów totalitarnych. 

Do najciekawszych i nowatorskich na tle wcześniejszych opracowań 
motywu enfants terribles należą w literaturze XX w. te, które ukazują funk-
cjonowanie jednostki w grupie, odsłaniając mechanizmy psychologii społecz-
nej. Klasycznym, choć nie jedynym14, przykładem jest tu książka Williama 
Goldinga Władca much (1954), unaoczniająca fakt, że do podstawowych 
elementów życia społecznego należy walka o władzę, nawet jeśli grupę spo-
łeczną – jak w tym wypadku – tworzą młodzi chłopcy. Są nimi uczniowie 
elitarnej angielskiej szkoły, którzy znaleźli się na bezludnej wyspie jako 
ocalali z katastrofy lotniczej. Są zdani tylko na siebie, przetrwanie i ratu-
nek zależą wyłącznie od nich samych. Pisarz wykreował w ten sposób sytu-
ację eksperymentu społecznego pozwalającego badać ludzkie zachowania. 
Władzę zdobywa nie ten, który jest najbardziej odpowiedzialny, bezintere-
sowny i szlachetny, ale ten, komu na niej najbardziej zależy. To pierwszy 
wniosek, jaki wypływa z przedstawionych zdarzeń. Przywódca musi, jak 
pisze Bogdan Wojciszke, mieć rozwinięte kompetencje społeczne i meryto-
ryczne, by zapewnić grupie osiągnięcie jej celów i pomnożenie zasobów15. 
Struktura grupy nie pozwala, by było w niej dwu liderów, toteż konfl ikt 
między chłopcami narasta, gdy pojawia się dwóch pretendentów do przy-
wództwa – Ralf i Jack. 

Warunki, w jakich znaleźli się rozbitkowie, przypominają raj pierwotny 
– na wyspie jest pięknie, panuje łagodny klimat, nie brakuje wody pitnej, 
owoców, za pomocą których można bez wysiłku zaspokoić głód. Początkowo 
chłopcy poddają się tej arkadyjskiej atmosferze i łagodnemu przywództwu 
wybranego demokratycznie Ralfa, który pragnie sprawnie zorganizować 

13  S. Staszic, Uwagi nad księgami, w: Pisma i wypowiedzi pedagogiczne, oprac. i wstęp 
T. Nowacki, Wrocław 1956, s. 180–181, cyt. za: M. Jonca, op. cit., s. 21.

14  Do interesujących książek poświęconych toksycznym relacjom, jakie wytwarzają się w gru-
pie dzieci odizolowanych od otoczenia i zdanych tylko na siebie, należą m.in. Zerwać pąki, 
zabić dzieci Kenzaburō Ōe oraz Betonowy ogród Iana McEwana. Warto także odnotować 
nową pozycję o zbliżonej tematyce dystopijnej: Y. Grevet, Meto, przeł. P. Łapiński, War-
szawa 2014.

15  B. Wojciszke, Psychologia społeczna, Warszawa 2011, s. 429.
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życie na wyspie i harmonijnie ułożyć wzajemne stosunki w grupie, tak aby 
zapewnić jej przetrwanie do czasu, gdy nadejdzie pomoc. Chłopcy usiłu-
jący nadać życiu na wyspie pewien ład i porządek tworzą zalążki organi-
zacji społecznej. Bardzo jednak nietrwałe, z czasem bowiem po władzę 
sięga znacznie bardziej dynamiczny i agresywny Jack, któremu przestaje 
wystarczać polowanie na dziką zwierzynę. Jego rządy kończą się tragicz-
nie. Utopia pierwotnego raju natury stopniowo, lecz nieuchronnie prze-
kształca się w antyutopię16. Autor przedstawił proces podporządkowywania 
się jednostek naciskowi przywódcy i bezwolne podążanie za większością. 
W arkadyjską scenerię wkracza śmierć, zadana dzieciom przez inne dzieci. 
Człowiek usytuowany w nieskażonej przestrzeni natury zmienia ją w sce-
nerię najgorszego zła i profanuje zbrodnią. 

Golding niezwykle sugestywnie przedstawił narodziny zła. Dochodzi 
do niego podczas powolnej przemiany dzieci z dobrych domów, nieska-
żonych jeszcze niemoralnością, które podczas pobytu na bezludnej wyspie 
ulegają instynktom i zatracają się w dzikości. Psychologia społeczna dowo-
dzi, iż jednostka postępuje często zupełnie inaczej, gdy działa w grupie. 
Zachowania grupowe są bowiem bardziej ryzykowne, skrajne niż zachowa-
nia indywidualne17. Słowa te znajdują odzwierciedlenie w scenie rytualnego 
mordu na jednym z chłopców (Simonie), co prowadzi do całkowitej anomii. 
Małgorzata Czermińska uważa, iż nie należy się łudzić, że ukazane w książce 
wydarzenia to jedynie grzechy dzieciństwa. „Golding stara się pokazać, jak 
cieniutka jest powłoczka cywilizacji, pokrywająca zachowanie się i sposób 
myślenia bohaterów [...], że jest ona cieniutka dlatego, że mamy do czynie-
nia z dziećmi, w których nawyki cywilizowanego zachowania nie zdążyły 
się jeszcze dostatecznie mocno utrwalić”18. 

Badaczka zadaje pytanie o to, dlaczego w tym idyllicznym miejscu roz-
grywa się tragedia, a nie sielanka? Znajduje kilka motywów ludzkiego postę-
powania, które rządzą zachowaniem bohaterów: lęk, pragnienie „chleba 
i igrzysk”, zachowanie zdeterminowane przez tłum, nienawiść do obcego 
i okrucieństwo. „Najważniejszym czynnikiem, od którego zależą wszyst-
kie pozostałe, wydaje się lęk”19. Jest to jednak lęk oparty na wątłych, uro-
jonych podstawach. Irracjonalny strach znajduje ujście w nienawiści do 

16  Według Andrzeja Zgorzelskiego utopia jako utwór literacki cechuje się m.in. przedstawie-
niem wizerunku państwa idealnego, z którego można czerpać przykład, ponadto cechuje 
ją dydaktyzm, którego celem jest pouczanie, a nie zadziwianie. Zob. A. Zgorzelski, Fan-
tastyka. Utopia. Science fi ction, Warszawa 1980, s. 85.

17  B. Wojciszke, op. cit., s. 470.
18  M. Czermińska, Nie łudźmy się, że to grzechy dzieciństwa, w: Dzieci, wybór, oprac. i red. 

M. Janion, S. Chwin, t. 1, Gdańsk 1988, s. 229.
19  Ibidem, s. 231.
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obcego – „zbiorowy lęk przeradza się w agresję zwróconą przeciw obce-
mu”20. Wnioski, jakie z książki Goldinga wyciąga Czermińska, są wielorakie 
i dotyczą trzech podstawowych płaszczyzn interpretacji – psychologicznej, 
fi lozofi cznej i politycznej: „Jeśli szukać dla alegorii Goldinga wykładni psy-
chologicznej, staje się ona opowieścią o wtajemniczeniu w dojrzałość: nie-
winność zostaje utracona, a jednocześnie człowiek osiąga zdolność pono-
szenia odpowiedzialności za własne czyny. Według wykładni fi lozofi cznej 
przypowieść mówi o dotknięciu zła, które nie omija nikogo [...]. Według 
wykładni politycznej mówi o «ukąszeniu» przez totalitaryzm”21.

Autor przeprowadza w powieści destrukcję stereotypu dziecięcej niewin-
ności, obnażając złudność przekonań o wrodzonym dobru człowieka. Wiarę 
w przyrodzone dobro dziecka może też utracić czytelnik książki Mariusza 
Maślanki, pt. Bidul. Dom dziecka, tak jak bezludna wyspa, staje się wię-
zieniem, miejscem, w którym panuje zło, od jakiego bardzo trudno uciec. 

Rzecz o złych dzieciach. Mariusz Maślanka, Bidul

Debiutancka powieść Mariusza Maślanki ukazała się w 2004 roku. Głosy 
recenzentów były podzielone – od zdecydowanych pochwał i wysokich ocen 
zarówno trudnego tematu, jak i ciekawej, dobrze do niego dobranej formy, 
do krytyki i dezaprobaty dotyczącej drastycznych scen życia w domu dziecka 
i zastosowanego przez autora często wulgarnego języka. Do niektórych uwag 
recenzentów jeszcze powrócę.

Początek akcji przypada na rok 1986, rozgrywa się ona w pogotowiu 
opiekuńczym oraz w domu dziecka. Borys Mleczko (czytelne nawiązanie 
do nazwiska autora), wiejskie dziecko z patologicznej rodziny, zostaje – 
wraz z rodzeństwem – oddany do domu dziecka, bo rodziców nie stać na 
ich utrzymanie. Szczątkowe uczucia rodzicielskie przejawia jedynie ojciec, 
który regularnie odwiedza dzieci w bidulu i zabiera je na wakacje do domu. 
Matka uważa zaś, że „skoro tyle dzieciów narobił, to niech se sam wycho-
wuje”. O rodzicach niewiele wiadomo – ojciec dużo pije z kolegami, hoduje 
króliki, jest dobry dla dzieci, ale sobie z nimi (i ze sobą) nie radzi. Matka 
to kobieta po przejściach, była pacjentka szpitala psychiatrycznego, wiecz-
nie narzekająca, że musi się pozbyć dzieci, by w końcu odpocząć. Tak więc 
dziesięcioletni Borys razem z młodszym rodzeństwem trafi a najpierw do 
pogotowia opiekuńczego, potem do domu dziecka. Chłopak jest narrato-
rem i to z jego punktu widzenia poznajemy rzeczywistość. Przyglądamy 

20  Ibidem, s. 232.
21  Ibidem, s. 237.
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się, jak pierwotna ciekawość podsycana wypowiedziami ojca o tym, jak to 
jest w domu dziecka, bardzo szybko przeradza się w lęk, złość i pragnie-
nie ucieczki. Pogotowie opiekuńcze od początku sprawia odstręczające 
wrażenie – kraty w oknach przypominają więzienie, między wychowan-
kami panuje niemal więzienna hierarchia, wszyscy posługują się swoistym 
slangiem, niby-grypserą. Dzieci marzą, żeby je szybko stamtąd zabrano do 
domu dziecka, by uniknąć codziennego znęcania się, gwałtów, fi zycznego 
i psychicznego poniżania. „[…] ja także z moim rodzeństwem chciałem już 
jechać do domu dziecka, gdyż na razie mi się tutaj nie podoba. Po prostu 
jest wstrętnie i wolałbym być teraz na wsi lub obojętnie gdzie, byleby to 
było inne miejsce niż to”22.

Kolejne, często krótkie rozdziały przedstawiają szereg scen z życia bidula. 
Do najtrudniejszych partii powieści należą te, które ukazują dramatyczne 
wydarzenia w pogotowiu opiekuńczym. Panujące tam stosunki sprawiają, 
że Borys zaczyna pisać listy, co umożliwia przelanie na papier ciężaru 
budzących grozę wydarzeń, do jakich dochodzi w zamkniętym świecie 
dzieci wykorzystywanych seksualnie, szantażowanych, okradanych i bitych. 
Opisuje w nich walkę o przetrwanie, wolność, godność osobistą i elemen-
tarny szacunek do samego siebie – porzuconego przez rodziców, lekcewa-
żonego przez opiekunów i rówieśników.

Borys jest dzieckiem zamkniętym w sobie, pozornie niezainteresowanym 
otoczeniem. „Gdyby teraz ktoś niewidzialny odezwał się do mnie, na przy-
kład Pan Nikt, i poprosiłby mnie, żebym mu się przedstawił, to powiedział-
bym tak: ‹‹Dzień dobry. Nazywam się Borys Mleczko i mam dziesięć lat››. 
I tyle. Nie lubię o sobie mówić” (s. 11). Kilkakrotnie nie zdaje do kolejnej 
klasy, wychowawcy uważają go za opóźnionego. Wagary chłopiec spędza 
jednak często w bibliotece, czytając lub rysując. Coraz lepiej pisze, co można 
zauważyć podczas lektury powstających w kolejnych latach listów do Pana 
Nikt. Zaczyna je pisać jako dziesięciolatek, po napisaniu drze je i wyrzuca 
do kosza. Początkowo listy rażą ubogim i wulgarnym słownictwem, z czasem 
stają się coraz bogatsze pod względem językowym i ciekawsze na poziomie 
spostrzeżeń i przemyśleń autora. Początkowo listy do Pana Nikt wyglądają 
tak: „Panie Nikt! Minoł miesionc otkont tutaj jestem a Stasiu jusz dwa razy 
stont uciek i po kilku dniach przywoziła go spowrotem milicja. Inni także 
uciekajom i spowrotem przywozi ich milicja albo rodzice albo babcie albo 
dziadki albo wuje albo ciotki lub ktoś inny i jeszcze co kilka dni som przy-
wożone nowe dzieci i czasem widzę kogoś tylko raz i jusz go wiencej nie 
widze bo som zabierane przez sfojom rodzinę albo uciekajom stont a znowu 

22  M. Maślanka, Bidul, Warszawa 2004, s. 30. Dalsze cytaty z książki według tego samego 
wydania, oznaczone w tekście głównym numerem strony podanym za cytatem.
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niektórzy som przewożeni do różnych biduli bo tutaj na dom dziecka mówi 
się bidul i jeszcze znowu inni som przewożeni do poprawczaków za złe 
zachowanie albo włamania albo kradzieże albo pobicia lub dziesiony albo 
za wyruchanie jakiejś baby i to się nazywa chyba zgwałcenie” (s. 25).

Te listy, będące formą monologu wypowiedzianego do wyimaginowa-
nego odbiorcy, stają świadectwem kilkuletniego dorastania i dojrzewania 
dziecka, które – pozostawione samo sobie – samo się wychowuje. Stara się 
ono nazwać i zrozumieć to wszystko, co je otacza, po to, by znaleźć miejsce 
dla siebie, swój własny świat, w którym miałoby choć namiastkę poczucia 
bezpieczeństwa. Pełnią też one zapewne funkcję terapeutyczną, zamknięty 
w sobie chłopak tylko im powierza swe myśli i uczucia. Dokumentują jego 
emocjonalny i intelektualny rozwój.

Książka podejmuje trudny temat, dotąd w polskiej literaturze niemal 
nieobecny. W tej samej mierze charakteryzuje losy głównego bohatera, co 
ukazuje funkcjonowanie placówki wychowawczej, jaką jest dom dziecka. 
Został on przedstawiony jako bezduszna instytucja, w której trzeba wal-
czyć o przetrwanie, o czym świadczy np. fragment poświęcony tramp-
kom. Dzięki nim Borys czuje się trochę bezpieczniej, bo dobrze zasznuro-
wane buty – w przeciwieństwie do „ciapek” – umożliwiają szybką ucieczkę 
(s. 123). Na dobrą sprawę nikt się dziećmi nie opiekuje i nikt ich nie wycho-
wuje. Opiekunowie nie poświęcają powierzonym im dzieciom wiele uwagi. 
Zapomnieli np. zgłosić Borysa do szkoły, toteż przez pierwsze dni września 
nie opuszczał domu dziecka, czekając aż któryś z wychowawców wybierze 
się do szkoły, by go zapisać (s. 76). Czytelnik uświadamia sobie dojmującą 
samotność chłopca. Ma on rodzeństwo i przyjaciela w rodzinnej wsi, a jed-
nak zdany jest na samego siebie, w nikim nie mając oparcia. Osamotnienie 
bohatera wydaje się jednak wynikać nie tylko z trudnych przeżyć w domu 
rodzinnym i w bidulu, ale też z jego odrębności, z tego, że ma własny świat, 
do którego się schronił, by ocalić swoje „ja”. 

Dla części krytyków nakreślone w ciemnych barwach realia życia w domu 
dziecka lat 80. nie są w pełni wiarygodne, choć książka została oparta na 
konwencji autobiografi zmu, która powinna ją – w zamierzeniu twórcy 
i wydawcy – uwiarygodnić. „Zawierzamy temu przekoloryzowanemu obra-
zowi, bo, jak możemy przeczytać w skróconej notce biografi cznej z tyłu 
książki – sam autor jest byłym wychowankiem domu dziecka, więc na 
pewno zna to miejsce od podszewki” – czytamy w internetowej recenzji23. 

23  Bardziej dosadnie brzmi inna recenzja zamieszczona w Internecie: „Jeżeli ciekawi was, jak 
źle można przedstawić polskie domy dziecka, jak bardzo można spłycić postać małego 
chłopca pochodzącego ze wsi i jego rodziny, a przede wszystkim – jeżeli chcecie dowiedzieć 
się jak sprawić, żeby odpychający gniot stał się bestsellerem – wówczas zachęcam do 
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W ocenie niektórych odbiorców zamieszczona w Bidulu problematyka i spo-
sób jej prezentacji niebezpiecznie zbliżają się do emocjonalnego szantażu. 
Tak uważa Dariusz Nowacki, recenzent „Gazety Wyborczej”: „Mówmy 
sobie prawdę – gdyby usunąć z powieści Maślanki to, co w niej drastyczne 
i nieprzyzwoite, z powodzeniem można by ten utwór umieścić na półce 
z literaturą dla dzieci i młodzieży. Zawartość myślowa, prostoduszność 
i budujące, iście harcerskie przesłanie Bidula o tym przesądza. Obawiam 
się, że mamy tu do czynienia z czymś, co najchętniej nazwałbym szantażem 
tematycznym. Powieść Mariusza Maślanki została obliczona na wywołanie 
szoku. Czytelnik – jak rozumiem – powinien zawyć z oburzenia. Co wię-
cej, historia Borysa Mleczki [...] jest ponoć autobiografi cznie poświadczona, 
a więc tym bardziej nie wypada być obojętnym. Ten sposób zawierania 
paktu z odbiorcą bardzo mi się nie podoba. Zwłaszcza że Bidul nie jest 
dziełem wybitnym. Sytuuje się raczej na granicy poprawności warsztatowej. 
Widać jak na dłoni, że młody autor (rocznik 1975) ma niejakie problemy 
z kompozycją i dyscypliną (epizody mu się rozłażą, powtarza się, mnoży 
niepotrzebnie listy do Pana Nikt). Daje też byle jaki, wysilony fi nał. Nade 
wszystko jednak przystawia nam pistolet do skroni: jeśliś obojętny, serce 
masz z kamienia”24.

Mimo niezwykle trudnych warunków życia, po dziesięciu latach Borys 
opuszcza bidul jako ukształtowany, mądry i wrażliwy chłopak. Czytelnik 
pozostaje z pytaniem, jak było to możliwe w opisanych warunkach. 

Rodzina jako źródło cierpień. Wojciech Kuczok, Gnój

Powieść Wojciecha Kuczoka pt. Gnój ukazała się w 2003 r. i szybko zyskała 
duże uznanie ze strony krytyków i czytelników. Została przetłumaczona 
na 13 języków i doczekała się adaptacji fi lmowej – na podstawie scenariu-
sza napisanego przez Kuczoka powstał w 2004 r. fi lm Magdaleny Piekorz 
pt. Pręgi (z Janem Fryczem i Michałem Żebrowskim w rolach głównych), 
nagrodzony na kilku festiwalach, m.in. uhonorowany nagrodą Złote Lwy 
Gdańskie na festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Potwierdzeniem wyso-

przeczytania Bidula Mariusza Maślanki. To powieść opowiadająca o «prawdziwym» życiu, 
poruszająca trudne tematy w jeszcze trudniejszy sposób. Czy realistyczny? Tę ocenę pozo-
stawiam samym czytelnikom” – pisze autor recenzji zamieszczonej na portalu literackim 
„Wspieramy Polską Młodą Twórczość”, http://wpmt.pl/prace/publicystyka/recenzje/bidul-
14105 (dostęp: 10.08.2015).

24  D. Nowacki, Adam Bahdaj nowych czasów. Powieść Mariusza Maślanki „Bidul” została 
obliczona na wywołanie szoku, „Gazeta Wyborcza”, http://wyborcza.pl/1,75517,1947896.
html#ixzz3cZLPIcrA (dostęp: 05.06.2015).
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kiej oceny książki stał się Paszport „Polityki” przyznany autorowi w 2003 
oraz nagroda Nike wręczona w 2004 r.25.

Jest to książka poświęcona toksycznym relacjom rodzinnym, która 
w centrum uwagi stawia więź syna i ojca. Ma on bardzo wygórowane 
wymagania wobec swego potomka oraz sprecyzowane wyobrażenie na temat 
właściwych, a nawet jedynie słusznych celów i metod wychowawczych. 
Celem jest uczynienie z dziecka swego drugiego „ja”, tzn. sprawienie, by był 
mężczyzną silnym, wysportowanym i zdyscyplinowanym, a więc godnym 
następcą ojca. Drogą prowadzącą do niego jest całkowite podporządkowanie 
(„grzeczność” utożsamiana jest tu z bezwarunkowym posłuszeństwem), a do 
podstawowych metod wychowawczych należą kary fi zyczne. Metodyczne 
i systematycznie stosowane bicie pod pretekstem najmniejszego choćby 
przewinienia jest najczęstszą, a z pewnością najintensywniejszą formą kon-
taktu z synem, przeprowadzaną w sposób pozornie zracjonalizowany, „na 
zimno” i w poczuciu całkowitej słuszności. Im dłużej jednak trwa wymie-
rzanie kary, tym większe zaangażowanie emocjonalne ojca, jego narasta-
jące podniecenie i przeżywanie „rozkoszy władzy”: „podtykał nam pod nos
t e n  pejcz i kazał wąchać; już drżąc lekko podekscytowany władzą, już nie 
mogąc się doczekać chwili, w której zada pierwsze razy, mówił jeszcze ‹‹no, 
powąchaj››” (s. 63). 

W przeciwieństwie do Bidula Maślanki, w książce Kuczoka ukazany 
został dom inteligencki, w którym z estymą wspomina się lepsze, przedwo-
jenne czasy (czynią to chętnie zwłaszcza matka i rodzeństwo ojca). Ojciec 
przedstawia się jako „magister sztuk przepięknych”, mówi dziecku, że jest 
kimś i nie musi się go ono wstydzić, ale w rzeczywistości jest artystą nie-
spełnionym, który swą frustrację rozładowuje na dziecku i żonie. „Jak się 
trochę polepszą czasy, znów będę wystawiał, znów będę malował, rzeź-
bił, znów będą o mnie mówić, a wtedy zarobię takie pieniądze, że... – i tu 
zaczynał wyliczankę rzeczy, które nam kupi, kiedy tylko czasy się poprawią” 
(s. 95). Przy każdej nadarzającej się okazji wypomina żonie, że wyciągnął ją 
z rynsztoka. Matka bohatera pochodzi z tradycyjnej robotniczej rodziny ślą-
skiej, jest osobą prostą, niewykształconą, w sporach z mężem zawsze brakuje 
jej słów. Próbuje chronić syna, lecz nie zawsze jej się to udaje. Jest jednak 
jedyną osobą w rodzinie, która broni dziecko przed sadystycznym ojcem. 

25  Pierwsza próba zmierzenia się z tematem pojawiła się już wcześniej – było nią opowiada-
nie Diaboł (z tomu Opowieści słychane, 1999, nominacja do nagrody Nike), uznawane za 
jedno z najlepszych dokonań Wojciecha Kuczoka. Autor ukazał w nim niezdrową relację 
między ojcem a synem, naznaczoną okrucieństwem przemieszanym z czułością, a także 
wychowanie za pomocą pejcza. Opowiadanie to stanowi zapowiedź Gnoju, najlepszej książki 
w dorobku autora.
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Ostatecznie tylko ją narrator ocali z fi nałowej apokalipsy. Mieszkańcami 
domu są jeszcze niezamężna siostra ojca i ich brat, stary kawaler. Są oni 
jednak całkowicie zdominowani przez starego K., który uważa się za jedy-
nego mężczyznę w domu. Wydaje się, że syn jest z kolei potrzebny ojcu do 
tego, by mógł on utwierdzać się w swej męskiej identyfi kacji, by mógł się 
realizować jako patriarchalny przywódca rodziny. Stary K., neurasteniczny 
polski inteligent, to modelowa „osobowość autorytarna”.

Zatrważająca jest ukazana w Kuczokowym studium rodziny banalność 
zła. System akceptowanych powszechnie skutecznych uzasadnień stoso-
wania przemocy jako dopuszczalnej i usprawiedliwionej tradycją metody 
wychowawczej sprawia, że oprawca może czuć się bezkarny. Przejmujący jest 
obszerny fragment książki, w którym przedstawiono z perspektywy dziecka 
działanie narzędzia ojcowskiego wymiaru sprawiedliwości – pejcza. Służył 
on staremu K. do tresowania szczenięcia teriera rasy kerry blue i własnego 
„dziecka rasy ludzkiej”. Oto wstęp do anatomii przemocy: „Pejcz nie był 
zbyt długi, miał około czterdziestu centymetrów długości, był za to gruby, 
krępy – gumowy nahaj, twardy i wypełniony w środku. Nie żadna rurka 
z gumy, po takiej rurce ból jest ostry, kwaśny, mrowiący, ale znika szybko, 
jak kręgi na wodzie, rozchodzi się po skórze i już go nie ma; taką rurką nie 
można zrobić większej krzywdy, jeśli nie liczyć samej krzywdy bicia, samego 
upokorzenia; […]. Nie, t  e  n  pejcz nie był pusty w środku, miał swoją 
wagę, miał swoją masę, miał też prawdopodobnie swój zapach”26. 

Wychowanie za pomocą pejcza okazało się jednak nieskuteczną metodą 
wychowawczą. Mały K. nie tylko nie stał się dzięki biciu grzeczniejszy i bar-
dziej posłuszny, ale zaczął snuć fantazje na temat wojny, która usprawiedli-
wiałaby sięgnięcie po broń, stanięcie w szeregach wrogiej armii i zabicie ojca.

Do innych wypróbowanych metod wychowawczych należy poniżanie 
i upokarzanie. Ojciec najczęściej nazywa syna zdechlakiem. Czasami decy-
duje się ograniczyć i nie sięgać po pejcz. „Nie bój się, nie będę cię bił, nie 
warto, ciebie wystarczy dotknąć i zaraz ci krew leci, anemiku, mocnej cię 
szarpnę i ci te kostki połamię, i jeszcze do więzienia pójdę. [...] Ja ciebie bił 
nie będę, ciebie życie pobije” (s. 79). Inną formą opresji psychicznej było 
wygłaszanie przysłów, formuł zawierających ludową mądrość, traktowanych 
przez starego K. jako obowiązujące powszechnie zasady, które należy dziecku 
wpajać i z całą bezwzględnością egzekwować („Pamiętaj, synu, kto nie słucha 
ojca-matki, ten słucha psiej skóry. Zapamiętaj, czego się Jaś nie nauczy, tego 
Jan nie będzie umiał. Ja w twoim wieku nie miałem tak dobrze, ja musiałem 
pracować na siebie”, s. 71, albo w innym miejscu: „Pamiętaj, synek, kto nie 

26  W. Kuczok, Gnój, Warszawa 2003, s. 61. Pozostałe cytaty według tego wydania będą ozna-
czone w tekście głównym numerem strony podanym za cytatem.
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jest posłuszny z miłości, ten jest posłuszny ze strachu. Jak nie po dobroci, 
to po musie”, s. 84). Potrafi ł też zamęczać chore dziecko, leżące w łóżku 
z gorączką, muzyką Haydna, którą uznawał za uniwersalny i wystarczający 
środek leczniczy. Artystycznym wyrazem uprzedmiotowienia chłopca jest 
w książce fakt, że pozostaje on bezimienny. Także jego ojciec pozbawiony 
jest swego imienia – nigdy nie zostaje nazwany inaczej niż „stary K.”.

Narrator, którym jest opisujący po latach swój rodzinny dom dorosły 
już syn, bada genezę przemocy domowej w rodzinie K. Poszukuje wśród 
przodków jakichś szczególnych uwarunkowań jej powstania. Niczego takiego 
jednak nie ma – ani ojciec starego K. ani jego dziadek nigdy nie uderzyli 
swych dzieci. Jedyne, co dałoby się powiedzieć o dziadku chłopca, budow-
niczym rodzinnego domu, to to, że „ojciec starego K. był człowiekiem 
wydrążonym; miał korzenie, miał gałęzie, miał swoje miejsce w ogrodzie, ale 
w środku był pusty...” (s. 55). Inny krewny, wuj Lolek, który drażnił rodzinę 
swoim niekonwencjonalnym stylem życia, dopiero „poprzez śmierć stał się 
na powrót członkiem rodziny w pełnym prawie, śmierć go udekorowała 
Orderem Zaciśniętych Ust, najmilej widzianym zaszczytem w tej rodzinie” 
(s. 30). Zanurzenie w przeszłości rodziny jest też intertekstualną grą, jaką 
prowadzi autor z konwencją sagi rodzinnej. Tym, co negatywnie świadczy 
o jego rodzinie, są nadmierne aspiracje, pretensje do świata i innych za 
to, że nie umożliwiają spełnienia marzeń o wysokim statusie społecznym, 
a co za tym idzie poczucie niedocenienia i życiowej przegranej, powiązane 
z dewocją i zawiścią. Nie jest to jednak rodzina patologiczna, przeciwnie, 
czytelnik stopniowo uświadamia sobie jej zwyczajność. 

Książka dzieli się na trzy części zatytułowane Przedtem, Wtedy i Potem. 
Dorastający syn dochodzi do wniosku, że od ojca oprawcy nie można się 
uwolnić, nawet gdy jest on daleko. Skazę wyniesioną z rodzinnego domu 
nosi w sobie, jest ona też wyczuwalna dla innych dzieci. Boleśnie przeko-
nuje się o tym podczas kilkutygodniowego pobytu w sanatorium: „Ze zgrozą 
pojąłem, że ten, do którego tęsknię, tak naprawdę jest tutaj ze mną, staje 
nad łóżkiem w nocy, zarzuca mi na głowę prześcieradło i wali skręconymi 
namoczonymi ręcznikami, jest w tym zdyszanym wieloręcznym tłumku, 
który mnie ze snu wyrywa z korzeniami, jest w każdej prędze, którą pieczę-
tują mój ból moi rówieśnicy...” (s. 137). „Nikt nigdy nie domagał się mojej 
obecności tak kategorycznie, jak stary K. [...] Kiedy tylko dowiedział się, że 
od matki, że zaszła z jego powodu dalej niż kiedykolwiek i ciążą jej konse-
kwencje, które będzie musiała donosić, zaordynował jej, jakby chciał w jed-
nym zdaniu zmieścić jednocześnie radosne zdumienie i tryb rozkazujący:

– A więc urodzisz mi syna!
I pojmał ją za żonę” (s. 183–184).
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To przykład kreatywności językowej autora. Powieść w wielu miejscach 
uwodzi błyskotliwym językiem, bazującym na paradoksach i grach słow-
nych, będących ekwiwalentem nasyconego gorzką ironią postrzegania rze-
czywistości przez dziecięcego narratora.

Złożoność wzajemnych zależności kata i ofi ary dochodzi do świado-
mości narratora, gdy staje się starszy. „Wyglądało na to, że byliśmy sobie 
potrzebni. Zawiniłem i nie spotkała mnie kara ani żaden wyrok w zawie-
szeniu; po raz pierwszy w życiu byłem tak zdezorientowany siłą przeba-
czenia” (s. 146). Doznane w dzieciństwie krzywdy fi zyczne i psychiczne nie 
ulegają jednak przedawnieniu. Dorastanie to czas zyskiwania pełniejszej 
świadomości własnej sytuacji (Gnój to jednak nie tyle powieść rozwojowa, 
ile „antybiografi a”, jak głosi podtytuł), ale i czas dojrzewania do zemsty. 
Narrator z mściwą satysfakcją zakończył losy rodzinnego domu sceną, 
w której po kilkudniowej ulewie wybija szambo, fekalia zalewają dom, „ten 
dom”, który się w końcu zapada i znika pod ziemią (co się niekiedy na 
górniczym Śląsku zdarza). Katastrofę domu poprzedza faktyczny upadek 
zamieszkującej go rodziny. Rozpad domu jest niejako wizualizacją i kon-
sekwencją całkowitego rozpadu więzi międzyludzkich, jest też karą, którą 
autor wymierza rodzinie. Jak pisze Marek Zaleski: „Zakończenie książki, 
katastrofa rodzinnego domu tonącego w tytułowym «gnoju» [...] przypo-
mina zakończenie słynnego opowiadania Zagłada domu Usherów, klasyka 
opowieści niesamowitych, Edgara Allana Poe. Ale bo też i literackość tej 
prozy jest dodatkowym sygnałem odwodzącym od werystycznego, biogra-
fi cznego czytania powieści. Przez całe życie – powiada narrator – uciekałem 
od tego domu, by wreszcie sam stać się jego ruiną. «Byłem, już mnie nie 
ma» – to ostatnie zdanie powieści brzmi niczym stara łacińska inskrypcja na 
kamieniu nagrobnym”27.

Już jako dorosły pojmie, że nie może uwolnić się od przeszłości, wła-
snych przeżyć i pamięci rodzinnego domu: „Ale przez sen też uciekałem. 
Uciekałem od t e g o  domu. Uciekałem z pięściami w kieszeni, ucieka-
łem z obrączkami na palcach, uciekałem z dziećmi na rękach, uciekałem 
w butach ślubnych i w kaloszach, w śniegach i w kałużach…” (s. 211). 
Utraconego w domu poczucia bezpieczeństwa nie odzyska nigdy. 

Kuczok narusza w swej twórczości rozmaite kulturowe tabu: po pierwsze, 
tabu świętości i integralności rodziny, po drugie, odważył się wykreować 
postać męskiego bohatera, który nie wpisuje się w konwencję „chłopaków, 
którzy nie płaczą”, a przedstawiając cierpienia mężczyzny naznaczonego 
w dzieciństwie przez przemoc doznawaną na łonie tradycyjnej rodziny, 

27  http://www.instytutksiazki.pl/ksiazki-detal,literatura-polska,26,gnoj.html (dostęp: 
15.05.2015) 
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obnażył piekło skrywające się w czterech ścianach domu28. „Wierzyłem im 
w Boga” – powie po latach narrator wspominający przygotowania do pierw-
szej komunii świętej. Można więc odczytywać Gnój Kuczoka jako polemikę 
z tradycyjną rodziną pojmowaną jako najlepsze środowisko wychowawcze, 
jako ostoja katolicyzmu i polskości.

Książka Kuczoka pozostawia wprawdzie cień nadziei na normalne, dobre 
życie bohatera, nie daje jednak łatwego pocieszenia. Nie jest pewne, czy 
rany zadane ojcowskim pejczem się zagoją. Jak pisze Robert Ostaszewski 
w recenzji zamieszczonej w „Gazecie Wyborczej”, „Kuczok zdaje się jednak 
uważać, że możliwe jest oswojenie przeszłości, otamowanie psychicznego 
gnojowiska w samym sobie, znieczulenie wspomnień. Temu służyć ma 
literatura, opowiadanie. [...] Zmienność form stylistycznych i językowych 
w Gnoju ilustrować ma proces poszukiwania przez bohatera leku na prze-
szłość. Na terapeutyczny wymiar tej powieści wskazuje sam autor, określa-
jąc ją jako «antybiografi ę»”29.

Przywoływana już Marta Cuber twierdzi, że książka w znaczeniu gatun-
kowym spełnia jednak wszelkie znamiona klasycznej biografi i: „najpierw 
dom, potem instytucje społecznej opresji, jak przedszkole, szkoła, sanato-
rium, a na koniec konkluzja, z której wynika pytanie: czy z piekła rodzin-
nego domu można wejść w dorosłe życie obronną ręką?”30

To pytanie dotyka pośrednio drugiego ważnego problemu książki, została 
ona bowiem poświęcona nie tylko tematowi przemocy, ale też wewnętrznego 
dojrzewania chłopca, niejako wbrew warunkom, w jakim się ono dokonuje. 
Wywołane w książce zmory dzieciństwa nie dadzą się sprowadzić do cier-
pienia spowodowanego nieustanną przemocą fi zyczną i psychiczną. Przemoc 
nie jest jedynym czynnikiem, jaki chłopca kształtuje, istotną rolę odgrywa 
odrzucenie, wykluczenie przez rówieśników, niedopasowanie do otoczenia, 
które będzie go charakteryzowało w latach młodzieńczych i dojrzałych.

28  Do piekła właśnie nawiązuje tytuł recenzji autorstwa Marty Cuber, Wyprawa do limbo, 
„Res Publica Nowa”, VI 2003, s. 86. Autorka wyjaśnia etymologię słowa „limbo”, powo-
łując się na jego łacińskie znaczenia (czyściec, otchłań, więzienie, zapomnienie), nie dodaje 
jednak podstawowego pola odniesienia, jakim jest Boska komedia Dantego, w której mia-
nem Limbo został nazwany pierwszy krąg piekielny, w którym znajdują się dusze nie-
ochrzczonych dzieci.

29  R. Ostaszewski, Gnój, Kuczok, Wojciech, „Gazeta Wyborcza”, 02.06.2003, http://wyborcza.
pl/1,75517,1510504.html#ixzz3cDdLfwXJ (dostęp: 03.06.2015).

30  M. Cuber, op. cit.
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Zakończenie

Zło ukazane w powieściowej paraboli Goldinga nie jest złem właściwym 
dzieciom, złem – by tak rzec – przejściowym, z którego się wyrasta. To zło 
będące składnikiem natury ludzkiej. „Człowiek produkuje zło, jak pszczoła 
miód” – mówi Golding. Jak zauważyła pisząca o Władcy much Maria Janion: 
„pisarz ujawnia fakt dla niego fundamentalny: człowiek jest zły w sposób 
naturalny, wydziela z siebie zło, tak jak oddycha [...]. W starym sporze 
o «jednostkę» i «system», o «etykę» i «politykę», o «indywidua» czy «prawa» 
Golding opowiada się zdecydowanie po określonej stronie, co jednak nie 
oznacza, że pozostawia nam jakąkolwiek nadzieję lub iluzję, że wierzy 
w możliwość doskonalenia czy samodoskonalenia człowieka”31.

Podobnie rzecz ma się w Bidulu i Gnoju – system (czy to realizujący się 
w państwowej instytucji wychowawczej, czy w społecznej instytucji rodziny) 
jest skrajnie opresyjny wobec jednostki, a jego funkcjonowanie opiera się na 
przemocy. Inaczej jednak niż u Goldinga – człowiek ma tu szansę samodo-
skonalenia. Jedynie jednostka może się ocalić, jeśli znajdzie w sobie dość siły.

Bibliografi a

Źródła
Golding W., Władca much, przeł. W. Niepokólczycki, Warszawa 2004.
Kuczok W., Gnój, Warszawa 2003
Maślanka M., Bidul, Warszawa 2004.

Opracowania
Cuber M., Wyprawa do limbo, „Res Publica Nowa”, VI 2003.
Czermińska M., Nie łudźmy się, że to grzechy dzieciństwa, w: Dzieci, wybór, oprac. i red. 

M. Janion, S. Chwin, t. 1, Gdańsk 1988.
Jonca M., Enfants terribles. Dzieci złe, źle wychowane w literaturze polskiej XIX wieku, Wro-

cław 2005.
Kołakowski L., Niemowlęta w piekle, w: idem, Bóg nam nic nie jest dłużny. Krótka uwaga 

o religii Pascala i duchu jansenizmu, przeł. I. Kania, Kraków 2001.
Nowacki D., Adam Bahdaj nowych czasów. Powieść Mariusza Maślanki „Bidul” została obli-

czona na wywołanie szoku, „Gazeta Wyborcza”: http://wyborcza.pl/1,75517,1947896.htm-
l#ixzz3cZLPIcrA (dostęp 05.06.2015).

Ostaszewski R., Gnój, Kuczok, Wojciech, „Gazeta Wyborcza”, 02.06.2003, http://wyborcza.
pl/1,75517,1510504.html#ixzz3cDdLfwXJ (dostęp: 03.06.2015).

Tazbir J., Okrucieństwo w nowożytnej Europie, Warszawa 1993.
Waksmund R., Dziecko nie święte, w: Dzieciństwo i sacrum. Studia i szkice literackie, red. 

J. Papuzińska G. Leszczyński, Warszawa 1998.

31  Dzieci…, s. 248.



 Złe dzieci? Enfants terribles w polskiej literaturze współczesnej 159

Wojciszke B., Psychologia społeczna, Warszawa 2011.
Zgorzelski A., Fantastyka. Utopia. Science fi ction, Warszawa 1980.

Summary

Kornelia Ćwiklak
Bad children? Th e ‘Enfants terribles’ in Polish contemporary literature

Th is article analyses the relationship between two seemingly confl icting concepts, namely 
evil and childhood, based on the images of corrupt(?) children in contemporary Polish 
literature. Children’s isolation and its eff ects as presented in Mariusz Maślanka’s book 
‘Bidul’, or the family environment viewed as a place for ‘taming’ rather than bring-
ing up a child in Wojciech Kuczok’s novel ‘Gnój’ are examples of artistic expression 
in which the child’s suff ering becomes an accusation directed at the adult world. Th e 
interpretative context here is provided by William Golding’s classic novel ‘Lord of the 
Flies’. Th e problem of children’s evil is closely linked to childrearing issues and his-
torically variable pedagogical, psychological and anthropological concepts. Childhood 
perceived in this way seems to appear to be the reverse of adulthood which gives rise 
to the question ‘is the child evil or has it been poorly brought up?’





Dominik Borowski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Nastolatek, czyli dziecko dojrzewające 
do bycia dorosłym… Portret(y) współczesnego 

nastoletniego bohatera w najnowszej prozie 
dla młodzieży

Współczesny nastolatek z różnych perspektyw

Nastolatkowie to jedna z najczęściej badanych grup społecznych przez psy-
chologów, socjologów, pedagogów i antropologów. Jest ona także przedmio-
tem wielu refl eksji fi lozofi cznych, publicystycznych oraz częstym tematem 
różnych tekstów kultury. Wszechstronne zainteresowanie dojrzewającymi 
ludźmi nie przyczyniło się jednak do wypracowania jednej defi nicji okre-
ślającej tę część społeczeństwa. 

Roman Leppert w pracy Młodzież – świat przeżywany i tożsamość1 pró-
bował ustalić, jak rozumiane jest dziś pojęcie „młodzież”. Przeprowadzone 
badania pozwoliły mu na wyróżnienie kilku cech, które respondenci wyko-
rzystywali przy defi niowaniu. Przede wszystkim zwracano uwagę na wiek 
tej grupy, sytuując ją między dzieciństwem a dorosłością. Nie wskazano 
jednak ostrej granicy wiekowej, która określałaby początek i koniec bycia 
„młodzieżą”. Ankietowani przypisywali uczestnikom charakteryzowanej 
grupy uczenie się odpowiedzialności za siebie i innych, ale także pozostawa-
nie zależnymi od prawnych opiekunów. Ponadto pojęcie „młodzież” koja-
rzone było z wielopłaszczyznowym procesem dojrzewania, w trakcie któ-
rego kształtują się postawy, poglądy, system wartości i następuje stopniowe 
usamodzielnianie się. Warto zaznaczyć, że wiązano je również z okresem 
sprzeciwu, konfl iktów i buntu (określanego jako bunt młodzieńczy2). Na 
podstawie omówionych tutaj wyników badań można stwierdzić, że pojęcie 
„młodzież” funkcjonuje w różnych znaczeniach, które koncentrują się na 
wybranych aspektach. Nie zawsze wszystkie z nich dotykają całości opi-
sywanej grupy społecznej, stąd trudno sformułować precyzyjną defi nicję. 

1  R. Leppert, Młodzież – świat przeżywany i tożsamość: studia empiryczne nad bydgoskimi 
licealistami, Kraków 2010, s. 11–23.

2  Zob. A. Oleszkowicz, Bunt młodzieńczy: uwarunkowania, formy, skutki, Warszawa 2006.
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Niewątpliwie najbardziej optymalne wydaje się określenie młodzieży jako 
kategorii społecznej, w której zachodzi „proces przeobrażania się dziecka 
w osobę dorosłą, który trwa kilka lat”3.

W świetle psychologii rozwojowej młodzież kojarzona jest z adolescen-
cją, która stanowi okres przemian w różnych sferach człowieka. Rozpoczyna 
ją etap zmian biologicznych, podczas których ciało nastolatków zwiększa 
swoje wymiary. Następuje intensywny rozwój narządów płciowych, czego 
efektem staje się uzyskanie możliwości dawania życia4. W tym czasie ado-
lescenci doświadczają braku stabilności emocjonalnej, co niejednokrotnie 
utrudnia im zachowanie właściwych relacji z innymi ludźmi, szczególnie 
z rodzicami. Po pomyślnym przebyciu drugiego etapu dojrzewania – gdy 
uzyska akceptację siebie, kontrolę nad własnymi emocjami oraz zdolność 
budowania trwałych relacji interpersonalnych – młody człowiek osiąga 
pełną dojrzałość psychiczną i społeczną. Spełnienie wyszczególnionych 
tutaj zadań rozwojowych sprawia, że nastolatek zaczyna być traktowany 
jak osoba dojrzała5. 

Interesujące wydają się spostrzeżenia socjologów i pedagogów doty-
czące współczesnych nastolatków, oparte na badaniach mających na celu 
poznanie poglądów, preferencji i stylu życia młodzieży. Wśród aspira-
cji powszechnie wskazywanych przez młodych ludzi pojawiły się: miłość, 
przyjaźń, udane życie rodzinne oraz samorealizacja w sferze zawodowej6. 
Na głębszą uwagę zasługuje ostatnia wymieniona pozycja, ponieważ pro-
blemem obecnych czasów jest bezrobocie wśród osób rozpoczynających 
karierę zawodową. Taki stan nie wpływa jednak negatywnie na postawę 
młodzieży, która wyraża chęć podjęcia pracy etatowej bądź ryzyka związa-
nego z własną działalnością gospodarczą7. Trzeba tu zauważyć, że wysokie 
aspiracje nastolatków są ściśle skorelowane z prowadzonym trybem życia. 
Czas wolny spędzają bowiem przede wszystkim na spotkaniach z rówieśni-
kami, uprawianiu sportu i serfowaniu w Internecie, co sprzyja zaspokajaniu 
potrzeb ludycznych. Z drugiej zaś strony młodzi ludzie znajdują również 

3  J. Kędzior, Młodzież jako specyfi czna kategoria społeczna, w: Współczesna młodzież pomię-
dzy Eros a Th anatos, red. J. Kurzępa, A. Lisowska i A. Pierzchalska, Wrocław 2008, s. 10.

4  I. Obuchowska, Adolescencja, w: Psychologia rozwoju człowieka, t. 2: Charakterystyka okre-
sów życia człowieka, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Warszawa 2000, s. 168–169.

5  Por. A. Oleszkowicz, A. Senejko, Psychologia dorastania: zmiany rozwojowe w dobie glo-
balizacji, Warszawa 2013.

6  R. Boguszewski, K. Kowalczuk, Aspiracje, dążenia i plany życiowe młodzieży, w: Młodzież 
2013: badanie CBOS, Warszawa 2014, s. 6.

7  K. Koseła, Młodzi Europejczycy na progu dorosłego życia, w: Młodzież jako problem i jako 
wyzwanie ponowoczesności: z prac Sekcji Socjologii Edukacji i Młodzieży PTS 2011, t. 2, red. 
nauk. K. Szafraniec, Toruń 2011, s. 88–93.
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czas na różnorodne formy dokształcania się, jak chociażby korepetycje, 
kursy językowe czy prawa jazdy, które pozwalają im podnosić ich pozycję 
na rynku pracy8. W wyłaniającym się z wyników badań wizerunku mło-
dzieży pojawiają również rysy, które dotyczą preferowanych postaw. Coraz 
więcej młodych nie chce brać udziału w życiu społecznym, woli podążać za 
osobistym sukcesem i nastawia się na konsumpcyjny tryb życia9, który ma 
zapewnić im wygodne życie. Dla wielu z nich ważne jest zdrowie, choć nie 
mają wystarczającej wiedzy na ten temat i ulegają trendom promowanym 
przez popkulturę10. W ten sposób nie zawsze postępują według deklarowa-
nej postawy, czego mogą być nieświadomi. Ponadto warto zwrócić uwagę 
na spostrzeżenia badawcze w odniesieniu do seksualności młodzieży. Tylko 
połowa badanych posiada kompletną wiedzę o życiu seksualnych i podej-
muje odpowiedzialne działania w tej sferze, reszta zaś wykazuje się niedoj-
rzałością lub niezdecydowaniem11. 

Młodzież stanowi również przedmiot zainteresowań badań antropolo-
gicznych, które skupiają się na kulturze (a właściwie na subkulturze), jaką 
kreują adolescenci. Zwraca się uwagę na jej funkcjonowanie w kontekście 
innych zbiorowości, do których przynależą młodzi ludzie. W kulturze mło-
dzieżowej pozycja jej uczestników zależy przede wszystkim od wieku, który 
determinuje status jednostki. Początkowo można być tylko sympatykiem 
subkultury, a dopiero wraz z aktywnym zaangażowaniem w jej kreowanie 
możliwe staje się nabycie pełnych praw członka12. Zainteresowanie przy-
należnością do kultury młodzieżowej wynika przede wszystkim z potrzeby 
kontaktu z rówieśnikami, a także poszukiwania potwierdzenia wyznawa-
nych wartości13. Trzeba w tym miejscu zauważyć, że kultura młodzieżowa 
jest wewnętrznie bardzo zróżnicowana14. Każdy nastolatek może zatem 
znaleźć grupę, w której będzie mógł zaspokajać własne potrzeby. Wszystkie 
subkultury młodzieżowe łączy jednak fakt wykrystalizowania się współcze-
śnie kategorii „nastolatka globalnego”, dla którego źródłem kształtowania 

8  R. Boguszewski, M. Feliksiak, M. Gwiazda, J. Kalka, Młodzież o sobie: wartości, obyczajowość, 
grupy odniesienia, w: Młodzież 2013…, s. 124–130.

9  F. Wawro, Kierunki wartościowania młodzieży licealnej w kontekstach społecznych, w: Mło-
dzież a kultura życia w kontekstach społecznych, red. F. Wawro, Lublin 2008, s. 113. 

10  M. Cylkowska-Nowak, Z. Melosik, Młodzież, styl życia i zdrowie, w: Młodzież, styl życia 
i zdrowie: konteksty i kontrowersje, red. Z. Melosik, Poznań 2001, s. 252.

11  M. Komorowska-Pudło, Seksualność młodzieży przełomu XX i XXI wieku, Kraków 2013, 
s. 357.

12  B. Fatyga, Dzicy z naszej ulicy: antropologia kultury młodzieżowej, Warszawa 2005, s. 87.
13  J. Kwapiszewski, Współczesne subkultury młodzieżowe i ich rola w kulturze, „Słupskie 

Studia Filozofi czne” 2008, nr 7, s. 129.
14  Por. B. Prejs, Subkultury młodzieżowe: bunt nie przemija, Katowice 2010.
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tożsamości stają się mass media, kultura popularna i konsumpcja15. Młodych 
XXI w. charakteryzują także: zorientowanie na przyjemność, ciągłe poszu-
kiwanie nowych wrażeń i maksymalizacja doznać, które mają zapewnić im 
niepopadnięcie w stan życiowej monotonii16. W ten sposób następuje ujed-
nolicenie kultury młodzieżowej na pewnych płaszczyznach, takich jak spo-
sób spędzania czasu wolnego, formy komunikowania się ze sobą czy reguły 
zachowania. Wiąże się z tym kwestia języka, którym posługują się młodzi 
ludzie, określanego jako gwara młodzieżowa. Jest on nieustannie rozwijany 
i wzbogacany o nowe jednostki, ale wielokrotnie w różnych kręgach zyskują 
one odmienną semantykę17. 

Z przeglądu badań wynika, że młodzież to specyfi czna kategoria spo-
łeczna, którą ciężko precyzyjnie opisać. Jej zróżnicowanie i dynamizm 
przyczyniają się to tego, że dwóch nastolatków w tym samym wieku może 
wyróżniać się odmiennymi postawami, hierarchią wartości czy repertuarem 
charakterystycznych zachowań (np. upublicznianiem swojej prywatności na 
portalach społecznościowych lub niekorzystaniem z tego typu stron inter-
netowych). Można zatem wskazać pewne ogólne tendencje odnoszące się 
do młodzieży, jednak nie zawsze obejmują one wszystkich członków tej 
grupy. Jedynym wspólnym mianownikiem pozostaje kontekst psycholo-
giczny. Okres pokwitania przebiega u wszystkich w podobnym porządku, 
który ma umożliwić uzyskanie pełnej dojrzałości. Chociaż młodzi ludzie 
w większości doświadczają w tym czasie podobnych problemów i rozterek, 
to ich charakter jest zazwyczaj zindywidualizowany. 

Literackie portrety nastolatków w najnowszej prozie 
dla młodzieży

W prozie dla młodzieży pojawia się wiele postaci, ale szczególną rolę odgry-
wają tutaj rówieśnicy hipotetycznych czytelników. Duże znaczenie tej grupy 
wiąże się z faktem, że dzieli ona z odbiorcami zainteresowania, sposoby 
zagospodarowywania wolnego czasu, a także problemy związane z dojrze-
waniem, rodziną, przyjaciółmi i szkołą. Jednoznacznie można stwierdzić, 
że działa tutaj zasada podobieństwa. Zatem całkiem możliwe wydaje się, 

15  Z. Melosik, Kultura popularna i tożsamość młodzieży: w niewoli władzy i wolności, Kraków 
2013, s. 141.

16  Idem, Młodzież a przemiany kultury współczesnej, w: Młodzież wobec (nie)gościnnej przy-
szłości, red. nauk. R. Leppert, Z. Melosik, B. Wojtasik, Wrocław 2005, s. 16–21.

17  E. Baniecka, Gwara młodzieżowa jako odmiana współczesnej polszczyzny – próba charak-
terystyki, „Studia Gdańskie” 2008, t. 5, s. 167.
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że literackie portrety nastolatków będą odzwierciedlać cechy i stereotypy 
najczęściej przypisywane młodym ludziom. Tym samym będzie to jeden 
ogólny wizerunek, który zostanie powielony w tekstach literackich adre-
sowanych do młodzieży. Do takich przypuszczeń prowadzi przyjmowane 
częstokroć założenie, że literatura dla nastolatków to literatura popularna, 
która bazuje na uproszczeniach i ujednoliceniach i chce dotrzeć do jak naj-
większego grona czytelników18. 

Celem tego artykułu będzie przedstawienie rezultatów badań autora nad 
literackimi portretami młodzieży, jakie wpisane są w twórczość prozatorską 
dla nastoletniego czytelnika. Prowadzone analizy zwrócą szczególną uwagę 
na zjawisko indywidualizacji postaci i przypisywanie im typowych cech. 
W tym celu wnikliwemu badaniu poddano kreacje nastoletnich bohaterów 
wybranych powieści. 

Mikołaj Wierzbicki, bohater 220 linii Małgorzaty Gutowskiej-Adam-
czyk19, jest gimnazjalistą, który nie lubi chodzić do szkoły i zdarza mu się 
wagarować. Jego niechęć można by wiązać z właściwą znacznej części mło-
dych ludzi tendencją do niezadowolenia i buntu z powodu konieczności 
wypełniania obowiązku szkolnego. Zachowanie Mikołaja ma jednak głębsze 
przyczyny, które wiążą się z poczuciem wyalienowania w klasie. Nastolatek 
nie nawiązał żadnych kontaktów z rówieśnikami i unika ich bliskości (np. 
w czasie przerwy odwraca się tyłem do społeczności szkolnej). Opór przed 
budowaniem nowych relacji interpersonalnych prawdopodobnie wynika 
z faktu, że o wyborze gimnazjum zdecydowali rodzice, którzy kierowali się 
prestiżem jak najlepszej placówki. W ten sposób oddzielili syna od przyja-
ciół, co mogło stać się dla niego traumatycznym doświadczeniem i wzbu-
dzić w nim niechęć do rodziców. Z tym wiązać się mogły kłamstwa, jakimi 
coraz częściej zaczął posługiwać się chłopiec wobec rodziny. 

Z czasem jednak Mikołaj przełamał wszystkie bariery, jakie go blokowały, 
i zyskał nowych znajomych, dzięki którym stał się człowiekiem dojrzalszym 
niż dotychczas. Poznany w sklepie muzycznym Makary rozbudził w nim 
chęć rozwoju umiejętności gry na perkusji i założenia własnego zespołu. 
Dzięki temu nastolatek zrozumiał, co jest jego życiową pasją. Muzyczne 
zainteresowania podzielił jeszcze z Kajtkiem, który na początku nie darzył 
go sympatią w szkole (powodem była kradzież Mikołajowi pałek do perku-
sji przez Kajtka). Nastolatkowie zaprzyjaźnili się, lecz ich znajomość była 
dość burzliwa. Z jeden strony przyczyniał się do tego niechętny stosunek 

18  Por. Słownik literatury popularnej, red. T. Żabski, Wrocław 2006; Książka dziecięca 1990–
2005: konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej, red. G. Leszczyński, D. Świerczyń-
ska-Jelonek, M. Zając, Warszawa 2006. 

19  Zob. M. Gutowska-Adamczyk, 220 linii, Warszawa 2011. 
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Kajtka do ojca-muzyka, a także jego choroba nowotworowa. Mikołaj musiał 
zatem zmierzyć się z dość trudnymi sytuacjami, które wymagały od niego 
opanowania emocji, okazania empatii i zrozumienia drugiego człowieka. 
Wszystkie próby zakończyły się pomyślnie, choć w ich trakcie pojawiały się 
różne dylematy, jak chociażby niechęć do wizyt na oddziale onkologicznym. 

W dojrzewaniu Mikołaja ważną rolę odegrała jeszcze Melania – szkolna 
koleżanka, która z czasem stała się jego dziewczyną. Gimnazjalistka pocho-
dziła z biednej rodziny, która mieszkała w altanie ogrodowej na działkach. 
Nastolatek początkowo potraktował informacje o jej sytuacji materialnej 
jako żart, nie mogąc uwierzyć w doświadczaną przez nią biedę. Taka postawa 
Mikołaja sprawiła dużą przykrość Melanii i wywołało to kryzys w ich rela-
cjach. Jednak z czasem młody mężczyzna wykazał się zrozumieniem sytu-
acji dziewczyny i wrażliwością na jej problemy. Załatwił dla niej używany 
telefon komórkowy, a w trakcie choroby jej młodszego rodzeństwa przy-
prowadził do altany lekarza. 

Nastoletni bohater 220 linii przedstawiony jest w kluczowym momencie 
dojrzewania, kiedy z małego dziecka staje się odpowiedzialnym człowie-
kiem. Pojawiający się w jego życiu ludzie i zdarzenia stawiają go niejed-
nokrotnie w sytuacji próby. Wybranie właściwych rozwiązań sprawia, że 
zyskuje przyjaźń i miłość. Jest to niewątpliwie typowe doświadczenie dla 
okresu adolescencji, bowiem wtedy człowiek osiąga dojrzałość i tworzy coraz 
trwalsze i bliższe związki międzyludzkie. Przypadek Mikołaja cechuje jed-
nak duży stopień indywidualizacji; przede wszystkim odnosi się to do jego 
dość niecodziennych problemów (ciężka choroba nowotworowa przyjaciela, 
dramatyczna sytuacja materialna dziewczyny). Poprzez nie prezentuje się 
jako ktoś wyjątkowy, choć napotykane sytuacje mają mu pomóc dojrzeć, 
do czego dążą wszyscy adolescenci. 

Interesujące wydają się dwa wizerunki: Józefa Pałysa i Ignacego Grzegorza 
Strzyby, młodzieżowych bohaterów cyklu powieściowego Jeżycjada 
Małgorzaty Musierowicz20. Obaj chłopcy nie są jedynymi głównymi posta-
ciami, ale zostali dość szczegółowo scharakteryzowani przez opinie narra-
tora i opisane zdarzenia, w których brali udział. Po lekturze zaledwie kilku 
fragmentów o Józefi e i Ignacym dostrzec można, że kreacje obu nastolatków 
oparte zostały na wyrazistym kontraście. Pierwszy z chłopców jest synem 
Idy i Marka Pałysów, którzy zawodowo realizują się jako lekarze. Ten fakt 
determinuje przydzielanie synowi wielu obowiązków, jak chociażby opieka 

20  Józef Pałys i Ignacy Grzegorz Strzyba występują m.in. w następujących utworach: M. Musie-
rowicz, Język Trolli, Łódź 2004; eadem, Żaba, Łódź 2005; eadem, Czarna polewka, Łódź 
2006; eadem, Sprężyna, Łódź 2008; eadem, McDusia, Łódź 2012; eadem, Wnuczka do 
orzechów, Łódź 2014.
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nad młodszym rodzeństwem (Łucją i Kazimierzem). Dzięki opiekuńczej 
aktywności Józef uczy się przede wszystkim odpowiedzialności za drugiego 
człowieka, cierpliwości i systematyczności. Nabyte w domu umiejętności 
i cechy pozwalają mu odnaleźć się w gronie rówieśników, wśród których 
cieszy się uznaniem. Szybko staje się kapitanem podwórkowej drużyny pił-
karskiej, która dzięki jego kierownictwu osiąga sukcesy sportowe. Nastolatek 
daje się też poznać jako człowiek odważny i silny, czego dowodzi chociażby 
przechodzenie bez lęku przez niebezpieczne miejsca w Poznaniu. Mimo tego 
Józef nie jest jeszcze w pełni dojrzałym człowiekiem, ponieważ zdarzają mu 
się zachowania nieprzemyślane (np. wkładanie do ust żarówki, ryzykowna 
kąpiel w jeziorze). Także brak swobody w komunikowaniu się z innymi 
utrudnia mu nieraz budowanie relacji z ludźmi. Zazwyczaj nastolatek nie 
wie, co powiedzieć, nawet w ważnych dla niego sytuacjach, jak rozmowa 
z dziewczyną, która mu się podoba. Jest zatem typem milczka, który woli 
coś razem robić, niż prowadzić konwersację. Trzeba tutaj zauważyć, że 
przedstawiony portret wpisuje się w stereotypowe postrzeganie mężczyzn, 
którym przypisuje się m.in. małomówność, siłę, odwagę i zainteresowanie 
sportem. Stosownie do tego przedstawiona została również kwestia diety, 
jaką preferuje młody Pałys: uwielbia mięso, a w szczególności kiełbasę, bez 
których nie wyobraża sobie żadnego posiłku. W ten sposób kreacja nasto-
latka staje się odzwierciedleniem stereotypu prawdziwego mężczyzny, suge-
rując osiągnięcie pełnej dojrzałości. Tak jednak nie jest, bowiem w chłopaku 
wciąż uaktywnia się dziecko szukające zabawy i niepewne własnych uczuć 
wobec innych (np. w stosunku do Agaty Janickiej). Można przypuszczać, 
że z czasem ten stan minie, na co dają nadzieję ukształtowane poczucie 
odpowiedzialności i coraz to nowe doświadczenia życiowe.

Przeciwieństwem Józefa jest jego kuzyn Ignacy – syn Gabrieli i Grzegorza 
Strzybów. Należy do ludzi gadatliwych, którzy posiadają wszechstronną 
wiedzę i chętnie chcą dzielić się nią z innymi. Przyczyn takiego zachowa-
nia upatrywać można w zamiłowaniu nastolatka do literatury, szczególnie 
antycznej, a także w licznych kontaktach z dorosłymi (np. dobre relacje 
łączą go z dziadkiem, któremu zawdzięcza pasję do czytania). Co ciekawe, 
Ignacy ma bardzo ograniczone stosunki z rówieśnikami, a do ich dalszego 
osłabienia przyczyniają się jeszcze liczne konfl ikty z Józefem, który naśmiewa 
się z odmienności swojego kuzyna. Na kartach powieści nie pojawia się ani 
jedna wzmianka o posiadaniu przez niego przyjaciela czy kolegi, mowa jest 
natomiast o próbach nawiązywania bliskości z dziewczętami. Żadna z tych 
relacji nie staje się jednak w pełni satysfakcjonująca dla obu stron, co wynika 
przede wszystkim z nadmiernej gadatliwości Ignacego i jego zachwytu 
poezją, polegającym na ciągłym cytowaniu różnych wierszy. Przeszkadza 
w tym również jego wrażliwość, która przyczynia się do odczytywania 
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zachowań innych przez pryzmat własnych emocji. I tak np. użycie przez 
McDusię słowa „żegnaj” przed jej wyjazdem do Francji traktuje jako odtrą-
cenie go i brak perspektyw na dalszą znajomość. Taka interpretacja wpędza 
go w poczucie rozpaczy z powodu nieszczęśliwej miłości, co skutkuje natręt-
nymi myślami i brakiem działań w celu rozwiązania problemu. Taka kreacja 
nastoletniego bohatera staje w opozycji do stereotypowego postrzegania 
mężczyzn i właściwie nabiera znamion kobiecości. Z drugiej strony Ignacy 
odznacza się trzeźwością umysłu i odwagą, co nieraz pozwala mu uporać 
się z trudną sytuacją. Dzieje się tak chociażby podczas pobytu nad jeziorem, 
kiedy kąpiącego się Józefa łapie skurcz i zaczyna się topić. Wówczas ratuje 
go i nic nie mówi dorosłym o nieodpowiedzialnym zachowaniu kuzyna. 
Takie epizody sprawiają, że Ignacy dowodzi swojej dojrzałości i męskości. 
Warto zauważyć, że w ten sposób Musierowicz kreśli niestereotypowy wize-
runek młodego mężczyzny, który mimo wrażliwości potrafi  przeciwstawić 
się trudnym sytuacjom. W ten sposób portret przełamuje utrwalone sądy 
o młodych mężczyznach, ale nie krytykuje ich i nie poddaje wartościowa-
niu, traktując wizerunki Józefa i Ignacego jako alternatywy. 

Iza, zwana Anoreczką, to tytułowa bohaterka powieści Marty Fox21, 
mającej formę dziennika nastolatki. Dziennik jako zbiór zapisków, „któ-
rych zadaniem jest utrwalanie bieżących wydarzeń”22, umożliwia wgląd 
w sposób odbioru rzeczywistości przez autora, co może pomóc zrozumieć 
jego zachowanie. Wybrany sposób narracji pozwala więc na ukazanie syl-
wetki nastoletniej dziewczyny z jej własnej subiektywnej perspektywy. Iza 
czuje się bardzo osamotniona i odrzucona przez grono rówieśników, co 
uzasadnia skierowaną wobec niej zazdrością. Dziewczyna jest początkującą 
modelką o szczupłej fi gurze i ma dużo pieniędzy na własne potrzeby. Nie 
zauważa jednak, że wrogość otoczenia to efekt trzymania się z boku grupy 
i odbierania wszelkich komentarzy jako zawistnych ataków. Błędna inter-
pretacja własnej sytuacji najprawdopodobniej wiąże się z niskim poczuciem 
wartości, z którym ma problem nastolatka. Mogła się do tego przyczynić 
sytuacja rodzinna – funkcjonowanie w rozbitej rodzinie. Z jednej strony 
Iza ma kontakt z kochającym ojcem, który martwi się o nią, z drugiej zaś 
znajduje się pod ogromnym wpływem matki, która za wszelką cenę chce 
zaplanować córce karierę: umawia ją na castingi, pilnuje diety i dba o jej 
wygląd zewnętrzny. Zupełnie nie okazuje jej miłości i nie interesuje się 
jej rozterkami. Stąd też nieustanny kontakt z taką osobą pogłębia frustra-
cje i blokuje pozostałe relacje interpersonalne dziewczyny. Nastoletnia Iza 
przyjmuje coraz bardziej egoistyczną postawę i pragnie osiągnięcia sukcesu 

21  Zob. M. Fox, Iza Anoreczka, Łódź 2010.
22  Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 2008, s. 118.
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zawodowego, tracąc racjonalne spojrzenie na życie. Szczególnie niepokojący 
wydaje się jej sposób żywienia, który ma celu ciągłe zmniejszanie masy ciała 
i może stanowić początek anoreksji. To, co przeżywa Iza, jest to przykład 
kryzysu, który niejednokrotnie towarzyszy okresowi dojrzewania. Młodzi 
ludzie doświadczają zaburzenia hierarchii wartości i próbują realizować 
swoje cele, nie bacząc na ich konsekwencje. Izie udaje się jednak rozpocząć 
naprawę sytuacji, do czego przyczynia się znajomość z Borysem. Razem spę-
dzają czas wolny i chłopak wprowadza ją w grono rówieśników, które szybko 
akceptuje nowicjuszkę. Można przypuszczać, że nawiązane relacje ułatwią 
jej zmianę spojrzenia na świat, ludzi i samą siebie. Tym samym wróci Iza 
na właściwą drogę, prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości. Kreacja nastolet-
niej dziewczyny wpisuje się w psychologiczny portret typowych adolescen-
tów. Bohaterka musi poradzić sobie z osamotnieniem i presją matki, która 
oczekuje od córki kariery modelki. Trzeba tutaj zauważyć, że wielu młodych 
ludzi marzy o satysfakcjonującym życiu zawodowym i niekiedy może ono 
stać się ważniejsze niż chociażby zdrowie czy bliscy. Fox pragnie ukazać, jak 
może czuć się taka osoba, i zachęcić do refl eksji nad własnymi wyborami. 

Michalina, nazywana Misią, jest początkującą gimnazjalistką, której 
historię Beata Ostrowicka prezentuje w swojej powieści Misia rządzi23. 
Nastolatka od samego początku utworu daje się poznać jako osoba wyra-
chowana, której zależy na jak najlepszym wizerunku i osiąganiu osobistych 
korzyści. Tej postawie porządkowane są wszelkie zachowania Misi, jak 
i jej stosunek do innych. Zawiera znajomość z Sonią, która jest skromną, 
szczerą i ambitną nastolatką. Przyjaźń okazywana przez tytułową bohaterkę 
jest jednak całkowicie fałszywa, służy bowiem przede wszystkim stworze-
niu pozorów dla matki, że zadaje się z właściwym towarzystwem. Trzeba 
zauważyć, że dziewczęta faktycznie nie spędzają ze sobą zbyt dużo czasu. 
Jednakże Misia wielokrotnie wszystkie swoje wyjścia z domu tłumaczy 
spotkaniami z Sonią. Sytuacja ulega zmianie, kiedy okazuje się, że przyja-
ciółka mieszka w pobliżu Mikołaja – chłopaka cieszącego się dużym zain-
teresowaniem dziewcząt. Wówczas Misia coraz chętniej zaczyna odwiedzać 
swoją przyjaciółkę, co jednoznacznie wskazuje na jej interesowność i brak 
szczerych intencji. Znamienny jest również sposób traktowania Sonii przy 
innych znajomych, przed którymi nastolatka niechętnie przyznaje się do 
tej przyjaźni. W sytuacjach konfrontacyjnych dziewczyna stara się uspra-
wiedliwiać znajomość zmyślonymi powodami, jak chociażby współczuciem 
dla trudnej sytuacji domowej Sonii. W ten sposób chce zyskać akceptację 
w gronie rówieśniczek, które imponują jej podążaniem za aktualną modą, 
imprezowaniem i zainteresowaniem chłopakami. Podobny brak szczerości 

23  Zob. B. Ostrowicka, Misia rządzi, Łódź 2011.
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prezentuje Misia w relacji z Mikołajem. Czternastolatka na różne sposoby 
próbuje pochwalić się związkiem z przystojnym chłopakiem (np. planuje 
„omyłkowy” telefon do koleżanki, aby wspomnieć o randce z Mikołajem) 
i udawać szczęśliwą, choć tak naprawdę nie mają zbyt dużo wspólnych zain-
teresowań i nie łączy ich głębsze uczucie. Nieszczerość widać również w jej 
relacjach rodzinnych, którymi Misia próbuje manipulować. Od troskliwej 
babci wyłudza pieniądze na prezent dla Sonii, ale rzeczywiście przeznacza 
je na własne potrzeby. I tak wszystkie kontakty interpersonalne nastolatki 
opierają się na kłamstwie, które wprowadza wiele napięć (m.in. trzeba pilno-
wać, co komu powiedziało się, aby nie popełnić pomyłki). Można stwierdzić, 
że Miśka ewidentnie nie zachowuje się jak dojrzała dziewczyna, ale raczej 
jak rozkapryszone dziecko, które myśli wyłącznie o swoich potrzebach. 
Jej życie, mimo iż wypełnione wieloma atrakcjami i kontaktami z dużym 
gronem znajomych, nie przynosi radości. Misia wraz z rozwojem fabuły 
dostrzega, że wyrachowane postępowanie najwięcej szkody wyrządza jej 
samej. Uświadamia to sobie w trakcie rozmowy z mamą, kiedy zauważa, że 
najbardziej okłamuje siebie. Jest to bardzo istotny moment w budowaniu 
portretu bohaterki, gdyż świadczy o początku jej przemiany. Zrozumienie 
popełnianych błędów stanowi ważny krok w procesie osiągania dojrzałości, 
który wiąże się z przeobrażeniami osobowościowymi i wykrystalizowaniem 
nowych postaw.

Przybliżenie literackich portretów wybranych nastolatków pozwala 
zauważyć, że są oni postaciami dynamicznymi, które zmieniają się wewnętrz-
nie w toku następstwa zdarzeń. U przedstawionych bohaterów zmiana ta 
polega na stopniowym zbliżaniu się do pełnej dojrzałości. W niektórych 
przypadkach dojrzewanie przebiega powoli, w innych natomiast wiąże się 
z napotykanymi trudnymi sytuacjami, które wymagają szybkiej reakcji. Taki 
obraz współczesnych bohaterów młodzieżowych wpisuje się w wizerunek 
rzeczywistych młodych ludzi, który został opisany na podstawie badań 
psychologicznych, socjologicznych czy antropologicznych. Trzeba jednak 
wyraźnie podkreślić, że stanowi on pewną ramę, którą wypełnia indywi-
dualność poszczególnych postaci. Każda z nich staje przed innymi pro-
blemami i musi zmierzyć się z odmiennymi sytuacjami. Tym samym nie 
można mówić o jednym uogólnionym, typowym portrecie bohatera mło-
dzieżowego, ponieważ jest on tak zróżnicowany, że tworzy wiele odmien-
nych obrazów. Indywidualizacja kreacji postaci sprawia, że stają się one 
bardziej podobne do rzeczywistych ludzi, których dojrzewanie przypada 
na początek XXI w.
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Summary

Dominik Borowski
Th e teenager, that is a child maturing into an adult person... Portrait(s) of 

the modern teenage hero in the latest prose for young people
Th e aim of this article is to analyse the literary portraits of young heroes who appear in 
the latest prose for teenagers. Th e fi rst part of the text presents the results of research 
on teenagers, in which the refl ections of sociologists, psychologists, educators and 
anthropologists are discussed. Th e remainder of the article consists of an analysis and 
interpretation of the literary portraits of young heroes. Special attention here has been 
paid to individualization and generalization in the creation of the characters.



Małgorzata Ratajczyk
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

„Baśniowe dziecko” – substancjalne i funkcjonalne 
aspekty postaci dziecięcych w baśni tradycyjnej

Pytanie o kondycję „baśniowego dziecka” wiąże się bezpośrednio z pyta-
niami o status tekstów zwanych baśniami – ich pochodzenie, związek 
z innymi opowieściami ludzkości, literackość, funkcje, a zwłaszcza o ich 
odniesienie do rzeczywistości. Czytelnicza codzienność ujawnia bowiem, 
iż „baśniowe dzieci” i ich „baśniowe sprawy” są na różne sposoby obecne 
w życiu dzieci współczesnych i tym samym skłania do refl eksji nad tym, 
po co i czyj świat baśń pokazuje. Na pozór baśniowa fantastyka odma-
wia baśniowemu światu prawa do referencyjności, a racjonalnie myślący 
odbiorca nie od razu dostrzega związek między rzeczywistością przedsta-
wioną w baśni a światem zewnętrznym. Możliwość przypisania baśniom 
funkcji poznawczej jest jednak faktem. Pomijając w tym miejscu szczegó-
łowe rozważania nad specyfi ką baśni jako gatunku literackiego, w charak-
terze okoliczności uzasadniającej „odnośność” obu światów wskazać należy 
wspólne dla wszystkich tekstów literackich przekonanie o prezentacyjno-
ści kreowanego w nich świata w stosunku do rzeczywistości spoza dzieła. 
Katarzyna Rosner podkreśla, że prezentacyjność ta (relacjonarność) wynika 
z samej jakości świata literackiej fi kcji, który nigdy nie stanowi odwzorowa-
nia rzeczywistości zewnętrznej, lecz będąc jej uschematyzowanym mode-
lem, w rozmaity sposób do niej nawiązuje. Relacja ta jest także, według 
Rosner, podstawowym warunkiem czytelności, zrozumiałości tekstu lite-
rackiego i ujawnia się zarówno w przypadku kreacji świata analogicznego 
(podobnego do rzeczywistego), jak i niedookreślonego, zdeformowanego 
czy fantastycznego1. Henryk Markiewicz zjawisko to określa mianem repre-
zentacji, w ramach której do „reprezentowania pewnych dziedzin świata 
realnego (danego empirycznie)” pretendują – wyznaczone za pomocą zdań 

1  Por. K. Rosner, Świat przedstawiony a funkcja poznawcza dzieła literackiego, w: Problemy 
teorii literatury, Seria 2, Wrocław 1987, s. 76, 92.
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fi kcjonalnych – wyższe układy znaczeniowe, tj. postacie, przedmioty, zda-
rzenia, procesy i stany, związki przyczynowe i funkcjonalne2.

Ryszard Szatkowski, korzystając z koncepcji Rosner oraz ustaleń 
Markiewicza, proponuje dychotomiczne postrzeganie świata przedstawio-
nego oraz postaci zaludniających ten świat – w formie reprezentacji ana-
logicznej, gdy świat i postacie wykazują podobieństwo do rzeczywistości 
obiektywnej, oraz jako reprezentację symboliczną, kiedy tego podobieństwa 
nie wykazują3. W przypadku baśni relacja między baśniowym światem 
przedstawionym a światem realnym jest jednak bardziej skomplikowana. Ze 
względu na obecność pierwiastka fantastycznego (zjawiska, postacie, przed-
mioty, zdarzenia nieprawdopodobne i nieobserwowalne empirycznie) relacja 
ta nie jest wyłącznie relacją opartą na reprezentacji analogicznej. Z drugiej 
zaś strony za sprawą obecnych w nim pierwiastków realistycznych świat 
przedstawiony w baśni ma również tylko częściowo charakter reprezentacji 
symbolicznej. A zatem specyfi ka baśniowego świata – podobnego do real-
nego i niepodobnego zarazem, prawdopodobnego i nieprawdopodobnego 
– dopuszcza możliwość rozszerzenia, jak piszą Szatkowski i Rosner, repre-
zentacji analogicznej na jego całość, niezależnie od nieprawdopodobieństwa 
niektórych elementów4. Jak się wydaje, ta właśnie dwoistość baśniowego 
świata oraz możliwość pełnego, bezwarunkowego przyjęcia obu wymia-
rów baśniowej rzeczywistości sprawia, że dla współczesnego dziecięcego 
odbiorcy (i nie tylko) jest on równie intrygujący, co oczywisty. Co więcej, 
jako reprezentacja tekstowa (językowa) baśń jest jednocześnie składnikiem 
rzeczywistości empirycznej i w ten sposób współtworząc przestrzeń życiową 
dziecka, staje się niezbywalną jej częścią. Diana Gittins w Historii konstruk-
tów dzieciństwa podkreśla, że „reprezentacje są «bardziej rzeczywiste» niż 
rzeczywistość, którą mają przedstawiać lub odzwierciedlać”5. Sugestia ta 
zdaje się wyjaśniać, przynajmniej w jakieś części, siłę oddziaływania baśnio-
wych światów na kolejnych jej odbiorców – słuchaczy i czytelników.

Podejmując próbę pokazania postaci dziecka jako jednego z elemen-
tów baśniowego świata przedstawionego, przede wszystkim określić należy 
specyfi kę gatunkową oraz zakres poddanego analizie materiału literackiego. 

2  Zob. H. Markiewicz, Fikcja w dziele literackim a jego zawartość poznawcza, w: idem, Główne 
problemy wiedzy o literaturze, Kraków 1980, s. 143–147.

3  Por. R. Szatkowski, Konstrukcja bohatera a świat przedstawiony, „Litteraria”1984, t. 16, 
s. 154–156.

4  Zob. ibidem, s. 157–158; K. Rosner, op. cit., s. 90–92.
5  Gittins pisze o „potężnej mocy oddziaływania” reprezentacji wizualnych, jednak podkreśla, 

że idea reprezentacji „odnosi się zarówno do tekstów jak i obrazów”. Zob. D. Gittins, 
Historia konstruktów dzieciństwa, w: Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem, oprac. 
M.J. Kehily, Kraków 2008, s. 48–49. 
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W tym wypadku kontekst percepcyjny oraz pytanie o relacje między rze-
czywistością przedstawioną w dziele a rzeczywistością spoza dzieła stanowią 
kryterium odrębności baśni tradycyjnej oraz decydują o wyborze badanych 
tekstów. Zważywszy na bardzo odległą przeszłość baśni (czas powstawania 
opowieści zwanych mitami6), pojawienie się jej wśród artefaktów literackich 
w Europie dopiero w XVII w. (moda na baśń salonową popularyzującą wątki 
baśni ludowych7) i wyraźną obecność zaledwie od początku XIX  w., oraz 
jej długotrwałą żywotność w przekazie folklorystycznym8, termin „baśń tra-
dycyjna” za sprawą określenia „tradycyjna” wysuwa na pierwszy plan kwe-
stię kształtowania odbioru i tworzenia tekstów baśniowych zarówno przez 
międzygeneracyjny przekaz wzorów zachowań i sposobów myślenia, jak 
i aprobatywny stosunek ludzi do przeszłości9. W swojej strukturze gatun-
kowej baśń zawiera bowiem ślady wielu utrwalonych uproszczeń wynika-
jących z jej pierwotnej oralności (np. stały układ zdarzeń, jednowymiarowy 
bohater, zdialogizowanie i ascetyzm narracji) oraz cechy stałe, powtarza-
jące się we wszystkich tekstach, niezależnie od występujących w nich cech 
zmiennych, fakultatywnych. Możliwość wyznaczenia literackiego paradyg-
matu gatunkowego za pośrednictwem cech inwariantnych (niezmiennych) 
zakłada typologiczna koncepcja gatunku literackiego10. W przypadku baśni 
nazwanej tradycyjną do takich cech zaliczyć należy: fantastyczność, formuły 
inicjalne i fi nalne, stały repertuar motywów i wątków, dynamizm akcji, pro-
stotę fabuły, schematyzm postaci oraz happy end i katechizmową etykę11.

Na miano baśni tradycyjnych zasługują zatem te, w których wystę-
pują wymienione cechy inwariantne, i o których jednocześnie wiadomo 
na pewno, że pojawiły się w środowisku literackim w wyniku świadomego 
opracowania ludowych przekazów, a także same podlegały wielokrotnie 

6  Por. E. Mieletinski, Poetyka mitu, przeł. J. Dancygier, Warszawa 1981, s. 324–328; W. Propp, 
Nie tylko bajka, przeł. D. Ulicka, Warszawa 2000, s. 130–175. 

7  Por. R. Stiller, Posłowie, w: M.C. d’Aulnoy, Baśnie czarodziejskie, przeł. R. Stiller, Warszawa 
1987; J. Krzyżanowski, W świecie bajki ludowej, Warszawa 1980, s. 142–144; R. Waksmund, 
Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej, Wrocław 2000, s. 189–197.

8  V. Wróblewska, Przemiany gatunkowe polskiej baśni literackiej XIX i XX wieku, Toruń 
2003, s. 24.

9  W tym miejscu korzystam z pojęcia „tradycja” w rozumieniu J. Szackiego, tj. w ujęciu 
czynnościowym, przedmiotowym i podmiotowym. Zob. J. Szacki, Tradycja: przegląd pro-
blematyki, Warszawa 1971, s. 97–98.

10  Zob. S. Sawicki, Gatunek literacki: pojęcie klasyfi kacyjne, typologiczne, politypiczne?, w: Pol-
ska genologia literacka, red. D. Ostaszewska, R. Cudak, Warszawa 2007, s. 13–41. 

11  Szerzej na temat baśni tradycyjnej oraz jej cech inwariantnych zob. M. Ratajczyk, Baśnie 
kaliskie wobec cech inwariantnych swego gatunku, w: Dziedzictwo kulturowe miasta Kali-
sza i regionu Południowej Wielkopolski, t. 1, red. S. Kowalska, Poznań–Kalisz 2011, 
s. 136–156.
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zabiegom upowszechniania i „tradowania”, stając się w końcu swoistym 
kanonem baśniowym. Są to: opracowane i wydane przez Charles’a Perraulta 
pod koniec XVII w. (1697) Historie lub baśnie z przeszłości z morałem. Bajki 
mej matki Gęsi oraz zebrane i opracowane pod względem fi lologicznym 
przez braci Jacoba i Wilhelma Grimmów na początku XIX w. (1812) Baśnie 
domowe i dziecięce12. W niniejszym artykule badaniu poddane zostały pol-
skie edycje tych zbiorów, tj. Baśnie braci Grimm, wydane w 1989 r. w prze-
kładzie Emilii Bielickiej i Marcelego Tarnowskiego oraz Baśnie, czyli opo-
wieści z dawnych czasów Ch. Perraulta, wydane w 2010 r. w przekładzie 
Barbary Grzegorzewskiej13. 

Wśród tekstów omawiających zjawisko baśni w wymiarze genologicz-
nym, genetycznym, porównawczym czy też w kontekście coraz liczniej-
szych współcześnie jej zastosowań i przeobrażeń trudno w istocie znaleźć 
takie, które podejmowałyby kwestię dziecięcego bohatera baśni. Z polskich 
badaczy właściwie tylko Dorota Simonides wprost odnotowała, iż w gro-
nie baśniowych bohaterów, w przeważającej większości będących mło-
dymi ludźmi, bardzo rzadko zdarzają się dzieci14. O dziecięcym bohaterze 
baśni literackiej wspomina też Ryszard Waksmund, omawiając niemiecką 
baśń romantyczną i od dziecięcego bohatera wyprowadzając jej kwalifi -
kację jako baśni dziecięcej15. A zatem próba uporządkowania spostrzeżeń 
na temat postaci dziecięcych w baśni sprowadza się do zebrania informacji

12  Mniej więcej w tym samym czasie pojawiły się w Europie inne zbiory baśni, jednak ich 
popularność i rozpowszechnienie – wówczas i obecnie – były i są znacząco mniejsze, o czym 
świadczy chociażby ich rzadka obecność na rynku wydawniczym oraz w przestrzeni mię-
dzytekstowych nawiązań. Z tego względu cykl Przyjemne noce Gianfrancesco Straparoli, 
zbiór Baśń nad baśniami, czyli Festyn tłuścioszek Giambattisty Basilego, Baśnie z tysiąca 
i jednej nocy w tłumaczeniu A. Gallanda, Klechdy, starożytne podania i powiastki ludu 
polskiego K.W. Wójcickiego, Bajarz polski. Zbiór baśni, powieści i gawęd ludowych A.J. Gliń-
skiego nie zostały poddane analizie w niniejszym artykule. 

13  Baśnie braci Grimm, przeł. E. Bielicka, M. Tarnowski, t. 1–2, Warszawa 1989; Ch. Perrault, 
Baśnie, czyli opowieści z dawnych czasów, przeł. B. Grzegorzewska, Olsztyn 2010. Omó-
wienie recepcji oraz polskich edycji baśni zebranych przez W. i J. Grimmów oraz Ch. Per-
raulta wykracza poza ramy niniejszego artykułu. Warto zaznaczyć, iż docierały one do 
polskich odbiorców w postaci anonimowych, mniej lub bardziej swobodnych, przekładów 
i opracowań. Za pierwsze autorskie tłumaczenie baśni Grimmów uznać można wydane 
pod koniec XIX w. w przekładzie Zofi i Antoniny Kowerskiej Bajki domowe i dziecinne, 
za pierwszy polski przekład baśni Perraulta uznaje się natomiast wydane w 1961 r. w tłu-
maczeniu Hanny Januszewskiej Baśnie Babci Gąski 1697.

14  D. Simonides, Fantastyka baśni i innych tekstów folklorystycznych w życiu dziecka, w: Baśń 
i dziecko, oprac. H. Skrobiszewska, Warszawa 1978, s. 124.

15  Zob. R. Waksmund, op. cit., s. 194–196. Omówienie specyfi ki „baśni literackiej” wykracza 
poza ramy niniejszego artykułu i nie jest bezpośrednio związane z jego tematem, a jej 
dziecięcy bohater posiada zupełnie odmienny status i proweniencję.
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na temat baśniowych bohaterów w ogóle16. W opracowaniach przede wszyst-
kim mówi się o ich „dziwnej jednostronności”, schematyczności, typowo-
ści (Trzynadlowski, Skotnicka) czy wręcz konturowości (Simonides). Tak 
ukształtowane postacie są, zdaniem badaczy baśni, modelami pewnych 
struktur psychicznych bądź typów społecznych (Trzynadlowski), typów 
ludzkich (Skotnicka) czy też wzorcami osobowymi dostarczającymi wzo-
rów postępowania (Simonides). Zwracając uwagę na brak zindywidualizo-
wania bohaterów baśniowych, niektórzy badacze podkreślają także zupełny 
brak wymiaru psychologicznego (motywacja, dylematy) w ich konstrukcji 
i działaniach (J. Krzyżanowski)17. Typowość i apsychologiczność bohaterów 
wynika ze swoistego dla baśni, co zaznacza większość badaczy, sposobu ich 
przedstawiania, tj. w ramach tzw. charakterystyki pośredniej. Bohaterowie 
baśniowi ujawniają bowiem swoje atrybuty na ogół w toku akcji, zacho-
wując się w konkretny sposób, dokonując takich, a nie innych czynów 
(Simonides, Ługowska). W przeważającej większości tekstów charaktery-
styka bezpośrednia postaci, jeżeli występuje, ogranicza się do zamkniętej 
liczby epitetów o charakterze indeksalnym (Ługowska). Specyfi kę baśnio-
wego bohatera niektórzy z badaczy widzą także w jego opozycyjności lub 
kontrastowości wobec walorów lub działań innych postaci występujących 
w baśniach (Simonides). Baśniowy bohater jako nosiciel konkretnej cechy 
jest bowiem skonfrontowany ze swoim „partnerem”. Jeśli wyróżnia go mały 
wzrost, dobroć lub roztropność, to wyłącznie na tle potężnego rozmiaru, 
zła lub głupoty zogniskowanych w osobie jego bezpośredniego współto-
warzysza lub oponenta. Jak pisze Jolanta Ługowska, kontrastowość postaci 
baśniowych wyrażać się może także w braku lub stonowaniu cechy boha-
tera u postaci dopełniających parę lub trójkę, bohater jest wtedy pozytywnie 
nacechowany w stosunku do np. swojego rodzeństwa. Niektórzy badacze 
opozycyjność postaci baśniowych widzą w układzie bohater – jego prze-
ciwnik (Wróblewska), co nieodparcie nasuwa skojarzenie z Proppowską 

16  Por. J. Krzyżanowski, op. cit.; J. Ługowska, Bajka magiczna jako tworzywo literatury, Wro-
cław 1981; G. Skotnicka, Znaczenie baśni regionalnych na przykładzie tekstów o morzu 
i wybrzeżu, w: Baśń i dziecko…, s. 90–110; D. Simonides, op. cit.; J. Trzynadlowski, Racjo-
nalizm baśni, w: idem, Studia literackie, Wrocław 1955; V. Wróblewska, op. cit.

17  Na gruncie nauki o literaturze funkcjonuje rozróżnienie między postaciami literackimi 
określanymi jako „typy” (będącymi nosicielami cech właściwych danej grupie społecznej 
lub cech osobowych godnych naśladowania, bądź też cech jedynie charakterystycznych 
dla określonej konstrukcji bohatera literackiego) i postaciami określanymi mianem „cha-
rakterów” (wyraziście zindywidualizowanymi, wyposażonymi w szereg konkretnych cech 
osobowościowych oraz powiązanych z nimi norm moralnych i zasad postępowania).W kon-
tekście tego podziału baśniowi bohaterowie są typami. Zob. Słownik terminów literackich, 
red. M. Głowiński i in., Wrocław 1998, s. 76, 595.
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koncepcją funkcji postaci w bajce magicznej, a zwłaszcza z kręgiem dzia-
łań antagonisty18. 

Badanie postaci literackich ma swoją bogatą przeszłość, dostarczyło 
wielu istotnych dla różnych gałęzi nauki o literaturze spostrzeżeń i dys-
ponuje całkiem sporym wachlarzem metod badawczych19. Dla analizy 
i opisu postaci dziecięcych zaludniających przestrzeń świata przedstawio-
nego w baśni tradycyjnej najbardziej przydatna wydaje się propozycja 
Ryszarda Szatkowskiego, zamieszczona w artykule Konstrukcja bohatera 
a świat przedstawiony. Propozycja ta wpisuje się w model analizy struktu-
ralistycznej, hipotetycznie odpowiedniej dla tekstów baśniowych z uwagi 
na ich genetyczno-genologiczną „skazę”, tj. obciążenie niemal odwiecz-
nym „przymusem” powielania cech inwariantnych, wzajemnego zapętla-
nia się poszczególnych elementów struktury czy maksymalnego (jak chce 
Władimir Propp) sfunkcjonalizowania. Szatkowski przyjmuje, iż postać – 
niezależnie od swego modelowego charakteru i potencjalnej referencyjności 
wobec rzeczywistości pozaliterackiej – jest przede wszystkim „elementem 
świata przedstawionego, jego jednostką konstrukcyjną, całością zbudowaną 
z motywów i podporządkowaną regułom kompozycji”20. W związku z tym 
proponuje badać ją w dwóch aspektach – substancjalnym i funkcjonalnym. 
Określenie wymiaru substancjalnego postaci polega na stworzeniu jej ryso-
pisu, czyli wskazaniu cech dystynktywnych w odniesieniu do wyglądu i oso-
bowości (ikonizujących, jak pisze, niejako wizerunek człowieka w bohaterze 
literackim) oraz ustaleniu tzw. cech osobowych, czyli imienia, nazwiska, 
zaimka osobowego, płci, wieku, narodowości, zawodu oraz cech szczegól-
nych. Określenie wymiaru funkcjonalnego polega natomiast na pokazaniu 
wzajemnych zależności pomiędzy postaciami a innymi fi gurami seman-
tycznymi – fabułą, przestrzenią, czasem, narratorem, ich nakładaniu się 
i współfunkcjonowaniu21. Jest to w zasadzie konsekwencja zjawiska inter-
ferencji, o którym pisze Anna Martuszewska, prowadzącego w przypadku 

18  Por. W. Propp, Morfologia bajki magicznej, przeł. P. Rojek, Kraków 2011. Warto w tym 
miejscu przywołać podstawową ideę koncepcji Proppa, według której istota baśni zawiera się 
w powtarzalności określonych działań postaci. Podstawowy wzorzec fabularny bajki magicz-
nej wyznacza układ 31 funkcji realizowanych przez 7 postaci. Zob. ibidem, s. 27–62, 75. 

19  Przegląd propozycji badawczych i ustaleń wynikających z refl eksji nad postacią literacką 
wykracza poza ramy niniejszego artykułu. Dużą ich część prezentują artykuły H. Markie-
wicza i E. Kasperskiego. Zob. H. Markiewicz, Postać literacka i jej badanie, „Pamiętnik 
Literacki” 1981, z. 2, s. 147–162; E. Kasperski, Między poetyką i antropologią postaci: szkic 
zagadnień, w: Postać literacka: teoria i historia, red. E. Kasperski, B. Pawłowska-Jądrzyk, 
Warszawa 1998, s. 9–41.

20  R. Szatkowski, op. cit., s. 159.
21  Ibidem, s. 160–162.
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bohaterów literackich do wzmocnienia, osłabienia lub wyciszenia ich cech22. 
Szatkowski zaznacza również, iż postacie literackie rozpatrywane zarówno 
w kontekście zewnątrzliterackim (jako modele rzeczywistości realnej), jak 
i wewnątrzliterackim (jako elementy struktury świata przedstawionego) 
mogą mieć charakter werystyczny, homologiczny lub typowy. W pierw-
szym przypadku odznaczają się wyższym stopniem uszczegółowienia, zin-
dywidualizowaniem i zdolnością do wywoływania wyobrażeń wyglądów 
„określonych osób realnych”, w drugim – wyższym stopniem uogólnienia, 
odtwarzaniem cech istotnych i wzorcowych dla „struktur osobowych czy 
prawidłowości personalnych” ludzi rzeczywistych, w trzecim – stanowią 
szczególną kombinację cech ogólnych i szczegółowych23.

Określenie „substancjalności” baśniowego bohatera dziecięcego wymaga 
w pierwszej kolejności doprecyzowania pojęcia „dziecko” oraz podania 
ram czasowych i etapów obejmujących jego rozwój. Według Diany Gittins 
dziecko to osoba niedorosła, której status mogą wyznaczać: prawo, wiek 
chronologiczny, fi zyczna i/lub seksualna dojrzałość24. W jego rozwoju 
fi zyczno-psychicznym należy wyróżnić, zdaniem Wincentego Okonia, nastę-
pujące okresy: niemowlęctwo (0–1,5 roku), poniemowlęctwo (1,5 roku – 
2–3  lata), wczesne dziecięctwo (3–6 lat), późne dziecięctwo (dziewczynki: 
6–10 lat, chłopcy: 6–12 lat) i adolescencję (dziewczynki: 11–16 lat, chłopcy: 
13–18  lat)25. Zastosowanie tych kryteriów do przeglądu baśniowych boha-
terów dziecięcych pokazuje, że w analizowanych baśniach tradycyjnych, 
obecnych w zbiorach braci Grimm i Perraulta, brak dzieci w wieku ponie-
mowlęcym (1,5–3 lata). Bardzo rzadko pojawiają się w nich dzieci w wieku 
niemowlęcym (0–1,5 roku) i okresie wczesnego dzieciństwa (3–6 lat). Nieco 
więcej baśniowych bohaterów można zaliczyć do grupy wiekowej nazywanej 
późnym dzięcięctwem (6–12 lat). Równie sporadycznie występuje w baśni 
tradycyjnej dziecko jeszcze nienarodzone, wyczekiwane. Najliczniejszą jed-
nak grupę stanowią starsze dzieci znajdujące się w okresie adolescencji 
(osiągania dojrzałości płciowej), czyli córki (królewny) na wydaniu lub 
poślubiające królewicza i chłopcy (często królewicze) szukający żony bądź 
otrzymujący ją (królewnę) w nagrodę. Sporo baśniowych dzieci pokaza-
nych jest w dłuższym niż jeden okresie rozwoju. Najwięcej takich „dwu-
etapowych” bohaterów dotyczy okresów wczesnego i następującego po 
nim późnego dzieciństwa (są to dzieci obojga płci bądź tylko chłopcy), 
a także adolescencji i dorosłości (przeważają chłopcy), nieco mniej natomiast 

22  Podaję za: ibidem, s. 161.
23  Ibidem, s. 159.
24  D. Gittins, op. cit., s. 45.
25  W. Okoń, Mały słownik pedagogiczny, Warszawa 2001, s. 86.
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reprezentuje późne dzieciństwo i powiązaną z nim adolescencję (domi-
nują dziewczynki). Analiza cech osobowych dziecięcych bohaterów baśni 
tradycyjnej ujawnia także, iż bardzo rzadko występuje wśród nich dziecko 
o nieokreślonej płci, a relacja liczbowa między dziewczynkami i chłopcami 
w badanych tekstach jest niemal równa, ponieważ tylko nieznacznie prze-
ważają w tym gronie dzieci płci żeńskiej. 

Obok wieku i płci, zestaw „danych osobowych” dziecięcego bohatera 
powinny, według koncepcji Szatkowskiego, dopełniać imię (nazwisko) oraz 
cechy szczególne. „Baśniowe dzieci” nie posiadają jednak znaków szcze-
gólnych, są nijakie z wyjątkiem kilku przypadków, kiedy wyróżniający 
element wyglądu jednocześnie motywuje imię postaci, jak np. biała cera 
Śnieżki, czerwona czapeczka Czerwonego Kapturka, obsypana popiołem 
suknia Kopciuszka, patchworkowa peleryna Wieloskórki, zminiaturyzo-
wane rozmiary Paluszka. W analizowanych tekstach brak nie tylko nazw 
własnych i specyfi cznych cech postaci, ale i określeń charakteryzujących 
wygląd czy psychikę dzieci zakwalifi kowanych do wymienionych wcze-
śniej grup wiekowych – na ich stadium rozwoju wskazuje bowiem jedynie 
rodzaj aktywności podejmowanej w toku fabuły. Za cechę szczególną nie 
można również przyjąć stereotypowego piękna królewien oraz najmłodszych 
córek, ponieważ dotyczy ono całej klasy baśniowych bohaterek. Świadczy 
o tym występowanie już na drugim miejscu pod względem częstotliwości 
ujawniania zasadniczej cechy dziecięcego bohatera – piękna zewnętrznego, 
powiązanego dodatkowo z pięknem charakteru, czyli dobrocią (dotyczy to 
w większości przypadków dziewczynek, a wśród nich głównie królewien). 
Z drugiej strony wyjątkowo rzadkie pojawianie się w tej funkcji brzydoty 
i niskiego wzrostu sugeruje dystynktywny charakter tych ostatnich i bywa 
dla postaci znakiem szczególnym. 

W przeważającej większości baśniowe dzieci – poza znanymi wszyst-
kim: Śnieżką, Czerwonym Kapturkiem, Kopciuszkiem, Jasiem i Małgosią, 
Paluszkiem, Roszpunką oraz mniej znanymi: Jasiem, Jasiem-Jeżykiem, 
Ptaszynką, Różyczką, Głuptaskiem, Beniaminkiem, Wieloskórką, Gęsiareczką 
– nie mają swoich imion. Identyfi kują je jedynie nazwy pospolite – wska-
zujące na płeć i wiek (dziecię, malec, dziewczynka, chłopiec, dzieweczka, 
młodzieniec), stopień pokrewieństwa i status rodzinny dziecka (córka, 
syn, pasierbica, siostra, brat, wnuk, sierota), a także jego pozycję społeczną 
i/lub majątkową (królewna, królewicz, młynarzówna, krawczyk, uboga, 
biedny)26. Jak się okazuje, najczęściej pokazywaną w baśni tradycyjnej 

26  Kwestia pochodzenia baśni, jej osadzenia w kontekście mitologicznym czy odniesień do 
rytuałów ludów pierwotnych wykracza poza wyznaczone tytułem ramy artykułu. W związku 
z tym objaśnienie historycznych uwarunkowań relacji pomiędzy baśniowymi bohaterami 



 „Baśniowe dziecko” – substancjalne i funkcjonalne... 181

sytuacją rodzinną dziecka jest relacja brata z braćmi. Łączy ich wspólnota 
losu lub rywalizacja zakończona zwycięstwem najmłodszego brata, uwa-
żanego za głupiego. Równie często los baśniowego dziecka wpisany jest 
w układ: pasierbica lub pasierb i nienawidząca ich macocha. Dość często 
pokazywana jest w baśni więź łącząca rodzeństwo płci obojga. Siostrę i brata 
lub siostrę i braci jednoczy wtedy miłość, poświęcenie i niesione wspar-
cie. Nieco rzadziej niż relacje siostrzano-braterskie ukazuje baśń dziecięcą 
bohaterkę w otoczeniu sióstr przyrodnich w niezmiennie pełnym niechęci, 
zawiści i walki związku. Rodzone siostry baśniowa bohaterka posiada bardzo 
rzadko, jeśli jednak ma takowe, to ich wzajemne relacje wyznacza wspólnota 
okrutnego losu lub rywalizacja i triumf najmłodszej siostry. Równie rzadko 
kondycję dziecka określa bycie córką lub synem własnych rodziców lub tylko 
jednego z nich – wdowy lub wdowca. Dziecko-sierota pozbawione obojga 
rodziców pojawia się w baśni jeszcze rzadziej (np. Wierny Jan). W jednost-
kowych przypadkach występuje tu także córka w niechcianej, prawie kazi-
rodczej, relacji z ojcem (Wieloskórka) oraz dziewczyna w zagrażającym jej 
związku z narzeczonym (Zbójecki narzeczony). Unikatowym zupełnie przy-
kładem statusu baśniowego dziecka jest wynikająca z międzypokoleniowej 
relacji rodzinnej pozycja wnuczki (Czerwony Kapturek). 

Wyznaczone według stopnia pokrewieństwa i powinowactwa kategorie 
„baśniowych dzieci” uzupełnia klasyfi kacja dotycząca ich sytuacji majątko-
wej i społecznej. W tym wypadku baśń tradycyjna uprzywilejowuje dzieci 
królewskie, w większości tekstów czyniąc główną postacią dziewczynkę-
-królewnę, w mniejszej części – chłopca-królewicza, w najmniejszej – kró-
lewskie rodzeństwo. Ich kondycję dookreśla zarazem bycie czyimś bratem/ 
siostrą, pasierbicą/ pasierbem, córką/ synem, przyrodnią siostrą lub naj-
młodszym z rodzeństwa. Tyle samo miejsca, ile zajmuje królewskie rodzeń-
stwo, baśniowy świat przeznacza dla bohaterki cierpiącej biedę. Dziećmi 
ubogimi są bowiem w baśni tradycyjnej w przeważającej mierze dziewczynki 
– siostry, pasierbice, córki, sieroty. Synowie ubogich rodziców bądź biedne 
rodzeństwo stanowią w tym świecie mniejszość. 

Refl eksja nad „substancjalnością” dziecięcych bohaterów baśni, zawartą 
w ich „danych osobowych”, pokazuje, iż dane te nie służą indywidualizacji 
postaci. „Baśniowe dzieci” zróżnicowane w zasadniczy sposób przez płeć 
i wiek, zajmując wiadomą pozycję w rodzinie oraz posiadając określony 
status społeczny, wpisują się bowiem w efekcie tego stanu rzeczy w wąski 

(np. macochą a pasierbicą, młodszym bratem a starszymi braćmi) nie wchodzi w zakres 
prezentowanych rozważań skoncentrowanych na postaci jako kategorii wewnątrztekstowej. 
Kwestie te objaśniają Mieletinski i Propp. Zob. E. Mieletinski, op. cit.; W. Propp, Nie 
tylko…, passim.
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i stały dla baśni wachlarz ról27 i posiadają niezmienne, wynikające z ról, 
wyróżniki (np. głupi najmłodszy brat, piękna i dobra królewna). Funkcji 
indywidualizującej nie pełnią również imiona dziecięcych bohaterów, ponie-
waż wskazują na ogół, jak podano, tylko jeden charakterystyczny walor ich 
cielesności (kolor policzków, postura), specyfi czne cechy odzienia (barwa 
czapeczki, materiał peleryny), stan intelektu (brak mądrości), wykonywane 
zajęcie (wypas gęsi, palenie w piecu), pozycję w rodzinie (ulubieniec). Imiona 
te, wprowadzając podstawową informację o aparycji lub charakterze dziecka, 
zastępują natomiast rysopis, który w ramach substancjalnego wymiaru 
postaci literackiej powinien być zbiorem cech dystynktywnych opisujących 
wygląd lub osobowość. Tymczasem baśniowe dzieci, podobnie jak reszta 
bohaterów, nie stanowią bogatych charakterologicznie i skomplikowanych 
mentalnie jednostek, nie przyciągają też dokładnie zarysowanym obliczem 
czy sylwetką. W większości przypadków jako „realizatorzy” baśniowych ról 
są nosicielami tych samych, wspólnych cech: królewny są piękne i dobre, 
najmłodsi bracia – pozornie głupi, pasierbice – nieszczęśliwe i pracowite, 
sieroty – ubogie. Jedynie obdarzeni imionami bohaterowie, jak to już zostało 
zasygnalizowane, posiadają cechy wyjątkowe, niepowtarzalne (Śnieżka ma 
mleczną karnację, Roszpunka – długie włosy), ale jest to wyjątkowość suge-
rowana za pomocą jednego tylko atrybutu. 

„Baśniowe dzieci” zyskują swoją maksymalnie oszczędną charaktery-
stykę, czyli etykietyzujące je cechy, analogicznie do pozostałych postaci, 
przede wszystkim w wyniku działania. Dopiero bowiem w toku baśnio-
wych zdarzeń ujawnia się ta jedyna, dobitnie wyrazista, właściwość osobo-
wości28 dziecięcego bohatera. W analizowanych zbiorach baśni najbardziej 
powszechną cechą bohatera dziecięcego jest spryt. Dotyczy to w równym 
stopniu dziewczynek, jak i chłopców, którzy wykazują tę cechę, radząc 
sobie w trudnych sytuacjach. Adekwatnie do takiego „wyposażenia” boha-
terów bardzo rzadko pojawia się w baśni dziecko naznaczone szczęściem 
(dziecko-szczęściarz), zawdzięczające swoje powodzenie sprzyjającemu, 
bez względu na sytuację, układowi zdarzeń. Na drugim miejscu wśród 

27  Termin „rola” przywołuję w ujęciu społecznym jako „system stałych zachowań jednostki, 
zgodnych z oczekiwaniami grupy społecznej, do której należy”, przy czym „opinia człon-
ków grupy o stopniu podporządkowania się jej członka wymaganiom roli społecznej jest 
ważnym czynnikiem regulującym jego zachowanie i kształtującym jego postawy”. W. Okoń, 
op. cit., s. 339.

28  Termin „osobowość” wykorzystuję w rozumieniu „stałego elementu postępowania wła-
ściwego danemu człowiekowi”, „charakterystycznego dla niego i odróżniającego go od 
innych ludzi”, „właściwych każdej jednostce cech intelektualnych, emocjonalnych, tem-
peramentalnych, wolicjonalnych”. N. Sillamy, Słownik psychologii, przeł. K. Jarosz, Kato-
wice 1995, s. 193.
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charakteryzujących dziecięcego bohatera cech sytuuje się bycie niekocha-
nym czy wręcz  znienawidzonym. Nosicielami tego wyróżnika są pasierbice 
i pasierbowie skazani na konfrontację z przybranym rodzicem lub z owdo-
wiałym rodzicem funkcjonującym w nowym związku. Znacznie rzadziej 
„baśniowe dziecko” jest pracowite i dobre. Pojedyncze teksty ukazują także 
dzieci nacechowane negatywnie – leniwe, nieposłuszne, kłamliwe, ciekawskie 
oraz autentycznie niemądre. A zatem można zaryzykować stwierdzenie, iż 
baśniowe dziecko jest na ogół dzieckiem niekochanym lub znienawidzo-
nym, jego najbardziej pożądaną cechą jest spryt, a wyznacznikiem powo-
dzenia – uroda i bogactwo. Wiąże się to z sytuacjami, w jakich pokazywany 
jest dziecięcy bohater baśni – półsieroctwo, sieroctwo, bieda, generującymi 
aktywności „niedziecięce”, takie jak: ciężka praca, troszczenie się o los swój 
lub najbliższych, ratowanie się z opresji. Władanie poddanymi i dzielenie 
życia z królewskim małżonkiem okazuje się być w tym kontekście najwspa-
nialszym zwieńczeniem losu. 

Jak widać, wizerunki „baśniowych dzieci” są bardzo uproszczone, bo 
ograniczone do informacji o wieku, płci, sytuacji rodzinnej oraz osobo-
wościowej etykietki. Nie są zindywidualizowane (werystyczne), są nato-
miast wyjątkowo homologiczne, ponieważ eksponują jedną lub dwie cechy 
istotne dla postaci. W ten sposób są specyfi cznie typowe – łączą w sobie 
zminimalizowaną maksymalnie werystyczność (nie wiemy, jak dokładnie 
wyglądał Czerwony Kapturek czy Kopciuszek) z maksymalną homologicz-
nością (królewna jest tylko piękna i dobra, przyrodnia siostra wyłącznie zła 
i brzydka). „Baśniowe dziecko” nie jest zatem reprezentantem społecznych 
typów dzieci rzeczywistych (co sugerują w odniesieniu do dorosłych postaci 
baśniowych niektórzy badacze), ale jest modelem wyabstrahowanych wzor-
ców antropologicznych (czy archetypów) dziecka: córki, syna, brata, siostry, 
pasierbicy i pasierba, okraszonych jedną z dwóch triad przeciwstawnych 
cech – mądrością, dobrocią i pracowitością lub głupotą, złem i lenistwem. 
W tym ujęciu królewna i królewicz wydają się być modelami idealizującymi 
kondycję dziecka i ustanawiającymi zarazem swój specyfi czny, wyłącznie 
baśniowy, status.

Refl eksja nad aspektem funkcjonalnym baśniowych postaci dziecięcych 
zakłada, jak wcześniej sygnalizowano, zbadanie ich różnorodnych powiązań 
z pozostałymi elementami świata przedstawionego, a zwłaszcza ich miejsca 
w kontekście określonych przebiegów zdarzeń, usytuowania w czasie i prze-
strzeni oraz wpisania w strukturę wypowiedzi narratora. Zabieg ten ma 
umożliwić zweryfi kowanie – wzmocnienie, wyciszenie lub osłabienie – cech 
przypisanych bohaterom w ramach analizy substancjalnej. Osadzenie postaci 
w toku akcji miało już częściowo miejsce przy próbie stworzenia rysopisu 
„baśniowego dziecka”. Brak bezpośredniej charakterystyki postaci sprawił 
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bowiem, iż ustalenie ich cech homologicznych (istotnych) musiało polegać 
na „wyłuskaniu” zasadniczych atrybutów (etykiet) dziecięcych bohaterów 
z działań wpisanych w ich baśniowe role (modele antropologicznych wzor-
ców) i w relacje (tym rolom przynależne) z innymi postaciami. Zastosowanie 
wymienionych wcześniej kryteriów (płeć, wiek, pozycja w rodzinie, status 
społeczny) umożliwiło zatem wyróżnienie (odzwierciedlających w ukaza-
nym porządku także częstotliwość występowania tych postaci w analizowa-
nej grupie tekstów) takich kategorii dziecięcych bohaterów, jak: królewna, 
królewicz, pasierbica, pasierb, ubodzy córka/ syn, najmłodszy brat, starsi 
bracia, rodzeństwo płci obojga, przyrodnia siostra, siostry rodzone. W ana-
lizie funkcjonalnej zestawienie wymienionych kategorii dziecięcych bohate-
rów z przypisanymi im wątkami29 obejmuje znacznie więcej sytuacji i prze-
biegów zdarzeń niż konfrontacja wzajemna postaci w ramach pełnionych 
przez nie ról na gruncie analizy substancjalnej. W ten sposób zestawienie 
funkcjonalne postaci i ciągów zdarzeń, w których one uczestniczą, może 
odsłaniać inne prawidłowości i wynikające z nich spostrzeżenia na temat 
przymiotów „baśniowego dziecka”. Jak się okazuje, królewna jest na ogół 
w baśni tradycyjnej postacią pierwszoplanową, zakochuje się w pięknym 
królewiczu, udaje się w podróż za ukochanym, odtrąca zalotników, ucieka 
przed złym narzeczonym, w poniżeniu ciężko pracuje. We wszystkich swych 
działaniach kieruje się dobrocią i mądrością, choć w sporadycznych przy-
padkach także pychą (np. Król Drozdobrody) i interesownością (np. Żabi 
król). Królewicz z kolei jest postacią pierwszoplanową w wyraźnie mniejszej 
liczbie tekstów o królewskich dzieciach. Zdarzenia, jakie są jego udziałem, 
to zakochiwanie się w królewnie, polowanie, wypełnianie trudnych i nie-
bezpiecznych zadań. W tych działaniach królewicz ujawnia spryt, odwagę, 
ale i dobroć serca (np. Bajka o dwóch braciach). Dziewczynka-pasierbica 
(chłopiec-pasierb jako postać pierwszoplanowa jest rzadkością, np. Krzak 
jałowca) ciężko pracuje dla rodziny i obcych osób, wykazując się niezmien-
nie pracowitością i uczynnością. Dziecko ubogich rodziców będące chłop-
cem w analizowanych tekstach przysparza rodzinie dóbr (także przez kra-
dzież), podejmuje naukę zawodu, opuszcza dom w poszukiwaniu szczęścia, 
zostaje wypędzone z domu z powodu biedy. Cechy, które zostają ujawnione 
w ramach tych wątków, to przedsiębiorczość, spryt, ale i nieuczciwość (np. 
Przygody Paluszka). Uboga córka natomiast bywa najczęściej oddawana na 
służbę w zamian za bogactwo i poprawę sytuacji życiowej rodziny. W tych 
okolicznościach, poddawana różnym opresjom, kieruje się w równym 

29  Termin „wątek” rozumiem w znaczeniu „zdarzeń fabularnych, których ośrodkiem jest 
jedna postać lub parę postaci wyodrębnionych z całego zbiorowiska osób przedstawionych 
ze względu na rodzaj wiążących je relacji”. Słownik terminów literackich…, s. 608.
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stopniu uczuciami wyższymi, jak i przebiegłością (np. Titelitury). Z kolei 
najmłodszy brat opuszcza w baśni tradycyjnej dom w poszukiwaniu lep-
szego losu, wykonuje z powodzeniem wszystkie narzucone mu zadania, 
troszczy się o słabszych, zdobywa żonę – królewnę lub piękną dziewczynę. 
We wszystkich działaniach okazuje się ostatecznie mądry i dobry (np. 
Królowa pszczół). Jego starsi bracia – wprost przeciwnie – są uosobieniem 
lenistwa i zła, nie wykonują narzuconych im zadań, a nawet dopuszczają się 
zbrodni (np. Śpiewająca kość). Rodzeństwo obojga płci natomiast poświęca 
dla siebie zdrowie lub życie, służy wzajemną pomocą i wykonuje trudne 
zadania, okazując miłość i przywiązanie (np. Bajka o dwunastu braciach). 
Siostra przyrodnia, powielając działania głównej bohaterki (pasierbicy w tym 
wypadku), realizuje je zawsze negatywnie – nie pracuje, nie pomaga innym, 
jest leniwa, złośliwa i zawistna (np. Pani Zima). Analiza funkcjonalna ujaw-
nia również niewidoczną w ujęciu substancjalnym kategorię baśniowego 
bohatera dziecięcego, jaką jest córka na wydaniu. Dziewczyna taka ucieka 
przed niebezpiecznym narzeczonym, traci życie przez ciekawość lub znosi 
cierpliwie poniżającą ją sytuację. Uwikłana w ten rodzaj zdarzeń okazuje 
się lekkomyślną albo zdolną do wyrzeczeń (np. Gęsiareczka). 

Rozpatrywanie typów i zakresów wątków powiązanych z poszczególnymi 
kategoriami bohaterów dziecięcych potwierdza ich atrybuty i baśniowe role 
wyznaczone według statusu majątkowo-społecznego oraz stopnia pokre-
wieństwa. Podejście to nieco wyraźniej pokazuje obecność wyznaczo-
nych wcześniej wzorców: mądrego i dobrego najmłodszego brata, mądrej 
i dobrej najmłodszej siostry oraz złych i leniwych starszych braci, a także 
złych i leniwych starszych sióstr (również przyrodnich). Dodatkowo ujaw-
nia istnienie wzorca przedsiębiorczego i czasem nieuczciwego (nie tylko 
sprytnego) dziecka cierpiącego biedę. Co najważniejsze jednak, pokazuje, 
iż w przypadku „baśniowych dzieci” płci męskiej, a zwłaszcza królewi-
czów, cechą istotną nie okazuje się wcale odwaga. Chłopcy i młodzieńcy 
zaludniający baśń tradycyjną bardzo rzadko muszą walczyć ze smokami 
czy olbrzymami, zadania, które wypełniają, wymagają przede wszyst-
kim (nawet jeśli jest to starcie z silniejszym przeciwnikiem) przebiegłości 
i sprytu lub wsparcia. 

Badanie aspektu funkcjonalnego postaci obejmuje także koniecz-
ność określenia jej miejsca w obrębie dwóch podstawowych elementów 
struktury baśni, tj. czasu i przestrzeni. Według kodu gatunkowego baśni 
czas i miejsce akcji w tekstach tego typu charakteryzuje nieokreśloność. 
Fakt ten potwierdzają formuły inicjalne – „Dawno, dawno temu…”, 
„Za lasami, za górami…” – stanowiące absolutnie niezbędny składnik 
jej warstwy językowej. Jak podkreślają badacze, zwroty te mają nie tyle 
wartość informacyjną, co umowną, i nadają baśniowemu światu wymiar 
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uniwersalny30. Nieokreśloność baśniowej przestrzeni tworzą, posiadające 
nośność wyłącznie symboliczną, mało konkretne przysłówki typu „daleko”, 
„blisko” oraz przymiotniki waloryzujące jej składniki (np. w y s o k i e  góry, 
g ł ę b o k i e  rzeki, c z a r n e  lasy)31. A zatem zarówno w sposobie konstru-
owania (językowego oraz odpowiadających mu jakości wyobrażeniowych) 
dziecięcych postaci, jak i baśniowego terytorium (w obu przypadkach mak-
symalnie zminimalizowanych werystycznie i maksymalnie homologicznych) 
przejawia się modelowość baśniowego świata przedstawionego. Z drugiej 
strony w tej nieokreśloności baśniowej przestrzeni zawiera się także jej 
otwartość, rozległość, niezgeometryzowanie. Podobna nieokreśloność nie 
cechuje jednak zjawiska czasu – brak jakichkolwiek ram czasowych dla 
początku i końca prezentowanej w baśni historii współistnieje z konkret-
nymi sygnałami następstwa pór roku, upływu godzin czy lat (np. „Był sobie 
kiedyś…”, „Po uroczystości chrztu…”, „Upłynęło kilkanaście lat…”, „Po 
stu latach…”, „W końcu minęły cztery godziny, odkąd…”, „Po kolacji…”, 
„co stało się po dwóch latach…”)32. Można zatem założyć, iż nieokreślo-
ność baśniowej przestrzeni, implikująca jej nieograniczoną otwartość, daje 
baśniowym bohaterom możliwość łatwego (skutecznego, nagłego, przy-
padkowego, planowanego) przemieszczania się z obszarów o charakterze 
realistycznym na terytoria, gdzie działanie praw natury i reguł życiowego 
prawdopodobieństwa nie obowiązuje. Wymierność upływającego czasu, 
temporalna uchwytność fabuły umożliwia natomiast zachowanie ciągło-
ści losu baśniowego bohatera, jego ostateczne „ujęcie” i „domknięcie” bez 
względu na charakter (fantastyczne, realistyczne) zdarzeń, w których uczest-
niczy, czy przestrzeni, w której się porusza. 

Przegląd powiązań, jakie powstają w wyniku przemieszczania się „baśnio-
wych dzieci” w baśniowej przestrzeni i podlegania baśniowemu upływowi 
czasu, pokazuje, że jej najbardziej eksponowani bohaterowie, królewny 
i królewicze, funkcjonują w tym świecie nieco inaczej. Oboje mieszkają 
w zamku, jednak królewna jest z niego wypędzana lub stamtąd ucieka, 
królewicz natomiast opuszcza pałac, podejmując wyprawę. Oboje do niego 
na ogół wracają, jednak w międzyczasie królewna udaje się wbrew własnej 
woli do lasu, zasypia na kilka lat, trafi a do domu czarownicy lub zostaje jej 
oddana (np. Roszpunka). Królewicz natomiast, niezależnie od narzuconej 
mu ekspedycji, do lasu udaje się bez przymusu, by wykonywać obowiązki 
myśliwego. Dla obojga królewskich dzieci zamek jest azylem. Dla królewny 

30  G. Skotnicka, op. cit., s. 92.
31  Ibidem, s. 93.
32  Przykład dotyczy baśni o Śpiącej Królewnie. Zob. O pięknej, co w lesie spała, czyli Śpiąca 

Królewna, w: Ch. Perrault, op. cit., s. 7–21. 
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las i dom czarownicy to miejsca niebezpieczne, a upływ czasu nie działa 
na jej korzyść. Dla królewicza zaś las jest źródłem dobra, a upływające dni 
pomagają mu w realizacji zadań (np. Żelazny Jan). Kolejna grupa bohaterów 
– ubogie starsze dzieci (chłopiec lub dziewczynka) mieszkają w zwykłym 
domu, opuszczają go, aby pracować u obcych, trafi ają do domu czarow-
nicy, wkraczają do zakazanej komnaty, zbaczają ze ścieżki, zaspokajają głód 
w ogrodzie/ lesie, przekraczają granicę świata realnego, schodząc do studni, 
a po upływie konkretnie danego czasu wracają do domu (np. Wodnica). Dla 
nich także dom jest azylem, natomiast las oraz dom czarownicy, studnia 
czy zakazana komnata to przestrzenie zła i niewiadomego. Równorzędną 
pod względem frekwencji w obrębie baśniowego świata grupę bohaterów 
dziecięcych stanowią bracia. Bez względu na miejsce w rodzinnej hierarchii 
bracia opuszczają dom i wracają do niego, mieszkają w szczęśliwym domku 
w lesie bądź tułają się po świecie, borykając z zadaniami, których pomyślne 
wykonanie ułatwiają fantastyczni pomocnicy lub przedmioty (np. Bajka 
o złotym ptaku). Również w ich przypadku dom jest ostoją bezpieczeństwa, 
świat źródłem niepewności i niewiadomej przyszłości, a upływający czas 
wypełniony jest następującymi po sobie licznymi czynnościami. Najczęściej 
obecna w tradycyjnej baśni dziecięca bohaterka, pasierbica, prawie zawsze 
przebywa w domu macochy i przyrodniej siostry lub odwrotnie – one tra-
fi ają do jej domu rodzinnego. Pasierbica w miejscu, w którym się znajduje, 
musi wypełnić (na ogół trzy) rozłożone w czasie zadania lub zostaje poddana 
próbom, a jej powodzenie zależy od ingerencji mocy nadprzyrodzonych, 
dobroci lub przebiegłości (np. Mój miły Roland). W przypadku pasierbicy 
dom nie jest już bezpiecznym obszarem, a staje się miejscem różnorako 
ucieleśnianego zła. 

Zestawienie postaci dziecięcych z przestrzenią, w jakiej funkcjonują, 
ujawnia, że bezpieczeństwo zapewnia niedorosłym bohaterom dom rodzinny 
o tyle, o ile w jego granicach nie pojawia się ktoś obcy, wszystko poza 
nim (las, cudzy dom, odległe miejsca) jest źródłem zła lub niepewności. 
Każdy z dziecięcych bohaterów porusza się też w jakimś stopniu w obrębie 
dwóch rzeczywistości baśniowych – prawdopodobnej i nieprawdopodob-
nej. Miejscami stanowiącymi symboliczne „przejście” od świata realistycz-
nego do świata fantastycznego są dla nich studnia, ogród bądź ogrodzenie. 
Funkcjonowanie w tych obu baśniowych światach, w przestrzeni oswojonej 
i obcej, oraz w ramach zdarzeń drobiazgowo wypełniających czas baśnio-
wych fabuł zdaje się potwierdzać wcześniejsze ustalenia na temat zestawu 
cech wyznaczających kondycję „baśniowego dziecka”. Również ten kontekst 
pokazuje, że idealny status (piękno, dobro, powodzenie) dziecięcego boha-
tera odzwierciedlają w baśni królewna i królewicz, a w przypadku dzieci 
ubogich, nieszczęśliwych, niekochanych warunkiem poprawy losu, wyjścia 
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z opresji czy zyskania kochającego małżonka jest w pierwszym rzędzie spryt, 
w następnej kolejności – dobroć i ewentualne wsparcie pomocników dys-
ponujących nieziemskimi mocami. 

Ostatni z wymienionych wcześniej procederów badania aspektu funk-
cjonalnego baśniowych postaci dziecięcych polega na analizie stosunków 
łączących ich konstrukcje z osobą narratora. Wbrew wszelkim zbieżno-
ściom pomiędzy baśniowym narratorem i osobą „opowiadacza” ludowego 
nadającego przekazywanym ustnie historiom indywidualne piętno, narracja 
baśni tradycyjnej jest narracją trzecioosobową auktorialną i jedynie w spo-
radycznych przypadkach – np. poprzez autotematyczne wtręty (O trzech 
krasnoludkach w lesie) – odsłania „ja” narratora. Zgodnie z ustaleniami 
nauki o literaturze33 jednym z przywilejów narratora trzecioosobowego 
wszechwiedzącego jest absolutna hegemonia nad prezentowanym światem 
– możliwość zawiadywania działaniami i głosem bohaterów, wyposażania 
ich w określone cechy, komentowania postępków. Narrator w baśni tra-
dycyjnej nie do końca jednak korzysta z tych kompetencji. Autorytarnie 
rozpoczyna i kończy opowieść o losach baśniowych bohaterów, niepo-
dzielnie panuje nad rozwojem akcji, oddaje głos postaciom, przytaczając 
w mowie niezależnej ich wypowiedzi tylko wtedy, gdy uważa to za sto-
sowne, ale w kreśleniu ich sylwetek i prezentowaniu osobowości zachowuje 
ekstremalną wręcz oszczędność. Co więcej, nie zapowiada nawet ich dzia-
łań i nie ocenia w ogóle postępowania. Osobliwość ta dotyczy wszystkich 
baśniowych postaci, ale w przypadku bohaterów dziecięcych – obecnych 
w baśni tradycyjnej w ramach wymienionych wcześniej ról – widoczna jest 
najmocniej. Dziecięcy bohaterowie są bowiem w baśni postaciami pierw-
szoplanowymi34 (to właśnie ich losy baśń udostępnia w rozmaitych wąt-
kach) i w związku z tym ich sylwetki w przedstawianym świecie powinny 
wysuwać się na pierwszy plan, być widoczne w kontekście wypowiedzi nar-
ratora. Tymczasem, jak już kilkakrotnie podkreślano, „baśniowe dziecko” 
jest bezbarwne, pozbawione indywidualnych rysów, niejako rozmywa się 
w natłoku zdarzeń. Zjawisko to tłumaczy konstrukcja warstwy narracyjnej 
baśni, w której dominuje opowiadanie, a forma odnarratorskiej charakte-
rystyki sprowadza się, jak już wspominano, do stałych, etykietyzujących 
postacie określeń. Warto zauważyć, iż w przypadku baśni rysopisu postaci 
nie uzupełnia również w sposób znaczący ich charakterystyka pośrednia 
(dokonywana samodzielnie przez odbiorcę), ponieważ baśniowy narrator 

33  Zob. F. Stanzel, Typowe formy powieści, w: Teoria form narracyjnych w niemieckim kręgu 
językowym, oprac. i przeł. R. Handke, Kraków 1980, s. 236–287.

34  W baśniach Perraulta bohater dziecięcy jest postacią wyłącznie pierwszoplanową, u braci 
Grimm jako postać drugoplanowa występuje zaledwie kilka razy. 
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w większości przypadków prowadzi dziecięcych (i nie tylko) bohaterów 
przez niemal kalejdoskopowo zmieniającą się fabułę, w której maksymalnie 
zagęszczające się ogniwa rożnych przebiegów akcji nie pozostawiają miej-
sca na modyfi kację czy dopełnianie ich wizerunków. Efektem ubocznym 
tej dominującej u baśniowego narratora funkcji eksponowania zdarzeń są 
prosta i jednoznaczna motywacja działań bohaterów oraz wspomniany już 
wcześniej brak życia psychicznego postaci. Tak budowana maksymalna 
homologiczność i werystyczny minimalizm „baśniowych dzieci” nakłada 
się na inne jeszcze zjawisko (stanowiące, jak się wydaje, element baśniowej 
konwencji narracyjnej) polegające na kontrastowaniu postaci (młodszy brat 
– starsza siostra; dobra pasierbica – zła córka). Zderzenie przeciwstawnych 
postaci może przez nieobecność cech występujących u jednego bohatera 
wzmacniać ich obecność u drugiego, a tym samym potęgować wrażenie 
homologiczności. 

Jak widać, analiza funkcjonalna postaci dziecięcych w zasadzie potwier-
dza ich rozpoznanie wynikające z analizy substancjalnej. „Baśniowe dzieci”, 
łącząc w swych sylwetkach zminimalizowaną maksymalnie werystyczność 
z maksymalną homologicznością, są specyfi cznie typowe, nie odzwierciedlają 
jednak typów społecznych czy wzorców osobowościowych rzeczywistych 
dzieci, lecz stanowią modele wyabstrahowanych wzorców antropologicz-
nych dziecka: córki, syna, brata, siostry, pasierbicy i pasierba, obdarzając 
je atrybutami dwóch triad przeciwstawnych cech – mądrością, dobrocią 
i pracowitością lub głupotą, złem i lenistwem. Modelami idealizującymi 
kondycję dziecka, nakładającymi się na wcześniej wymienione, ale będącymi 
jednocześnie osobnymi specyfi cznie baśniowymi konstruktami postaci są – 
ogniskujący w sobie piękno, dobro i powodzenie – królewny i królewicze. 
Przeprowadzona analiza substancjalno-funkcjonalna ujawnia również, iż 
w przypadku królewiczów cechą wyróżniającą nie jest odwaga, lecz bystrość 
umysłu. Spryt i przebiegłość są również najważniejszymi cechami dzieci ubo-
gich i nieszczęśliwych w baśniowym świecie. Niezależnie od dobrych uczyn-
ków oraz wsparcia fantastycznych pomocników, te właśnie właściwości – 
mądrość lub spryt – przede wszystkim decydują o losie „baśniowych dzieci”. 

Schematyczna, uproszczona kondycja baśniowych postaci dziecięcych 
wpisuje się doskonale w procedury czytelniczej konkretyzacji miejsc nie-
dookreślenia35, umożliwiając kolejnym pokoleniom odbiorców po swojemu 
konstruować baśniowy świat i widzieć w „baśniowych dzieciach” siebie. Być 
może to właśnie – specyfi czna kondycja „baśniowego dziecka” oraz specyfi ka 
mechanizmów odbioru dzieł sztuki słowa – wyjaśnia niezmienną atrakcyjność

35  Mowa o Ingardenowskiej koncepcji konkretyzacji dzieła literackiego. Zob. R. Ingarden, 
O poznawaniu dzieła literackiego, przeł. D. Gierulanka, Warszawa 1976.
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„baśniowych dzieci” oraz nieograniczoną aplikatywność baśniowych tek-
stów. Jako modele wzorców antropologicznych dziecięcy bohaterowie baśni 
otwierają pole dla jej oddziaływań socjalizacyjnych, wykorzystań terapeu-
tycznych czy też stanowią źródło nieświadomych i podświadomych narzędzi, 
o których pisze Bruno Bettelheim36, przydatnych w okresie emocjonalnego 
dojrzewania dziecka. 
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Summary

Małgorzata Ratajczyk
‘Th e fairy tale child’ – the substantial and functional aspects of children’s 

characters in the traditional fairy tale
Th e article discusses the problem of the verisimilitude, homologousness and typicality 
of children’s characters in the traditional fairy tale, that is texts which derive from the 
European canon of fairy tales: Children’s and Household Tales by J. and W. Grimm 
and Stories or Fairy Tales from Past Times with Morals. Mother Goose Tales by Charles 
Perrault. A substantive analysis involves verifying the descriptions of child protagonists 
in the fairy tales and referring them to categories outside the text, whereas a functional 
analysis includes examining various links and the dependencies of the child characters 
on elements of the world as presented in the fairy tale, such as: the plot, spatial form, 
time and narrator. By juxtaposing the two, we are able to view the‘fairy tale child’and 
the genre from a fresh perspective.
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Dziesięciu braci [צען ברידער – Tsen brider] – 
historia jednej dziecięcej piosenki 

W roku 1901 w Petersburgu wychodzi publikacja autorstwa Shaula Ginzburga 
i Peretza Marka1, zatytułowana Ebpeŭcкия народныя пъсни въ России 
(Evrejskija narodnyja pěsni v Rossii, pol. Żydowskie ludowe pieśni w Rosji). 
Z obszernego, prawie trzydziestostronicowego wstępu napisanego przez obu 
redaktorów dowiadujemy się, że nad zebraniem wszystkich tekstów pra-
cowało ponad 50 osób, które przebywając w różnych miejscach Imperium 
Rosyjskiego (także na ziemiach polskich – zabór rosyjski), zgromadziły 376 
żydowskich piosenek. Utwory zapisane zostały w języku jidysz z równo-
ległą transliteracja łacińską. Pod każdym tekstem znajduje się informacja 
w języku rosyjskim o osobie (lub osobach), które go opracowały (inicjały 
imion, nazwisko i określenie miejsca, skąd pochodzi dany tekst lub gdzie 
został zapisany). Podzielono je tematycznie na 11 rozdziałów (I – nr 1–41 
–  pieśni religijne, duchowe, narodowe i świąteczne; II – 42–59 – histo-
ryczne; III – 60–83 – kołysanki; IV – 84–133 – pieśni dziecięce i szkolne; 
V – 134–235 – miłosne; VI – 236–253 – o żonach i narzeczonych (pannach); 
VII – 254–263 – weselne; VIII – 264–302 – rodzinne; IX – 303–330 – oby-
czajowe; X – 331–348 – żołnierskie; XI – 349–376 – pieśni różne. Autorzy 
brak nut do tekstów w tej publikacji tłumaczą zamiarem wydania kolejnej 
wersji zbioru piosenek wraz z zapisem nutowym. W rozdziale IV zatytuło-
wanym Pieśni dziecięce i szkolne na stronach 102–104 znajdujemy tekst ozna-
czony numerem 130. Podpis na końcu piosenki: Д.Г. Гальпернъ (Вильна) 
[D.G. Halpern, Wilno] oraz С.М. Дубновъ (Одесса) [S.M. Dubnow, 
Odessa], informuje, że ten tekst został zapisany w dwóch miejscowościach 
położonych, jak wiadomo, w dużej odległości od siebie.

1  С. Гинзбург, П. Марек, Ebpeŭcкия народныя пъсни въ России, С. Петербургъ 1901, 
pozycja dalej przywoływana w transliteracji łacińskiej: S. Ginzburg, P. Marek, Evrejskija 
narodnyja pěsni v Rossii, Petersburg 1901.
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Tsen gute brider

Schmer’l mit der Fiedel 
Jek’l mit dem Bass,
Spilt mir uf a Liedel 
Uf’n Mitt’n Gass! 
(oi-oi-oi, oi-oi-oi)
 
Zehn gute Brider sainen mir gewen,
Hoben mir gehandelt mit, mit Wain,
Is vun uns geworen mehr nit wie nain.
 
Nain gute Brider sainen mir gewen, 
Hoben mir gehandelt mit, mit Fracht, 
Is vun uns geworen mehr nit wie acht. 
 
Acht gute Brider sainen mir gewen,
Hoben mir gehandelt mit, mit Rieben,
Is vun uns geworen mehr nit wie sieben.
 
Sieben gute Brider sainen mir gewen, 
Hoben mir gehandelt mit, mit Gebäcks, 
Is vun uns geworen mehr nit wie sechs. 
 
Sechs gute Brider sainen mir gewen, 
Hoben mir gehandelt mit, mit Strimf, 
Is vun uns geworen mehr nit wie fi nf. 

Finf gute Brider sainen mir gewen, 
Hoben mir gehandelt mit, mit Bier, 
Is vun uns geworen mehr nit wie fi er. 
 
Vier gute Brider sainen mir gewen,
Hoben mir gehandelt mit, mit Blai,
Is vun uns geworen mehr nit wie drai.
 
Drai gute Brider sainen mir gewen,
Hoben mir gehandelt mit, mit Th ei,
Is vun uns geworen mehr nit wie zwei.
 
Zwei gute Brider sainen mir gewen, 
Hoben mir gehandelt mit, mit Beiner, 
Is vun uns gebliben nor ich einer. 
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Ein guter Bruder bin ich mir gewen, 
Hob ich gehandelt mit, mit Th ron, 
Is vun mir geworen a gresser Hohn. 

Schmer’l mit der Fiedel 
Jek’l mit dem Bass,
Spilt mir uf a Liedel 
Uf’n Mitt’n Gass! 
(oi-oi-oi, oi-oi-oi) 

Tłumaczenie na język polski może być następujące: 

Dziesięciu dobrych braci

Szmerl ze skrzypcami
Jekl z kontrabasem,
Graj(cie) mi pieśń
Na środku ulicy! 
oj-oj-oj, oj-oj-oj

Dziesięciu dobrych braci nas było.
Handlowaliśmy winem,
Zostało nas nie więcej niż dziewięciu.
 
Dziewięciu dobrych braci nas było,
Zajmowaliśmy się morskim transportem,
Zostało nas nie więcej niż ośmiu.
 
Ośmiu dobrych braci nas było,
Handlowaliśmy burakami,
Zostało nas nie więcej niż siedmiu.
 
Siedmiu dobrych braci nas było,
Handlowaliśmy pieczywem,
Zostało nas nie więcej niż sześciu.
 
Sześciu dobrych braci nas było,
Handlowaliśmy pończochami,
Zostało nas nie więcej niż pięciu.

Pięciu dobrych braci nas było,
Handlowaliśmy piwem,
Zostało nas nie więcej niż czterech.
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Czterech dobrych braci nas było,
Handlowaliśmy ołowiem,
Zostało nas nie więcej niż trzech.
 
Trzech dobrych braci nas było,
Handlowaliśmy herbatą,
Zostało nas nie więcej niż dwóch.
 
Dwóch dobrych braci nas było,
Handlowaliśmy kośćmi,
Zostałem z nas tylko ja jeden.
 
Jedynym dobrym bratem byłem, 
Handlowałem tranem,
Zrobił się ze mnie wielki kogut.

Szmerl ze skrzypcami
Jekl z kontrabasem,
Graj(cie) mi pieśń
Na środku ulicy! 
oj-oj-oj, oj-oj-oj2.

Przypis na końcu pierwszej zwrotki informuje, że można ją, podobnie jak 
i ostatnią, w niektórych miejscach opuścić. Wydaje się, że pierwsza i ostat-
nia zwrotka pełnią funkcję refrenu, który może (ale nie musi) występować 
po każdej kolejnej strofi e.

Schemat narracyjny jest bardzo konsekwentny, każda strofa różni się 
tylko liczbą ocalałych braci, którzy umierają jeden po drugim, zmienia 
się też nazwa towaru, którym się handluje. Piosenka, zaliczona do grupy 
utworów dla dzieci, tak naprawdę jest wyrazem cierpienia człowieka, któ-
rego dramat zostaje przełamany przez czarny, gorzki lub może nawet tzw. 
wisielczy humor. Historia ostatniego brata rozwiązuje zagadkę, jak tłumaczy 
Wolfgang Martin Stroh – dziesięć śmierci to codziennie powtarzany obraz 
nędzy człowieka. Z drugiej strony nie jest tak naprawdę istotne, czy to han-
del jest przyczyną śmierci, choć jak można domyślić się z tekstu, sytuacja 
Żydów w Europie Wschodniej na przełomie wieków XIX i XX pokazywała, 
że nie można już utrzymać się z handlu3. Sztywny schemat wyliczeń ma 

2  „Первый куплетъ, равно какъ и послѣдній, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ пропускается” 
(pierwszą zwrotkę, podobnie jak i ostatnią, w niektórych miejscach opuszcza się) – zapis 
cyrylicą zgodnie z oryginałem, tłumaczenie piosenki – A.J.P.

3  Zob. W.M. Stroh, „Tsen brider sajnen mir gewesn”: der besondere Humor jiddischer Musik 
und dessen Erscheinungsformen in Deutschland, w: Martin Geck: Festschrift  zum 675. 
Geburtstag, Dortmund 2001, s. 371–392.
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według autora opracowania jeszcze inne skutki. W związku z liturgicznym 
porządkiem melodii lista wydarzeń przypomina litanię i mimo skończonej 
serii (od numeru 10 do 0) stwarza wrażenie nieskończoności. Tak jak nigdy 
nie kończy się pieśń synagogalna, tak podobnie próbowano pisać melodie 
tradycyjne. Według Mosze Beregowskiego i Eleanor Gordon Mlotek4 pierw-
sza wzmianka o Tsen Brider występuje właśnie w opracowaniu Ginzburga 
i Marka, choć wydanie to nie zawiera żadnych szczegółowych wyjaśnień 
czy notatek dotyczących tego utworu. Z uwagami pojawia się w roku 1911 
w opracowaniu Sussman Kisselgoff  Lider samelbuch far der jidisher shul un 
familie5 (Album/ zbiór pieśni dla żydowskiej szkoły i rodziny). Beregowski 
zalicza te publikację do drobnomieszczańsko-liberalnego kierunku żydow-
skich pieśni ludowych, popularnego w I połowie XX w.

Podobny schemat i fabułę odnaleźć można w utworach z innych krę-
gów kulturowych. W 1868 r. opublikowano w Bostonie piosenkę Ten Little 
Injuns, w której w każdej zwrotce tym razem „ubywa” kolejny mały Indianin: 

Ten little Injuns standin’ in a line,
One toddled home and then there were nine;
Nine little Injuns swingin’ on a gate,
One tumbled off  and then there were eight.
Eight little Injuns gayest under heav’n.
One went to sleep and then there were seven;
Seven little Injuns cuttin’ up their tricks,
One broke his neck and then there were six.
Six little Injuns all alive,
One kicked the bucket and then there were fi ve;
Five little Injuns on a cellar door,
One tumbled in and then there were four.
Four little Injuns up on a spree,
One got fuddled and then there were three;
Th ree little Injuns out on a canoe,
One tumbled overboard and then there were two.
Two little Injuns foolin’ with a gun,
One shot t’other and then there was one;
One little Injun livin’ all alone,
He got married and then there were none6.

4  E. Gordon Mlotek, J. Mlotek, Pearls of Yiddish Song: Favorite Folk, Art und Th eatre Songs, 
New York 1990, s. 121–123.

5  S. Kisselgoff , Lider samelbuch far der jidisher shul un familie, Berlin 1911, nr 23.
6  I. Opie, P. Opie, Th e Oxford Dictionary of Nursery Rhymes, Oxford 1951, s. 333–334.
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Tłumaczenie może być następujące:

Dziesięciu małych Indian w kolejce sobie stało,
Jeden podreptał do domu, dziewięciu pozostało.
Dziewięciu małych Indian na bramie się bujało,
Gdy jeden spadł na ziemię, to ośmiu ocalało.
Ośmiu malutkich Indian do niebios się skłaniało,
Gdy jeden poszedł spać, to siedmiu pozostało.
Siedmiu maleńkich Indian sztuczki pokazywało,
Aż jeden złamał kark i sześciu z nich zostało.
Sześciu małych Indian, zdrowiutkich, jakich mało,
Gdy jeden kopnął wiadro, pięciu się zachowało.
Pięciu małych Indian piwnicę szturmowało,
Wtem jeden w dół się stoczył i czterech pozostało.
Czterech małych Indian pod górę się wspinało,
Gdy zamroczyło jednego, to tylko trzech zostało;
Trzech malutkich Indian w kajaku sobie pływało,
Aż jeden wypadł za burtę – dwóch się uratowało.
Dwóch maleńkich Indian z bronią dokazywało,
Gdy raptem jeden wystrzelił, to ilu ocalało?
Jeden mały Indianin samotną podążał drogą,
Do czasu, bo gdy się ożenił – nie było już nikogo7.

Chyba najbardziej znaną wersją wykorzystującą ten pomysł fabularny jest 
kryminał Agathy Christie Ten Little Niggers z 1939 r., znany też jako And 
Th en Th ere Were None oraz Ten Little Indians. Ten Little Nigger (Dziesięciu 
małych Murzynków) zastąpiony w wydaniu nowojorskim w 1940 r. tytułem 
And Th en Th ere Were None (I nie było już nikogo), wziętym z wersetu tej 
samej dziecięcej wyliczanki. Goście zaproszeni przez pana Owena przyby-
wają na odciętą od świata wyspę. Okazuje się jednak, że gospodarza nie ma, 
a dwoje służących odtwarza płytę, na której Owen oskarża kolejnych gości 
o zbrodnie, które popełnili, a których nie da się im udowodnić, i za które 
nigdy nie zostali ukarani. Każda z osób zaproszonych znajduje w swoim 
pokoju dziecięcy wierszyk o kolejno znikających Murzynkach. Tak roz-
poczyna się makabryczna historia, w której goście Owena giną w różny 
sposób, od otrucia cyjankiem potasu do rozbicia głowy. Po przeszukaniu 
wyspy goście dochodzą do wniosku, że Owen musi być jednym z nich. 
Policja, która przybywa na wyspę, znajduje dziesięć ciał… i nic poza tym. 
Funkcjonariusze dochodzą do sprzecznego wniosku – z jednej strony nikt 
nie mógł opuścić wyspy przed przyjazdem policji, z drugiej zaś na wyspie 
nie ma przecież nikogo żywego. Rozwiązanie tajemnicy znajduje się we 

7  Próba tłumaczenia – A.J.P.
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własnoręcznie napisanym liście mordercy, znalezionym w morzu w zakor-
kowanej butelce. Powieść ta, uważana za jedną z najlepszych w dorobku 
Agathy Christie, funkcjonowała także pt. I nie było już nikogo. Na życze-
nie wnuka pisarki (a zarazem prezesa Agatha Christie Ltd, spółki dyspo-
nującej prawami autorskimi) zmieniono tytuł i dostosowano go do zasad 
poprawności politycznej. Z tego właśnie powodu Murzynków zastąpiono 
żołnierzykami. Fabuła literacka dotyczy historii dziesięciorga osób (siedmiu 
mężczyzn i trzech kobiet), z których każda kolejno zostaje zamordowana 
w sposób wyszczególniony w dziecięcej rymowance. Agatha Christie lubiła 
umieszczać w swoich utworach rymowanki i wierszyki, które pamiętała 
jeszcze z czasów dzieciństwa. Ich wersy często stanowią tytuły książek, tak 
właśnie jest w przypadku tej powieści. W wierszyku w poprawnej politycznie 
wersji występują żołnierzyki, a nie Murzyniątka. Treść wierszyka pozostaje 
jednak taka sama. Bohaterowie kryminału odcięci od świata, na bezludnej 
wyspie giną jeden po drugim, dokładnie tak jak żołnierzyki w wierszyku. 
Autorka wykazuje się tu sporą wyobraźnią, każda zbrodnia to majstersz-
tyk. Śledząc kolejne wersy wierszyka, widzimy, że było to spore wyzwanie. 
Włodzimierz Lewik ten tekst przetłumaczył tak:

Dziesięć małych Murzyniątek
Jadło obiad w Murzyniewie,
Wtem się jedno zakrztusiło –
I zostało tylko dziewięć.
 
Dziewięć małych Murzyniątek
Poszło spać o nocnej rosie,
Ale jedno z nich zaspało –
I zostało tylko osiem.
 
Rzekło osiem Murzyniątek:
Ach, ten Devon – to jest Eden,
Jedno z nich się osiedliło –
I zostało tylko siedem.
 
Siedem małych Murzyniątek
Chciało drwa do kuchni znieść;
Jedno się rąbnęło w głowę –
I zostało tylko sześć.
 
Sześć malutkich Murzyniątek
Na miód słodki miało chęć,
Jedno z nich ukłuła pszczółka –
I zostało tylko pięć.
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Pięć malutkich Murzyniątek
Adwokackiej chce kariery.
Jedno się odziało w togę –
I zostały tylko cztery.
 
Cztery małe Murzyniątka
Brzegiem morza sobie szły,
Jedno połknął śledź czerwony –
I zostały tylko trzy.
 
Trzy malutkie Murzyniątka
Poszły w las pewnego dnia;
Jedno poturbował niedźwiedź –
I zostały tylko dwa.
 
Dwu malutkim Murzyniątkom
W słońcu minki coraz rzedną…
Jedno zmarło z porażenia –
I zostało tylko jedno.
 
Jedno małe Murzyniątko.
Poszło teraz w cichy kątek,
Gdzie się z żalu powiesiło –
Ot, i koniec Murzyniątek8.

Kreatywność autorów dotycząca sposobów „znikania” bohaterów opo-
wieści była naprawdę imponująca. U niektórych pojawia się także fabuła, 
w której wyjściowa liczba osób to nie dziesięć, lecz siedem. Czy można to 
uzasadniać starotestamentową opowieścią o męczeństwie siedmiu braci, 
którzy schwytani oddali życie za wierność i przestrzeganie prawa?9 A może 
nowotestamentową przypowieścią Sprawa zmartwychwstania, która w róż-
nych odsłonach pojawia się w Ewangeliach według św. Mateusza10, Marka11 
i Łukasza?12 Wersja Mariana Hemara, znanego satyryka i poety pochodzenia 

8  Dziesięć małych Murzyniątek, w: A. Christie, Dziesięciu Murzynków, przeł. R. Chrząstow-
ski (tekst wierszyka przełożył W. Lewik), Turyn 2001, s. 28–30.

9  Por. Męczeństwo siedmiu braci i ich matki, w: Biblia (2Mch 7), http://biblia.deon.pl/rozdzial.
php?id=1076&slowa=siedmiu%20braci (dostęp: 05.05.2015). 

10  Por. Sprawa zmartwychwstania, w: Biblia (Mt 22), http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?i-
d=265&slowa=siedmiu%20braci (dostęp: 05.05.2015). 

11  Por. Sprawa zmartwychwstania, w: Biblia (Mk 12), http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?i-
d=311&slowa=siedmiu%20brac, (dostęp: 05.05.2015). 

12  Por. Sprawa zmartwychwstania, w: Biblia (Łk 20), http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?i-
d=335&slowa=siedmiu%20braci (dostęp: 05.05.2015). 
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żydowskiego13, zatytułowana właśnie Siedmiu braci, nawiązuje niewątpliwie 
do przywoływanej wcześniej popularnej w kulturze żydowskiej piosenki dzie-
cięcej. Fabuła dotyczy jednak w tym wypadku siedmiu, a nie dziesięciu braci: 

Naprzód było siedmiu braci, oni nie mieli co jeść
Potem jeden umarł – i zostało ich sześć.
Srulek weźmie skrzypki, Josele weźmie bas.
Zagrają tę piosenkę jeszcze jeden raz. (unisono)

Potem było sześciu braci, oni nie mieli szczęścia.
Potem jeden umarł – i zostało ich pięciu.
Srulek weźmie skrzypki… (jw. na 2 głosy)

Potem było pięciu braci – w domu mieli chleba mało – 
Potem jeden umarł i czterech ich zostało.
Srulek weźmie skrzypki… (jw. na 2 głosy)

Potem było czterech braci – oni mieli jakiś pech.
Potem jeden umarł i zostało trzech.
Srulek weźmie skrzypki… (jw.) la la la

Potem trzech zostało braci – jeden poszedł w obcy kraj,
W obcym kraju umarł i pozostali dwaj.
Srulek weźmie skrzypki… (jw. na 2 głosy)

Potem – z wszystkich siedmiu braci, jeden ja zostałem sam
Co pomyślę o nich, to zmartwienie ogromne mam.
Srulek weźmie skrzypki, Josele weźmie bas.
Zagrają tę piosenkę jeszcze jeden raz.

a a aa a – aa a a a
Od podwórka do podwórka – jeszcze jeden raz!

Jeszcze jedną odmianę historii o ubywających bohaterach odnaleźć 
można w wydanym w 1958 r. zbiorze zatytułowanym Strasznie głupie wier-
szyki (z angielskiego) Antoniego Marianowicza14 i Janusza Minkiewicza15. 
Ich historia o Murzyniątkach wygląda tak:

13  Marian Hemar (1901–1972; właśc. Jan Marian Hescheles, ps. Jan Mariański, Marian Wal-
lenrod, Harryman i in.) – poeta, satyryk, komediopisarz, dramaturg, tłumacz poezji, autor 
tekstów ponad 2000 piosenek.

14  Antoni Marianowicz (1924–2003; właśc. Kazimierz Jerzy Berman) – poeta, prozaik, dra-
maturg, tłumacz i satyryk.

15  Janusz Minkiewicz (1914–1981) – pisarz, poeta, satyryk.
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Dziesięcioro Murzyniątek
Figlowało ranną porą.
Jedno z nich ze śmiechu pękło 
I zostało dziewięcioro.

Dziewięcioro do teatru
Poszło kiedyś zgrają całą.
Jedno tak się zagapiło,
Że ośmioro pozostało.

A z ośmiorga Murzyniątek
Wnet siedmioro było, bo się
Jedno całkiem przewierciło
Dłubiąc sobie palcem w nosie.

Tych siedmioro raz czytało
Bajki bardzo, bardzo nudne
I to szóste tak ziewało,
Że połknęło w mig to siódme.

Zaś sześciorgu do obiadu
Ktoś kiszoną dał kapustę,
Więc pięcioro pozostało,
Bo się zakwasiło szóste. 

W chowanego się bawiła 
Murzyniątek cała piątka.
Nigdy już nie znaleziono 
Ukrytego Murzyniątka.

Czworo kąpiel brało w wannie, 
Baraszkując że aż miło,
Pozostało tylko troje,
Bo się jedno wymydliło.

Z trojga małych Murzyniątek
Drugie grało na klarnecie
I tak strasznie fałszowało,
Że nie zniosło tego trzecie.

Dwoje z nich zawędrowało
W pewien wiejski raz zakątek,
Lecz niestety gęś kopnęła
Przedostatnie z Murzyniątek.
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A ostatnie Murzyniątko
Wzięło sobie żonkę małą
I w ten sposób z Murzyniątek
Żadne już nie pozostało16.

Szukając kolejnych wersji piosenki o dziesięciu braciach, można spo-
tkać współczesną odmianę, zakwalifi kowaną jako „melodia ludowa”, a więc 
anonimową:

Braci dziesięciu obiad jadło
Obżarł się jeden i padł
Smacznie sobie dziewięciu spało
Jeden z nich nagle zbladł

Ośmiu wspinało się do nieba
Szybko spadł jeden w dół
Siedmiu braci ścinało drzewa
Przeciął się jeden na pół

Ref. 
Szybko życie płynie
Wolno rośnie las
A my zaśpiewajmy
Jeszcze jeden raz
O jo, jo, jo, jo, jo
O jo, jo, jo, jo, jo
A my zaśpiewajmy
Jeszcze jeden raz

Sześciu ulem się bawiło
Pszczoła jednego ciach
Drzwi dla pięciu nie starczyło
Jeden z nich gryzie piach

Czterech w morze się wybrało
Marna była ich łódź
W lesie z trzech zabłądził jeden
Zostało już tylko dwóch

Szybko życie płynie…

16  Dziesięcioro Murzyniątek, w: Strasznie głupie wierszyki, przeł. A. Marianowicz, J. Minkie-
wicz, Warszawa 1958, s. 5–7.
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Dwóch na wędrówkę się wybrało
Pechowiec do rzeki wpadł
Gdy pozostał już tylko jeden
Smutek ogromny go zjadł

Było nie było tak to bywa
Nie ma braci i cześć
Lecz legenda o nich żywa
Niechaj ją porwie pieśń

Szybko życie płynie…17

Nawet tak ograniczony i niewielki przegląd odmian wierszyka-piosenki 
o dziesięciu (lub czasami siedmiu) braciach pokazuje, jak nośny i popularny 
jest to motyw. Można chyba zaryzykować tezę, że funkcjonuje nadal, wpi-
sanie bowiem w internetową wyszukiwarkę hasła „Dziesięciu braci” otwiera 
długą listę najróżniejszych wersji i wykonań tego ciągle wykorzystywanego 
schematu fabuły. Poniżej – Siedmiu braci – współczesna polska wersja 
w interpretacji Wiesława Niderausa (wykonanie z 26.08.2011 r.):

1. Było sobie siedmiu braci, handlowali sierścią
Potem jeden z braci umarł, ich zostało sześciu
 
Refren: Josel weźmie skrzypiec
Efel weźmie bas
Od podwórek do podwórek 
Jeszcze jeden raz
 
2. Było sobie sześciu braci, handlowali gęsią
Potem jeden z braci umarł, ich zostało pięciu
 
Refren: Josel weźmie skrzypiec…
 
3. Było sobie pięciu braci, handlowali serem
Potem jeden z braci umarł, ich zostało czterech
 
Refren: Josel weźmie skrzypiec…

4. Było sobie czterech braci, oni mieli pech
No, bo jeden z braci umarł, ich zostało trzech
 

17  Dziesięciu braci – melodia ludowa, http://domar.edu.pl/slowa.php?strona=pioswie_&l-
tr=D&s=22 (dostęp: 05.06.2015).
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Refren: Josel weźmie skrzypiec…

5. Było sobie raz trzech braci, handlowali puch
Potem jeden z braci umarł, ich zostało dwóch
 
Refren: Josel weźmie skrzypiec…
 
6. Było sobie raz dwóch braci, handlowali chlebem
Potem jeden z braci umarł, ich zostało jeden
 
Refren: Josel weźmie skrzypiec
A kto weźmie bas
Od podwórek do podwórek 
Już ostatni raz
 
7. Było sobie jeden brat, On zdrowy był jak byk
Ale i on w końcu umarł, ich zostało Nikt
 
Refren: Nikt nie weźmie skrzypiec, 
Nikt nie weźmie bas,
Od podwórek do podwórek, 
Ani jeden raz…18 

Chciałabym jeszcze na koniec zwrócić uwagę na wersję szczególną 
i wyjątkową, bardzo wyraźnie wywodzącą się z jidyszowego pierwowzoru 
zapisanego w antologii Ginzburga i Marka. Przywołać muszę w tym miej-
scu postać Rosebery D’Arguto, urodzonego w Polsce w roku 1890 jako 
Martin Rosenberg, działacza lewicowego (brał udział w protestach 1905 r. 
w Warszawie), ale przede wszystkim wybitnego dyrygenta, znawcę i refor-
matora muzyki chóralnej. W latach 20. XX w. założył w Berlinie proletariacki 
chór liczący prawie 400 osób. Występowali głównie na wiecach i demon-
stracjach, szczególnie dla niemieckiej partii komunistycznej. Po dojściu 
Hitlera do władzy działalność D’Arguto i chóru została zakazana. W 1934 r.
Rosenberg powrócił do Polski. We wrześniu 1939 r. został aresztowany 
i przewieziony do Sachsenhausen. Tam w kwietniu następnego roku utwo-
rzył chór składający się z 20–30 więźniów, działający oczywiście w ukry-
ciu. Na wiadomość, że ma być wraz z innymi więźniami przetransporto-
wany do Auschwitz, skomponował Jüdischer Todessang (Pieśn o żydowskiej 
śmierci), opartą na ludowej piosence jidysz Tsen brider (Dziesięciu braci). 
Rosenberg zginął w 1943 r. w Auschwitz-Birkenau. Zapewne zostałby zupełnie 

18  W. Nideraus, Siedmiu braci, https://www.youtube.com/watch?v=eqwLwRyHHyw (dostęp: 
05.06.2015).
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zapomniany, gdyby nie Aleksander Kulisiewicz, współwięzień z Sachsen-
hausen, który całe swoje powojenne życie poświęcił muzyce i szerzeniu 
wiedzy o zbrodniach hitlerowskich19. Kulisiewicz wspominał Rosenberga, 
który był pewien, że po wojnie wszyscy ludzie, nie tylko Żydzi, będą pła-
kać, słuchając jego pieśni: 

[bum, bum, bum... Li-laj li-laj...]
Tsen brider zenen mir geven,
Hobn mir gehandelt mit layn.
Eyner iz geshtorben,
Zenen mir geblibn nayn.

Yidl mitn fi dl, Mojshe mitn bas,
Shpilt zhe mir a lidl,
Men fi rt undz in dem gaz.

Ayn bruder nor bin ihk geblibn,
Mit vem zol ikh veynen?
Di andere hor men derharget,
Tsi gedenkt ir zeyer nemen?

Yidl mitn fi dl,
Mojshe mitn bas,
Hert mayn letst lidl,
Men fi rt mikh oykh tsum gaz.

Tsen brider zenen mit geven –
Mir hobn keynem nisht geton20.

Tłumaczyć można ten tekst następująco:

Było nas dziesięciu braci,
Handlowaliśmy winem. 
Jeden zmarł.
Pozostało nas dziewięciu. 

19  Więcej zob. P. Andert, Rosebery d’Arguto: Versuche zur Erneuerung des proletarischen Chor-
gesangs, w: K. Kändler, H. Karolewski, I. Siebert, Ausländische Künstler in Berlin 1918–1933, 
Berlin 1987, s. 340–345; G. Fackler, Des Lagers Stimme – Musik im KZ: Alltag und den Kon-
zentrationslagern Häft lingskultur 1936–1943, Brema 2000; S. Gilbert, Music in the Holocaust: 
Confronting Life in the Nazi Ghettos and Camps, Oxford 2005; S. Kalisch, B. Meister, Yes, 
We Sang!: Songs of the Ghettos and Concentration Camps, New York 1985; A. Kulisiewicz, 
Adresse: Sachsenhausen. Literarische Momentaufnahmen aus dem KZ, Gerlingen 1997.

20  W.M. Stroh, op. cit. 
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Jidl ze skrzypcami,
Mojsze z kontrabasem,
Zagrajcie mi pieśń,
Prowadzą nas do gazu. 
 
Jeden brat pozostał 
Z kim mogę płakać?
Wszystkich zamordowano,
Czy pamiętacie ich imiona?
 
Jidl ze skrzypcami,
Mojsze z kontrabasem,
Słuchajcie mojej ostatniej pieśni,
Prowadzą mnie też do gazu.
 
Było nas dziesięciu braci,
Myśmy nikogo nie zranili21. 

To szczególne requiem rzeczywiście wywołuje niezwykłe emocje u słu-
chaczy, zwłaszcza gdy uświadomimy sobie, że zwrot z oryginału „Uf’n 
Mitt’n Gass!”, tłumaczony „Na środku ulicy”, zamienia się w „Men fi rt 
undz in dem gaz”, co oznacza „prowadzą nas do gazu”. Zbieżność brzmie-
niowa jidyszowego słowa „gas” (znaczącego ulicę) i polskiego „gaz” (tu 
jednoznacznie kojarzonego ze śmiercionośnym cyklonem B używanym 
do uśmiercania w obozowych komorach gazowych) jest wymownym zna-
kiem, symbolem, jak odległą drogę pokonała dziecięca piosenka żydowska. 
Czarny humor, z pogranicza satyry, na trudną sytuację gospodarczą Żydów 
na przełomie XIX i XX w. przeobraża się w żałobne requiem, obrazujące 
tragedię Holokaustu. 

Wszelki komentarz staje się zbędny… 
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Summary

Anna Jeziorkowska-Polakowska
‘Ten Brothers’ [צען ברידער – Tsen brider] – the story of one child’s song

According to Jerzy Cieślikowski, children’s literature can be defi ned as ‘individual’ due to 
a child’s specifi c existential situation, ‘a huge game’ or the ‘individuality’ of its aesthetics 
or as ‘fourth’ literature, being complementary to the other three already existing types 
of literature characterized by Czesław Hernas: highly-artistic, folkloristic and popular. 
Th e popular song ‘Ten Brothers’, which is known in many languages, in numerous 
versions and a variety of genres, is the starting point for considerations regarding the 
nature of this type of literature. Th e history of this cultural phenomenon is not set in 
the fi eld of children’s literature. It dates back to biblical times, appears in adult litera-
ture and also documents the important, oft en tragic, events in the history of mankind.
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Children’s Folklore – traditions 
and contemporary realities

Children’s folklore includes all popular genres and types of poetry which 
correspond to the conceptions and interests of children. Th ese compositions 
are created by both adults and children. Children’s folklore also includes 
poetic works which were originally written for adults, but which, over time, 
have passed into the children’s repertory. Children’s folklore is represented 
by songs, poems and invocations which refer to various phenomena of 
nature: animals, birds, insects and plants. Humour and irony can some-
times be found in invocations which take the form of songs; the invocation-
formula combines allurement with threats, similar to disenchantment.

Th e song-type invocation is accompanied by the ‘rising’ or ‘victory’ of 
the sun, and by an uproar which sends malevolent spirits away, as is used 
in many others ceremonial contexts.

Th e old character and vitality of these poetic works is also demonstrated 
by the large geographic area over which these folkloric creations are spread. 
Th e folklore of games and dancing is relatively more up to date, and the 
most recent are the humorous and ironic-cum-satirical texts, many of which 
come from the adult folklore repertory.

Within the games, a special place is given to the specifi c formula, mostly 
known as ‘counting-out’ rhymes. Th ese are present in the folklore of many 
nations and have similar features. In Romania, counting-out rhymes are 
frequently used now, in particular, in games played by children. Because of 
the great popularity of these games, numerous counting-out rhymes start 
with words of various derivations. However, these counting out rhymes do 
not only relate to a particular game. Counting-out rhymes are used as an 
introduction to many games. With their help, parts are allocated, the leading 
person is named together with those who have to perform diff erent roles.

Many motifs which appear throughout Europe, Asia and Africa, are 
taken from fairy-tales, which later develop a life of their own and function 
independently, in verse form. In the opening refrain we can also observe 
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a specifi c formula in certain situations: for example when the child gets 
water in its ears during bathing, when a tooth falls out, when its leg gets 
stiff  or when it has lost an object.

Tongue twisters can also fall into the same subcategory. Th ese short 
humorous texts written in prose or in verse, consist of joining together 
words with similar sounds, which are deliberately selected to be diffi  cult to 
pronounce. Th ey must be uttered very quickly, correctly and expressively, 
with proper intonation.

Lullabies play a central role in folklore. In the customs surround-
ing birth, well-wishes regarding the future child are expressed in vari-
ous practices, starting with simple manifestations and ending with more 
complex ones, rituals or cults. Mothers usually cultivated these practices 
because they were the ones who mostly took care of the new born child’s 
body and soul.

In close connection with children’s games, there exists and is manifested 
the game’s cultural component and, as far as this component is a folkloric 
one, we can associate the games with children’s folklore. It is children who 
play the games. Th eir game is supported by the text associated with it. If 
we make a series of modifi cations to the game in order to get beneath the 
surface level to a deeper one, we observe that the game carries deeper mean-
ings, whereas usually the fi rst impression generated by children’s folklore 
is in connection with its extraordinary simplicity.

Th e fact that children’s folklore is, unfortunately, on the verge of dis-
appearing, has generated a stage of regress in the genre. Many parts have 
been simplifi ed, reduced or corrupted, where most of the time, the message 
is intensifi ed. We know from people that more elaborate forms existed, but 
at this stage of their development, many creations from children’s folklore 
have lost some of their motifs because they are not being used actively and 
are disappearing.

Th e less spectacular characteristics of children’s folklore compared to 
other genres and types, placed it in a peripheral place in the context of the 
research undertaken over the years, in obvious contrast to their artistic and 
documentary value. However, it cannot be said that no research has been 
undertaken in this respect. Th e preoccupation of scholars for recording 
and undertaking research on children’s traditional literature was not only 
a way of enhancing people’s interest in this genre, but also to acknowledge 
cultural values that identify the source of the spiritual originality and pecu-
liarity of a people. With respect to the integration of children’s folklore in 
the traditional culture of a people, it also constitutes an act of recognition 
of some special folkloric values that belong to a culture open both to adult 
folklore, and also to day to day realities.
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Th e investigation started with a description of a few children’s games and 
writing them down, without recording the tunes, although this would not 
have been diffi  cult. A special status must be given to the study of folklore 
of children from Transylvania, with its diff erent nationalities (Hungarians, 
Transylvanian Saxons and Slovaks). Th erefore, as a conclusion to the his-
tory of children’s folklore in Romania, the work of researchers from Ardeal 
regarding children’s folklore in the languages of the national minority from 
there, should be mentioned.

Children’s culture is one of the best areas for expressing human crea-
tivity. It is part of world culture, integrated in the spiritual canons ethnic 
communities. Th e traditional culture of children has a well-defi ned place in 
the culture of mankind, as well as in the spiritual evolution of man.

Many variations of these games are possible, from a historical, anthropo-
logical, folkloric and psychological perspective—as they were shaped by 
history. A phenomenon, equally symptomatic and spectacular, is that of 
the fairy-tales falling into disuse for adults. Very probably, these would 
be destined to disappear were it not for the sake of the children, who for-
tunately still need them. Th e transmitting of children’s folklore is part of 
a more involved process which includes the transmission of folklore in 
general. Any conceptualization of folklore must contain references, explic-
itly or impli citly, to the transmitting of folklore, as folklore is universally 
acknowledged to be an inherent social phenomenon.

Th e research methods used with respect to children’s folklore take 
into consideration children’s behaviour at play. Modern studies carried 
out on this include diff erent methods of investigation, in order to best 
portray the child involved in the game. Contemporary anthropologists 
have carried out in depth investigations into the research methodology 
of children’s folklore. Th e genders and types of children’s folklore, which 
vary enormously with regard to their function, content, genesis, mode 
of interpretation, artistic particularities, etc., cannot be classifi ed accord-
ing to one criterion. Th e two major categories that integrally correspond 
to the complexity of this folkloric creation are: folklore consisting of and 
interpreted by adults for children and folklore created and interpreted 
by children.

Obviously, other classifi cations can be made that take into account vari-
ous criteria: the source (whether of purely popular origin or coming from 
the intervention of modern culture; created by children or taken over from 
the adults’ repertory), the literary themes (songs addressed to nature, living 
creatures, songs for dancing, mocking, counting-out games); the function; 
gender (practised by girls, boys, mixed); the geographic criterion (general 
or specifi c to a certain area); age, etc. Th ere are only two essential criteria 
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for classifying all the material related to children’s folklore: its function and, 
partially, how it is performed.

Even if less extensive, we consider that the most eloquent classifi cation 
of folkloric manifestations of children is the one based on their provenance: 
the invocation-formula; games-formula counting-out rhymes, cumulative 
texts, tongue twisters and lullabies. Having been created by adults, the trad-
itional lullaby is an artistic refl ection of the mother’s feelings towards her 
child, a moment in everyday life and, above of all of the parents’ work and 
worries. Having been extended by these themes, the lullaby becomes close 
to a proper song which is why some folklorists do not include lullabies in 
the category of children’s songs, but consider them a specifi c type of folk 
lyrics. However, taking into consideration the fact that the main function 
of lullabies is that they provide a form of communication between the adult 
and child they should defi nitely be categorized as children’s folklore.

Th rough its rich and various themes, the wholesome naivety, charac-
teristic of age, children’s folklore opens up a vast perspective for under-
standing the evolution of man’s reasoning, of traditional artistic creations 
in their transitory aspects, from childhood to adulthood. Th e stock of ideas 
in this vast repertory involves: beside elements of faith, simple magic, and 
an inclination to fi ction, characteristic of a stage in the evolution of man’s 
consciousness (many of them having been taken from adults’ spiritual cre-
ation and adapted to children’s tastes and level of understanding), a whole 
cosmological universe.

Seen in this way, from multiple and various perspectives, children’s folk-
lore proves to be an extensive, inexhaustible fi eld of research, especially in 
Romanian folklore, which can be really satisfying for researchers.
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Streszczenie

Florin Cioban
Folklor dziecięcy. Tradycja i współczesność

Kategoria folkloru dziecięcego obejmuje wszystkie popularne typy i rodzaje poezji 
wykorzystywane w środowisku dziecięcym, korespondujące z jego zainteresowaniami 
i wyobrażeniami. Poszczególne kreacje zostały skomponowane zarówno przez doro-
słych, jak i dzieci. Folklor dziecięcy obejmuje także niektóre utwory poetyckie, począt-
kowo przeznaczone dla dorosłych, ale które z czasem weszły do repertuaru dziecięcego.

Najstarszymi utworami zaliczanymi do folkloru dziecięcego są piosenki, wiersze 
i inwokacje odnoszące się do różnych zjawisk natury, zwierząt, ptaków, owadów lub 
roślin. W piosence-inwokacji dostrzec można niekiedy humor i ironię; formuła inwo-
kacji łączy pokusę z zagrożeniem i rozczarowaniem. Inwokacja typu piosenki towarzy-
szy „wstającemu” czyli „zwyciężającemu” słońcu, wypędza złe duchy, jak ma to miejsce 
w wielu obrzędach.





CZĘŚĆ III

WYCHOWANIE I EDUKACJA 
– MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ





Beata Sufa
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Kształtowanie postawy twórczej dzieci 
poprzez zabawę

Wstęp

Zabawa umożliwia dziecku wielopłaszczyznową ekspresję siebie i sprzyja 
powstaniu postawy, którą Maslow określił jako „pierwotną postawę twór-
czą”. Stanowi ona konieczny etap w rozwoju tego, co autor nazwał „praw-
dziwą twórczością”, a więc odkrywczym, zaplanowanym, uwzględniającym 
rezultat końcowy działaniem, wymagającym specyfi cznych uzdolnień i wyso-
kiego poziomu kompetencji. Pierwotna postawa twórcza charakteryzuje 
się pomysłowością, wrażliwością, fantazją, wielokierunkowością myślenia, 
oryginalnością. 

W stymulowaniu twórczej aktywności dziecka istotne jest tworzenie 
warunków do powstania pierwotnej postawy twórczej, której przejawem 
u dziecka są: ciekawość, chłonność, stawianie pytań i tworzenie samodziel-
nych odpowiedzi, próby „naginania” rzeczywistości do swoich potrzeb, eks-
presja siebie, radość towarzysząca wszystkim działaniom, które charakte-
ryzuje poszukiwanie, poznawanie, eksperymentowanie. Istotną rolę w tym 
procesie odgrywa nauczyciel, organizując materialne i społeczne środowisko, 
w którym dziecko będzie mogło działać, przeżywać, doświadczać, zapamię-
tać, komunikować się. Wprowadzenie zabawy w edukację dzieci nie tylko 
zwiększa jej skuteczność, ale także efektywnie i wielokierunkowo wpływa 
na ich wszechstronny rozwój, w tym na rozwój procesów kierunkowych, 
takich jak postawy (w tym postawy twórcze). 

Zabawa i postawa twórcza

Pierwiastek ludyczny stanowi istotny składnik w wielu sferach ludzkiej 
aktywności i licznych dziedzinach kultury. W dzieciństwie zabawa, jako 
główna forma aktywności i działalności dziecka, odgrywa decydującą rolę 
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w jego prawidłowym rozwoju psychicznym i ma istotny wpływ na to, jak 
ukształtuje się ono w sferze uczuciowej, mentalnej, wolicjonalnej i behawio-
ralnej. Zabawa i dziecko stanowią jedność kreatywną – dziecko z natural-
nych potrzeb i skłonności rozpoczyna zabawę, a zabawa kreuje je w istot-
nej mierze.

Odwołując się do fi lozofi cznych i naukowych koncepcji teoretycznych 
zabawy1, można uznać, że jest ona najważniejszą formą aktywności dziecka, 
istotną dla jego prawidłowego rozwoju psychicznego oraz dla kształtowa-
nia jego osobowości i postaw na wszystkich etapach rozwoju osobniczego. 
Dziecko na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej charakteryzuje 
ciekawość świata, otwartość i chłonność wiedzy. Wydaje się zatem bez-
sprzeczne i naturalne, by w świecie dynamicznych zmian już od najmłodszych 
lat kształtować osobowość twórczą dziecka, aby w okresie późniejszej eduka-
cji i w życiu dorosłym mogło ono podjąć każde zadanie życiowe i zawodowe, 
wypowiadać otwarcie i bronić swoje poglądy, w oryginalny, niekonwencjo-
nalny i twórczy sposób rozwiązywać różne problemy oraz prozaiczne sprawy, 
myśleć samodzielnie i twórczo, a co najważniejsze, czuć się wartościowym 
człowiekiem i odczuwać satysfakcję z podejmowanych działań i uczenia się. 

Zdaniem współczesnych psychologów rozwojowych i psychologów 
wychowania różnorodne funkcje rozwojowe zabawy wiążą się ściśle z war-
tościami wychowawczymi, obejmując kształcące i nauczające jej skład-
niki. Jak wskazuje Maria Przetacznik-Gierowska, walory wychowawcze 
zabawy można skojarzyć „z rozwojem procesów instrumentalnych (per-
cepcji, wyobraźni, myślenia) i procesów kierunkowych (potrzeb, emocji, 
motywów, postaw). Co więcej, można odnosić owe pedagogiczne funkcje 
do kształtowania się w zabawie osobowości dziecka”2. Określone cechy 
osobowości, takie jak: ekspresyjność, spontaniczność, dziecięca ciekawość, 
odwaga, umiejętność integrowania wartości przeciwstawnych oraz fantazja, 
ułatwiają wykorzystanie możliwości twórczych, które – jak wskazuje twórca 
psychologii humanistycznej Carl R. Rogers – ma każdy człowiek3. Warto 

1  Zob. np. J. Piaget, Studia z psychologii dziecka, przeł. T. Kołakowska, Warszawa 1966; 
L.S. Wygotski, Wybrane prace psychologiczne, przeł. E. Flesznerowa, J. Fleszner, Warszawa 
1971; G.G. Fein, Pretend play: An integrative review, „Child Development” 1981, t. 52, 
s. 1095–1118; B. Sutton-Smith, Play and the Learning, New York 1979; S. Szuman, Dzieła 
wybrane, t. 1: Studia nad rozwojem psychicznym dziecka, Warszawa 1985; W. Okoń, Zabawa 
a rzeczywistość, Warszawa 1995; J. Huizinga, Homo ludens: zabawa jako źródło kultury, 
przeł. M. Kurecka, W. Wirpsza, Warszawa 1985; F. Znaniecki, Ludzie teraźniejsi a cywi-
lizacja przyszłości, Warszawa 1974.

2  M. Przetacznik-Gierowska, Świat dziecka: aktywność, poznanie, środowisko: skrypt z psy-
chologii rozwojowej, Kraków 1993, s. 41.

3  C.R. Rogers, O stawaniu się osobą, przeł. M. Karpiński, Poznań 2002.
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podkreślić, iż twórczość jest według Romana Schulza pojęciem pierwotnym, 
a postawy twórcze są pochodną twórczości4. 

 Zabawa łączy w sobie uczenie się, pracę, aktywność społeczną i działal-
ność praktyczną. Daje ona człowiekowi możliwość wielopłaszczyznowej eks-
presji i stanowi pole doświadczalne do rozwijania i doskonalenia jego spraw-
ności, umiejętności i postaw. W zabawie dzieci uczą się wielostronności 
i wielozakresowości działań, pozycji, ról. Aktywność zabawowa, jak wskazują 
wyniki badań5, pozostaje w istotnym związku z jakością rozwoju dziecka. 
Uczy się ono w zabawie, w interakcjach i relacjach z innymi, rozwija swoje 
umiejętności komunikacyjne, pomysłowość, wielokierunkowość myślenia. 

Rozwojowe spojrzenie na zabawę ukazuje jej doniosłą rolę dla uczenia się 
dzieci. Aktywność zabawowa jest bowiem ważnym czynnikiem w procesie 
konstruowania wiedzy przez dziecko, rozwijania jego struktur poznawczych. 
Dziecko pod wpływem warunków w zabawie lub zachowań innych osób, 
poprzez możliwość obserwowania, co się dzieje, uczestniczenia w interak-
cjach, zadawania pytań i tworzenia odpowiedzi, zastanawiania się nad swo-
imi odkryciami, może sprawdzać budowane hipotezy, zdobywać nowe infor-
macje, które włącza do posiadanej już struktury wiedzy. „Z punktu widzenia 
podejścia kulturowo-historycznego, dojrzałe formy zabawy wyobrażonej 
rozwijają zdolności ogólne (potencjał uczenia się) u dzieci: ogólną kreatyw-
ność, (kreatywna improwizacja, kreatywność symboliczna itd.), motywację; 
wyobraźnię, wolę i samoregulację, rozumienie punktu widzenia innej osoby; 
odgrywanie ról ukierunkowuje dzieci na znaczenia uniwersalne działalności 
ludzkiej, związków między ludźmi i na sens życia”6. 

Wykorzystanie zabawy jako rodzaju aktywności ucznia, jak podkreśla 
Danuta Waloszek7, może prowadzić do satysfakcji z uczenia się nawet naj-
trudniejszych rzeczy. „Zabawa zapewnia nieoczekiwalność olśnienia, sku-
teczne zdziwienie, wzruszenie. A są to przecież od dawna wyraźnie określone 
warunki skutecznego uczenia się”8, jak i elementy występujące w procesie 

4  K.J. Szmidt, Współczesne koncepcje wychowania do kreatywności i nauczania twórczości, 
w: Dydaktyka twórczości: koncepcje, problemy, rozwiązania, red. K.J. Szmidt, Kraków 2003, 
s. 71.

5  J.E. Johnson, J.F. Christie, Th .D. Yawkey, Play and Early Childhood Development, New 
York 1999.

6  D.B. Elkonin, Psikhologiya igry [Psychology of play], Moscow 1978; idem, Th e Development 
of Play in Preschoolers, „Journal of Russian and East European Psychology” 1999, t. 37, 
nr 6, s. 31–70.

7  D. Waloszek, Socjopedagogiczny wymiar zabawy w edukacji wczesnoszkolnej, w: Pedagogika 
wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, red. D. Klus-Stańska, M. Szczepska-
-Pustkowska, Warszawa 2009, s. 336.

8  J.S. Bruner, Poza dostarczone informacje, przeł. B. Mroziak, Warszawa 1978, s. 660, 663–664.
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twórczym. Wprowadzenie zabawy w edukację dzieci może zatem zwiększyć 
jej efektywność, zwłaszcza że gwarancją efektów kształcenia jest sytuacja, 
w której ucząc się, dziecko doświadcza satysfakcji9.

W zabawie dziecko może również w nieograniczony sposób uruchamiać 
fantazję i wyobraźnię. „Wyobraźnia, czyli proces manipulowania rzeczywi-
stością w umyśle, uwalnia dzieci od bodźców zewnętrznych wynikających 
z aktualnej sytuacji, jednak dziecko samo kreuje nowe ograniczenia związane 
z wyobrażonymi sytuacjami dostosowując się do zasad właściwych dla danej 
sytuacji”10. Dzięki wyobraźni dziecko, bawiąc się, występuje jako odbiorca 
wrażeń, podmiot myślący i osoba działająca, co jest szczególnie ważne, 
gdyż potrzeba dokonania czegoś towarzyszy każdej twórczej działalności11.
Wyobraźnia łączy formy działania konkretnego i abstrakcyjnego, ponieważ 
jednoczy doznania w całość i równocześnie otwiera na nowe. Jednocześnie 
dzięki wyobraźni dziecko tworzy sytuację na niby, co pozwala mu na zdy-
stansowanie się do aktualnej sytuacji. Wyobraźnia umożliwia dziecku zdzi-
wienie i odkrywanie oraz przenosi je na zabawę, a z zabawy na działanie 
zadaniowe związane z nauką. Warto podkreślić, że w zabawie w przypadku 
braku pomysłu wyobraźnia rozrasta się bądź zawęża się, gdy pomysł został 
przyjęty, zwłaszcza we wspólnej zabawie. Należy zatem umożliwić dzieciom, 
jak twierdzi Danuta Waloszek, „ćwiczenie” wyobraźni w zabawie, mając na 
uwadze cele edukacyjne i fakt, że zabawa służy opanowywaniu wyobraźni, 
a to z kolei sprzyja rozumowi12. 

Należy podkreślić, że im bardziej zróżnicowane jest materialne i spo-
łeczne środowisko uczenia się dziecka, im większa jest możliwość swo-
bodnego działania, wyboru, im więcej doświadczeń dziecko może zdobyć, 
im więcej wrażeń, tym zabawa jest bogatsza i sprzyja powstaniu postawy, 
którą Abraham Harold Maslow określił jako „pierwotną postawę twórczą”. 
Obejmuje ona takie cechy jak: wrażliwość, pomysłowość, wielokierunko-
wość myślenia, oryginalność, fantazja.

Tworzenie klimatu do powstania pierwotnej postawy twórczej, któ-
rej przejawem u dziecka są: ciekawość, chłonność, formułowanie pytań 
i samodzielnych odpowiedzi, próby „naginania” rzeczywistości do swoich 
potrzeb, ekspresja siebie, radość towarzysząca wszystkim działaniom, cha-
rakteryzującym się poszukiwaniem, poznawaniem, eksperymentowaniem, 
powinno uwzględniać warunki i sytuacje rozwijające ciekawość dziecka, jego 

9  R.P. Feynman, Przyjemność poznawania, przeł. K. Karpińska, Warszawa 1999.
10  P. Hakkarainen, Podejście kulturowo-historyczne do rozwoju samoregulacji u dzieci w zaba-

wie i uczeniu się, w: Nauczanie rozwijające we wczesnej edukacji według Lwa S. Wygotskiego: 
od teorii do zmiany w praktyce, red. E. Filipiak, Bydgoszcz 2015, s. 95.

11  O wyobraźni, R. Liberkowski, W. Wilowski, Poznań 2002, s. 16.
12  D. Waloszek, op. cit., s. 353.
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wewnętrzną motywację do działania, a nie zewnętrzne kierowanie. Wszystkie 
te wielowymiarowe aspekty realizowane są w zabawie umożliwiającej wie-
lokierunkowe myślenie, poszukiwanie, poznawanie, eksperymentowanie, 
sprawdzanie się, uzewnętrznianie przeżyć emocji i stanów.

W zabawie dziecko rozpoznaje w sobie moc, preferencje społeczne, kon-
frontuje swoje poglądy z innymi i poznaje zdanie innych na temat własnych 
poglądów, otwiera się na innych, komunikuje swoje oczekiwania, uczy się 
promowania swoich pomysłów, sprawdza wartość pomysłu i porównuje 
je z innymi uczestnikami zabawy, uczy się granic kreatywności. Bawiąc 
się, dziecko jest także dociekliwe, zadaje pytania, zastanawia się, dokonuje 
refl eksji (już na przełomie 6–7. roku życia), przewiduje. Zabawa, dająca 
przyjemność działania, poznawania, ekspresji, przekłada się na trwałe efekty 
zdobywanych wiadomości, umiejętności i postaw, w tym postawy twórczej.

Bawiące się dziecko wychodzi „poza pospolitość, utarte schematy, 
potoczność, przeciętność w czynach, rzeczach i słowach”13. Zabawa pomimo 
swojej powszedniości i codzienności ma bowiem charakter odświętny. 
Odwzorowywanym sytuacjom, rzeczom, działaniom dziecko nadaje 
własny wymiar, swoją interpretację, wychodzi poza dane właściwości. 
Zabawa jest wyrazem kreacji, jest nowa, niepowtarzalna, inna, przekształ-
cona. Dziecko zmienia wszystko i zamienia we wszystko wedle swojego 
uznania, tworzy światy równoległe do rzeczywistych, fi kcyjne, przetwa-
rza rzeczywistość realną, przekształca ją jako mniej lub bardziej odległą 
od pierwowzoru. Dzięki zabawie dziecko uczy się także własnej mocy 
w relacji ze światem, granic przystosowania i wolności oraz wynikających 
z nich konsekwencji. 

Przyjmując podejście funkcjonalne, traktujące zabawę jako twórczą 
aktywność14 dziecka powiązaną z rzeczywistością społeczną i kulturową, 
w jakiej ono żyje, Przetacznik-Gierowska podkreśla nieograniczone walory 
rozwojowe i pedagogiczne zabawy15, w tym jej znaczącą rolę w kształto-
waniu postawy twórczej. 

Postawa twórcza, którą tworzą wyobrażenia i myślenie twórcze, ory-
ginalność, pomysłowość, plastyczność16, kształtująca się w wyniku aktyw-
ności twórczej, jest mocno związana z aktywnością poszukiwawczą i dzia-
łaniami skierowanymi na udoskonalanie stanu rzeczy. Będąc potencjalną 
właściwością jednostki, ujawnia się ona w działaniach lub wytworach. 

13  Ibidem, s. 349.
14  Aktywność twórcza jest rozumiana w ujęciu subiektywnym jako wytwarzanie czegoś nowego 

dla jednostki (charakterystyczne dla dzieci i młodzieży), natomiast w sensie obiektywnym 
określana jako tworzenie czegoś oryginalnego i użytecznego dla społeczeństwa.

15  M. Przetacznik-Gierowska, op. cit.
16  Aktywność twórcza dzieci i młodzieży, red. S. Popek, Warszawa 1988, s. 27.
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Według Szmidta17 Schulz rozróżnia dwa sposoby rozumienia postawy twór-
czej: w pierwszym postawa jest ujmowana jako dyspozycja do twórczości, 
pewien zespół cech osobowościowych, potencjalnych zdolności do tworze-
nia, warunkujących przyszłe osiągnięcia twórcze; w drugim – akcentuje się 
działaniowy komponent postawy i obejmuje on postawę behawioralną, zwią-
zaną z rzeczywistym działaniem twórczym człowieka. Twórczość jego zda-
niem stanowi pojęcie pierwotne, a postawy twórcze są pochodną twórczości. 

Tworząc warunki do kształtowania i stymulowania postawy twórczej, 
należy zatem zadbać o jak najszersze pole wielostronnej i wielozakresowej 
aktywności dziecka, w tym aktywności twórczej, co w istotnym stopniu 
umożliwia właśnie zabawa, sama będąca aktywnością twórczą. W zabawie 
w szczególny sposób ujawnia się pomysłowość dziecka, poznaje ono w niej 
świat zawsze „od początku”, każda czynność jest dla niego zawsze „pierwszą 
czynnością i dlatego jest prawdziwa”18. Bawiąc się dziecko wykracza poza 
schematy, ograniczenia, myśli twórczo, w szerokim zakresie wykorzystuje 
wyobraźnię i jednocześnie uczy się w niekonwencjonalny, w niestereotypowy 
sposób reagować na różne sytuacje. W zabawie występuje też jako twórca 
m.in. sytuacji zabawowej, form narracyjnych opisujących procesy życiowe, 
zdarzenia wyimaginowane, wykraczające poza aktualną sytuację, ale także 
modyfi kuje swoje działania, próbuje innych, oryginalnych rozwiązań. 

Współczesne teorie postaw twórczych, pozostające w opozycji do teo-
rii opisujących mechanizmy twórczości wybitnej, odnoszą się do codzien-
nej aktywności człowieka, różnych aspektów jego działalności, zachowań, 
postaw wobec życia i napotykanych problemów. Teorie te są więc dyspo-
zycją stałego rozwoju osobowego i społecznego i wyrażają się w sposobie 
poznawania rzeczywistości, towarzyszącej jej emocjonalności i działaniu19.
Takie ujęcie twórczości i postawy człowieka wobec życia może być z powo-
dzeniem przyjęte w pedagogice, a dokładnie w praktyce szkolnej. 

Stymulatory warunkujące postawy twórcze

Kształtowanie postawy twórczej w zmieniającej się dynamicznie rzeczywi-
stości, w której rośnie zapotrzebowanie na ludzi myślących i działających 
twórczo, posiadających orientację twórczą polegającą na rozwiązywaniu pro-
blemów organizacyjnych i decyzyjnych, wymagających niestereotypowego,
17  K.J. Szmidt, Współczesne koncepcje wychowania…, s. 71.
18  P.L. Berger, Th . Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, przeł. J. Niżnik, Warszawa 1983.
19  K.J. Szmidt, Wcześniej niż Fromm i Maslow. Korniłowicza i Radlińskiej koncepcje postawy 

twórczej na tle współczesnym, w: Nowe teorie twórczości: nowe metody pomocy w tworzeniu, 
red. K.J. Szmidt, K.T. Piotrowski, Kraków 2002.
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niekonwencjonalnego postępowania, staje się jednocześnie potrzebą 
i koniecznością. Twórcza postawa, pozwalająca kreować zmiany i twórczo 
się do nich adaptować, jest bowiem niezbędna do efektywnego funkcjono-
wania w świecie, w którym większość problemów, z jakimi zmaga się jed-
nostka, ma charakter dywergencyjny, a do efektywnego działania konieczne 
jest nie tylko myślenie analityczne, praktyczne, ale też myślenie twórcze20.

Kształcenie twórczej postawy powinno rozpoczynać się jak najwcześniej, 
już na etapie edukacji elementarnej21, bowiem właśnie te pierwsze lata decy-
dują w dużym stopniu o karierze szkolnej dziecka, a pośrednio o przyszłej 
jego karierze zawodowej i osobistej.

Świadome wykorzystywanie przez nauczyciela różnych sytuacji eduka-
cyjnych, życiowych, treści przedmiotowych, różnych form aktywności do 
stymulowania postaw twórczych uczniów wobec niecodziennych, nietypo-
wych problemów poznawczych i organizacyjnych oraz tworzenie warunków 
i sytuacji umożliwiających wielostronne, problemowe kształcenie, ujmowane 
jako proces osiągania kompetencji, stanowi więc element konieczny dla 
rozwoju postawy twórczej i skuteczności działań uczniów. Optymalna sytu-
acja edukacyjna następuje wówczas, gdy nauczyciel sam staje się motorem 
napędzającym aktywność twórczą w procesie edukacji, generując postawę 
twórczą. Od nauczyciela zależy, w jakim stopniu aktywność podejmowana 
przez dziecko będzie spontaniczna, samodzielna, zróżnicowana, ukierunko-
wana na poszukiwanie nowych rozwiązań i w jakim towarzyszyć jej będzie 
dziecięce odczuwanie sukcesu. Warto podkreślić, że im bardziej aktywność 
dziecka będą charakteryzować wymienione cechy, tym bardziej będzie ją 
można nazwać aktywnością twórczą. Od postawy nauczyciela wobec dziecię-
cej aktywności zależeć będzie również to, czy dziecko odczuje subiektywny 
sens działań. Iwona Czaja-Chudyba podkreśla, że „[…] nauczyciel powinien 
pokazywać swoim przykładem wartość refl eksji – zadawać prowokacyjne, 
kłopotliwe, oryginalne pytania, wskazywać na nieodkryte obszary, tajemnice, 
utwierdzać uczniów w przekonaniu, że ich dociekania są ważne i cenne (nie 
ignorować ich ani nie bagatelizować)”22. By nauczyciel mógł stać się inspira-
torem tak rozumianej twórczej aktywności, by mógł „zarazić” dziecko twór-
czą postawą, sam musi poszukiwać nowych rozwiązań, być otwarty, twór-
czy i autentyczny w działaniu, a także być obecny w zabawie. Jego postawa 
twórcza może stanowić wzór do naśladowania, który stanie się inspiracją do 

20  D. Dziedziewicz, Twórczość dziecka – problemy identyfi kacji, w: Identyfi kacja potencjału 
twórczego: teoria, metodologia, diagnostyka, red. M. Karwowski, Warszawa 2009, s. 50.

21  J. Kujawiński, Rozwijanie aktywności twórczej uczniów klas początkowych, Warszawa 1990, 
s. 5.

22  I. Czaja-Chudyba, Jak rozwijać zdolności dziecka?, Warszawa 2009, s. 105–106.
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podejmowania przez dziecko podobnych zachowań. Warto jednak podkre-
ślić, że dopiero aktywność samego dziecka prowadzić może do ustruktura-
lizowania tych działań i utrwalenia jego postawy twórczej. Wspólna zabawa 
dorosłego z dzieckiem pozwala odkryć zdolności poznawcze i interpreta-
cyjne dziecka, jego rozumienie rzeczywistości. Prowadzi ona również do 
samoregulacji u dzieci. „Uczenie się oparte na samoregulacji odnosi się do 
tego, w jaki sposób uczniowie stają się mistrzami swoich własnych procesów 
uczenia się. Nie chodzi o zdolności psychiczne czy umiejętności praktyczne, 
ale raczej o proces ukierunkowany przez samego uczącego się na zaanga-
żowaną działalność, dzięki której zdolności przekształcane są w umiejęt-
ności związane z realizacją konkretnych zadań w rozmaitych obszarach”23. 

Ujawnieniu się własnej aktywności twórczej, a w konsekwencji twórczej 
postawy dziecka sprzyjać będą: 

– stwarzanie sytuacji umożliwiających wielokierunkowe myślenie, 
poszukiwanie, poznawanie, eksperymentowanie, sprawdzanie siebie, 
uzewnętrznianie przeżyć, emocji i stanów,

– dostarczanie różnorodnych, bogatych doświadczeń, 
– tworzenie warunków do rozwijania motywacji wewnętrznej i cieka-

wości poznawczej dziecka, 
– umożliwienie dziecku znacznej swobody działania, 
– stawianie otwartych zadań, problemów, 
– tworzenie atmosfery akceptacji dziecka, 
– rozumienie potrzeb dziecka i stwarzanie okazji, sytuacji do ich reali-

zacji, 
– rozmawianie z dzieckiem i dzielenie się z nim swoimi doświadcze-

niami, 
– jak najrzadsze ocenianie oraz częste nagradzanie. 
Istotą takiego podejścia do dziecka jest traktowanie jego działań nie tylko 

instrumentalnie, jako drogi do osiągnięcia określonego celu, ale także jako 
wartości samej w sobie. 

Zakończenie

„Zabawa jest procesem kreowania czegoś nowego, np. idei, sensu czy zna-
czenia. Uczestnictwo w takim kreatywnym procesie rozwija nowe cechy 
psychiczne i stopniowo prowadzi do nowego poziomu funkcjonowania 

23  B.J. Zimmerman, Investigating Self-Regulation and Motivation: Historical Background, 
Methodological Developments, and Future Prospects, „American Educational Research 
Journal” 2008, t. 41 (1), s. 167.
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dziecka”24. Zabawa jest bazą do wspierania samorozwoju dziecka. Stwarza 
ona wartościowe środowisko do realizowania potrzeb, motywacji, rozwoju 
funkcji i procesów psychicznych, do kształtowania postaw, w tym szczególnie 
postaw twórczych. Są one niezbędne w dynamicznie rozwijającym się świe-
cie. Wsparcie i życzliwość w środowisku szkolnym może stanowić czynnik 
wewnętrznej motywacji zarówno dla dziecka, jak i nauczyciela do poszukiwa-
nia inspirujących źródeł kreatywności, do innowacyjności, otwartości i pomy-
słowości, a w konsekwencji może także wspomagać kształtowanie się postaw 
twórczych umożliwiających względnie trwałe i twórcze nastawienia do życia. 

Zdaniem wielu socjologów, fi lozofów, psychologów i pedagogów, przy-
gotowanie ludzi do aktywności twórczej i w konsekwencji kształtowanie 
postaw twórczych powinno stanowić główne zadanie współczesnej szkoły 
i systemu edukacji i rozpoczynać się jak najwcześniej, bowiem już pierw-
sze lata kształcenia i wychowania decydują o karierze osobistej i zawodo-
wej ucznia25. Niestety wiele danych empirycznych nadal świadczy o wciąż 
niezadowalającym podejściu w szkole do rozwijania naturalnej aktywności 
twórczej i niewystarczającym przygotowaniu dziecka do obecnych wyma-
gań życiowych i zawodowych. 
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Summary

Beata Sufa
Shaping the creative attitude of children through fun

Fun enables the child to express itself in many ways—it promotes the formation of 
attitudes, which Maslow described as an ‘initial creative attitude’. It is a necessary stage 
in the development of what the author describes as ‘real creativity’. An original crea-
tive attitude is characterized by: creativity, sensitivity, imagination, omni-directional 
thinking and originality. Real creativity—is innovative, planned, taking into account the 
result of the operation, requiring specifi c abilities and a high level of competence. Th is 
article will discuss the importance of fun in shaping the creative attitude expressed in 
curiosity, the child expressing itself, asking questions, inventing independent responses, 
activities such as searching, exploring.
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Edukacja dzieci w szkołach demokratycznych

Żyjemy w kraju, w którym od kilkudziesięciu lat dokonywanych jest szereg 
zmian i reform mających na celu dostosowanie gospodarki, życia społecz-
nego i kultury do stale zmieniającej się rzeczywistości Jest jednak coś, co za 
tymi zmianami nie nadąża i nadal ściśle tkwi w minionej rzeczywistości – to 
polska szkoła. Oczywiście po zmianach, które nastąpiły po 1989 r., pojawiły 
się głosy, koncepcje, a nawet konkretne działania dotyczące nowego modelu 
oświaty1, alternatywnego czy autorskiego podejścia do edukacji, wychodzą-
cego naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom społeczeństwa2. Jednak często 
z powodu nieprzychylności Ministerstwa Edukacji i organów nadzorujących 
szkołę niewiele się w szkole publicznej do tej pory zmieniło. 

W statystycznej polskiej szkole wciąż zbyt mało czasu przeznacza się 
na indywidualny kontakt z danym uczniem i na podążanie za jego potrze-
bami. Wśród metod prowadzenia lekcji nadal przeważają te tradycyjne, a na 
aktywizację uczniów zwykle nie starcza już czasu. Praca nauczyciela została 
bardzo mocno zbiurokratyzowana, natomiast klasy, mimo niżu demogra-
fi cznego, nadal pozostają bardzo liczne. Poważnym problemem jest również 
podstawa programowa, która wprawdzie obowiązuje dopiero od kilku lat, ale 
już zdołała sterroryzować system edukacji i zdominować wszelkie działania 
w szkole. To jej realizacja w narzuconym odgórnie, szybkim tempie powo-
duje, iż uczniowie, nie zważając na ich indywidualność i niepowtarzalność,

1  Szerzej zob. T. Lewowicki, Przemiany oświaty: szkice o ideach i praktyce edukacyjnej, War-
szawa 1997.

2  Wskazać w tym miejscu należy szereg publikacji naukowych i działań profesora Bogusława 
Śliwerskiego, który wraz z żoną i współpracownikami opracował i rozpowszechnił, zarówno 
w Polsce, jak i zagranicą, eksperyment pedagogiczny w zakresie humanistycznej edukacji 
wczesnoszkolnej. Zob. B. Śliwerski, Wyspy oporu edukacyjnego, Kraków 2008; idem, Jak 
zmieniać szkołę?: studia z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej, Kraków 2008; 
idem, Edukacja pod prąd, Kraków 2008; Pedagogika alternatywna: postulaty, projekty i kon-
tynuacje, t. 2: Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne, red. B. Śliwerski, Kraków 2007.
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traktowani są w jednakowy sposób. Powinni się uczyć w tym samym tempie, 
osiągać te same cele edukacyjne, stawia się przed nimi takie same wymaga-
nia i są oceniani na podstawie takich samych kryteriów. Taki stan rzeczy 
powoduje, iż wielu młodych ludzi jest bardzo niechętnie nastawionych do 
szkoły, w której spędza znaczną część swojego życia. 

Kiedy w XIX w. wprowadzano system szkolnictwa publicznego, wielu 
rodziców bardzo niechętnie posyłało swe pociechy do szkoły, uważając, iż 
uniemożliwi im ona opanowanie pożytecznych umiejętności niezbędnych 
do prawidłowego funkcjonowania. Słuchanie nauczyciela uznawali wów-
czas za czas zmarnowany i niezupełnie konieczny3. Rodzice ci uważali, 
iż większy pożytek przyniesie dzieciom nauka w domu poprzez zabawę, 
obserwację oraz pomoc w codziennych czynnościach. Wychodzono bowiem 
z założenia, że tylko taka forma edukacji umożliwi nauczenie się tego, co 
najbardziej w życiu przydatne. 

Obecnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Jeśli dokonamy obserwacji 
choćby krótkiego okresu życia współczesnego młodego człowieka, zauwa-
żymy, iż niemal każdy dzień ucznia wypełniony jest lekcjami, korepety-
cjami, kursami językowymi oraz różnymi innymi zajęciami dodatkowymi 
i niewiele czasu pozostaje mu na pobyt w domu, zabawę, rozwijanie swo-
ich zainteresowań oraz na zwyczajne zaangażowanie się w życie rodzinne. 
Optymistyczne jest jednak to, iż na całym świecie, również w Polsce, poja-
wiają się ludzie, którzy widzą ułomność tego systemu edukacyjnego i mimo 
wielu trudności oraz sceptycznego nastawienia organów nadzorujących edu-
kację4 tworzą niekonwencjonalne szkoły, w których zarówno nauczyciele, 
jak i pozostali pracownicy otaczają dzieci ogromnym szacunkiem, dostrze-
gają indywidualność każdego ucznia i co najważniejsze, pozwalają na jego 
naturalny rozwój, by nie stał się „gliną, którą należy ulepić w zadany w góry 
kształt”5. Wśród takich placówek na szczególną uwagę zasługują „szkoły 
demokratyczne”, których głównym zadaniem jest wspieranie dziecka w jego 
swobodnym rozwoju w taki sposób, by w swoim życiu był odpowiedzial-
nym i świadomym człowiekiem posiadającym umiejętność podejmowania 
decyzji, ponoszenia konsekwencji własnych wyborów oraz miał ugrunto-
wane poczucie szczęścia i własnej wartości6.

Idea szkolnictwa demokratycznego została rozpowszechniona blisko sto 
lat temu, kiedy to uznano, że dziecko powinno być podmiotem wychowania,

3  D. Gribble, Edukacja w wolności: w poszukiwaniu idealnego systemu kształcenia, przeł. 
Z. Grudzińska, Kraków 2005, s. 10. 

4  Por. B. Śliwerski, Wyspy oporu…, s. 71–77.
5  D. Gribble, op. cit., s. 10. 
6  Zob. http://www.edukacjademokratyczna.pl/ (dostęp 10.05.2015).
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a jego edukacja powinna podążać za jego potrzebami. Wśród myślicieli, 
którzy wnieśli doniosły wkład w ideę wychowania demokratycznego, znaj-
dziemy przedstawicieli różnych profesji: pedagogów, lekarzy, publicystów 
i nauczycieli7. Jednak do ścisłego grona jej twórców zaliczyć przede wszyst-
kim należy wymienione niżej osoby. Pierwszą z nich jest Ellen Key (1849–
1926) – szwedzka pisarka, która w swej wizji wychowania zwracała szcze-
gólną uwagę na prawo dzieci do swobodnego rozwoju, dostosowanego do 
ich osobowości, potrzeb, zainteresowań oraz możliwości. Dążyła do tego, 
by edukacja odbywała się głównie poza budynkiem szkoły, w małych gru-
pach, w przyjemnej i serdecznej atmosferze, i przede wszystkim w kontakcie 
z naturą. Uważała, iż nauczanie przedmiotów powinno być dostosowane do 
pór roku, np. matematyka zimą, a przyroda głównie wiosną, kiedy to naocz-
nie można obserwować przemiany zachodzące w środowisku naturalnym8.

Kolejna to angielski pedagog Alexander Sutherland Neill (1883–1973), 
twórca funkcjonującej od lat 20. XX w. szkoły o nazwie Summerhill, któ-
rej głównym celem było „leczenie dzieci z nieszczęścia” poprzez rezygnację 
z wszelkiej dyscypliny, wszelkiego pouczania, przymuszania, kierowania 
i sugerowania9. Wierzył on, iż w każdym dziecku tkwi dobro, a celem 
wychowania powinna być pomoc w rozwijaniu u młodego człowieka inte-
lektualnych, a przede wszystkim emocjonalnych potrzeb i zdolności. Zwracał 
uwagę na to, że wymuszona dyscyplina i system kar wywołują strach, który 
stanowi podstawę wrogości wobec innych, co w konsekwencji doprowadzić 
może do zahamowania autentyczności i zaburzenia zdrowego rozwoju emo-
cjonalnego. Głównym celem wychowania według Neilla jest wolność rozu-
miana jako możliwość robienia przez dziecko tego, na co ma ochotę i co 
sprawia mu radość, przy jednoczesnym zachowaniu granic przestrzegania 
praw drugiego człowieka10. 

Na gruncie polskim idee wychowania demokratycznego propagował 
Janusz Korczak (Henryk Goldszmit 1878/1879–1942) – pisarz, publicysta, 
lekarz i pedagog, prekursor działań na rzecz praw dziecka i całkowitego 
ich równouprawnienia. Jak pisał: „Nie ma dzieci – są ludzie, ale o innej 
skali pojęć, innym zasobie doświadczenia, innych poglądach, innej grze 
uczuć. Pamiętaj, że my ich nie znamy”11. Jego system wychowania polegał 
na łączeniu zasad kierowania dzieckiem z jego prawem do samodzielności. 

7  Szerzej zob. B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 2001. 
8  E. Key, Stulecie dziecka, przeł. I. Moszczeńska, Warszawa 2005.
9  W. Okoń, Dziesięć szkół alternatywnych, Warszawa 1997, s. 144. 
10  A.S. Neill, Summerhill: szkoła wolnych ludzi, przeł. B. Białecka, Warszawa 2014, s. 13–26. 
11  Janusz Korczak, pisarz – wychowawca – myśliciel, red. H. Kirchner, Warszawa 1997, s. 18. 
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W placówkach, które prowadził12, utworzył samorządy wychowanków, które 
miały prawo stawiać wychowawców przed dziecięcym sądem. Samorządy 
te, zwane małymi parlamentami, miały imitować świat dorosłych i przygo-
tować młodych ludzi do dorosłego życia13. 

Ostatnia to Maria Montessori (1870–1952), włoska lekarka, pedagog, 
działaczka społeczna, znana jest głównie ze swego programu reformy wycho-
wania przedszkolnego. W swej myśli pedagogicznej główny akcent kładła na 
swobodny rozwój dzieci, przeciwstawiając się „szkolnej ławce” utożsamianej 
z tłumiącym aktywność dzieci systemem szkolnym. Uważała, że głównym 
zadaniem wychowania jest wspieranie spontaniczności i twórczości poprzez 
umożliwienie dzieciom wszechstronnego rozwoju fi zycznego, intelektual-
nego, duchowego, kulturowego i społecznego14.

Jedną z pierwszych i najbardziej znanych szkół demokratycznych, czyli 
bez kar, bez stresu i bez mundurków (co nie znaczy, że bez zasad), jest 
funkcjonująca od lat 20. XX w. placówka w Wielkiej Brytanii o nazwie 
„Summerhill”. Jej założycielem był, wspomniany wyżej, pochodzący ze 
Szkocji angielski pedagog A. Neill15. Jako datę powstania szkoły podaje się 
rok 1921, jednak nie jest to do końca prawdą, ponieważ była ona wtedy 
jedynie częścią większej placówki Dalcroze-Schule w Dreźnie-Hellerau, 
której Neill był współzałożycielem16. Kiedy w 1923 r. w Saksonii wybu-
chła rewolucja, przeniósł on swoją szkołę do klasztoru w Sonntagsbergu, 
a następnie, po licznych zatargach z urzędnikami Ministerstwa Edukacji 
w Wiedniu, został zmuszony do wyjazdu do Anglii. Tam w 1924 r. osiedlił 
się w miejscowości Lyme Regis na południu kraju, gdzie z Lilian Neustatter 
(poznaną w Niemczech pierwszą żoną) i pięciorgiem uczniów przybył do 
domu o nazwie „Summerhill”, umiejscowionego na wzgórzu przy drodze 
do Charmouth17. Wkrótce w czasopiśmie o tematyce edukacyjnej ukazało 
się ogłoszenie, iż założyciele szkoły przyjmą do swojej placówki „chłopców 
i dziewczęta, których inne szkoły uznały za dzieci trudne, leniwe i tępe lub 

12  Kierował Żydowskim Domem Sierot w Warszawie i był współzałożycielem sierocińca dla 
dzieci polskich „Nasz Dom”.

13  Szerzej zob. J. Korczak, Kiedy znów będę mały, Poznań 2013; idem, Jak kochać dziecko: 
dziecko w rodzinie, Warszawa 2012; E. Dauzenroth, Janusz Korczak – życie dla dzieci, 
przeł. T. Semczuk, Kraków 2012. 

14  Szerzej zob. M. Miksza, Zrozumieć Montessori czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka, 
Kraków 2014; Dziecko i dorosły w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori: teoria i prak-
tyka, red. B. Surma, Kraków 2009. 

15  B. Śliwerski, Współczesne teorie…, s. 199–200. 
16  A.S. Neill, Nowa Summerhill, przeł. M. Duch, Poznań 1994, s. 294. 
17  Ibidem, s. 296; R. Brzezińska, A. Brzeziński, Idee angielskiej wolnej szkoły Summerhill 

w polskich egzemplifi kacjach, Włocławek 2012, s. 19. 
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aspołeczne”18. W ciągu kilku lat liczba uczniów wzrosła do 27 i Neill postano-
wił przenieść szkołę do nowego miejsca, w miasteczku Leiston w hrabstwie 
Suff olk, ok. 100 mil od Londynu. Mimo iż nowa siedziba umiejscowiona 
była na zupełnie płaskim terenie, to Neill utrzymał nazwę „Summerhill”, na 
pamiątkę domu z Lyme Regis19. Nowa siedziba szkoły, w której mieści się 
ona do dziś, zlokalizowana jest na terenie trzech hektarów parków i ogro-
dów, które są niezwykle ważnym miejscem zabaw, poznawania przyrody 
i rekreacji. Jedynie okres II wojny światowej zmusił uczniów i nauczycieli 
do opuszczenia Leiston i przeniesienia szkoły na kilka lat do Ffestiniog 
w północnej Walii. W tym czasie budynek Summerhill zajmowało woj-
sko. Podczas wojny zmarła również żona Neilla. Dopiero w 1945 r. szkoła 
powróciła do Leiston, wtedy też Alexander poślubił Enę Wood, z którą 
miał córkę Zoë. Neill kierował szkołą do swej śmierci w 1973 r., później 
prowadzeniem szkoły zajęła się żona Ena, zaś po jej śmierci w 1985 r., kie-
rownictwo przejęła córka, a zarazem wychowanka szkoły, Zoë, która swą 
działalność prowadzi do dnia dzisiejszego20. 

Działalność szkoły Summerhill, jak i sama myśl pedagogiczna Alexandra 
Neilla wywarły ogromny wpływ na praktykę edukacyjną w ogóle oraz na 
ruch edukacji demokratycznej, który rozwinął się na całym świecie, także 
w Polsce21. Swój system pedagogiczny Neill zbudował opierając się głów-
nie na własnych szkolnych doświadczeniach, fascynacji psychologią oraz na 
przeświadczeniu o konieczności wiary w dziecko i potrzebie jego wolności22. 
Dał temu wyraz, pisząc: „Podstawą systemu panującego w Summerhill jest 
wiara w to, że edukacja powinna zajmować się przede wszystkim instynk-
tami kierującymi dzieckiem. Podświadomość jest nieskończenie ważniejsza 
od świadomego umysłu. Według naszej teorii dziecko powinno znajdować 
wolność do wyrażenia samego siebie w sposób, którego wymaga wewnętrzna 
siła kierująca jego poczynaniami. Możemy ją nazwać id, podświadomością, 
siłą życia czy dowolnym innym terminem. Jest to siła, która tak czy ina-
czej znajdzie ujście dla swej energii. Jeśli pozostawi się jej swobodę, wyrazi 
się w miłości i twórczych impulsach. Jeśli się ją stłumi i zniewoli, przejawi 
się w niszczycielskich zachowaniach, nienawiści, chorobie duszy i ciała”23. 
Stworzona przez Neilla koncepcja samoregulacji, rozumianej jako zachowa-
nia wypływające z własnego „ja” i nieskrępowane zewnętrznymi nakazami 

18  Cyt. za: D. Gribble, op. cit., s. 16. 
19  A.S. Neill, Nowa…, s. 298. 
20  R. Brzezińska, A. Brzeziński, op. cit., s. 20–21. 
21  Zob. http://www.edukacjademokratyczna.pl/ (dostęp: 15.09.2015).
22  R. Brzezińska, A. Brzeziński, op. cit., s. 22 i nast. 
23  Cyt. za: D. Gribble, op. cit., s. 17–18.
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i przymusem, nie oznaczała jednak zupełnego rozpasania. Zwracał uwagę, 
iż sam organizm dziecka podpowie mu, jakie potrzeby są dla niego ważne 
w danym momencie, w co dorośli nie powinni zbytnio ingerować. Jednak 
obie strony, dziecko i dorosły, muszą okazywać sobie szacunek. Istotne jest 
również to, by rodzice, opiekunowie i nauczyciele stworzyli pewne granice 
samoregulacji, niezbędne do bezpiecznego funkcjonowania dziecka24. 

Szkoła Summerhill na przestrzeni lat liczyła od kilkunastu do kilku-
dziesięciu osób. Obecnie jej społeczność liczy ok. 100 osób. Największą jej 
część stanowią dzieci w wieku od 5 do 18 lat, obok których funkcjonują 
nauczyciele, opiekunowie oraz pracownicy dbający o utrzymanie techniczne 
placówki i otaczającego ją terenu25. Większość uczniów w czasie roku 
szkolnego mieszka w internacie, ponieważ Neill uważał, że jeśli dziecko 
ma wyrosnąć na zdrowego dorosłego człowieka, musi pewnego dnia zrezy-
gnować z przywiązania do rodziców oraz do ich późniejszych społecznych 
zastępców i stać się całkowicie samodzielne26. Dlatego też bycie z dala od 
rodziców traktował jako eksperyment pozwalający młodemu człowiekowi 
na spróbowanie bycia tym, kim naprawdę chce być, a mieszkanie w inter-
nacie dawało również możliwość samodzielnego radzenia sobie z proble-
mami i rozwijania relacji z innymi ludźmi27. 

Podstawą funkcjonowania szkoły Summerhill jest idea, „by dostosować 
szkołę do potrzeb dziecka, zamiast dziecko do szkoły”28. Dlatego uwzględnia 
ona potrzeby i zainteresowania ucznia, który uczy się tego, co chce i sam 
wybiera sobie lekcje, na które uczęszcza. Dzieci uczą się w grupach kom-
petencyjnych lub w grupach zainteresowań, a nie w grupach wiekowych, 
co pozwala im na naukę i pracę zgodnie z ich możliwościami i poziomem 
rozwoju. Oczywiście w szkole dostępna jest szeroka gama zajęć i uczniowie 
na początku każdego semestru zapisują się na wybrane przez siebie przed-
mioty. W oparciu o te deklaracje przygotowywany jest plan zajęć. Istotą 
kształcenia jednak jest to, iż nie ma żadnego przymusu chodzenia na lekcje. 
Dzieci, które podejmują naukę w tej szkole już jako przedszkolaki i nie są 
zrażone „tradycyjnym systemem szkolnym”, chętnie uczestniczą w lekcjach 
od samego początku. Jednak te, które trafi ają tu po kilku latach spędzonych 
w innych placówkach, często miesiącami, a nawet latami nie uczestniczą 
w zajęciach. „Czas «powrotu do zdrowia» jest proporcjonalny do nienawiści, 
jakiej dostarczyła im ich ostatnia szkoła […]. Przeciętny czas «zdrowienia» 

24  A.S. Neill, Nowa…, s. 70–74; R. Brzezińska, A. Brzeziński, op. cit., s. 23.
25  Zob. http://www.summerhill.pl/koncepcja-szkoly-summerhill.htm (dostęp: 12.02.2015).
26  W. Okoń, op. cit., s. 145. 
27  R. Brzezińska, A. Brzeziński, op. cit., s. 25. 
28  A.S. Neill, Nowa…, s. 31.
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z awersji do lekcji wynosi trzy miesiące”29. Obowiązuje również zasada, iż 
uczeń, który zdecydował się przyjść na dane zajęcia, nie może przeszkadzać 
innym i opóźniać pracy kolegów. Po raz kolejny należy dodać, iż swoboda 
i potrzeba wolności każdego dziecka ograniczona jest potrzebami innych 
i szacunkiem wobec nich. Dlatego też, jak napisał Neill, „nie istnieje nic 
takiego jak całkowita swoboda. Każdy, kto na wszystko dziecku pozwala, 
kroczy po niebezpiecznej drodze. Nikt nie jest całkowicie wolny społecznie, 
ponieważ prawa innych muszą być szanowane. Ale każdy powinien mieć 
wolność osobistą. Podam konkretny przykład: nikt nie ma prawa zmuszać 
chłopca, by uczył się łaciny, ponieważ nauka jest sprawą osobistego wyboru; 
ale gdy na lekcji łaciny chłopiec przez cały czas wygłupia się, klasa powinna 
go wyrzucić, ponieważ narusza on wolność innych. Natomiast jeśli chodzi 
o samodyscyplinę, jest to rzecz nieokreślona. Zbyt często chodzi o dys-
cyplinowanie własnego ja, narzucone przez moralne poglądy dorosłych. 
Prawdziwa samodyscyplina nie zawiera represji czy przyzwolenia. Bierze 
ona pod uwagę prawa i szczęście innych. Skłania jednostkę do przemyśla-
nego szukania sposobów pokojowego współżycia z innymi ludźmi przez 
uznawanie elementów ich punktu widzenia”30. 

Oprócz zorganizowanych lekcji uczniowie Summerhill mają również nie-
ograniczony dostęp do różnego rodzaju pracowni artystycznych i warsztato-
wych, które umożliwiają im realizację własnych pasji artystycznych. Ważny 
element stanowi również to, iż na terenie otaczającym budynki szkolne jest 
wystarczająco dużo miejsca, by dzieci spokojnie mogły odpoczywać, bawić 
się na świeżym powietrzu, prowadzić życie towarzyskie i organizować sobie 
zabawy sportowe31. 

Jednak najważniejszą kwestią stawiającą szkołę Summerhill ponad trady-
cyjnymi placówkami edukacyjnymi jest rzeczywiste funkcjonowanie samo-
rządności szkolnej. Postulat demokratycznego wychowania dzieci, gdzie 
one same mogą tworzyć prawa i brać czynny udział w ich respektowaniu, 
należał do fundamentów myśli pedagogicznej Neilla. W Summerhill nie 
ma znaczenia, ile dany uczestnik społeczności ma lat, ani to czy jest się 
uczniem, opiekunem, nauczycielem czy dyrektorem szkoły. Wszyscy zbierają 
się w sobotnie wieczory w jednej sali i na równych prawach zabierają głos, 
wypowiadając się w kwestiach poruszanych na zebraniach oraz decydując 
o istotnych sprawach. Wyjątkiem są sprawy, które należą tylko i wyłącznie 
do dorosłych, które przekraczają możliwości dzieci, jak np. przyjmowa-
nie pracowników, kwestie fi nansowe czy remontowe szkoły. Każde takie 

29  Idem, Summerhill. Szkoła…, s. 16. 
30  Idem, Summerhill, przeł. B. Białecka, Katowice 1991, s. 162. 
31  Ibidem, s. 11–13. 
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spotkanie prowadzone jest przez wybranego przewodniczącego, natomiast 
co kilka tygodni dokonywany jest wybór sekretarza, który ma za zadanie 
sporządzać protokół z zebrań oraz zapisywać propozycje i ustanowione 
nowe zasady obowiązujące wszystkich członków społeczności32. Demokracja 
w szkole Summerhill postrzegana jest jako bardzo sprawiedliwa, ponieważ 
dzieci kierują się zasadą życzliwości i nie mają podstaw do wrogiego nasta-
wienia wobec siebie. I co ważne – „zdumiewająca jest lojalność uczniów 
Summerhill wobec zasad własnej demokracji. Nie ma w tym ani strachu, 
ani złości. […] Nigdy nie przestałem podziwiać poczucia sprawiedliwości 
dzieci oraz ich niebywałej umiejętności wymierzenia kary. Z wychowaw-
czego punktu widzenia samorządność ma nieocenioną wartość”33. 

Przedstawiona powyżej, siłą rzeczy bardzo krótka, charakterystyka szkoły 
Summerhill ukazuje jedynie najważniejsze elementy jej funkcjonowania. 
Niestety przy obowiązującym w Polsce prawie oświatowym tych zasad 
nie można w pełni zastosować w szkole publicznej34. Jedynym wyjściem 
jest zakładanie szkół niepublicznych, jakich w ostatnich latach na tere-
nie naszego kraju powstało kilka. Wymienić wśród nich należy: Przyjazną 
Szkołę w Łodzi, Odpowiedzialną Szkołę w Warszawie (Bielany), Wolną 
Szkołę Demokratyczną w Warszawie (Ursynów), Grupę Unschoolingową 
Fundacji Bullerbyn w Świętochowie k. Warszawy, Wolną Szkołę Harmonia 
w Warszawie, Mozaikę Wrocławską Wolną Szkołę, Szkołę Demokratyczną 
w Krakowie i Trampolinę w Poznaniu. Ponadto grupy inicjatywne pla-
nujące uruchomić szkoły demokratyczne powstały w kolejnych miastach: 
Trójmieście, Bydgoszczy, Białymstoku oraz Szczecinie. Placówki te wspie-
rane są przez Fundację Edukacja Demokratyczna, której podstawowym 
celem jest rozpowszechnianie w społeczeństwie polskim idei edukacji demo-
kratycznej, a także rozszerzenie zakresu kształcenia nauczycieli o kompeten-
cje i podejście do wychowania wymagane w szkołach demokratycznych35.

Aby pojąć główną istotę edukacji w szkołach demokratycznych, należy 
zauważyć, iż istnieje podstawowa różnica pomiędzy procesem uczenia się 
w szkołach demokratycznych, który jest naturalnym procesem młodego 
człowieka, a procesem nauczania prowadzonym w tradycyjnych szkołach, 
gdzie dziecko musi dostosować się do narzuconych mu odgórnie wymagań 
– do obowiązkowych przedmiotów, 45-minutowej lekcji oraz do wykony-
wania poleceń nauczyciela i innych pracowników szkoły. Należy zaznaczyć, 
iż człowiek od narodzin uczy się podstawowych czynności i początkowo 

32  R. Brzezińska, A. Brzeziński, op. cit., s. 36. 
33  A.S. Neill, Nowa…, s. 51–52. 
34  R. Brzezińska, A. Brzeziński, op. cit., s. 85.
35  Zob. http://www.edukacjademokratyczna.pl/fundacja (dostęp: 15.09.2015).
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nikt go do tego nie zmusza. Uczy się, ponieważ jest mu to potrzebne, jest 
dla niego ciekawe lub przynosi oczekiwany skutek. Uczy się poprzez dzia-
łanie i doświadczanie rezultatów tego działania. W szkole demokratycznej 
dziecko ma możliwość nie tylko zdobycia wiedzy i umiejętności akade-
mickich, ale przede wszystkim pozwala mu się podejmować autonomiczne 
decyzje dotyczące jego edukacji oraz przewidywać i ponosić konsekwencje 
własnych działań. Ma również możliwość rozszerzania swojej wiedzy choćby 
poprzez możliwość inicjowania zajęć, które aktualnie go interesują lub zwy-
czajnie są mu potrzebne. Dlatego też lekcje odbywają się w małych grupach 
kompetencyjnych, a nie wiekowych. Natomiast w związku z tym, że nauka 
odbywa się na zasadzie dobrowolności i wewnętrznej motywacji uczniów, 
sam proces przebiega bardzo szybko. Materiał, którego opanowanie w tra-
dycyjnych szkołach zajmuje uczniom od sześciu do ośmiu lat, uczniowie 
szkół demokratycznych realizują w dwa, trzy lata36. Z jakiego powodu tak 
się dzieje? Po pierwsze, jak to już zostało wspomniane, uczniowie są tu silnie 
zmotywowani i uczą się, ponieważ chcą, a nie muszą. Być może dlatego, iż 
nie uczą się jedynie z książek, ale zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętno-
ści, które będą im potrzebne przez całe życie. Po drugie, edukacja demokra-
tyczna nie opiera się na „kulturze błędu”, strachu i ciągłym ocenianiu. Tu 
dzieci nie boją się pytać, eksperymentować, poszukiwać własnych rozwiązań 
i prosić o pomoc innych uczniów i nauczycieli, których głównym zadaniem 
jest inspirowanie oraz wspieranie uczniów w planowaniu i organizowaniu 
procesu nauki. Służą również pomocą w zdobywaniu potrzebnych informa-
cji z różnego rodzaju źródeł, a w sytuacji, gdy uczeń chce przygotować się 
do konkretnego egzaminu, nauczyciel staje się trenerem37. Dodać jeszcze 
należy, iż uczniowie szkół demokratycznych niezależnie od tego, jakie posia-
dają możliwości intelektualne, mogą rozwinąć wysoką samoocenę i nabrać 
wiary w swoje zdolności i w to, że są niezmiernie wartościowymi ludźmi. 
W szkole odkrywane są ich bardzo różne talenty, niekoniecznie związane 
z wiedzą akademicką, niezbędne do funkcjonowania w pozaszkolnej rze-
czywistości. Każdy traktowany jest indywidualnie i co najważniejsze, nie 
jest porównywany z innymi uczniami38.

Nie od dziś wiadomo, iż o jakości kształcenia w danej szkole świadczą 
przede wszystkim jej absolwenci. I nie chodzi tu jedynie o zawody, które 

36  Zob. http://www.edukacjademokratyczna.pl/jak-dziala-szkola-demokratyczna (dostęp: 
15.09.2015).

37  Zob. http://www.trampolina.szkola.pl/jak-dziala-szkola-trampolina-poznan/96-o-
szkole/167-roznice-pomiedzy-szkola-tradycyjna-a-demokratyczna (dostęp: 12.09.2015).

38  M. Żylińska, Szkoła demokratyczna ceni zdolności, „Psychologia w Szkole” 2014, nr 1 (42), 
s. 17–18.
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w dorosłym życiu wykonują i stanowiska, jakie zajmują, ale o to, co wyróżnia 
ich spośród innych. Przede wszystkim absolwenci szkół demokratycznych 
potrafi ą korzystać ze swoich praw i szanują prawa innych osób. Nauczyli 
się tego choćby przez rozwiązywanie konfl iktów, które (jak w każdej szkole) 
występują także w szkołach demokratycznych, jednak sposób ich rozwiązy-
wania jest zupełnie inny. W tradycyjnych szkołach odbywa się to głównie 
poprzez decyzje podejmowane arbitralnie przez dorosłych, którzy wykorzy-
stują lepiej lub gorzej wypracowany system kar i nagród. Taki proces wycho-
wania oparty jest przede wszystkim na strachu przed karą lub oczekiwaniu 
na nagrodę udzieloną przez dorosłego. W szkołach demokratycznych każda 
ze stron ewentualnego konfl iktu ma prawo przedstawić swoje stanowisko 
na zebraniu szkolnym, każdy ma prawo zabrać głos w dyskusji, natomiast 
decyzja o sposobie rozwiązania danego problemu jest podejmowana w dro-
dze głosowania, w którym każdy głos, bez względu na wiek, stanowisko czy 
pełnioną funkcję jest traktowany jednakowo. 

Inną ważną cechą, którą charakteryzują się absolwenci szkół demokra-
tycznych, jest ich wewnątrzsterowność. Przez lata edukacji w szkole sami 
kierowali procesem swojego kształcenia i podejmowali autonomiczne decy-
zje. Umożliwienie im takiego sposobu zdobywania kompetencji pozwoliło 
wykształcić w nich umiejętności samoorganizacji i efektywnej nauki. Teraz, 
już jako dorośli ludzie, samodzielnie kierują swoim życiem, a nie spełniają 
oczekiwań innych i nie realizują ścieżki, którą wyznaczyli im rodzice czy 
nauczyciele. Są wolni od manipulacji i nacisku innych osób. Kolejnym, ale 
jakże istotnym efektem wychowania w szkole demokratycznej jest również 
to, iż jej absolwenci nie poddają się łatwo w przypadku niepowodzeń. Jeżeli 
czegoś naprawdę pragną, a nie udaje im się tego osiągnąć za pierwszym czy 
drugim razem, podejmują kolejne próby. Nie traktują tego jako porażki, 
a jedynie jako wyzwanie do dalszego działania. W tradycyjnych szkołach 
dzieci często są karane i ośmieszane za występki, których dokonały zwykle 
nieświadomie, a z pewnością nie ze złośliwości. Błędy te zazwyczaj wspo-
mina się po latach z ogromnym wstydem. Natomiast w szkole demokratycz-
nej uniknięcie tego rodzaju odczuć pozwala na potraktowanie konkretnego 
błędu jako kolejnego kroku w dalszym działaniu nakierowanym na odniesie-
nie sukcesu39. Istotny jest również fakt, iż absolwenci szkół demokratycznych 
są bardzo otwarci i empatyczni. Efektem współtworzenia demokratycznej 
samorządności szkolnej jest umiejętność postrzegania konkretnej sytuacji 
z różnych punktów widzenia oraz kreatywnego poszukiwania rozwiązań 
danego problemu40. 

39  D. Gribble, op. cit., s. 24. 
40  A.S. Neill, Nowa…, s. 194–207; R. Brzezińska, A. Brzeziński, op. cit., s. 49–53.
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Z żalem należy więc stwierdzić, że w majestacie prawa obowiązującego 
w Polsce nauka dzieci w szkołach demokratycznych traktowana jest jako 
spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Dlatego też rekrutacja do 
tego typu placówek jest nieco bardziej złożona. Otóż rodzice, którzy chcą 
posłać swe dziecko do takiej szkoły, zobowiązani są do podpisania z daną 
placówką umowy o członkostwie w danym stowarzyszeniu lub fundacji, 
która szkołę prowadzi oraz do zgłoszenia dziecka do edukacji pozaszkol-
nej. Przedstawiciele szkoły demokratycznej rekomendują zapisanie do niej 
dziecka oraz złożenie wniosku o spełnianie przez nie obowiązku szkolnego 
poza szkołą. Potrzebna jest również opinia poradni pedagogiczno-psy-
chologicznej. Rodzice podpisują oświadczenie o zapewnieniu warunków 
umożliwiających realizację podstawy programowej oraz zobowiązanie do 
przystępowania do egzaminów kwalifi kacyjnych i na tej podstawie dyrektor 
szkoły systemowej wydaje zezwolenie na edukację pozaszkolną i przekazuje 
informację o tym fakcie do Ministerstwa Edukacji Narodowej41. Niestety 
z powodu bardzo ograniczonej liczby szkół demokratycznych działających 
w Polsce, dosyć wysokiego czesnego oraz skomplikowanej procedury formal-
nej, niewielu uczniów ma możliwość kształcenia się w tego typu placówkach. 
Nie bez znaczenia jest również to, że bardzo duża część rodziców nie ma 
świadomości, że tego typu placówki funkcjonują oraz fakt, że społeczeństwo 
polskie nie zna przecież innego systemu oświaty niż ten, który obowiązuje od 
XIX w. Mimo iż od ponad 20 lat idee demokratyzacji szkolnictwa są coraz 
bardziej podkreślane, to jednak znaczna część społeczeństwa nadal akcep-
tuje konserwatywne podejście do edukacji opowiadające się za autorytarnym 
modelem wychowawczym, w którym „nadrzędna, kierownicza i sterująca 
rola w procesie wychowawczym musi należeć do wychowawcy (rodzica czy 
nauczyciela) – osoby dojrzałej, bardziej doświadczonej, zdolnej do świa-
domego i konsekwentnego prowadzenia ku sprawdzonym wartościom, 
wskazującej właściwe (przetestowane mądrością pokoleń) rozwiązania”42. 
Nawet ci, którzy poszukują innego modelu kształcenia dla swoich dzieci, 
wciąż jeszcze nie rozumieją w pełni zasad, na których opiera się edukacja 
w szkołach demokratycznych. Świadczyć o tym mogą najczęściej zadawane 
pytania kierowane w stronę wspomnianej wcześniej Fundacji oraz osób 
prowadzących szkoły demokratyczne. Wśród najczęściej pojawiających się 
wymienić należy: „Czy uczniowie i uczennice wolnych, demokratycznych 

41  Zob. m.in. http://www.mozaika.szkola.pl/index.php?id=42; http://szkolademokratyczna.
edu.pl/kontakt-faq/ (dostęp: 08.04.2015); http://www.trampolina.szkola.pl/zapisy2014 
(dostęp: 08.04.2015).

42  T. Tokarz, Konserwatyzm a edukacja demokratyczna, w: Demokracja i edukacja: dylematy, 
diagnozy, doświadczenia, red. K. Gawlicz, P. Rudnicki, M. Starnawski, T. Tokarz, Wrocław 
2014, s. 88. 
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szkół mogą nic nie robić? Czy to oznacza, że jeśli dziecko nie będzie chciało 
się uczyć, będziecie je zachęcać do poznawania potrzebnych mu rzeczy? Skąd 
dziecko ma wiedzieć, jaka wiedza przyda mu się w przyszłości? A jeśli nie 
będzie chciało nauczyć się nawet czytać i pisać?”43 „No a co z obowiązkową 
podstawą programową? Czy konieczność zdawania corocznych egzaminów 
nie koliduje z wolnością w szkole?”44

Nie czas i miejsce na przytaczanie odpowiedzi na wyżej zamieszczone 
pytania, jednak one same skłaniają do przyjrzenia się bliżej postawom rodzi-
ców, którzy posyłają swoje dzieci do szkół demokratycznych. Otóż można 
wskazać dwie podstawowe. Pierwsza charakteryzuje grupę rodziców, którzy 
dobrze znają założenia tego typu szkoły, w pełni aprobują jej ideę i pro-
gram oraz wykazują pełne zaufanie wobec wszelkich działań edukacyjnych. 
Wspierają oni szkołę, dobrowolnie zaopatrują ją w różne pomoce dydak-
tyczne, a także chętnie angażują się w życie szkoły45. Dugą grupę rodziców 
stanowią ci, którzy zauważyli, że ich dziecko, dotychczas kreatywne, pełne 
radości i miłości do świata, po roku lub dwóch latach spędzonych w trady-
cyjnej szkole, stopniowo utraciło swą dziecięcą radość poznawania. Dlatego 
oferta edukacyjna zapewniająca możliwość przebywania w nielicznych gru-
pach oraz alternatywne podejście do kształcenia i wychowania skłoniła ich 
do posłania swych dzieci do szkół demokratycznych. Zdarzają się również 
sytuacje, gdy dostrzegając odmienność programu i fi lozofi i odnoszącej się 
do zasad edukacji i wychowania młodego człowieka, radykalnie zmieniają 
swoje nastawienie, które przechodzi w zdumienie, a czasem nawet w bunt, 
co niekiedy w konsekwencji prowadzi do zabrania dziecka ze szkoły. Zatem 
samo poszukiwanie alternatywnego system edukacji nie jest wystarczające, 
by posłać dziecko do tego typu placówki. Warunkiem jest tu całkowite 
zaakceptowanie idei wychowania demokratycznego, w którym podstawą 
jest pełne zaufanie do dziecka. Zdarza się jednak, że dziecko potrafi  przez 
dość długi czas na pytanie: „co dziś robiłeś w szkole?” odpowiadać: „nic” lub 
„skakałem na trampolinie”. To oczywiście nie musi oznaczać, iż to dziecko 
nic nie robiło, ale tak to brzmi i bardzo trudno jest zaufać, iż robi ono to, 
co w danej chwili jest mu potrzebne46. Większość rodziców zdobyło swe 

43  Zob. http://wolnaszkola.org.pl/o-idei-szkoly/czeste-pytania (dostęp: 12.09.2015).
44  Zob. http://odpowiedzialnaszkola.pl/najczesciej-zadawane-pytania/ (dostęp: 12.09.2015).
45  A. Koterwas, Niezatarty ślad alternatywnej edukacji – Autorska Szkoła Podstawowa „Żak” 

w pamięci absolwentów, w: Demokracja i edukacja…, s. 286. 
46  Wywiad z Agnieszką Olszańską, założycielką jednej ze szkół demokratycznych w Warsza-

wie: Szkoły demokratyczne? „Wiecznie ktoś wrzeszczy, bawi się w coś głośnego i trudno jest 
się skupić”, wywiad z A. Olszańską, przeprowadzony przez K. Stępniewską, „Dziecko”. 
(dostęp: 12.09.2015) http://www.edziecko.pl/starsze_dziecko/1,79351,15767057,Szkoly_
demokratyczne___Wiecznie_ktos_wrzeszczy__bawi.html (dostęp: 12.09.2015). 
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wykształcenie w systemie tradycyjnej edukacji, ściśle powiązanym z prze-
mocą i podporządkowaniem, w którym istnieje przekonanie, że dziecko jest 
w pełni zależne od dorosłych i dlatego niezmiernie trudno jest im zgodzić 
się na to, iż młody człowiek potrafi  sam wybrać swoją ścieżkę rozwoju i nie 
potrzebuje, by ktoś mówił mu, co ma robić. Do funkcjonowania w edukacji 
demokratycznej to pełne zaufanie do dziecka jest niezbędne47. 

Niestety do chwili obecnej nie zostały przeprowadzone kompleksowe 
badania, które pokazałyby, w jaki sposób radzą sobie w szkolnej rzeczywisto-
ści dzieci, które zostały zabrane z tego typu placówki i przeniesione do szkoły 
systemowej. Szczątkowe informacje na ten temat możemy jednak zaczerpnąć 
z przeprowadzonych przez Agnieszkę Koterwas badań odnoszących się do 
ośmioletniej historii funkcjonowania Autorskiej Szkoły Podstawowej „Żak”, 
działającej w Olsztynie, która wprawdzie nie była szkołą demokratyczną 
w 100% wzorowaną na Summerhill, jednak w dużej mierze odpowiadała jej 
założeniom48. Uczniowie tej szkoły zwrócili uwagę na fakt, iż mieli bardzo 
duże trudności adaptacyjne w szkołach systemowych. Wiązało się to przede 
wszystkim z wykształceniem zupełnie innych schematów poznawczych. Było 
to widoczne w odmiennym podejściu do problemu oceniania, sprawdzania 
wiedzy, funkcji nauczyciela i sposobu traktowania ucznia. Na podstawie uzy-
skanych danych Koterwas scharakteryzowała najważniejsze postawy radze-
nia sobie przez uczniów z nową rzeczywistością. Pierwsza z nich – nazwana 
emancypacyjną – charakteryzowała się aktywnym buntem wobec zastanej 
sytuacji i konsekwentnym działaniem wyniesionym z poprzedniej szkoły. 
Druga, określona jako ignorująca, polegała głównie na buncie pasywnym 
wyrażonym otwartą ignorancją wobec nauczyciela i wprowadzonych przez 
niego zasad oraz trwaniem w przekonaniu o swojej racji. Nie wszyscy jed-
nak mieli siłę, by się buntować i wielu uczniów z bezsilności przybierało 
postawę uległą i bierną, sądząc, że żaden sprzeciw nie przyniesie rezulta-
tów49. Przedstawionych informacji nie możemy oczywiście traktować jako 
ostatecznych. Możemy jedynie przypuszczać, iż ze zbliżonymi postawami 
i odczuciami borykają się dzieci, które zostały zmuszone do kontynuowa-
nia edukacji w powszechnie obowiązującym szkolnictwie. Pozostaje jedynie 
mieć nadzieję, iż czas spędzony w szkole demokratycznej zaowocuje u tych 
dzieci nabytymi kompetencjami, które są niewymierne, nieporównywalne 
ze zdobytymi w innych szkołach, i które z pewnością pozwolą im w przy-
szłości samodzielnie kierować swoim życiem i działać zgodnie z ich wolą, 
kreatywnością i zainteresowaniami. 

47  Ibidem. 
48  Szerzej zob. A. Koterwas, op. cit.
49  Ibidem, s. 290–291. 
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Od czasu założenia przez Alexandra Neilla szkoły Summerhill minęło 
już blisko 100 lat. Powody jej założenia do dnia dzisiejszego stanowią przed-
miot publicznych dyskusji i debat. Wtedy, bazując na tragicznych doświad-
czeniach I wojny światowej, ludzie zajmujący się wychowaniem młodego 
pokolenia poszukiwali takiego sposobu kształcenia, by w przyszłości nie 
dopuścić do kolejnej tak wielkiej tragedii. Widzieli, że dotychczasowy model 
edukacji, oparty na tresurze i indoktrynacji dzieci przez dorosłych, zupeł-
nie zawiódł. Postanowili więc obdarzyć dzieci i młodzież większym zaufa-
niem i wykorzystać ich naturalny pęd do zdobywania wiedzy, nie zabija-
jąc w nich empatii, kreatywności, zdolności kochania świata i ludzi. Nie 
zdążyli, ponieważ przeszkodziła im okrutna i krwawa II wojna światowa. 
I mimo iż od jej zakończenia świat uniknął podobnej zawieruchy wojen-
nej, to jednak wciąż w różnych jego częściach ludzie ze sobą walczą, poni-
żają się i nie potrafi ą szanować się wzajemnie. Dlaczego tak się dzieje? Jak 
napisał Wojciech Eichelberger we wstępie do kolejnego polskiego wydania 
książki o Summerhill, „[…] ideologie, instytucje i procesy edukacyjne należą 
do najbardziej konserwatywnych, najbardziej upolitycznionych, najmniej 
podatnych na zmiany […]. Może czas – wzorem założycieli i kontynuato-
rów Summerhill – uwierzyć, że jeśli choć w niewielkiej mierze uchronimy 
kreatywne umysły i odważne, otwarte serca młodych ludzi przed zainfeko-
waniem naszymi ograniczonymi poglądami, traumami i kompleksami, to 
znajdą oni sposób na porozumienie i planetarną solidarność ponad wszel-
kimi podziałami – i zaczną dzięki temu naprawiać popsuty przez poprzed-
nie pokolenia świat”50.

Z nadzieją patrzymy na poszerzającą się stale, również w Polsce, sieć szkół 
demokratycznych. Ich powstawanie i funkcjonowanie, mimo wielu kłopo-
tów, przeciwności i niezrozumienia ze strony władz oświatowych, pokazuje, 
iż proces zmian jakościowych w wychowaniu młodego pokolenia powoli się 
dokonuje. Być może proces ten będzie trwał przez wiele, wiele lat, ale musi 
się dokonać, by świat, w którym przyjdzie żyć przyszłym pokoleniom, stał się 
wolny od konfl iktów, nienawiści i niezdrowej rywalizacji. Stanie się z pew-
nością taki, gdy wychowanie młodego pokolenia przebiegać będzie zgod-
nie z regułami demokracji, zaufania i wiary w dobroć drugiego człowieka. 

50  A.S. Neill, Summerhill: szkoła…, s. 5–7. 
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Summary

Anna Gołębiowska
Children’s education in democratic schools (outline of the problem)

Th e Polish education system is limited by the framework of its curriculum which is 
drawn up according to detailed guidelines drawn up by ministries and the department 
of education, examination requirements, etc., and cannot keep up with the changes 
taking place in the modern world. As a result it is still stuck in nineteenth-century real-
ity. Lessons are still ‘given’—pupils and students are spoon fed information—despite 
their individuality and uniqueness—and are treated in the same schematic way. Th ey 
are all expected to learn at the same pace, achieve the same educational goals, they are 
expected to fulfi l the same requirements and are evaluated using the same criteria... 
All over the world, and also in Poland, there are people who see the weaknesses in this 
system and create unconventional establishments, with democratic schools deserving 
special attention.

Th e idea of democratic education dates back to the 1920s. Th e fi rst such school 
was created by an English teacher, Alexander Neill, in 1921. Its main purpose was to 
treat children who were miserable by abolishing traditionally understood discipline, all 
kinds of instruction, coercion and control. In Poland democratic schools have existed 
for several years, where the teachers treat the pupils with great respect and trust, sup-
porting their natural development to adulthood in order to help them become respon-
sible people and aware of their values, having the ability to make decisions and bear 
the consequences of their own choices, primarily to be fulfi lled people with a well-
established sense of happiness and of their own value.



Kinga Kimic
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Idea wychowania fi zycznego oraz poprawy zdrowia 
dzieci realizowana w warszawskich Ogrodach 

im. W.E. Raua w I połowie XX wieku

Wprowadzenie

Wiek XIX to okres, w którym zainicjowanych zostało wiele zmian oddzia-
łujących bezpośrednio na obraz ówczesnych miast europejskich oraz życie 
ich mieszkańców. Przemiany uwarunkowań ekonomicznych związanych 
z powszechną industrializacją i postępem technicznym wpłynęły na szybki 
i niekontrolowany rozwój wielu aglomeracji. Gwałtownemu wzrostowi 
populacji, potęgowanemu migracjami ludności ze wsi, towarzyszyło pogar-
szanie się warunków bytowania w miastach i narastanie negatywnych zja-
wisk – złe warunki sanitarne i higieniczne były przyczyną wielu chorób 
i epidemii, osłabienia zdrowia fi zycznego i psychicznego mieszkańców, 
zwłaszcza przedstawicieli biedniejszych grup społecznych1. Na terenie ziem 
polskich na negatywny obraz ówczesnych miast oraz złą sytuację materialną 
i zdrowotną ich mieszkańców dodatkowo wpływ miała sytuacja wynikająca 
z wieloletniego okresu zaborów, w tym brak możliwości rozwoju na wielu 
polach życia społecznego. Na tym tle równie trudna była sytuacja dzieci 
wynikająca z ograniczonego dostępu do placówek szkolnych, których pro-
gram wychowania fi zycznego niemal nie funkcjonował, co bezpośrednio 
wynikało z braku zainteresowania władz zaborczych potrzebą rozwoju 
wychowania fi zycznego najmłodszych. Pozbawione możliwości kształcenia 
dzieci z rodzin najbiedniejszych przebywały na ulicach, a podstawowymi 
miejscami spędzania czasu były dla nich zaniedbane podwórka, śmietniki 
czy rynsztok.

Sytuacja ta wymogła potrzebę przeciwdziałania narastającym skutkom 
wymienionych negatywnych zjawisk trwających od wielu dekad, co znalazło 
przełożenie m.in. na rozwój tendencji służących zapewnieniu nowej gene-
racji zarówno podstaw ogólnego wykształcenia, jak i poprawy sprawności 

1  I. Drexler, Miasta ogrodowe, Lwów 1912, s. 10.
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fi zycznej i zdrowia, rozpoczynając ten złożony proces od najmłodszego 
pokolenia. Wiek XIX i przełom z wiekiem XX to także postęp w dziedzi-
nie oświaty i rozwoju wiedzy o człowieku, postęp w naukach medycznych, 
potrzeba poprawy warunków higienicznych, zainteresowanie sprawami roz-
woju fi zycznego dzieci i młodzieży jako podstawami ich prozdrowotnego 
i racjonalnego wychowania2. Jednym ze sposobów realizacji tych nowych 
zadań był rozwój gier i zabaw na świeżym powietrzu, które organizowane 
były w publicznych terenach zieleni. Obiekty te dawały nie tylko możliwość 
odnowy kontaktu z przyrodą, ale przede wszystkim zapewniały wypoczy-
nek społeczności miejskiej, co stanowiło odpowiedź na narastające potrzeby 
w tym zakresie3. Doceniono pozytywny wpływ przebywania na świeżym 
powietrzu na zdrowie4, a także wpływ różnego rodzaju aktywności realizo-
wanych w publicznych ogrodach i parkach na poprawę kondycji fi zycznej 
nie tylko jednostek, ale całego społeczeństwa5. Proces specjalizacji ogólno-
dostępnych ogrodów i parków do nowych funkcji dotyczył także rozwoju 
terenów zabaw. Idea ta miała swą kontynuację na początku XX w., a jed-
nym z czołowych przykładów działalności w tym zakresie są warszawskie 
Ogrody im. W.E. Raua.

Rozwój idei wychowania fi zycznego na terenie ziem polskich 
w XIX wieku

Wiek XIX przyniósł intensywny i wielokierunkowy rozwój kultury fi zycz-
nej, począwszy od prób formowania systemów gimnastycznych i ich wdra-
żania w I połowie wieku, po rozwój sportu, turystyki i rekreacji na otwar-
tym powietrzu postrzeganych jako jedna z najbardziej powszechnych form 
aktywności ruchowych w ostatnich dekadach stulecia6. Wychowanie fi zyczne 

2  J. Gaj, K. Hądzelek, Dzieje kultury fi zycznej w Polsce w XIX i XX wieku: koncepcje, uwa-
runkowania i efekty instytucjonalnej działalności, Poznań 1991, s. 19–20.

3  K. Kimic, Potrzeby społeczne jako jedna z przyczyn tworzenia parków publicznych w XIX 
wieku, w: Przyroda i miasto, red. J. Rylke, t. 3, Warszawa 2000, s. 71–92; K. Kimic, Wartości 
parków publicznych XIX wieku, w: Przyroda i miasto…, t. 6, Warszawa 2004, s. 39–50.

4  K. Kimic, Tereny zieleni jako czynnik decydujący o poprawie warunków bytowania w mie-
ście na przykładzie wybranych koncepcji urbanistycznych XIX i początku XX wieku, w: Archi-
tektura i technika a zdrowie: materiały III Sympozjum Gliwice 18–19 października 2005, 
red. K. Gerlic, Gliwice 2005, s. 109–119.

5  K. Kimic, Dziewiętnastowieczny park publiczny jako element uzdrowienia miast, w: Archi-
tektura i technika a zdrowie: materiały III Sympozjum Gliwice 5 października 2004, red. 
K. Gerlic, Gliwice 2004, s. 104.

6  J. Gaj, K. Hądzelek, op. cit., s. 21.



 Idea wychowania fi zycznego oraz poprawy zdrowia dzieci... 245

przyjęło formę ruchu społecznego. W Polsce znaczącą rolę dla jego roz-
woju miały zarówno kontynuowane idee oświecenia związane z koncep-
cjami ruchu fi zycznego7, wpływ ruchów niepodległościowych związanych 
z odrodzeniem państwa, powstające coraz liczniej zrzeszenia, kluby spor-
towe i rekreacyjne propagujące różne formy aktywności ruchowej postrze-
ganej jako środek leczniczy, jak i systemy wychowania fi zycznego państw 
zaborczych (m.in. system gimnastyki niemieckiej) oraz nowoczesne teorie 
przenikające z innych krajów8. Wzrost zainteresowań rozwojem fi zycznym 
dzieci i młodzieży wymagał tworzenia instytucji i organizacji zajmującymi 
się taką działalnością. Wspierał ją powszechny ruch wprowadzania ćwiczeń 
jako przedmiotu nauczania we wszystkich typach szkół, tworzenie zakładów 
gimnastycznych i wspomnianych wyżej klubów i towarzystw sportowych. 
Ważne miejsce w rozwoju tej idei odegrały pozaszkolne instytucje i orga-
nizacje wychowania fi zycznego. Jedną z nich był zorganizowany i zało-
żony w 1889 r. przez doktora Henryka Jordana park jego imienia. Objął 
on nowatorski, oryginalny i uniwersalny pozaszkolny system wychowaw-
czy realizowany na otwartym powietrzu w przestrzeni ogólnodostępnego 
parku, oparty na wieloletnich doświadczeniach pochodzących z innych kra-
jów i dostosowanych do uwarunkowań polskich okresu zaborów9. Bogaty 
program parku posłużył za wzór do naśladowania i tworzenia podobnych 

7  Były one sformułowane m.in. w Ustawach Komisji Edukacji Narodowej, jak i dziele Jędrzeja 
Śniadeckiego O fi zycznym wychowaniu dzieci z połowy XIX w., które przez wiele lat sta-
nowiło podstawy teoretyczne pedagogiki oraz ukazywało rangę fi zycznego rozwoju dzieci 
i młodzieży. Ibidem, s. 22.

8  Teoretyczne i praktyczne podstawy zastosowania idei wychowania fi zycznego czerpano 
z doświadczeń publikowanych i wdrażanych nie tylko na terenie Niemiec, ale także we 
Francji, Anglii, Rosji, krajach Skandynawii i Stanach Zjednoczonych, a nawet Włoszech, 
Grecji czy na Węgrzech. Ibidem; Gry na otwartym powietrzu, „Przegląd Pedagogiczny” 
1891, nr 12, s. 134; W.R. Kozłowski, Zabawy dziecięce na placach miejskich, cz. 3: Stan 
sprawy zagranicą, „Przegląd Pedagogiczny” 1897, nr 12, s. 208–211.

9  Doktor Henryk Jordan uznawany jest za pioniera nowoczesnego wychowania fi zycznego 
w Polsce, a stworzony przez niego park skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej i rzemieśl-
niczej był wielokierunkowym ośrodkiem kształtowania nowych inicjatyw wychowawczych 
związanych zarówno z rozwojem fi zycznym (gry, zabawy), jak i budowaniem właściwej 
postawy moralnej, dbając o rozwój osobowości przedstawicieli młodego pokolenia. Poprzez 
warsztaty prac ręcznych łączył kształcenie i wychowanie służące celom społecznym (przygo-
towanie do życia społecznego), a także wychowanie patriotyczne i przysposobienie obronne 
poprzez zabawy w musztrę i strzelanie. A. Kamiński, Henryk Jordan – twórca nowoczesnego 
wychowania fi zycznego w Polsce, Warszawa 1946; H. Smarzyński, Dr Henryk Jordan pionier 
nowoczesnego wychowania fi zycznego w Polsce, Kraków 1958; R. Wroczyński, Henryk Jordan 
– propagator gier i zabaw ruchowych, Warszawa 1975; B. Filiński, Park dra Jordana i kilka 
uwag o wychowaniu, Kraków 1891; J. Gaj, K. Hądzelek, op. cit., s. 54–59; W.R. Kozłowski, 
Zabawy dziecięce na placach miejskich, „Przegląd Pedagogiczny” 1897, nr 4, s. 57–59. 
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instytucji i obiektów w innych miastach Galicji, a także na terenie ziem 
polskich pozostających pod innymi zaborami.

W Królestwie Polskim próby upowszechniania wychowania fi zycznego 
podejmowane były od lat 80. XIX w., jednak w ograniczonym zakresie. 
Warto zauważyć, iż o potrzebie tworzenia terenów gier i zabaw dla dzieci 
wspominano coraz częściej na łamach różnych czasopism10. Potrzeba two-
rzenia terenów gier i zabaw na terenach polskich pod zaborem rosyjskim 
poruszana była wielokrotnie, co wynikało z ogólnego niskiego poziomu 
szkolnictwa. Działania w tym zakresie uznano za naglące, uzasadniając, iż 
gry i ćwiczenia fi zyczne nie tylko rozpowszechniają zamiłowanie najmłod-
szych do zabawy i rozrywek, ale przede wszystkim mają wpływ na poprawę 
ich zdrowia i prawidłowy rozwój11. Zabiegano o utworzenie przynajmniej 
kilku niewielkich placów do zabaw na obrzeżach Warszawy, w miejscach 
niezagospodarowanych – proponowano czasową dzierżawę takich tere-
nów od właścicieli lub wykupienie ich przez władze miasta. Wymiar prak-
tyczny propagowania idei wychowania fi zycznego dotyczył początkowo 
różnych akcji służących umożliwieniu dzieciom i młodzieży wykonywania 
ćwiczeń fi zycznych poza ośrodkami szkolnymi. Na tym polu duże zaan-
gażowanie nastąpiło ze strony zawodowych pedagogów, jak i działaczy 
społecznych. W Warszawie zakładano pojedyncze placówki lub obiekty. 
Działały przez krótki czas ogrody freblowskie przy ul. Królewskiej (1890) 
i ul. Foksal (1894), od 1890 r. organizowano sporadycznie zbiorowe ćwicze-
nia gimnastyczne na powietrzu. W latach 1894–1897 działał prywatny płatny 
ogród zabaw dla dzieci i osób dorosłych założony przez Helenę Prawdzic-
Kuczalską w Al. Ujazdowskich, zorganizowany przy zakładzie gimnastycz-
nym12. W 1896 r. zabawy zaprezentowano na II Wystawie Higienicznej 
w Warszawie, co spotkało się z pozytywnym przyjęciem tej idei przez wiele 
środowisk pedagogicznych i lekarskich13. W 1897 r. działały nieliczne place 
publiczne utworzone do zabaw, m.in. okólniki dla dzieci. Założono, mimo 
wielu trudności i tylko na próbę, okólnik na Nalewkach w biednej dzielnicy, 

10  Należy tu wymienić czasopismo „Przegląd Pedagogiczny”, w którym publikowano szereg 
materiałów ukazujących rolę ćwiczeń fi zycznych w ogólnym rozwoju dzieci i młodzieży, w tym 
dziewcząt, i zapewnienia im warunków higienicznych; w czasopiśmie „Ogrodnik Polski” 
apelowano o zakładanie ogólnodostępnych terenów zieleni i tworzenie w nich miejsc zabaw, 
a także zakładanie wyspecjalizowanych terenów gier i zabaw dla dzieci w różnym wieku.

11  Gry na otwartym powietrzu…, s. 134.
12  W.R. Kozłowski, Zabawy dziecięce na placach miejskich, cz. 4: Stan sprawy u nas i wnio-

ski ogólne, „Przegląd Pedagogiczny” 1897, nr 18, s. 301–302; H. Kuczalska, Ogrody dla 
dzieci, „Kurjer Warszawski” 1901, nr 211, s. 2.

13  Sprawa gier i ćwiczeń ruchowych w Królestwie Polskim (Odczyt, miany na posiedzeniu 
Sekcyi wychowania fi zycznego X zjazdu lekarzy i przyrodników polskich w d. 25 lipca 1907 r.), 
„Ruch” 1907, nr 21–23, s. 239.



 Idea wychowania fi zycznego oraz poprawy zdrowia dzieci... 247

funkcjonował też jeden w Ogrodzie Saskim, a większy plac zagospodaro-
wano za cerkwią przy Al. Ujazdowskich na rogu Agrykoli Górnej14. W tym 
samym czasie na łamach „Przeglądu Pedagogicznego” przedstawiono cha-
rakterystykę zabaw dziecięcych organizowanych w Warszawie, ograniczoną 
do imprez odbywających się w wybranych klubach sportowych, nazywając 
je „zebraniami” ze względu na zakres obejmujący jedynie zabawy taneczne. 
Krytyce poddano nie tylko brak placów do zabaw w tak dużym mieście, ale 
też wskazano na złą sytuację ogromnej rzeszy dzieci pozbawionych „zabawy 
higienicznej”, w tym brak terenów do zabaw w parkach warszawskich, gdzie 
„kawalerowie i panienki pod opieką wątpliwych często bon lub bez żadnej 
opieki również bawić się nie mogą, bo nie mają miejsca”15. Wskazano jedynie 
kilka miejsc prywatnych, gdzie na otwartym powietrzu, ale za odpowied-
nią opłatą, mogły bawić się zamożniejsze dzieci, w wybranych okresach 
pod okiem specjalistów. Ograniczony dostęp do terenów zabaw powodo-
wał, iż „dzieci niezamożne lub «niewychowane» po dawnemu bawią się po 
ulicach, ciasnych podwórzach lub jakichś składowych placach”16. Sytuacja 
najmłodszych przedstawiała się więc dramatycznie i uwarunkowana była 
niestety problemami fi nansowymi oraz powszechnym brakiem miejsc pod 
założenie terenów przeznaczonych wyłącznie dla nich17. Wobec tak zniko-
mej liczby miejsc zabaw sugerowano, iż kwestia urządzenia ich w różnych 
punktach miasta powinna być nawet ważniejsza od „upiększania ulic i skwe-
rów kobiercami kwiatowemi i odrutowaniem trawników”18. Postulowano 
założenie co najmniej 10 terenów zabaw i boisk w różnych dzielnicach 
Warszawy19, a w latach kolejnych pisano o tym coraz częściej20.

Powstanie i działalność Ogrodów im. W.E. Raua

Idea utworzenia kompleksowo zorganizowanych ogrodów gier i zabaw dla 
dzieci w Warszawie powstała dopiero pod koniec XIX w.21 z inicjatywy 

14  Okólniki dla dzieci, „Ogrodnik Polski” 1897, nr 6, s. 137.
15  W.R. Kozłowski, Zabawy dziecięce…, s. 59.
16  Ibidem. 
17  S.W. Rottermund, Ogrody im. W.E. Raua w Warszawie: referat na międzynarodowym 

kongresie hygieny szkolnej d. 4 sierpnia r.b. w Paryżu, „Zdrowie” 1910, nr 8, s. 577–578.
18  W.R. Kozłowski, Zabawy dziecięce…, s. 59.
19  Wspominano m.in. o pl. Broni, terenach na Powiślu, dwóch placach na Pradze. Okólniki 

dla dzieci…, s. 137.
20  Dzieci i ogrody, „Ogrodnik Polski” 1903, nr 22, s. 555–556.
21  L. Majdecki, Historia ogrodów, t. 2: Od XVIII wieku do współczesności, Warszawa 2009, 

s. 366.
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Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego założonego w 1898 r., związa-
nego z promowaniem higieny w miastach i na wsiach, szpitalnictwa, ini-
cjowaniem akcji w zakresie opieki nad dziećmi, rozwojem kolonii letnich, 
wprowadzaniem wychowania fi zycznego do szkół i in.22 Funkcjonowały 
dwa wydziały: Wychowawczy (stanowiący centrum myśli pedagogicznej) 
i Ludowy (powołany do rozwiązywania problemów higienicznych wsi). 
Z inicjatywy pierwszego – zrzeszającego licznych pedagogów, lekarzy-spo-
łeczników i prawników zainteresowanymi sprawami wychowania – utwo-
rzono Instytut Higieny Dziecięcej im. B. Lenvala oraz Ogrody Zabaw i Gier 
Ruchowych im. W.E. Raua. 

Powstanie ogrodów zainicjował odczyt Tadeusza Balickiego pt. O ogro-
dach dziecięcych, wygłoszony na posiedzeniu WTH 13 maja 1899 r.23 Miały 
one wskazywać nowy kierunek wychowania młodego pokolenia. Sprawę 
założenia ogrodów postawiono na czołowym miejscu dzięki staraniom wielu 
osób dobrej woli24. Kwestie braku funduszy na realizację rozwiązano bar-
dzo szybko – 27 czerwca 1899 r. pozyskano darowiznę w wysokości 300 tys. 
rubli przekazaną po śmierci Wilhelma Ellisa Raua25, a ogrody nazwano jego 
imieniem. Zgodnie z wolą fundatorów przekazana kwota mogła być wyko-
rzystana wyłącznie na urządzenie i utrzymanie tej instytucji26. Opiekę nad 
ogrodami objęła komisja gier i zabaw dla dzieci stworzona przez WTH27. 

Działalność Ogrodów im. W.E. Raua przeżywała okresy wzlotów 
i upadku, składające się na kilka faz ich 40-letniego istnienia. Pierwsza z nich 
trwała od lipca do października 1899 r. – obejmowała okres „improwizacji 
metodycznej i zbierania doświadczeń”28. Ta nowatorska działalność objęła 
uruchomienie dwóch ogródków: w Agrykoli Górnej i Ogrodzie Saskim. 

22  O wielokierunkowej działalności WTH świadczy treść sprawozdań, referatów, odczytów 
oraz wniosków praktycznych zgłaszanych do realizacji i publikowanych na łamach czaso-
pisma „Zdrowie” od 1899 r.

23  J. Muklanowicz, Powstanie i stopniowy rozwój Ogrodów im. W.E. Rau’a w Warszawie: 
szkic historyczny, Warszawa 1907, s. 5–6.

24  Ogrody dziecięce, w: Ilustrowana Encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego, Warszawa 
1927, s. 905.

25  Rau był Niemcem i współwłaścicielem jednego z największych i najnowocześniejszych 
w Królestwie Polskim Zakładów Mechanicznych Lilpop, Rau i Loewenstein. Istnieją przy-
puszczenia, iż za życia nie przywiązywał wagi do działalności społecznej, a wręcz przeciw-
nie – traktował „Polskę jako rynek taniej siły roboczej”. Przekazanie tak wysokiej kwoty 
nie było więc prawdopodobnie aktem fi lantropii, lecz zostało wywołane naciskiem opinii 
społecznej na spadkobierców Raua. M. Demel, Pedagogiczne aspekty warszawskiego ruchu 
higienicznego: 1864–1914, Wrocław 1964, s. 102.

26  Z Towarzystwa hygienicznego, „Kurjer Warszawski” 1899, nr 316, s. 1.
27  J. Muklanowicz, op. cit., s. 5.
28  M. Demel, op. cit., s. 103.
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Trwała bardzo krótko, gdyż władze rosyjskie uznały ją za nielegalna i nie-
zgodną ze Statutem WTH, przerywając działalność. Dopełnianie formalności 
trwało 2 lata, ale czas ten twórcy ogrodów wykorzystali w pełni na studia 
teoretyczne i metodyczne, zagraniczne podróże poznawcze. Pracom tym 
towarzyszyły dyskusje teoretyczne i rozwój kadry naukowej i metodycznej, 
związane z problematyką wychowania fi zycznego dzieci i młodzieży29. Dugi 
etap – przygotowawczy, legalny – trwał od lipca 1901 do 1904 r. i wiązał się 
z otwieraniem w kolejnych latach następnych ogrodów, które odwiedzało 
coraz więcej dzieci. Maksimum ilościowe osiągnięto w 1904 r. – działało 
wtedy jednocześnie 12 ogrodów, w których uczestniczyło ponad 18 tys. dzieci. 
W kolejnych latach poszerzano ofertę wypoczynkową, a także współpracę 
z innymi instytucjami wspomagającymi (np.: Instytutem Higieny Dziecięcej 
im. B. Lenvala, Towarzystwem Opieki nad Dziećmi, szkołami i zakładami 
Polskiej Macierzy Szkolnej). Trzeci etap – organizacyjny – trwał w latach 
1904–1905 i objął centralizację instytucji oraz działalność ogrodów rozwi-
jającą treść zabaw i projekty ich typów, ale też określenie zasad warunków 
higienicznych i kształtowania terenu ogrodów. Ustalono „Regulamin zajęć 
w Ogrodach im. W.E. Rau’a i nadzoru nad Ogrodami i personelem”30. 
Czwarty etap – przejściowy i przygotowawczy do wprowadzenia pełnego 
programu – realizowany w latach 1905– 1906, to także okres propagandy 
gier i zabaw związany z utworzeniem odpowiednio wyszkolonego perso-
nelu. Piąty etap to okres pełnego rozwoju instytucji trwającego od 1907 do 
1914 r., uwzględniającego rozwój wszelkich dostępnych dziedzin. W latach 
1915–1916 ogrody poddano kolejnym reformom składającym się na szósty 
etap ich istnienia, co uwarunkowane było przemianami sytuacji politycznej 
i społecznej kraju. Do czasu ofi cjalnego zakończenia działalności ogrodów 
w 1939 r. część z nich zlikwidowano, głównie w latach 1925–1926, pozosta-
wiając te najlepiej funkcjonujące31.

29  J. Muklanowicz, op. cit., s. 10–12; M. Demel, op. cit., s. 103–105.
30  S.W. Rottermund, Program i rozwój działalności ogrodów im. W.E. Rau’a oraz ich rola 

w sprawie postępu kultury fi zycznej w Warszawie i w kraju. Z okazyi piętnastolecia insty-
tucyi, Warszawskie Towarzystwo Hygieniczne. Ogrody im. W.E. Rau’a, Warszawa 1917, 
s. 11.

31  J. Muklanowicz, op. cit., s. 10–29; S.W. Rottermund, Program i rozwój działalności…, 
op.  cit., s. 4–6; E. Kubiak, Historia powstania, rozwój i organizacja ogrodów dziecięcych 
im. W.E. Rau’a, w: C.W. Korczak, Hygeia. Jubileusz 100 lat, nr 22/2001, Polskie Towarzy-
stwo Higieniczne, Warszawa 2001, s. 93–104.
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Organizacja Ogrodów Gier i Zabaw im. W.E. Raua

Instytucja zarządzana była przez stworzony do tego celu przez WTH Komitet 
Ogrodów im. W.E. Raua. W okresie zaborów co roku wymagano uzyska-
nia pozwolenia generalnego gubernatora32. Ważnym zadaniem zarządu 
było pozyskiwanie funduszy na utrzymanie i działalność ogrodów. Wśród 
źródeł wymienione były: kapitał darowany przez sukcesorów W.E. Raua, 
ofi ary, zapisy i darowizny składane przez różne osoby, a także wpływy, 
jakie przynosiły zabawy publiczne urządzane w samych ogrodach zgodnie 
z określonym pozwoleniem33. 

Jednym z głównych założeń i jednocześnie niezwykle istotnym dla reali-
zacji podstawowych celów związanych z rozwojem wychowania fi zycznego 
oraz poprawy zdrowia najmłodszych była właściwa lokalizacja ogrodów, 
zapewniająca dostęp do nich jak największej liczbie najmłodszych, jak naj-
bliżej ich miejsca zamieszkania – dotyczyło to zwłaszcza dzieci niezamoż-
nych, pozbawionych opieki szkolnej i rodzicielskiej, narażonych na nega-
tywny wpływ otoczenia i demoralizację. Z tego względu zakładane były one 
głównie w biednych dzielnicach położonych na obrzeżach miasta (wyjątek 
stanowił obiekt utworzony w Ogrodzie Saskim), przy czym tylko jeden został 
założony na terenie prawobrzeżnej Warszawy. Pozostałe obsługiwały najbar-
dziej zaniedbane, zaludnione i zabudowane obszary po lewej stronie Wisły. 
W okresie intensywnego rozwoju ogrody te niemal pierścieniem otaczały tę 
część miasta34. Sytuację wielu biednych dzieci oceniano jako krytyczną, tym 
bardziej uzasadniając potrzebę tworzenia ogrodów w dzielnicach takich jak 
Wola, gdzie wskazywano, iż najmłodsi „przepędzają czas nieobyczajnie, zbie-
rając się na podwórzach wśród błota i śmieci, wdychając cuchnące wyziewy 
rynsztoków i rzucając kamieniami na przechodniów, pojazdy, rowery”35. 
Postrzegano je jako miejsca, które mogą stać się „przytułkiem dla ubogich, 
bezdomnych dzieci, któremi niema się kto opiekować, i wielu wybawić od 

32  Z Tow. hygienicznego, „Kurjer Warszawski” 1900, nr 232, s. 4.
33  Źródła te szczegółowo wymienione zostały w „Przepisach o ogrodach imienia Wilhelma 

Ellisa Rau’a zatwierdzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych Rządu Rosyjskiego 
w marcu 1901 roku” obowiązujacych w kolejnych latach. S.W. Rottermund, Program i roz-
wój…, s. 58–62. Największy wkład stanowiła darowizna spadkobierców Raua – odsetki 
z sumy 300 tys. rubli umieszczonej w Banku Handlowym pozwoliły na fi nansowanie dzia-
łalności ogrodów do końca I wojny światowej, przy czym 130 tys. rubli wykorzystano na 
założenie ogrodów, z pozostałej części utworzono kapitał, z którego pobierano odsetki. 
Z Towarzystwa hygienicznego…, s. 1. Po zmianach uwarunkowań ekonomicznych i waluty 
ogrody wspomagane były przez państwo. E. Kubiak, op. cit., s. 120–121.

34  S.W. Rottermund, Ogrody…, s. 579.
35  Ogrody dla dzieci na Woli, „Kurjer Warszawski” 1902, nr 147, s. 3.
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śmierci, a więcej jeszcze: ustrzedz od mętów zepsucia i występku, w które 
je życie spycha”36. To właśnie ogrody gier i zabaw miały przeciwdziałać 
pogłębianiu negatywnych zachowań dzieci.

Dla właściwego utrzymania i realizacji kompleksowego programu ogro-
dów opracowano szczegółowe zasady ich organizacji. Co roku starano 
się także wprowadzać udoskonalenia – zarówno w zakresie wyposażenia, 
jak i funkcjonowania ogrodów. Każdy z nich stanowił odrębną jednostkę 
posiadającą władze – na czele stał gospodarz, następnie kierownik zarzą-
dzający techniczną stroną zabaw, a zastępy dzieci prowadzone były przez 
przewodników i przewodniczki. W każdym ogrodzie byli też zastępcy oraz 
praktykanci przysposabiani do pracy z dziećmi. Ogrody funkcjonowały 
niezależnie, okresowo organizowano zebrania kierowników dla omówienia 
wspólnych potrzeb oraz spotkania przewodników służące omówieniu oraz 
adaptacji gier i zabaw do zmieniających się potrzeb i możliwości poszcze-
gólnych obiektów37. 

Zabawy odbywały się w określonych godzinach – początkowo przez 
dwie godziny, potem okres ten wydłużono do czterech godzin, a w kolej-
nych latach rozwoju ogrodów były one użytkowane zarówno w godzinach 
przed, jak i popołudniowych. Dzieci przyjmowano po uprzednich zapisach 
dokonywanych przy kontroli lekarza i przy udziale przewodników.

Nie zachowały się informacje omawiające w szczegółowy sposób wiel-
kość poszczególnych ogrodów. Na podstawie zachowanych opisów należy 
przyjąć, iż zajmowały one zazwyczaj niewielki obszar mieszczący się w gra-
nicach kilku tysięcy m2, a z otoczenia wydzielone były ogrodzeniem38. Mała 
powierzchnia uwarunkowana była trudnościami w zakresie pozyskania 
wolnych terenów. W okresie działalności instytucji liczba ogrodów ulegała 
zmianie, łącznie powstało ich 17, przy czym w 1904 r. – okresie najpełniej-
szego rozwoju – funkcjonowało jednocześnie 12 z nich. W kolejnych latach 
część zamykano, a nowe ogrody otwierano w innych miejscach. Po 1916 r. 
funkcjonowało zaledwie kilka, ale były one bardzo dobrze zorganizowane. 
Najdłużej działały ogrody: Agrykola i Saski (po 40 lat), następnie Floriański 
(37 lat)39 (zob. tabela 1).

36  Dzieci bez dozoru, „Kurjer Warszawski” 1904, nr 262, s. 3–4.
37  J. Muklanowicz, op. cit., s. 15.
38  Wyjątkiem od tej reguły był Ogród Nowogrodzki o powierzchni 14 tys. m2. E. Kubiak, 

op. cit., s. 106.
39  Ibidem, s. 107.
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Tabela 1. Lata działalności Ogrodów im. W.E. Raua w Warszawie

Lp. Nazwa ogrodu Okres działalności

1. Agrykola 1899, 1901–1939
2. Czerniakowski 1904–1916

3. Floriański 1902–1939
4. Górczewski 1902–1905
5. Jerozolimski 1903–1905
6. Kościelny 1902–1912
7. Marszałkowski 1903–1905
8. Mokotowski 1905–1916
9. Nowomiejski 1902–1909

10. Nowogrodzki 1908–1925
11. Okopowy 1904–1915
12. Przemysłowy 1903–1904
13. Pod Sobieskim 1901
14. Saski 1899, 1901–1939
15. Tarczyński 1904–1905
16. Trzeciego Maja 1916–1926
17. Wolski 1913–1916

Na podstawie: J. Muklanowicz, Powstanie i stopniowy rozwój Ogrodów im. W.E. Rau’a w Warszawie. 
Szkic historyczny, Warszawa 1907; S.W. Rottermund, Program i rozwój działalności ogrodów im. 
W. E. Rau’a oraz ich rola w sprawie postępu kultury fi zycznej w Warszawie i w kraju. Z okazyi piętna-
stolecia instytucyi, Warszawskie Towarzystwo Hygieniczne. Ogrody im. W. E. Rau’a, Warszawa 1917; 
E. Kubiak, Historia powstania, rozwój i organizacja ogrodów dziecięcych im. W.E. Rau’a, w: C.W. Korczak, 
Hygeia. Jubileusz 100 lat, nr 22/2001, Polskie Towarzystwo Higieniczne, Warszawa 2001, s. 108–109, 
a także danych zebranych z czasopism: „Kurjer Warszawski”, „Ogrodnik”, „Ogrodnik Polski”, „Przegląd 
Pedagogiczny”, „Ruch”, „Zdrowie” z okresu działalności ogrodów.

Ogrody udostępniano dzieciom i młodzieży w wieku 6–16 lat40, nieza-
leżnie od ich stanu zamożności, a także płci czy wyznania41. W pierwszych 
latach pobierano niewielkie opłaty za wstęp, ale szybko z nich zrezygnowano, 
gdyż stanowiło to znaczne obciążenie dla dzieci biednych i ograniczało im 
dostęp do ogrodów42. Natomiast przez cały okres działalności utrzymywano 

40  S.W. Rottermund, Program i rozwój…, op. cit., s. 58. Początkowo jednak z braku wystar-
czającej liczby ogrodów uznano, iż będą one przyjmować dzieci w wieku do 7 lat. Z Tow. 
hygienicznego…, s. 4. W kolejnych latach wydłużono wiek przyjmowanych dzieci do 12, 
a następnie do 16 lat. H. Kuczalska, op. cit., s. 2.

41  Z Towarzystwa hygienicznego…, s. 1.
42  Dla dzieci Warszawy, „Kurjer Warszawski” 1905, nr 124, s. 3. W 1903 r. planowano pobie-

rać opłaty za wstęp m.in. do ogrodów Saskiego i Marszałkowskiego. Ogrody Raua, „Kur-
jer Warszawski” 1903, nr 99, s. 5.
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obowiązkowe zapisy do korzystania z poszczególnych z nich. W pierwszych 
latach działalności służyło to dopasowaniu liczby dzieci do możliwości prze-
strzennych ogrodów i uzyskaniu odpowiednich efektów działań pedagogicz-
nych43, później nie występowały już ograniczenia w tym zakresie.

Działalność ogrodów związana była z tworzeniem ich dwóch podsta-
wowych typów. Pierwszy typ – ogrody sportowe – obejmował pięć obiek-
tów działających w Warszawie (Agrykola, Floriański, Nowogrodzki, Saski, 
Trzeciego Maja), które posiadały bogaty program zarówno sportowy, jak 
i służący zabawom dzieci i młodzieży w różnym wieku. Wyposażenie sta-
nowiły boiska (5–7) przeznaczone do gier sportowych i zabaw, zaś uzupeł-
nienie – piaskownice dla młodszych dzieci, urządzenia do ćwiczeń, a także 
hale lub sale gimnastyczne do zabaw i ćwiczeń w czasie niepogody. Drugi 
typ – ogrody zabaw – reprezentowała większość obiektów, które wyposa-
żone były w mniejszą liczbę boisk i urządzeń. Niezależnie od typu ogrodu 
dążono do tego, aby każdy był wyposażony w dostęp do wody (bieżącej lub 
dowożonej) oraz klozety dla chłopców i dziewczynek44. 

Nie zachowały się, poza ogrodem Agrykola (zob. ryc. 1), plany pozo-
stałych obiektów. Z opisów zawartych w wybranych pozycjach literatury 
oraz informacji publikowanych na łamach prasy z I połowy XX w. można 
jednak wywnioskować, iż starano się organizować miejsca zabaw i gier dla 
dzieci w przyrodniczym otoczeniu. Podkreślano znaczącą role roślinności 
dla poprawy warunków bytowania w mieście, chwalono ogrody Saski i Pod 
Sobieskim za duży udział drzew zapewniających cień w upalne dni, izola-
cje od hałasu pochodzącego z otoczenia, walory ozdobne. Stawiano je za 
wzór do naśladowania45. Z tego względu dosadzano drzewa i krzewy służące 
oprawie ogrodów, stosowano je jako elementy oddzielające ich poszczególne 
strefy programowe, część powierzchni obsiewano trawą46.

43  Konieczność wprowadzenia zapisów oraz ograniczenia liczby kart wejściowych tłumaczono 
m.in. potrzebą tworzenia grup dzieci, które stale uczęszczały do poszczególnych placówek, 
gdyż „dowiedzione jest, iż dzieci niekarne, nieprzyzwyczajone do zabawy zbiorowej, nie 
zżyte z sobą, nie potrafi łyby się bawić tak, ażeby ta zabawa przyniosła im obok rozrywki 
korzyść pedagogiczną”. H. Kuczalska, op. cit., s. 2.

44  S.W. Rottermund, Ogrody…, s. 578–579.
45  O drzewa i dzieci, Kurjer Warszawski 1902, nr 281, s. 5.
46  S.W. Rottermund, Ogrody…, op. cit., s. 579. Wśród działań renowacyjnych ogrodów, opi-

sywanych w corocznych sprawozdaniach, wymieniano m.in. zabiegi pielęgnacyjne roślin-
ności (głównie drzew). Sprawozdanie z działalności Ogrodów im. W.E. Raua w roku 1909, 
„Zdrowie” 1910, nr 4, s. 301.
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Ryc. 1. Plan Ogródka im. Raua, ul. Agry-
kola (K. Wędrowski, H. Śliwowska, 
Ogrody jordanowskie, Warszawa 1937).

Wychowanie fi zyczne

Jedną z wiodących idei powstania Ogrodów im. W.E. Raua było zapewnie-
nie dzieciom i młodzieży wielokierunkowego rozwoju fi zycznego stano-
wiącego ważny element wielokierunkowego wychowania pozaszkolnego. 
Realizacje tych założeń umożliwiała oferta gier i zabaw, która skierowana 
była do wszystkich grup wiekowych użytkujących ogrody. Początkowo 
była ona dość ograniczona, co wynikało zarówno z małej liczby urucho-
mionych placówek, jak i niedużej ich wielkości. Realizowano ją począt-
kowo tylko w okresie letnim trwającym od maja do połowy października. 
Brakowało podręczników zabaw, wzorowano się więc na programie kra-
kowskiego Parku im. dr H. Jordana, korzystano z nielicznych warszawskich 
wydań opisujących tzw. gry freblowskie, autorstwa Marii Weryho oraz 
gier i zabaw prowadzonych za granicą (np. szkoły gimnastyki szwedzkiej 
w Nääs)47. Wykorzystywano doświadczenia organizatorów ogrodów, którzy 
reprezentowali grono wykształconych pedagogów i wychowawców silnie 

47  A. Szycówna, Z psychologii zabawy: upodobania dzieci, bawiących się w ogrodach im. 
Rau’a w Warszawie, „Przegląd Pedagogiczny” 1902, nr 13, s. 157.



 Idea wychowania fi zycznego oraz poprawy zdrowia dzieci... 255

zaangażowanych w rozwój wychowania fi zycznego wśród młodego poko-
lenia Polaków. 

W ciągu kilku lat działalności poszerzono znacznie ofertę programową 
ogrodów. Sezon trwał przez cały rok – dodano szereg gier i zabaw realizo-
wanych w okresie zimowym (od 15 października do końca kwietnia). Oferta 
była intensywnie rozwijana, a co szczególnie ważne – także na bieżąco ada-
ptowana do zmieniających się potrzeb oraz możliwości dzieci i młodzieży. 
Dotyczyła ona wielu typów aktywności, wśród których były:

– zabawy dowolne – stanowiące uzupełnienie programu szkolnego, 
urządzane codziennie; obejmowały samodzielne zabawy dzieci i młodzieży 
przez czas nieokreślony (zob. ryc. 2);

Ryc. 2. Zabawy dowolne: ślizgawka (S.W. Rotter-
mund, Ogrody im. W.E. Raua w Warszawie. Referat 
na międzynarodowym kongresie hygieny szkolnej d. 
4 sierpnia r.b. w Paryżu, „Zdrowie” 1910, nr 8).

– zabawy zorganizowane – funkcjonowały w sezonie letnim, głównie 
w godzinach popołudniowych; dzieci kwalifi kowano do 50-osobowych 
zastępów według wieku, płci i stopnia rozwoju fi zycznego (zob. ryc. 3); 
obejmowały kolejno: sprawdzenie zdrowia dzieci, marsze i wolne ruchy 
gimnastyczne, zabawy właściwe (gry rzutowe, biegowe, kopne i mieszane 
sportowe) realizowane na boiskach, poprzedzane i kończone śpiewem chó-
ralnym i pochodami48; 

 

Ryc. 3. Zabawy zorganizowane: gra w fortecę 
(S.W. Rottermund, Ogrody im. W.E. Raua w War-
szawie. Referat na międzynarodowym kongresie 
hygieny szkolnej d. 4 sierpnia r.b. w Paryżu, „Zdro-
wie” 1910, nr 8).

48  S.W. Rottermund, Ogrody…, op. cit., s. 575–586; Pokazy w Ogrodach im. Raua, „Ruch” 
1907, nr 18–20, s. 580–582.
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– zabawy sportowe – organizowane w sezonie letnim w godzinach popo-
łudniowych, głównie dla młodzieży szkół średnich i zawodowych; obejmo-
wały grę w piłkę (zob. ryc. 4), palanta, piąstkówkę;

 

Ryc. 4. Zabawy sportowe: football-association (S.W. 
Rottermund, Ogrody im. W.E. Raua w Warszawie. 
Referat na międzynarodowym kongresie hygieny szkol-
nej d. 4 sierpnia r.b. w Paryżu, „Zdrowie” 1910, nr 8).

– gimnastyka – prowadzona przez wykwalifi kowanych kierowników 
obejmowała początkowo jeden typ ćwiczeń, potem rozbudowano je o gim-
nastykę metodyczną, ćwiczenia przygotowawcze, gimnastykę szkolną; 
zajęcia prowadzono w różnym zakresie, także przy użyciu specjalnych 
przyrządów;

– zabawy z posiłkiem – odpowiadały typowi zabaw dowolnych i orga-
nizowane były w okresach szczególnych (1904–1905, 1914–1915) związanych 
z potrzebą dożywiania najuboższych dzieci i młodzieży, zwłaszcza w okre-
sie zimowym;

– ślizgawka – jeden z najwcześniej wprowadzonych zabiegów dodatko-
wych w sezonie zimowym;

– nauka pływania – odbywała się codziennie od 1908 r. na pływalniach, 
ewentualnie na otwartej Wiśle pod nadzorem nauczycieli (zob. ryc. 5);

 

Ryc. 5. Szkoła pływania (S.W. Rottermund, Ogrody 
im. W.E. Raua w Warszawie. Referat na międzyna-
rodowym kongresie hygieny szkolnej d. 4 sierpnia r.b. 
w Paryżu, „Zdrowie” 1910, nr 8).

– nauka śpiewu chóralnego – jako specjalny zabieg wychowania fi zycz-
nego wprowadzona była od początku działalności ogrodów; śpiew prowa-
dzony był na początku i na końcu zabaw, głównie zorganizowanych; przez 
pewien czas funkcjonował chór;
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– orkiestra – została utworzona w 1911 r., służyła zdobywaniu podstaw 
gry na instrumentach, uczestniczyła we wszystkich uroczystościach orga-
nizowanych przez ogrody;

– zawody w grach ruchowych – były realizowane od 1908 r. według 
regulaminu i przeznaczone dla dzieci i młodzieży o wyższym stopniu spraw-
ności i wyszkolenia; odbywały się pomiędzy zastępami z różnych ogrodów;

– wycieczki podmiejskie – odbywane statkiem od 1907 r.;
– kąpiele wiślane – prowadzone były od 1903 r. w czasie lata pod stałą 

kontrolą ratowników w omnibusach;
– kąpiele ciepłe – dostępne jedynie w sezonie zimowym zostały wpro-

wadzone w 1904 r. i realizowane w wyspecjalizowanych zakładach pod sta-
łym dozorem49.

Wszystkie realizowane gry i zabawy dostosowywano jednocześnie pod 
względem atrakcyjności i trudności do indywidualnych potrzeb dzieci i mło-
dzieży reprezentujących daną grupę wiekową, aby ich nie nadwyrężać, ale 
zachęcać do aktywności50. Odważnym posunięciem organizatorów ogrodów, 
ale uzasadnionym ze względu na poparcie badaniami i doświadczeniami 
zebranymi w czasie podróży zagranicznych, było dopuszczenie do wspólnych 
zabaw dziewczynek i chłopców. Metodę tę stosowano tylko w Ogrodach im. 
W.E. Raua. Celem była eliminacja niepożądanych skutków wywoływanych 
przez wdrażanie metody tzw. jednostronnego wychowania. Doceniono 
pozytywne efekty wychowawcze takich działań związane z nauką i przyzwy-
czajaniem dzieci i młodzieży do koleżeństwa odbywającego się na równych 
prawach dla obu płci, uzasadniając, iż co jedne dzieci „ośmieli do szczerości 
i prostoty […], drugich ułagodzi, poskromi, do pewnego panowania nad sobą 
przyzwyczai”51. Wskazując jednocześnie na braki i zacofanie w kwestii poglą-
dów na potrzeby rozwoju fi zycznego dziewcząt52, szczególną uwagę poświę-
cano potrzebie zachęcania ich do aktywizacji ruchowej, gdyż gry, zabawy, 
a nawet sporty wspomagały ich rozwój fi zyczny i psychiczny, a także zwal-
czanie „lękliwości, nieśmiałości i niezaradności”53, przypisywane tej grupie 
społecznej od najmłodszych lat. Był to sposób przeciwdziałania stereotypom. 

W rozrywkach, a takim określeniem często defi niowano gry i zabawy, 
dostrzeżono wielopłaszczyznowy wpływ na poprawę zdrowia fi zycznego 

49  Sprawa gier i ćwiczeń ruchowych…, s. 238–244; S.W. Rottermund, Ogrody…, s. 575–586; 
Ibidem, Program i rozwój…, passim; Pokazy w Ogrodach…, s. 575–586; E. Kubiak, op. cit., 
s. 56–167.

50  I. Moszczeńska, Ogrody im. W.E. Rau’a w Warszawie, „Przegląd Pedagogiczny” 1901, 
nr 16, s. 205.

51  Ibidem.
52  Wzmacnianie dziewcząt za pomocą gier i zabaw, „Przegląd Pedagogiczny” 1902, nr 1, s. 10.
53  S. Żelk, W kwestyi zabaw, „Przegląd Pedagogiczny” 1902, nr 2, s. 14.
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najmłodszych, skutkujący poprawą kondycji, rekompensatą braku ruchu 
w okresie nauki szkolnej. Służyły one też innym celom – m.in. wykształ-
ceniu przymiotów potrzebnych w życiu codziennym, takich jak „śmiałość, 
zręczność, szybkie oryentowanie się, trafna obserwacja”54. We wspólnym 
spędzaniu czasu na zabawie upatrywano nauki współpracy z innymi, przy-
zwyczajenia do obcowania z ludźmi poza rodziną, nauki nawiązywania 
kontaktów poprzez powielanie pozytywnych wzorców zachowań. Służyły 
one krzewieniu podstawowych zasad współżycia społecznego opartego na 
taktownym i uprzejmym zachowaniu. Ogrody miały zbawienny wpływ na 
młodzież, wyrabiając w niej pozytywne formy zachowania55. Doceniono 
wartość edukacji fi zycznej w relacji do edukacji moralnej, uznając, iż „nie 
można być szczęśliwym, niemożna nabierać oświecenia umysłu, dzielności 
duszy, łatwości w używaniu iey władz, zdatności i zręczności w wykonywa-
niu obowiązków swego stanu, bez zdrowia, bez mocnego i trwałego złoże-
nia ciała”56. Edukacja fi zyczna znajdowała przełożenie na sferę umysłową, 
kształtując charakter człowieka, stanowiła jeden ze sposobów i środków 
wychowawczych57. Rangę możliwości zażywania swobody ruchu na świe-
żym powietrzu dla poprawy zdrowia stawiano nawet przed narażeniem na 
usłyszenie „wyrazu grubijańskiego, lub nawet żartu nieprzyzwoitego”58, gdy 
grupy dzieci bawiących się razem reprezentowały inne środowiska społeczne.

Ogrody im. W.E. Raua służyły wiec poprawie kondycji fi zycznej w sze-
rokim wymiarze, rozbudzając zamiłowanie do gier i zabaw, ale nie tylko 
jednostkom – ich ogólna dostępność miała na celu poprawę kondycji całego 
społeczeństwa, zyskując wymiar ogólnonarodowy. Z drugiej strony reali-
zowane w nich rozmaite formy rekreacji nie tylko gwarantowały wielokie-
runkowy rozwój fi zyczny dzieci i młodzieży, ale bezpośrednio łączono je 
z realizacją postulatów higieny i pedagogiki. Jako instytucja wychowawcza 
reprezentowały wysoki poziom metodyczny. 

Poprawa zdrowia

Poprawa zdrowia realizowana i promowana była w Ogrodach im. W.E. Raua 
również na inne sposoby, poza uwarunkowaniami związanymi z ruchem 
i odbywaniem ćwiczeń pozytywnie wpływających na kondycję fi zyczną 

54  Ibidem, s. 13.
55  Tow. Hygieniczne, „Wiek Ilustrowany” 1903, nr 263, s. 5.
56  Z Ustaw Komisyi edukacyjnej, „Ruch” 1909, nr 9, s. 97.
57  M. K…z, Zabawa jako środek wychowawczy według Natalii Schohl, „Przegląd Pedagogiczny” 

1884, nr 1-19, s. 119.
58  H. Kuczalska, op. cit., s. 2.
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dzieci i młodzieży59. Po pierwsze, już samo zwrócenie uwagi opinii spo-
łecznej, iż dzieci najbiedniejsze są bardzo zaniedbane, co wymaga natych-
miastowej interwencji, stanowiło jeden z kierunków działań niezbędnych 
na początku trudnej i wieloletniej drogi zmian służącej poprawie tej, często 
dramatycznej, sytuacji. Przestrzegano czystości ubrań, głowy, rąk i twarzy. 
Alarmowano, iż do ogrodów przychodzą dzieci niezbyt czyste, niepotrafi ące 
zadbać o higienę, nieposiadające wzorców do naśladowania w tym zakre-
sie60. Nie dopuszczano ich do wspólnej zabawy z innymi, co stanowiło z jed-
nej strony ograniczanie możliwości korzystania z dobrodziejstw ogrodów, 
a z drugiej – pewien bodziec, motywację do nauki dbałości o czystość, słu-
żyło wyrabianiu pozytywnych nawyków w tym zakresie. Dbałość o zdrowie 
poprzez stosowanie zasad higieny postrzegano jako obowiązek społeczny, 
starano się propagować i wdrażać na wiele sposobów, w tym poprzez edu-
kację najmłodszych61. Jednym z głównych zadań WTH było „szerzenie 
zasad higieny i praktycznego stosowania jej do potrzeb, celem zmniejszenia 
skłonności do chorób i śmiertelności” i zgodnie z tym organizowano „higie-
niczne zabawy dziecięce” 62 w Ogrodach im. W.E. Raua. Dzieci miały okazję 
korzystać z bezpłatnych natrysków i łaźni, odbywania kąpieli63. W samych 
ogrodach zapewniony był dostęp do czystej wody oraz toalet. Po drugie, 
stała opieka lekarska bawiących się dzieci i młodzieży zapewniana przez tę 
instytucję umożliwiała bieżącą ocenę stanu ich zdrowia. Oględziny lekarskie 
dokonywane w trakcie zapisów pozwalały na wychwycenie u najmłodszych 
chorób skóry, oczu, a nawet wad serca64. Zapewniano im wsparcie i pomoc 
lekarską, kierując je również do rodziców najmłodszych, stosowano porad-
nictwo w zakresie higieny. W szczególnych sytuacjach stosowano nawet 
okresowe szczepienia.

Kolejnym ważnym aspektem sprzyjającym poprawie zdrowia dzieci 
i młodzieży było okresowe dożywianie, przypisane wspomnianym już tzw. 
zabawom z posiłkiem organizowanym w czasie zimy65. W wybranych okre-
sach 1907 r. w Ogrodzie Saskim dzieci otrzymywały szklankę mleka66. Nawet 
takie doraźne wsparcie miało pozytywne skutki. 

59  M. Weryho, Praca fi zyczna – potrzebą dziecka, „Kurjer Warszawski” 1903, nr 315, s. 1.
60  Ogrody Raua, „Wiek Ilustrowany” 1903, nr 45, s. 2.
61  J. Bączkiewicz, Wychowanie fi zyczne młodzieży, jako zadanie społeczne: rzecz wygłoszona 

na uroczystem posiedzeniu z powodu poświęcenia i otwarcia gmachu Towarzystwa Hygie-
nicznego Warszawskiego, Warszawa 1916.

62  Z Towarzystwa hygienicznego…, s. 1.
63  Ogrody Raua, „Kurjer Warszawski” 1904, nr 52, s. 3.
64  H. Kuczalska, op. cit., s. 2.
65  Ogrody im. Raua, „Ruch” 1906, nr 12, s. 137.
66  Ogrody im. Raua, „Kurjer Warszawski” 1907, nr 27, s. 5.
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Podsumowanie

Ogrody im. W.E. Raua, działające przez 40 lat w Warszawie, reprezentowały 
oryginalny system wychowania pozaszkolnego dzieci i młodzieży, niezwykle 
potrzebny w okresie odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Stanowiły 
pierwsze, zorganizowane na szeroką skalę, ogrody dziecięce w Królestwie 
Polskim, które przyczyniły się do rozwoju tego rodzaju założeń w innych 
polskich miastach. 

Były pierwszą instytucją dostępną dla wszystkich dzieci, dającą im pełną 
opiekę wychowawczą i lekarską w jednym miejscu oraz w systemie ciągłym 
w tym rejonie Polski. Ich wszechstronna rola obejmowała wiele ważnych 
aspektów związanych z ideą wychowania fi zycznego i poprawy zdrowia, 
przekładających się bezpośrednio na pozytywne efekty osiągane poprzez 
realizację wielu rodzajów gier i zabaw na świeżym powietrzu.

Ogrody im. W.E. Raua są świadectwem tego, iż przypisywana terenom 
zieleni i ogrodom rola wychowawcza była w tych placówkach w pełni reali-
zowana – w bardzo szerokim zakresie i poprzez niezwykle bogatą, atrak-
cyjną ofertę programową gwarantującą wielokierunkowy rozwój dzieci 
i młodzieży. Wieloletnia działalność ogrodów przyczyniła się do zwróce-
nia uwagi na potrzeby dzieci i propagowania kompleksowego ich rozwoju 
w placówkach specjalnie dla nich przeznaczonych.

Działalność Ogrodów im. W.E. Raua, oparta na nowych metodach wycho-
wawczych zgodnych z ówcześnie panującymi tendencjami w zakresie rozwoju 
kultury fi zycznej i propagowania higieny, była świadectwem nowych tren-
dów wdrażanych w dziedzinie pedagogiki. Stanowiła nowość i jednocześnie 
świadectwo rozwoju polskiej myśli pedagogicznej dostosowanej bezpośred-
nio do niezwykle trudnych i wymagających uwarunkowań tamtych czasów.
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Summary 

Kinga Kimic
Th e idea of physical education and health enhancement realized 

in the children’s gardens of W. E. Rau in Warsaw in the fi rst decades 
of the twentieth century

W. E. Rau’s children gardens in Warsaw were laid out in the fi rst decades of the twen-
tieth century when Poland was annexed to Prussia, Russia and Austria. Seventeen such 
gardens functioned in Warsaw between 1899 and 1939. Th ey were the fi rst gardens in 
the Kingdom of Poland to be related to the idea of public children’s playgrounds, which 
had developed in Europe since the second half of the nineteenth century. Th e choice 
of recreation off ered was addressed to young boys and girls from various social classes 
and matched the needs and expectations of young people regarding outdoor activities. 
Th e main objectives in this type of garden was to support the development of children’s 
and teenagers’ physical education, health enhancement, promotion of a hygienic life-
style related to an increase in ethics and morality. All these gardens were supported by 
well-educated teachers and doctors. Th ey were modern educational institutions whose 
activities focused on children’s and teenagers’ needs and made it possible to further 
education outside schools.
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Dziecko poleskie w dwudziestoleciu międzywojennym 
– egzystencja i edukacja

Polesie rozumiane jako kraina geografi czna stanowi liczącą ok. 80–100 tys. 
km2 nieckowatą, wydłużoną kotlinę rozciągającą się od Bugu na zachodzie, 
wzdłuż biegu Prypeci do jej ujścia do Dniepru na wschodzie. Brześć stanowi 
przysłowiową bramę zachodnią. Obrazowo Polesie można porównać z trój-
kątem lub klinem, którego podstawę stanowi Dniepr, wysokość – Prypeć, 
a wierzchołek znajduje się w Brześciu1.

Dawne geograficzne Polesie obejmowało przestrzeń lasu, bagien, rzek 
i rozlewisk oraz terenów piaszczystych2. Poleskie rozlewiska i bagna zawdzię-
czały swoje istnienie nizinnemu terenowi, na który przenikały wody gruntowe 
z wyżej położonych terenów sąsiednich, niewielkiemu spadkowi rzek i słabo 
przepuszczalnemu podłożu, ale także porohom na Dnieprze, które utrudniały 
odpływ wód do Morza Czarnego. W okresie intensywnych opadów i wiosen-
nych wylewów siła spiętrzonych wód Dniepru wstrzymywała, a nawet zmie-
niała bieg Prypeci, która występując z brzegów, zalewała poleskie niziny3.

Krainę tę przecinają liczne rzeki tworzące gęstą sieć dopływów Prypeci. 
Dróg bitych na Polesiu było bardzo mało. Między osadami i wsiami biegły 
drogi polne. Nieodłącznym elementem poleskiego krajobrazu były groble, 
mosty, mostki, kładki ułatwiające przeprawę przez tereny bagienne i wodne. 
Najprostsze, prowizoryczne groble robiono z faszyny, kawałków drewna 
i wszelkiego materiału, który mógłby ułatwić przeprawę przez płytkie błota. 
Na głębokich bagnach musiano zakładać trwalsze i solidniejsze groble. Pracę 

*  Projekt został sfi nansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na 
podstawie decyzji nr DEC-2013/11/D/HS3/02457.

1  J. Tomaszewski, Z dziejów Polesia 1921–1939: zarys stosunków społeczno-ekonomicznych, 
Warszawa 1963, s. 9.

2  Współczesne Polesie po osuszeniu terenów bagiennych w latach 50. XX w. całkowicie 
zmieniło swój krajobraz.

3  G. Ruszczyk, A. Engelking, Polesie: fotografie z lat dwudziestych i trzydziestych, Warszawa 
1997, s. 21.
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nad nimi zaczynano zimą, gdy bagna zamarzały. Po bokach budowanej 
drogi rozkładano wielkie kłody olchowe, a na nich, w poprzek, cieńsze okrą-
glaki szerokości drogi. Całość przykrywano wiązkami chrustu. W pewnych 
odstępach budowano poprzeczne kanały, nad którymi umieszczano mostki 
oparte na palach wbitych w ziemię. Po rozmarznięciu bagien kładka osia-
dała na mokradłach. Wzdłuż grobli kopano kanały, z których ziemię sypano 
na groble. Mieszkańcy wsi mieli obowiązek wysypywania na przydzielony 
im wcześniej odcinek grobli wszelkich odpadków z gospodarstwa, głównie 
łodyg lnu i konopi4. Blisko połowę powierzchni Polesia zajmowały bagna. 
Te mokre i grząskie obszary porastała roślinność bagienna: trawy, łozowi-
ska, sitowie, trzciny, pałki wodne, karłowate sosny, wierzby, olchy, dęby. 
Kwitły wśród nich powoje, lilie wodne, kaczeńce, orzech wodny5.

Na podstawie traktatu ryskiego zawartego 18 marca 1921 r. Polesie zostało 
podzielone na część polską i radziecką6. Z większości terytorium polskiej czę-
ści Polesia utworzono województwo poleskie. Proces terytorialnego kształ-
towania się województwa poleskiego zakończył się w 1931 r. odłączeniem 
powiatu sarneńskiego i wcieleniem go do województwa wołyńskiego. Po 
1931  r. w skład województwa poleskiego wchodziło dziewięć powiatów: 
brzeski, drohiczyński, kobryński, kosowski, koszyrski, łuniniecki, piński, 
prużański, stoliński. Stolicą był Brześć nad Bugiem7. 

Województwo poleskie w 1931 r. miało powierzchnię 36 668 km2 
i zamieszkiwane było przez 1132 200 osób. Na 1 km2 przypadało 31 osób8. 
Pod względem powierzchni było ono największe w II Rzeczypospolitej 
i posiadało jednocześnie najmniejsze zaludnienie. Średnia przypadająca na 
1 km2 w całym kraju wynosiła 83 osoby9. 

Opisywane województwo było jednym z najsłabiej zindustrializowanych 
i zurbanizowanych województw w międzywojennej Polsce. Na olbrzymiej 
połaci znajdowało się tylko 15 miast i 31 miasteczek, z których tylko dwa: 
Brześć i Pińsk liczyły ponad 30 tys. mieszkańców. Kilka spełniało faktycznie 
funkcje miejskie: Prużana, Kobryń, Stolin, Dawidgródek10.

4  Ibidem, s. 50.
5  Ibidem, s. 21–22.
6  J. Tomaszewski, op. cit., s. 9.
7  A. Lewkowska, J. Lewkowski, W. Walczak, Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich 

Drugiej Rzeczypospolitej: województwo poleskie na obszarze Republiki Białoruś, Warszawa 
2000, s. 27.

8  Mały Rocznik Statystyczny 1937, Warszawa 1937, s. 13–15.
9  F. Leszczełowski, Stosunki narodowościowe i potrzeby kulturalne na Polesiu, w: Polska 

Macierz Szkolna na Polesiu, Warszawa 1939, s. 14.
10  Z. Tomczonek, Życie gospodarcze na Polesiu w latach 1918–1939, „Studia Regionalne” 

(Białystok) 2001, nr 1, s. 126.
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Ludność międzywojennego województwa poleskiego nie była jedno-
rodna. Stanowiła mozaikę religijną, narodową i kulturową, stapiając się 
w barwną całość społeczności pogranicza. Opis tej społeczności jest zada-
niem karkołomnym i trudno poddaje się uogólnieniom. Według danych 
pochodzących ze spisu powszechnego ludności, przeprowadzonego w 1921 r., 
wynika, że ludność Polesia wynosiła wówczas ok. 749 370 mieszkańców, 
w spisie zaś z 1931 r. – ok. 1131 939 mieszkańców. 

Poleszucy, czyli rdzenni mieszkańcy Polesia, sami siebie określali jako 
ludność „tutejszą”. Ludność tę cechował brak wykrystalizowanej przyna-
leżności narodowej przy jednoczesnym silnym poczuciu odrębności i przy-
należności do własnej grupy społecznej, której wyróżnikiem były język 
i wiara11. Brak uświadomienia narodowego Poleszuków stał się powodem 
permanentnej walki nacjonalizmów: polskiego, rosyjskiego, białoruskiego 
i ukraińskiego o oblicze narodowe tej autochtonicznej ludności. Walka 
ta trwała przez całe dwudziestolecie międzywojenne. Białorusini uważali 
Poleszuków za Białorusinów z powodu położenia większej części Polesia 
na terenach historycznej Białorusi. Ukraińcy uważali ich za Ukraińców ze 
względu na ich język. Język Poleszuków nie był jednak tworem ukształto-
wanym (odrębnym językiem). Należy mówić raczej o gwarach poleskich 
leżących w pasie przejściowym od dialektów ukraińskich do białoruskich 
(z przewagą ukraińskich). Wpływy ukraińskie dominowały na obszarach 
położonych na południe od Prypeci. Na północ od Prypeci nasilały się 
wpływy dialektów białoruskich. W gwarach poleskich silny element stano-
wiły wpływy języka polskiego i rosyjskiego. Faktycznie w każdej wsi pole-
skiej mówiło się nieco inaczej12. 

Wojsko polskie wkraczając na tereny Polesia, tworzyło struktury admi-
nistracyjne, a jednocześnie struktury szkolne. Polskie władze państwowe 
przykładały ogromną wagę do rozwoju polskiego szkolnictwa i oświaty 
na ziemiach wschodnich. Zdawano sobie sprawę, że kluczem do zdobycia 
przewagi narodowościowej na tych terenach będzie kontrolowanie szkol-
nictwa. W posiadaniu sprawnie działającego systemu oświatowego upatry-
wano jedno z podstawowych narzędzi do wywierania wpływu na świado-
mość dzieci i młodzieży. 

Polityka oświatowa i szkolna była prostą konsekwencją polityki narodo-
wościowej. Szkoła stanowiła jedno z narzędzi (obok religii, kultury, wojska, 
osadnictwa), którymi posługiwały się władze państwowe w procesie asymi-
lacji mniejszości narodowych i szerzenia wpływów polskich. Polską racją 
stanu stały się plany rozbudowy polskiego szkolnictwa na Polesiu, dzięki 

11  A. Lewkowska, J. Lewkowski, W. Walczak, op. cit., s. 29.
12  G. Rąkowski, Czar Polesia, Pruszków 2001, s. 224.



266 Andrzej Smolarczyk

któremu władze chciały umacniać wpływy polskie wśród nieuświadomio-
nych narodowo Poleszuków (Polacy w województwie poleskim według spisu 
powszechnego z 1921 r. stanowili zaledwie 25,4%)13.

Szkoła polska nie zjawiła się na Polesiu jako instytucja nowa i wiejskiej 
społeczności poleskiej zupełnie nieznana. Poprzedziła ją rosyjska szkoła 
ludowa. Szkoła polska miała więc drogę utorowaną. Wszędzie, gdziekolwiek 
ją tworzono, natrafi ano na postawę społeczności wiejskiej ukształtowaną 
przez tradycję poprzedniczki14. 

Na rozległe obszary polsko-ruskiego pogranicza ludowa szkoła rosyj-
ska przybywała jako narzędzie realizacji ukazu carskiego znoszącego unię 
i zaprowadzającego prawosławie. W pierwszych latach swojego istnienia 
szkołą rosyjska wyrastała na niepowodzeniach wyznania i obrządku prawo-
sławnego, mechanicznie instytuowanego wśród unickich w olbrzymiej więk-
szości mieszkańców tych ziem15. Szkoła rosyjska przychodziła na Polesie 
z misją polityczną. Zadaniem jej była rusyfi kacja wsi poleskiej, a jej funkcją 
było utwierdzanie cerkwi prawosławnej i tronu moskiewskiego. Podstawę 
wychowania miało stanowić zaznajomienie uczniów z podstawowymi zasa-
dami i obrzędami wiary prawosławnej, ugruntowanie w dzieciach religijno-
ści i nauczenie ich codziennych modlitw16. 

Spadek objęty po szkole rosyjskiej przez szkołę polską polegał nie tylko 
na instytuowaniu szkoły w środowisku wiejskim, które szkołę uważało za 
rzecz obcą i dla potrzeb własnej egzystencji zbędną, ale także na przejęciu 
nieomal bez zmian społecznych funkcji szkoły rosyjskiej. Szkoła polska 
podążająca za państwem polskim na objęte jego granicami obszary Polesia, 
przychodziła do wsi poleskiej z programem polonizacji oraz z polityczną 
misją szerzenia autorytetu państwa polskiego i prestiżu narodu polskiego 
wśród miejscowej ludności ruskiej17.

Przybyciu polskiej szkoły towarzyszyły głębokie przeobrażenia w struktu-
rze społecznej wsi poleskiej i jej szerokim otoczeniu społecznym. Ogromne 
zniszczenia w wyniku działań wojennych lat 1915–1920 spowodowały rozbi-
cie tradycyjnej struktury wsi poleskiej. Na wsiach zapanowało rozdrobnienie 
własności, ogromne przeludnienie. Bogaty gospodarz poleski przekształcił 
się w sproletaryzowanego najemnika. Rozpadowi uległa wielka rodzina, 
co spowodowało upadek tradycyjnych autorytetów wsi, indywidualizację 

13  Z. Czerwijowski, Zagadnienia oświatowe w województwach wschodnich, Warszawa 1929, 
s. 16–17.

14  J. Obrębski, Polesie, red. A. Engelking, Warszawa 2007, s. 138.
15  Ibidem.
16  Ibidem, s. 339.
17  Ibidem, s. 348.
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postaw i dążeń oraz konfl ikt między starymi i młodymi. Kryzys nie ominął 
żadnej dziedziny życia na poleskiej wsi. Dramatyczna sytuacja ekonomiczna 
fatalnie wpłynęła na los dziecka poleskiego18.

Polonizacyjne w sensie społeczno-politycznym i kulturalno-narodowym 
zadania szkoły polskiej nadawały jej charakter nie przywileju wsi poleskiej, 
wynikającej z racji jej praw obywatelskich, ale obowiązku ciążącego na 
wsi z racji jej poddaństwa politycznego. Wychodząc z programem polo-
nizacji kompletnej, integralnej i przymusowej, szkolnictwo polskie z przy-
musu szkolnego uczyniło podstawową zasadę polityki szkolnej na Polesiu. 
W przymusie szkolnym władze państwowe i szkolne na Polesiu widziały 
magiczny środek na wszelkie inne niepowodzenia szkoły polskiej na wsi 
poleskiej. Przymus szkolny był nienaruszalnym tabu, a nieprzestrzeganie 
przez miejscową ludność obowiązku szkolnego traktowano jako obrazę pań-
stwa i naruszanie jego godności. Wymaganie przez cały rok szkolny 90% 
frekwencji było regułą ciążącą na nauczycielu i wsi19.

Wykonanie obowiązku szkolnego na terenie województwa poleskiego 
w okresie międzywojennym możemy podzielić na dwa okresy: 1) do roku 
szkolnego 1928/1929 – który cechował się ciągłym spadkiem liczby dzieci 
w wieku obowiązku szkolnego. W wiek szkolny wchodził niż demografi czny, 
czyli dzieci urodzone w czasie wojny. Na terenie województwa poleskiego 
liczba dzieci w latach 1921/1922–1927/1928 zmniejszyła się o ok. 68  tys. 
W tym samym okresie liczba uczniów na Polesiu wzrosła z ok. 39 650 w roku 
szkolnym 1921/1922 do ok. 88 tys. w roku szkolnym 1927/1928 (o ponad 
48 tys.). Taka sytuacja stwarzała pomyślne warunki do objęcia wszystkich 
dzieci obowiązkiem szkolnym przy niewielkim wzroście liczby nauczycieli 
i budownictwa szkolnego. W roku szkolnym 1928/1929 na terenie woje-
wództwa poleskiego osiągnięto punkt kulminacyjny w wypełnianiu obo-
wiązku szkolnego. Na ok. 121 700 dzieci w wieku szkolnym niewiele ponad 
101 tys. uczyło się w szkołach powszechnych, co dawało 83%. 2) Lata szkolne 
1928/1929–1938/1939 cechujące się nieadekwatnie wysokim wzrostem liczby 
dzieci w wieku szkolnym.

Realizowanie obowiązku szkolnego w szkołach powszechnych na Polesiu 
należało do najniższych w kraju. Najwyższy w kraju odsetek dzieci w wieku 
szkolnym 7–14 lat, pozostający poza obowiązkiem szkolnym, wynikał gów-
nie z zacofania terenów Polesia w czasie zaborów i ogromnych zniszczeń 
wojennych. Ogromnym problemem władz szkolnych na terenie wojewódz-
twa poleskiego była frekwencja dzieci w trakcie trwania roku szkolnego, 
które mając miejsce w szkolnej izbie, niekoniecznie systematycznie do niej 

18  Ibidem.
19  Ibidem, s. 357.
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uczęszczały. Przyczyny takiego zjawiska są wielorakie i złożone. Możemy 
do nich zaliczyć: rolniczy charakter województwa, tradycje szkoły carskiej, 
konserwatyzm ludności zamieszkującej Polesie związany z niskim poziomem 
kultury ogólnej, warunki klimatyczne, tradycyjne prawosławie z licznymi 
świętami kultywowanymi przez ludność, bieda i zacofanie gospodarcze oraz 
wynikające stąd choroby dzieci oraz zła atmosfera panująca w szkołach.

W trakcie roku szkolnego na Polesiu dały się wyodrębnić cztery fazy 
w uczęszczaniu dzieci do szkoły: sierpień i wrzesień – okres niskiej frekwen-
cji (62–70%); październik – okres przejściowy (77%); od listopada do marca 
– pięć zimowych miesięcy najwyższej frekwencji (81–90%); od kwietnia do 
czerwca – wiosenne miesiące niskiej frekwencji (73–77%).

Rolniczy charakter województwa wpływał na sposób utrzymywania się 
jego mieszkańców. Praca na roli wymagała spiętrzenia prac w terminie 
wiosenno-jesiennym. Dziecko na Polesiu było przez rodziców traktowane 
głównie jako siła robocza. Wraz z rodzicami musiało pracować na polu lub 
jako opiekun zajmować się domem i młodszym rodzeństwem. Większym 
problemem, z powodu czasochłonności i powtarzalności, było powszechne 
powierzanie opiece dzieci trzody chlewnej. Od początku kwietnia do połowy 
października dzieci zajmowały się pasaniem we własnym gospodarstwie lub 
były wynajmowane na służbę w charakterze pastucha. 

Nie było zwyczaju posyłania dzieci do szkoły przed dniem 14 paź-
dziernika, czyli prawosławnym świętem Pokrowy. Powyższy obyczaj wpro-
wadziły władze carskie, które rok szkolny ograniczyły tylko do miesięcy 
zimowych. Ciężko było wprowadzić na tym terenie nowe obyczaje, iż rok 
szkolny miał trwać od 20 sierpnia do 15 czerwca. Wielka liczba świąt sta-
rannie kultywowana w Cerkwi prawosławnej również nie sprzyjała fre-
kwencji. W dni świąteczne ludność wstrzymywała się od pracy oraz od 
posyłania dzieci do szkoły. Podczas ważnych świąt frekwencja w wielu szko-
łach spadała do zera. Dezorganizowało to pracę nauczycielom i uczniom 
uczęszczającym do szkoły20. 

W „Głosie Ziemi Kobryńskiej” z 1 września 1939 r. tak komentowano 
problem frekwencji w szkołach: 

Główną i zasadniczą przeszkodą w należytym realizowaniu programu nauki 
szkolnej jest zła frekwencja. Nieregularne posyłanie dzieci do szkoły jest tą 
zmorą, która czyni nauczyciela bezradnym, paraliżuje jego zapał i jest w stanie 
najtęższego pioniera zmusić do załamania rąk. Rodzice posyłając swe dzieci do 
szkoły nieregularnie, krzywdzą nie tylko swe własne dzieci, ale wyrządzają szkodę 
wielką tym dzieciom, które do szkoły uczęszczają należycie. Dezorganizują oni 

20  A. Smolarczyk, Szkolnictwo powszechne i oświata pozaszkolna w województwie poleskim 
w latach 1919–1939, Warszawa 2014, s. 142–145.
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bowiem całą naukę szkolną. Bo cóż ma począć biedny nauczyciel, jak ma 
posuwać się naprzód w materiale naukowym, kiedy dziś ma w szkole jednych 
uczniów, jutro innych, a pojutrze jeszcze inny ich zespół. Czyż możliwa jest 
tu ciągłość nauki, czy też trzeba zaczynać co dnia od początku po to chyba, 
aby rzeczy zaczęte nie móc nigdy doprowadzić do końca i aby ustawicznym 
powtarzaniem zanudzać uczniów regularnie do szkoły uczęszczających. Powiat 
kobryński, który pod wieloma względami (także w dziedzinach szkolnych) przo-
duje innym powiatom naszego województwa pod względem frekwencji szkolnej 
zajmuje na Polesiu ostatnie miejsce! Najgorsza frekwencja jest u bywa u nas 
w jesieni i na wiosnę. Jakoś ludzie nie mogą, czy nie chcą zrozumieć, że rok 
szkolny rozpoczyna się u nas 3 września, a kończy się 21  czerwca. Nie mogą 
też niektórzy zrozumieć, że niesławne czasy przedwojennej ciemnoty, czasy 
kołtuna poleskiego przeminęły, a z nim w niepamięć pójść musi niemądre 
przekonanie, że nauka, to cos tak mało ważnego, iż zajmować się nią należy 
tylko wtedy, gdy nie ma nic innego roboty, a więc tylko w zimie, a więc tylko 
„od Pokrowy do Wielkanocy”21.

Konserwatyzm myślenia ludności powodował, że sens widziano jedynie 
w kształceniu chłopców. Dziewczynki posyłano do szkół głównie z obawy przed 
represjami. Nie wierzono też w głębszy sens edukacji szkolnej. Przeświadczenie, 
że do pracy na roli nie potrzeba żadnych szkół, było powszechne. 

Czynnikiem administracyjnym, mającym przyczynić się do podwyższe-
nia frekwencji w szkołach powszechnych, było nakładanie grzywien za nie-
posyłanie dzieci do szkoły. Rodzic mógł zostać ukarany grzywną do 40 zł, 
którą mógł zamienić na karę aresztu w wymiarze najwyższym dwóch dni. 
Powyższe rozwiązanie w obiegowej opinii ludności „opłacało się”. Dziecko 
podczas „pasionki” więcej zarobiło, niż ojciec zapłacił lub odsiedział w wol-
nym dla siebie terminie22. 

Poszerzony i egzekwowany przymus szkolny stawał się coraz bardziej 
uciążliwy dla wsi poleskiej. Wraz z rozpadem wielkiej rodziny i opar-
ciem gospodarstwa na rodzinie indywidualnej, dziecko poleskie w znacznie 
wcześniejszym okresie życia stawało się produkcyjnym członkiem rodziny; 
robotnikiem, nie dzieckiem. Dziesięcioletnie dzieci rozpoczynały pracę 
zarobkową. Praca dziecka była dla niejednej rodziny koniecznością życiową, 
a nie kwestią dostatku. Przymus szkolny w społeczeństwie, którego nie było 
stać na wynajęcie siły roboczej, a niedostatek i głód zagrażały permanent-
nie większości rodzin, uderzał w biologiczne podstawy bytu rodzinnego, 
zagrażał życiu dziecka i jego rodziny. Najsurowsze kary nie były w stanie 

21  „Głos Ziemi Kobryńskiej”, 1 września 1939.
22  W. Ściebora, Rozwój organizacji szkolnictwa powszechnego w powiecie kobryńskim, Brześć 

1932, s. 18–19.
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poprawić frekwencji uczniowskiej23. Istniała ogromna sprzeczność intere-
sów pomiędzy wsią poleską a instytucjonalną szkołą polską.

Czynnikiem niezależnym od woli ludzkiej były warunki klimatyczne. 
Późna jesień i wczesna wiosna przynosiły obfi te opady deszczu i auto-
matyczne podniesienie wód gruntowych. Podobnym utrudnieniem były 
zamiecie śnieżne. Dziecko skromnie odziane i w łapciach na nogach miało 
ogromne problemy, by dotrzeć do szkoły oddalonej średnio o 3 km. 

Do ważnych przyczyn niskiej frekwencji na Polesiu należy również zali-
czyć fatalne warunki lokalowe i wynikającą z nich atmosferę życia wewnętrz-
nego szkoły. Potocznie szkoły na Polesiu nazywano „mordowniami”. Takie 
nazewnictwo nie było nieuzasadnione. Statystyczna izba szkolna była niska, 
mała, źle przewietrzona i oświetlona. Znajdowała się w wynajętej wiejskiej 
chacie, bez szatni, poczekalni, w pobliżu drugiej izby gospodarskiej. Pełna 
była gwaru, cuchnących wyziewów, brudu, w otoczeniu zwierząt domowych 
biegających po gospodarskim podwórzu. Dzieci zmuszone do przebywania 
w takich warunkach narzekały na częste bóle głowy z powodu niedotlenienia 
pomieszczenia, a w zimie z powodu silnie nagrzanego i dymiącego pieca. 

Odrębnym problemem były szerzące się po Polesiu epidemie oraz wyjąt-
kowo złośliwy przebieg chorób, które wyłączały dzieci poleskie nawet na kilka 
tygodni z życia szkolnego, pozostawiając je w domach. Opieka lekarza szkolnego 
faktycznie nie istniała. Lekarze rejonowi musieli obsługiwać obszar do tysiąca 
kilometrów kwadratowych zamieszkiwany do 25 tys. osób. Wizyta lekarza 
w szkole miała miejsce raz do roku i nosiła charakter inspekcyjno-sanitarny.

Przy takich warunkach założeniem szkoły powszechnej na Polesiu było 
osiągnięcie frekwencji rocznej wynoszącej 90%24. Frekwencja w szkołach 
powszechnych w województwie poleskim ulegała ciągłej poprawie. W roku 
szkolnym 1936/1937 w obwodzie pińskim wahała się w poszczególnych mie-
siącach od 81 do 97%. 

Poprawienie frekwencji stało się jednym z priorytetów władz oświa-
towych na Polesiu. Zagadnienia frekwencji były poruszane na wszystkich 
konferencjach rejonowych. Szkoły, w których frekwencja od lat pozostawała 
niedostateczna, oddawane były pod opiekę szkołom z miast powiatowych. 
Wpływano na wójtów gmin, aby współdziałali ze szkołami w podnoszeniu 
frekwencji. Interweniowano w urzędach skarbowych, by przyśpieszano 
egzekwowanie grzywien szkolnych25.

23  J. Obrębski, op. cit., s. 357–358.
24  M. Ciesielski, Frekwencja: powody, metody podejścia i środki zaradcze, s. 14–23, w: Dzien-

nik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Brzeskiego (Dz.U. KOSB) za rok 1935.
25  Państwowe Archiwum Obwodu Brzeskiego w Brześciu (dalej: PAOB), sygn. f. 59, o. 1, d. 

447, k. 1, Sprawozdanie z wykonania planu pracy w roku szkolnym 1935/1936 przez inspek-
tora szkolnego Antoniego Łukasiewicza.
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Najpoważniejszą konsekwencją tak niskiej frekwencji na Polesiu były 
drugoroczność i mała liczba młodzieży kończącej szkoły powszechne. 
W pierwszym dziesięcioleciu (1921–1931) funkcjonowania szkoły powszech-
nej na terenie powiatu kobryńskiego drugoroczność wynosiła średnio 25%. 
Do wyższych klas było więc promowanych 75% dzieci. Jeżeli frekwen-
cja roczna w tym powiecie wynosiła 69%, to trzeba uznać, że 7% dzieci 
uczęszczało do szkoły bardzo rzadko, a jednak uzyskiwało promocję; przy 
założeniu, że nie wszystkie dzieci często uczęszczające do szkoły promocję 
tę uzyskały. Założenia ministerialne zakładały, że maksymalnym pułapem 
drugoroczności miało być 20%. Granice te na terenie województwa często 
przekraczano.

Przyczyna tak niewielkiej liczby dzieci kończących szkołę powszechną 
tkwiła w tradycji pochodzącej jeszcze z czasów carskich. Dziecko siedmio-
letnie uważano za zbyt małe, by posyłać je do szkoły. Obowiązek szkolny 
traktowano bardzo względnie. Do szkoły winny były uczęszczać dzieci 
zapisane dobrowolnie. Zwyczajem stało się, że pierwszy raz do szkoły przy-
chodziły dzieci ośmioletnie i starsze. Nauka w szkołach niżej zorganizowa-
nych powinna była trwać 4 lata. Większość dzieci zaczynała naukę w wieku 
8–10  lat. Spora część dzieci przed 14. rokiem życia opuszczała szkołę, nie 
kończąc nawet czterech oddziałów. Po 14. roku życia władze szkolne nie 
mogły już egzekwować obowiązku szkolnego i pociągać rodziców do odpo-
wiedzialności karnej. Wyraźna poprawa nastąpiła po 1928 r., gdy wprowa-
dzono całkowity obowiązek szkolny. Wszystkie dzieci siedmioletnie miały 
rozpoczynać naukę w tym samym czasie. Takie były założenia teoretyczne26.

Rola dziecka poleskiego w szkole polskiej była skomplikowana. W szkole 
dziecko spędzało cztery godziny, stanowiące przejście do zupełnie odmien-
nego i nieznanego dziecku systemu czynności, ale także do odmiennego 
systemu społecznego, w którym całe jego poczucie wartości, zasadzające się 
na rodzinnej roli pastucha, na udziale w pracy i życiu zbiorowym rodziny, 
ulegało zachwianiu. Istniało ogromne napięcie między rolą ucznia a rolą 
poleskiego pastucha. Pastuch mówił po rusku, po mużycku, uczeń po polsku, 
po pańsku. Bycie osoba społeczną, całe „ja” społeczne dziecka ulegało uni-
cestwieniu z przekroczeniem po raz pierwszy progów szkoły. Metamorfoza 
poleskiego pastucha w ucznia szkoły polskiej rozpoczynała się od wewnętrz-
nej przemiany dotykającej całej jego natury społecznej. Józef Obrębski 
widział w tym konfl ikcie wymiar głęboko klasowy27.

W relacji nauczyciela szkoły powszechnej, podanej przez J. Obrębskiego, 
został ukazany następujący obraz: 

26  A. Smolarczyk, op. cit., s. 148–149.
27  J. Obrębski, op. cit., s. 393.
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Dzieci poleskie wstępujące do szkoły są początkowo bardzo nieufne, skryte, 
niedowierzające, z trudem odpowiadające na pytania, często z trudem w ogóle 
się wypowiadają, nie umieją ująć w formę słowną tego, co chciałyby powie-
dzieć. Nie mogąc się wypowiedzieć, odpowiadają kiwnięciem głowy. Ośmielone, 
dość szybko nabierają zaufania do nauczyciela. Nieufność i trudność nawią-
zania kontaktu objawia się jeszcze wyraźniej we wzajemnym stosunku dzieci. 
Przez długi przeciąg czasu, często przez cały rok, dzieci żyją w szkole zupeł-
nie odosobnione, nie znają się, podpatrują się wzajemnie, nie łączą się samo-
rzutnie, chyba najbliżsi sąsiedzi. Bardzo często dzieci z pierwszego oddziału 
spędzają całe przerwy samotnie, przypatrując się z daleka zabawie starszych 
[…]. Charakterystyczną cechą dziecka poleskiego jest niewiara we własne siły; 
dziecko, które nigdy nie miało w ręku ołówka, nie kreśliło nim – nie może 
uwierzyć, że potrafi  coś narysować lub napisać. Zanim zbierze się do próby, 
oświadcza, że tego nie potrafi . […] Niewiara we własne siły pozostaje na zawsze, 
znika tylko u wybitniejszych jednostek. […] Ambicja u dzieci przejawiać się 
zaczyna (w kierunku nauki szkolnej) dopiero w starszym wieku, jest jednak 
dość słaba i nie jest powszechna. Rzadkie są wypadki chęci wybicia się ponad 
innych pod względem naukowym, dziecko zadowala się tym, co może osią-
gnąć bez większego wysiłku. Przyczynia się być może do tego pewna niewiara 
we własne siły oraz świadomość, że żadne z nich dalej kształcić się nie będzie. 
Łatwiej daleko wzbudzić u nich można ambicję na punkcie utrzymania czy-
stości ciała i ubrania, porządku, punktualności, wreszcie ambicję w dziedzinie 
sprawności fi zycznej. […] Dzieci wstępujące do szkoły są dość słabo rozwi-
nięte zmysłowo. Zasób ich wyobraźni jest bardzo szczupły, ogranicza się do 
najbliższego otoczenia, do codziennych, powszechnych zjawisk. Słownik ich 
jest równie ubogi. W szkole początkowo rozmawiają ze sobą bardzo niewiele 
lub wcale. W miarę ośmielenia się, rozmawiają o swych zeszytach, ołówkach, 
książkach. Rozmowy te są ze względu na ilość używanych wyrazów bardzo 
ubogie, a w treści monotonne – wciąż się powtarzające. Ale i później, gdy 
w miarę rozszerzania się horyzontu umysłowego wzbogaca się zasób wyobra-
żeń i wyrazów dziecka, gdy łatwiej już im ująć swe myśli w formy słowne, 
mówią ze sobą niewiele28.

Niewiara we własne siły i możliwości, wyłaniająca się z powyższego 
opisu, była zjawiskiem powszechnym i towarzyszącym dziecku przez cały 
czas pobytu w szkole. Dziecko poleskie rozpoczynało swój pobyt w szkole 
jako „niemowa szkolna” i „nicość społeczna”, przechodziło głęboki kryzys 
upokorzenia i unicestwienia własnej osoby w ocenie środowiska szkoły. 
Kryzys ten hamował jego aktywność społeczną, tłumił zainteresowania 
i zabijał radość otwieranych mu przez szkołę nowych doświadczeń29.

28  Ibidem, s. 394.
29  Ibidem, s. 394–395.
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Powszechność nauczania określała „Ustawa o zakładaniu i utrzymy-
waniu publicznych szkół powszechnych” z 17 lutego 1922 r.30 Zakładanie 
szkół powszechnych winno było odbywać się według planu sieci szkolnej 
opracowanego przez inspektora szkolnego i organy samorządu szkolnego 
na terenie gminy, a zatwierdzonego przez kuratora okręgu szkolnego na 
podstawie wcześniejszej opinii rady szkolnej powiatowej31.

Wszystkie dzieci w wieku szkolnym winny mieć zapewnioną możli-
wość korzystania z nauki w szkole o możliwie najwyższym stopniu orga-
nizacyjnym. Ustawa przewidywała obwody szkolne (zastępujące „rewiry”), 
w których droga dziecka do szkoły nie powinna przekraczać 3 km; obwody 
tworzone były minimalnie dla 40, a maksymalnie dla 650 dzieci. Stopień 
organizacyjny szkoły zależał od liczby dzieci w danym obwodzie. Jeżeli 
liczba ta w ciągu trzech następujących po sobie latach nie przekraczała 
60 dzieci, szkoła była jednoklasowa (z jednym nauczycielem), 61–100 dzieci 
– dwuklasowa (z dwoma nauczycielami), 101–150 – trzyklasowa (z trzema 
nauczycielami), 151–200 – czteroklasowa (z czterema nauczycielami), 
201–250 – pięcioklasowa (z pięcioma nauczycielami), 251–300 – sześcioklasowa 
(z sześcioma nauczycielami), ponad 300 dzieci – siedmioklasowa (z siedmioma 
lub w razie istnienia oddziałów równoległych – z większą liczbą nauczycieli).

Obowiązek zakładania i utrzymywania publicznych szkół powszechnych 
spadł, według tej ustawy, na państwo oraz gminę. Skarb państwa pono-
sił koszty wynagrodzenia nauczycieli, miał zaopatrywać szkoły w pomoce 
naukowe, książki do bibliotek szkolnych oraz niezbędne druki. Natomiast 
gminy zostały zobowiązane do ponoszenia wszystkich wydatków rzeczo-
wych koniecznych do prawidłowego funkcjonowania szkół. 

Stopień organizacyjny szkolnictwa powszechnego w województwie pole-
skim uzależniony był przede wszystkim od liczby mieszkańców na danym 
terenie (miasteczko, wieś). Na Polesiu znajdowały się głównie mniejsze 
osiedla, znacznie rozproszone w terenie, przeto przeważały tu szkoły nisko 
zorganizowane (1–2-klasowe), szkół najwyżej zorganizowanych (6–7-kla-
sowych) było niewiele, zwłaszcza w początkowym okresie istnienia szkoły 
powszechnej. Szkoły takie istniały zazwyczaj w miastach powiatowych, 
zwłaszcza w Brześciu i Pińsku.

17 lutego 1922 r. została wprowadzona „Ustawa o budowie publicznych 
szkół powszechnych”32. Nakładała ona na gminy obowiązek dostarcza-
nia szkołom i nauczycielom odpowiednich pomieszczeń i zapewnienia im 

30  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. RP), 1922, nr 18, poz. 143.
31  S. Walasek, Szkolnictwo powszechne na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej 

(1915–1939), Kraków 2006, s. 17.
32  Dz.U. RP, 1922, nr 18, poz. 144.
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całkowitego wyposażenia wewnętrznego. Zasadniczym obowiązkiem gminy 
było dostarczyć potrzebne grunty pod zabudowę – na boiska i ogrody 
szkolne; wznosić nowe budynki szkolne, mieszkalne i gospodarcze, a także 
przebudowywać do wymaganych potrzeb budynki już istniejące. Wymagania 
gruntowe na szkołę z boiskiem i ogrodem wynosiły dla szkół 1-, 2-, 3-klaso-
wych co najmniej 0,56 ha, a dla szkół 4-, 5-, 6-, 7-klasowych – co najmniej 
0,85 ha. Na budowę i przebudowę szkół oraz domów dla nauczycieli skarb 
państwa udzielał zasiłków w wysokości 50% kosztów budowy. Pozostałe 
koszty mogły być pokrywane z długoterminowych pożyczek udzielanych 
przez skarb państwa.

Warunki pracy w szkołach były bardzo ciężkie. Nawet nauka z szko-
łach najwyżej zorganizowanych nie zapewniała uczniom i nauczycielom 
wysokiego standardu pracy. Przykładem może być tu 7-klasowa szkoła 
powszechna w Stołpcach, mieście powiatowym wchodzącym w skład Okręgu 
Szkolnego Poleskiego. Inspektor szkolny Franciszek Lisowski podczas wizy-
tacji przeprowadzonej 26 czerwca 1924 r. tak relacjonował warunki lokalowe: 

budynek mieści się w 4 lokalach (5 sal) ciasnych, położonych w różnych punk-
tach miasta: jeden na stacji, drugi koło tartaku w odległości 2 kilometrów, 
trzeci koło magistratu, a czwarty przy ulicy Pocztowej. Nauka prowadzona na 
dwie zmiany. Klasy nie zaopatrzone na zimę, wskutek czego dziatwa i nauczy-
ciele marzli. Druga zmiana oczekiwała na swoją kolej na mrozie lub deszczu. 
Nauczyciele robili dziennie 4 kilometry – w zimę po śniegu, latem po piaskach. 
Nauczyciele pracowali z zapałem nie szczędząc zdrowia rano w oddziałach niż-
szych, po południu w starszych. Należy jeszcze doliczyć czas na dojście z stacji 
do szkoły i z powrotem. Szkoła nie posiadała ogrodu szkolnego. Stan inwenta-
rza określono na średni. Wśród braków wyliczono: 5 katedr klasowych, 40 ław 
dwumiejscowych, 12 krzeseł, szafy, wiadra33.

Jedną z zasadniczych przyczyn kryzysu szkolnictwa pozostawał ogromny 
niedobór izb lekcyjnych. Władze oświatowe wszelkimi sposobami próbo-
wały znaleźć jak najwięcej miejsca w klasach szkolnych dla ogromnej liczby 
dzieci w wieku obowiązku szkolnego. Wywierano na samorządy nacisk 
w kierunku zamiany izb małych o złych warunkach higieniczno-dydak-
tycznych na większe, bardziej odpowiednie, właściwie oświetlone, suche, 
należycie wyposażone – poprzez wynajem odpowiednich izb, przeróbki izb 
już użytkowanych, przyspieszanie inwestycji rozpoczętych i budowę szkół 
powszechnych według planów minimalnych Ministerstwa34. 

33  PAOB, sygn. f. 59, o. 2, d. 348, k. 5, 5v., 6, 6v., Wykaz szkół z uwzględnieniem daty wizy-
tacji. Powiat stołpecki 1923/1924. Załączniki do sprawozdania z wizytacji.

34  W. Garbowska, Szkolnictwo powszechne w Polsce w latach 1932–1939, Warszawa 1976, 
s. 141–142.
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Budownictwo szkolne na Polesiu było tańsze niż w innych regionach 
kraju. Koszty wybudowania jednej klasy (bez mieszkania nauczycielskiego) 
w powiecie kobryńskim w 1930 r. wynosiły ok. 11 tys. zł. Niskie koszty 
budowy szkół powszechnych wynikały głównie z niskiej ceny materiału 
budowlanego, którym zazwyczaj było drewno. Niskie były również koszty 
robocizny, opierającej się na bezpłatnej pomocy niewykwalifi kowanej ludno-
ści, która wykonywała m.in. zwózkę materiałów w systemie szarwarkowym 
(według kolejności i bezpłatnie). Koszty obniżało wykorzystanie materiałów 
budowlanych pozostałych po zrujnowanych szkołach rosyjskich35.

Ogromną przeszkodą w funkcjonowaniu szkolnictwa na Polesiu był 
brak odpowiedniej kadry nauczycielskiej. Olbrzymie braki w tej dziedzi-
nie występowały zarówno w wymiarze ilościowym, jak i jakościowym. 
W początkowym okresie działalności szkoły powszechnej brakowało nawet 
nauczycieli niewykwalifi kowanych. W organizujących się szkołach szukali 
pracy pozostali na tym terenie byli nauczyciele rosyjscy, jeżeli tylko potra-
fi li porozumiewać się w języku polskim, bardzo nieliczna polska inteligen-
cja miejscowa i przybysze z innych dzielnic Polski. Byli to ludzie wstępnie 
przygotowani do pracy w szkole, bez wymaganych kwalifi kacji. Nauczyciele 
o wymaganych kwalifi kacjach nie chcieli przyjeżdżać na Polesie. Wymagało 
to często prawdziwego heroizmu. Ogólny poziom szkoły poleskiej również 
był bardzo niski.

Szkolnictwo mniejszości narodowych w województwie poleskim nie 
mogło rozwijać się swobodnie. W konfrontacji z polskim publicznym szkol-
nictwem powszechnym wspieranym przez aparat państwowy musiało prze-
grać. Przejawy równych szans istniały w początkowej fazie działalności 
Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich, gdy próbowano wcielać w życie 
koncepcję federacyjną Józefa Piłsudskiego. Według władz polskich rozwią-
zaniem problemu szkolnictwa mniejszości narodowych miało być wpro-
wadzenie i wykonanie „ustawy utrakwistycznej” z 31 lipca 1924 r. Celem 
ustawy było zespolenie mniejszości narodowych zamieszkujących ziemie 
wschodnie II Rzeczypospolitej z państwem polskim oraz kulturą polską, 
przy jednoczesnym zaspokojeniu aspiracji oświatowych ludności ukraiń-
skiej, białoruskiej i litewskiej. Wprowadzenie ustawy spotkało się z dużym 
oporem ludności białoruskiej i ukraińskiej.

Władze państwowe traktowały mniejszość białoruską jako mało aktywną 
i niezaradną. W swych planach asymilacyjnych chciały Białorusinów 
polonizować w pierwszej kolejności. Mniejszość ukraińską traktowano 
jako znacznie bardziej świadomą i niebezpieczną. Realizacja koncepcja 
„polskiego klina” w województwie poleskim przyczyniła się do ostrego 

35  W. Ściebora, op. cit., s. 28.
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zwalczania wszelkiej działalności politycznej i kulturalnej wśród Białorusinów 
i Ukraińców.
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Summary

Andrzej Smolarczyk
Th e Polesian child in the interwar period – existence and education

In this article, the author presents the conditions of the day-to-day life and education 
of children living in Polesie during the interwar period (1918 to 1939). Th e author ana-
lyses the economic and social background, as well as the cultural backwardness of the 
then Polesie region, which lay within Poland’s borders.

Th e article discusses the very diffi  cult fi nancial situation of the Polesie region’s 
inhabitants. Th is had a signifi cant impact on children’s day-to-day existence, including 
the horrifi c hygiene conditions they had to put up with; their diet and clothing, their 
games and customs, and the fact that they were forced into helping adults herd cattle 
and take care of younger siblings.

It also shows the diffi  culties the school authorities in Polesie faced due to basing
their schooling on the Russian educational system, the traditionalism of the rural 
 population, the infl uence of the Orthodox Church on the upbringing and education 
of children, the failure of the school system, the lack of school buildings and teaching 
aids and the diffi  cult terrain which made it hard to get to the schools (the need to travel 
long distances over rivers, wetlands, wildernesses and lakes).





Ewa Skrzetuska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Problemy dziecka i jego rodziny przygotowujących 
się do rozpoczęcia systematycznej nauki szkolnej

Wstęp

Przygotowanie dziecka do obowiązkowej i systematycznej nauki w szkole 
jest przedmiotem zainteresowania wielu badaczy, widzą oni w nim jeden 
z ważnych czynników powodzenia szkolnego dzieci. Poziom przygotowania 
jest wynikiem wpływów środowiska domowego, bardzo istotne znaczenie 
mają doświadczenia dziecka nabywane w przedszkolu. Zwłaszcza dotyczy to 
umiejętności przebywania w większej grupie, podporządkowania się pole-
ceniom, opanowania swoich emocji i współpracy z innymi. Rodzice chcą 
wiedzieć, jak ich dziecko radzi sobie w przedszkolu, obserwują je, wyciągając 
wnioski odnośnie do tego, czy sprosta wymaganiom szkoły. 

Zmiany legislacyjne dotyczące obowiązku rozpoczynania nauki szkol-
nej rozbudziły dyskusję odnoszącą się do zagadnienia, czy dziecko sześcio-
letnie jest wystarczająco gotowe do szkoły. W tle tej dyskusji pojawił się 
drugi problem, czy szkoła jest wystarczająco przygotowana na przyjęcie 
takich małych dzieci. Od lat można zaobserwować braki w dofi nansowa-
niu oświaty publicznej, a dostosowanie jej dla młodszego dziecka wymaga 
określonych zmian i funduszy na te zmiany. W związku z tym pojawił się 
duży ruch społeczny rodziców sześciolatków przeciwko objęciu ich dzieci 
obowiązkiem szkolnym.

Ta dyskusja skłania do zadania pytania, dlaczego rodzice są przeciwni 
posłaniu dzieci do szkoły, mimo że badania wskazują pozytywne skutki 
wczesnego, powszechnego objęcia dzieci fachowym wychowaniem. Na 
pewno zależy im na powodzeniu dziecka w szkole i późniejszym życiu, 
jakie więc czynniki pobudzają nieufność części rodziców i niechęć do posła-
nia dziecka do szkoły?
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Problematyka przygotowania dziecka do szkoły

Rozważania dotyczące gotowości szkolnej dziecka koncentrują się głów-
nie w obszarze związanym z osiągnięciem takiego poziomu rozwoju, który 
pozwoli mu opanować przewidziane programem szkolnym umiejętności1. 
Ważnym problemem jest uzyskanie takiego poziomu funkcjonowania, który 
nie spowoduje nadmiernego obciążenia jego odporności emocjonalnej i nie 
zniechęci go do aktywności w szkole. Utrzymanie zainteresowania nową 
sytuacją pozwoli mu na czerpanie przyjemności z życia, chętny udział w zaję-
ciach, zaangażowanie w poznawaniu nowych pojęć, zjawisk, miejsc2. Patrząc 
na to zagadnienie z drugiej strony, program szkolny i organizacja nauczania 
muszą być tak dostosowane do właściwości uczniów, by nie sprawiały nad-
miernych obciążeń dla rozwijającego się młodego człowieka. Współpraca 
obu stron zainteresowanych powodzeniem dziecka, szkoły i rodziców jest 
niezbędnym tego warunkiem3.

Współcześnie powinniśmy bardziej dynamicznie rozumieć gotowość 
szkolną. Nie może być ona traktowana jako statyczny stan obserwowany 
u dziecka, lecz przyjmuje ona charakter interakcyjny, jako efekt „współgry” 
właściwości dziecka i oferty edukacyjnej4. Poziom wrażliwości edukacyj-
nej dziecka jest brany pod uwagę w przygotowaniu dla niego materiału, 
formy i treści zajęć edukacyjnych, czyli szkoła elastycznie musi dostoso-
wywać swoje działanie do podejmujących naukę, indywidualizując wyma-
gania i organizację pracy w klasie, przy założeniu uzyskania optymalnych 
efektów kształcenia. 

Warto postawić sobie pytanie, co jest potrzebne, by uczeń klasy I w miarę 
bezkolizyjnie włączył się do nowego środowiska i dawał sobie radę z nowymi 
obowiązkami. Ale także zadbać o to, by rodzice byli zadowoleni z podjęcia 
przez dziecko nauki szkolnej. Nie jest to banalne stwierdzenie, gdyż nie-
chętny stosunek rodziców do przekroczenia „progu” szkoły jest emocjo-
nalnie odczuwany przez dziecko i można domyślać się, że będzie wpływał 
na nastawienie młodego człowieka w bardzo ważnym dla niego momencie 
startu w szkole. 

1  E. Koźniewska, Skala Gotowości Szkolnej: podręcznik, Warszawa 2006, s. 5; B. Wilgocka-
-Okoń, Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich, Warszawa 2003, s. 12–13.

2  Por. L.G. Katz, Ocena rozwoju dziecka przedszkolnego, w: Małe dziecko, znaczenie wczesnej 
edukacji, red. T. Ogrodzińska, Warszawa 2000, s. 32.

3  J. Pytlarczyk, Diagnoza rozwoju dziecka podstawą planowania procesu edukacyjnego w przed-
szkolu i w szkole, Warszawa 2007, s. 11.

4  Por. A. Brzezińska, Współczesne ujęcie gotowości szkolnej, w: O pomyślny start uczniów 
w szkole, red. W. Brejnak, „Biuletyn Informacyjny PTD” 2002, nr 23, s. 4.
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Zmiany obserwowane w pierwszych dniach nauki

„Przejście przez próg” oznacza wejście i włączenie się do nowego świata5. 
Tam czekają na dziecko duże wyzwania. Wiąże to się z przebywaniem 
w nowym środowisku, odgrywaniem w nim nowych ról. Tę zmianę można 
opisać jako pewien proces i wyodrębnić w nim „fazy przejścia”: pierwsza 
faza, kiedy dziecko jest jeszcze przedszkolakiem; druga, kiedy opuszcza 
przedszkole, ale jeszcze nie jest uczniem; trzecia faza, kiedy podejmuje już 
naukę w szkole.  szereg zjawisk, jakie mogą wystąpić i utrudnić ten proces6. 

Zmiany otoczenia mogą budzić lęk u dziecka. Porzuca ono znane sobie 
środowisko, „wyłącza” się spośród osób, które polubiło i przyzwyczaiło się 
do nich. Opuszcza przyjazne, znane pomieszczenia, trafi a do grupy nie-
znanych mu ludzi. Ciekawość i odbieranie tego stanu jako nową przygodę, 
jako „awans” w pewnym zakresie kompensuje odczuwane obawy. Jednak 
niektóre oczekiwania nie spełniają się. Status społeczny dziecka w szkole 
znacznie się obniża, z najstarszego w przedszkolu staje się najmłodsze i naj-
mniej zorientowane w nowych warunkach. Obszerne, nowe przestrzenie, 
szatnie, ubikacje, czasem nie do końca są dostosowane dla małego jeszcze 
człowieka. Dodatkowo ma on ograniczoną swobodę ruchu, podlega więk-
szej dyscyplinie, ma ściśle zaplanowany czas, mniejszą swobodę kontaktu 
z rówieśnikami7. Hałas dobiegający z korytarzy, duży ruch i obecność 
wielu obcych osób nie ułatwia mu włączenia się do tego nowego świata. 
Wyznaczone na lekcjach obowiązki przynosi do domu, więc nie może swo-
bodnie dysponować czasem po zajęciach szkolnych. 

W tym procesie towarzyszą dziecku rodzice, oni także zmieniają swoją 
rolę z roli rodzica przedszkolaka na rolę rodzica ucznia. Chodzenie dziecka 
do szkoły wpływa na dotychczasowe życie domowe. Rodzice często odczu-
wają dokonujące się zmiany jako zwiększenie obowiązków i dodatkowe 
obciążenie. Nie jest to tylko obciążenie fi nansowe, konieczność nabycia 
pomocy szkolnych, odpowiednich ubrań, na które wskazuje wiele osób8, 
ale zmiana trybu życia. Dziecko w przedszkolu nie musiało bardzo dokładnie 
przestrzegać rozkładu zajęć. Przedszkola wielokrotnie idą na rękę rodzicom 
i dostosowują się do ich czasu pracy, wiele przedszkoli organizuje opiekę 

5  M. Mendel, A. Cieślak, (P)rogi szkoły, w: Pedagogika wczesnoszkolna, dyskursy, problemy, 
rozwiązania, red. D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Warszawa 2011, s. 225.

6  Za: ibidem, s. 231–234.
7  Por. M. Nowicka, Przestrzeń fi zyczna klasy szkolnej jako środowisko socjalizacji dziecka, 

w:  Pedagogika wczesnej edukacji, dyskursy, problemy, otwarcia, red. D. Klus-Stańska, 
D. Bronk, A. Malenda, Warszawa 2011, s. 251 i nast.

8  Por. M. Kowalik-Olubińska, Zwiększanie szans edukacyjnych dzieci sześcioletnich, w: Rozwój 
i edukacje dziecka, szanse i zagrożenia, red. S. Guz, Lublin 2005, s. 74.
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w dość ruchomych godzinach. Dziecko tam chodzi tak, jak rodzicom wygod-
nie, organizowanie życia w rodzinie jest łatwiejsze. Szkoła natomiast narzuca 
określony reżim, który musi być przestrzegany. Uczeń obowiązkowo musi 
być w szkole w wyznaczonych godzinach. Jeśli dziecko dojeżdża do szkoły, 
to musi zostać w odpowiednim czasie doprowadzone do odjeżdżającego 
pojazdu. Pozostawanie po lekcjach w świetlicy to nie to samo co zabawa 
w grupie przedszkolnej. Trzeba do niej dotrzeć i samemu sobie poradzić 
w stale zmieniającej się dużej gromadzie dzieci z różnych klas. 

Problemem staje się też nowy sposób organizacji życia całej rodziny. Jeśli 
rodzice pracują długo, po całym dniu nieobecności chcieliby mieć trochę 
swobodnego kontaktu z dzieckiem, a nie dodatkowe kłopoty. Po południu 
trzeba jeszcze dopilnować odrabiania lekcji, zabrania potrzebnych pomocy 
na zajęcia, właściwego ubrania. Duża część rodziców przeżywa to po raz 
pierwszy, gdyż wielu pierwszoklasistów to jedynacy. Ustabilizowany tryb 
życia ulega znacznej modyfi kacji. Nic dziwnego, że niektórzy rodzice chcą 
odwlec moment rozpoczęcia obowiązku szkolnego, nawet jeśli uznano ich 
dziecko za wystarczająco przygotowane do szkoły. Poglądy rodziców na 
podejmowanie nauki szkolnej przez sześciolatków różnicuje środowisko, 
w jakim zamieszkują. Dzieci wiejskie mają znacznie mniejsze szanse korzy-
stania z wychowania przedszkolnego9. Tworzone obecnie alternatywne 
formy edukacji przedszkolnej nie zaspokajają potrzeb w tym zakresie. Mimo 
iż dzieci wiejskie zazwyczaj uzyskują niższy poziom gotowości szkolnej, 
ich rodzice są bardziej skłonni wcześniej wysłać swoje dziecko do szkoły10. 
Oczekują, że pobyt w szkole pozwoli dziecku na szybszy rozwój i pod fachową 
opieką łatwiej będzie poprawić jego wyniki. Jednak szansa, że wtedy otrzy-
mają pomoc w nauce także ze strony rodziców, jest niewielka. Wielu z nich 
problem kształcenia dziecka pozostawia całkowicie szkole, co powoduje, że 
jest ono w szczególnie trudnej sytuacji na początku nauki11. Niekorzystna 
sytuacja startu szkolnego, często niższy poziom edukacji, brak fachowej 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, trud dojazdu do szkoły to czynniki 
mogące dodatkowo pogłębiać mniejsze szanse edukacyjne dzieci wiejskich. 

Ważnym składnikiem dokonującej się zmiany są nowe wymagania sta-
wiane dziecku w szkole i w domu oraz skutki tych wymagań dla niego 
i jego rodziny. Rodzice porównują osiągnięcia swoich dzieci z osiągnięciami 

9  Por. E. Hałaburda, Szanse edukacyjne dziecka we współczesnym świecie, dostępność oświaty 
na początkowych jej szczeblach, w: Rozwój i edukacje dziecka…, s. 89.

10  M.M. Lewko, Poziom gotowości szkolnej dzieci a opinia ich rodziców na temat wcześniejszego 
rozpoczynania nauki szkolnej, Lublin 2013 (niepublikowana praca magisterska), s. 90.

11  K. Chałas, Zagrożenia pojawiające się w procesie edukacji dziecka wiejskiego we wczesnym 
wieku szkolnym, w: Rozwój i edukacje dziecka…, s. 97–99.
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rówieśników, dopytują się o oceny szkolne. Napotykane trudności w uczeniu 
się, często przejściowe, bywają wyolbrzymiane, są przedmiotem rozważań 
w domu, oczekuje się od dziecka systematycznej, wytrwałej pracy. Zmiana 
ta nie jest doraźna, lecz potrwa wiele lat, droga szkolna dziecka to długo-
trwała wędrówka, a mały „wędrowiec” wyposażony w określone atrybuty 
szkolne (mundurek, plecak, tarczę, piórnik i książki) wypracowuje swoje 
miejsce w drużynie12. Musi pokonywać przeszkody, przezwyciężać swoje 
słabości, nie załamywać się w trudnych chwilach. 

Oczekiwania rodziców i wyobrażenia dzieci związane ze szkołą

Istotnym elementem w przygotowaniu do szkoły są oczekiwania i wyobra-
żenia na temat szkoły zarówno rodziców, jak też samych dzieci. Zmiana 
roli przedszkolaka w rolę ucznia i zmiana roli rodzica przedszkolaka w rolę 
rodzica ucznia dokonuje się dość szybko. Okres przejściowy, jakim zwykle 
są wakacje, nie sprzyja przemyśleniu skutków tych zmian. Zwykle rodzic 
koncentruje się na zaopatrzeniu dziecka w potrzebne w szkole przedmioty, 
nie zawsze jednak ich gromadzenie jest okazją do rozmowy o obowiązkach 
szkolnych. Oczekiwanie na zmiany nie zawsze jest wystarczająco wykorzy-
stane do uświadomienia sobie ich znaczenia przez rodzica. Tym trudniej 
oczekiwać świadomego, pełnego podmiotowego uczestniczenia przyszłego 
ucznia w tym procesie, a przecież powinien on brać w tym aktywny udział. 
Jego zaangażowanie w proces stawania się uczniem jest ważnym elemen-
tem tej zmiany. Powinien on umieć wyrażać własną wolę oraz podejmować 
świadomie decyzje i odpowiedzialne działania w interakcji z osobą dorosłą13.

Sprawa oceny gotowości szkolnej dziecka, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami14, stała się zadaniem przedszkola, a obowiązkowe przygotowa-
nie przedszkolne w ostatnim roku przed rozpoczęciem nauki daje możli-
wość dokładnego opisu poziomu rozwoju dziecka. Przedszkola wywiązują 
się z tego zadania, powstało wiele pomocy dla nauczyciela ułatwiających 

12  Por. J. Szewczyk, Szkolne obrzędy i rytuały w kontekście mitycznej podróży bohatera, Kra-
ków 2002, s. 90.

13  Por. J. Bałachowicz, Dziecko jako podmiot edukacji w świetle nowej podstawy programowej 
klas I–III, w: O pomyślny start szkolny dziecka, red. S. Guz, I. Zwierzchowska, Warszawa 
2010, s. 100–101.

14  Por. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszcze-
gólnych typach szkół (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2012 r.), zał. Nr 1: Podstawa wychowania 
przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 
innych form wychowania przedszkolnego.
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zarówno formalną, jak i nieformalną diagnozę w wielu zakresach umie-
jętności15. Przedszkole ma obowiązek informowania rodziców, a oni ocze-
kują kompetentnej informacji na ten temat. Jednak działania przedszkola, 
w postaci spotkania informacyjnego dla rodziców, gdzie uzyskują oni infor-
mację o wynikach diagnozy, nie są wystarczającą formą współpracy w tym 
zakresie. Rodzice oczekują indywidualnego kontaktu, wskazówek w odnie-
sieniu do swojego dziecka, a nie tylko ogólnej informacji16. Otrzymane 
informacje konfrontują z opiniami znajomych, czytają artykuły prasowe 
na ten temat, poszukują wiedzy w Internecie. Zastanawiają się. czy warunki 
stworzone przez pobliską szkołę są odpowiednie dla ich dziecka. 

Wiedza potoczna na temat uczenia się w szkole zawiera opis zarówno 
pozytywnych, jak i negatywnych jej stron. Mogą one więc wywoływać pozy-
tywne i negatywne nastawienie do niej tak ucznia, jak i rodzica. Ważne jest 
zaangażowanie dziecka w uczenie się, zainteresowanie uczeniem się, chęć do 
uczenia się czy kontynuowanie wysiłków pomimo trudności17. Publiczne 
dyskusje na temat posyłania dzieci sześcioletnich do szkoły, szeroko manife-
stowana nieufność dotycząca przygotowania szkół i dostosowania warunków 
muszą odbijać się na poglądach na ten temat wielu rodziców. Wyrażają oni 
głośno swoje obawy. Rodzice mają wątpliwości, tym bardziej, jeśli widzą, 
że dziecko jest jeszcze słabo przygotowane pod względem emocjonalnym, 
trudno mu się rozstawać z rodzicami, niewystarczająco radzi sobie z samo-
obsługą. Obserwują to dzieci i przejmują te negatywne emocje od rodziców.

Źródła wiedzy o szkole są zróżnicowane, ich wartość też jest różna. Kiedy 
zbliża się moment opuszczenia przedszkola, rodzice i ich dzieci interesują 
się przyszłą szkołą, dopytują się tych, którzy już się uczą, chętnie słuchają 
opowiadań o pobycie w szkole. Część dzieci była już w szkole z rodzicami, 
np. chodziła tam po rodzeństwo czy na basen. Niekiedy zwiedzały szkołę 
razem z grupą przedszkolną czy rodzicami, były na organizowanych w szkole 
„drzwiach otwartych” czy chodziły do biblioteki szkolnej18. Dowiadują się 
o niej od rodzeństwa i kolegów, ale najczęściej o szkole rozmawiają z rodzi-
cami i dziadkami, którzy opowiadają im o swoich doświadczeniach. 

15  Por. E. Koźniewska, op. cit.; E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Nauczycielska diagnoza 
gotowości do podjęcia nauki szkolnej, Kraków 2011, s. 15–26.

16  L. Szymczyk, Uwarunkowania rozpoczęcia edukacji szkolnej przez dzieci sześcioletnie, w: Pro-
blemy edukacji wczesnoszkolnej: indywidualizacja, socjalizacja, integracja, red. E. Skrzetu-
ska, Lublin 2011, s. 104.

17  Por. W. Różańska, Emocjonalno-społeczne uwarunkowania dojrzałości szkolnej, w: Emo-
cjonalno-społeczne uwarunkowania dojrzałości szkolnej, red. J.K. Zabłocki, W. Brejnak, 
Warszawa 2008, s. 212–214.

18  Por. P. Grzyb, Wiedza i wyobrażenia dzieci kończących edukację przedszkolną na temat 
szkoły, Lublin 2013 (niepublikowana praca magisterska), s. 67–73.
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Dzieci kończące edukację przedszkolną mają dość szeroką wiedzę 
o szkole, ale jest ona wyrywkowa. Uwagę dzieci przyciąga budynek szkoły 
(„jest większa od przedszkola”), specjalne pomieszczenia (klasy, świetlica, 
stołówka, sala gimnastyczna, basen). Widzą różnice w wyposażeniu szkoły 
i przedszkola, znają zastosowanie przyborów szkolnych oraz zdają sobie 
sprawę, że nie ma tam zabawek i miejsca do zabawy. 

Opisują wyobrażenie o obowiązkach ucznia – wskazują, że dzieci będą 
się tam uczyć, żeby być mądrym, czytać i pisać, malować, ćwiczyć na gim-
nastyce, że będą odrabiać lekcje. Widzą bezpośrednie pozytywne tego skutki 
(„jak się dostanie szóstkę, to mama się cieszy”) i pośrednie („będzie można 
dostać dobrą pracę”). Zauważają, że trzeba być posłusznym wobec nauczy-
cielki i utrzymywać porządek w klasie („nie wolno biegać i hałasować”). 
Niektóre zauważają różnicę w organizacji zajęć („tam się nie siedzi z panią 
na dywanie, tylko cały czas przy stoliku”, „będzie tam tablica, stoliki i krze-
sełka”, „jest dużo dzieci”). Wiedzą, że w szkole jest nie tylko nauka, ale będą 
chodzić na basen, wypożyczać książki, występować na przedstawieniach. 

W związku z mającą nastąpić zmianą wyobrażają sobie, że poznają 
nowych kolegów, nawiążą nowe przyjaźnie, będą miały „miłą panią”, o przy-
jaznym podejściu i przyjemnej aparycji, z dziennikiem w ręku. Nauczą się 
dobrze liter i cyferek („nie będą wychodzić poza linię”). Oczekują, że ich 
klasa będzie ładna i kolorowa19.

Wiele wypowiedzi dzieci wskazuje jednak na lęk przed niesprawiedliwo-
ścią, karami (złymi ocenami), lekceważeniem czy agresją werbalną („pani 
będzie krzyczeć”), brakiem wsparcia, zauważają, że będą tam inne dzieci 
i inne panie, że mogą mieć kłopoty z siedzeniem w ławce czy z powodu 
„gadania na lekcjach”.

Niewiele dzieci utożsamia szkołę z opanowywaniem nowej wiedzy. 
Obecnie zmienia się funkcja szkoły pod tym względem, wielu umiejętno-
ści „szkolnych” dzieci mogą nauczyć się poza nią, a dostęp do informacji 
w dobie mediów elektronicznych staje się łatwy i bardziej powszechny. 
Wiedza dzieci na temat otaczającego świata pochodzi z różnych źródeł, 
kurczy się rola nauczania szkolnego jako podstawowego źródła wyjaśniania 
zjawisk i zdobywania informacji.

Wiedza rodziców o szkole często wyrasta z ich własnych przeżyć. 
Pamiętają własne doświadczenia szkolne, nie zawsze pozytywne, stąd chcą 
odsunąć od swojego dziecka przykre doznania. Dlatego nie chcą posłać 
dziecka wcześniej do szkoły. Ich oczekiwania dotyczące szkoły są różno-
rodne. Zazwyczaj wskazują na przygotowanie warunków realizacji pracy 
szkolnej, odpowiedniej sali, zabawek i pomocy dydaktycznych, dostosowania 

19  Ibidem.
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sanitariatów, szatni. Obawiają się długiego pozostawania dziecka w świetlicy, 
konieczności dojazdu do szkoły. Wielu z nich ma wątpliwości, czy nauczy-
ciel uczący w klasie I ma wystarczające kwalifi kacje do pracy z młodszymi 
o rok dziećmi20. Poszukują dla swego dziecka szkoły spełniającej te oczeki-
wania, dopytują się znajomych, przeszukują wypowiedzi internautów oraz 
strony reklamujące różne placówki. 

Starają się uprzedzić problemy z nauką dziecka w szkole poprzez wcze-
śniejsze przygotowanie, pojawia się nacisk na niektóre formy zajęć dodat-
kowych w przedszkolu. Szczególnie często są to zajęcia ruchowe i język 
obcy. Zajęcia ruchowe, które ukierunkowują aktywność ruchową charak-
terystyczną dla tego wieku, spełniają wiele funkcji w stymulacji rozwoju 
dziecka21. W opinii rodziców mają pomóc dziecku w podołaniu wymaga-
niom fi zycznym pobytu w szkole. Zajęcia z języka obcego w przekonaniu 
rodziców są szczególnie korzystne dla późniejszego łatwiejszego opanowania 
jego wymowy22. Wiele dzieci w ostatnim roku w przedszkolu samodziel-
nie potrafi  określić swoje zainteresowania i prosi o zapisanie na określone 
zajęcia, choć zazwyczaj to rodzice dokonują wyboru23. 

Są też rodzice, którzy uważają, że wychowanie szkolne nie odpowiada ich 
oczekiwaniom, dziecko szybciej i więcej nauczy się w przyjaznych warun-
kach domowych. Wyraża to coraz szerszy ruch tzw. nauczania domowego24. 
W Polsce ten sposób realizacji obowiązku szkolnego jest jeszcze silnie związany 
z nauczaniem szkolnym, a przepisy nakładają wiele ograniczeń jego realizacji.

Propozycja interaktywnego przygotowania rodziców 
i dzieci do szkoły

Powyższa analiza skłania do poszukiwania rozwiązań efektywnego przygo-
towania do rozpoczęcia systematycznej nauki szkolnej. Do szkoły muszą 
przygotowywać się dzieci i rodzice, to przygotowanie musi uwzględnić 
w swoich planach przedszkole jako instytucja. Wszystko powinna pilnie 

20  Por. L. Szymczyk, op. cit., s. 105.
21  S. Owczarek, Gimnastyka przedszkolaka, Warszawa 2007, s. 8–9.
22  K. Kamińska, Wczesna edukacja językowa (na przykładzie języka angielskiego), „Wycho-

wanie w Przedszkolu” 2008, nr 3, s. 5–7; M. Szulczyńska, Rodzicielskie wątpliwości, „Bliżej 
Przedszkola” 2010, nr 3, s. 54.

23  K. Kamińska, op. cit., s. 5–7; M. Szulczyńska, op. cit., s. 54; A. Pawlak, Zajęcia dodatkowe 
w przedszkolu w opinii dzieci i rodziców, Lublin 2013 (niepublikowana praca magisterska), 
s. 79.

24  Por. J. Truskolaska, Indywidualizacja edukacji wczesnoszkolnej, a socjalizacja w nauczaniu 
domowym, w: Problemy edukacji wczesnoszkolnej…, s. 88–89.
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obserwować szkoła, poświęcając znacznie więcej uwagi zarówno przyszłym 
uczniom, jak i ich rodzicom.

Wiele przedszkoli organizuje pogadanki na temat szkoły, omawia z rodzi-
cami problemy, które mogą stanąć przed nimi w chwili rozpoczęcia nauki 
przez dziecko. Przekroczenie progu szkoły i osiągnięcie gotowości szkolnej 
jest wzięte pod uwagę w całym przygotowaniu przedszkolnym. Pojawiły się 
teraz nowe formy przygotowania do szkoły, takie jak wspomniane zwie-
dzanie szkoły przez przedszkolaków z grupą przedszkolną lub z rodzicami. 
Trudno sądzić, że pozwala to na wystarczające przygotowanie się do roli, 
jaką podejmuje nowy uczeń i jego rodzice. 

Przygotowanie do szkoły musi być bardziej aktywne, zaplanowane, 
przeprowadzone w profesjonalny sposób. Powinno mieć charakter wie-
lowymiarowy, nakierowany na dziecko i jego rodziców, uwzględniający 
warunki środowiskowe, w jakich ono się wychowuje. Organizacja przygoto-
wania do szkoły winna być zawarta w przepisach oświatowych i obejmować 
działania przedszkola i szkoły, zakładać współpracę tych placówek, otwar-
tość ich na oczekiwania rodziców. W podstawie programowej należałoby 
zapisać „uczestnictwo dzieci wraz z rodzicami w zajęciach organizowanych 
w pobliskiej szkole”. 

Rys 1. Współpraca różnych środowisk w przygotowaniu dziecka i rodziny do systematycznej 
nauki szkolnej – interaktywny model działań
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Można wyobrazić sobie bliższą współpracę szkoły z przedszkolem nie 
tylko w formie udostępnienia pomieszczeń i pokazania jej zewnętrznej 
strony. Ważny jest rozkład zajęć i obowiązki szkolne, możliwości opie-
kuńcze szkoły. Warto organizować zajęcia pokazowe dla rodziców. Wiele 
prywatnych szkół podejmuje takie działania. Pożądane są bardziej niefor-
malne kontakty rodziców ze szkołą, zwłaszcza w fazie przygotowywania się 
ich dziecka do rozpoczęcia nauki. Powinny mieć one charakter dialogowy, 
być prowadzone w atmosferze wzajemnego zaufania, pełnej wymiany infor-
macji i współpracy. 

Pracownicy dydaktyczni szkoły też powinni zauważyć fakt, że część 
obowiązków edukacyjnych wraz z dziećmi podejmują rodzice. W pierw-
szych klasach zadania domowe muszą pojawiać się w przemyślany sposób, 
stopniowo, w miarę jak dziecko jest w stanie samo nad nimi zapanować 
i samo je przygotowywać. 

Podsumowanie

Obecnie rzeczywistość wokół szkoły znacznie się zmieniła, zmieniły się 
warunki uczenia się dzieci, oczekiwania w stosunku do szkoły są inne niż 
jeszcze parę lat temu. Dzieci w szkole uczą się tego, z czym już miały w domu 
do czynienia. Książeczki, telewizja, fi lmy dla dzieci, korzystanie z różnych 
ofert zabaw czy wrażenia z wczasów z rodzicami, także zagranicznych, 
znacznie rozszerzają ich zasób wiedzy i doświadczeń. Jednocześnie zróżni-
cowanie tych doświadczeń u uczniów jest bardzo duże. Wielu rodziców już 
niekoniecznie widzi szkołę jako środowisko nastawione na rozwój swoich 
dzieci, dostrzegają braki i utrudnienia ograniczające ich potencjalne moż-
liwości. Szkoła wciąż bazuje na programie z góry przygotowanym, w nie-
wielkim stopniu modyfi kowanym ze względu na skład grupy klasowej. Stąd 
pojawiające się niechętne postawy wobec ograniczeń narzucanych przez 
reżim szkolny, niechęć do wcześniejszego rozpoczynania nauki szkolnej 
i aktywne działania na rzecz zmiany funkcjonowania szkoły. 

Ten potencjał aktywności rodziców wymusza nowe, inne niż dotychczas, 
podejście do zagadnienia przygotowania dziecka do realizacji obowiązku 
szkolnego. W jego organizacji musi uczestniczyć przedszkole w porozu-
mieniu i współpracy ze szkołą, oddziałując wielostronnie na dziecko, musi 
nawiązać pogłębiony dialog z jego rodzicami. Oprócz działań informacyj-
nych konieczne jest uwzględnienie oczekiwań rodziców i włączenie ich 
w proces przekraczania progu szkoły przez dziecko. Zbyt mało jest dysku-
sji, prób poznania środowiska dziecka, uwzględniania oczekiwań rodziców 
oraz możliwości, które rodzice u swojego dziecka odkryli.
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Branie pod uwagę uzdolnień małego ucznia, rozpoznanie i wykorzysty-
wanie potencjału twórczego oraz jego samorzutnej aktywności to obecnie 
bardzo ważne zadanie szkoły. Każde dziecko wnosi do grupy klasowej swo-
istość swojej osobowości i tworzenie z takiego „materiału” spoistej grupy 
szkolnej wymaga od nauczyciela nastawienia na odkrywanie tych właści-
wości u uczniów. 

Oczekiwania rodziców dotyczą przystosowania wyposażenia szkoły i bar-
dziej dialogowych niż przekazujących metod pracy z dziećmi. Rodzice ocze-
kują działań mających na celu porządkowanie, systematyzowanie, struktura-
lizowanie wiedzy i umiejętności dziecka, uzupełnianie luk oraz pogłębianie 
preferowanych przez dziecko treści związanych z jego zainteresowaniami, 
a nie prowadzenie go zgodnie z utartymi schematami. W zastanej grupie 
klasowej powinno się w miarę szybko dokonać podstawowych obserwacji 
i koniecznych diagnoz w celu dostosowania do nich podejmowanych dzia-
łań edukacyjnych. 

Szkole powinno zależeć na właściwym wizerunku w oczach dzieci i ich 
rodziców, jako miejscu rzeczywistego realizowania rozwoju i zaspokajania 
potrzeby poznawania świata, starać się powrócić do dawnego znaczenia 
wyrazu „szkoła”. Greckie słowo schole oznaczało spokój, czas wolny prze-
znaczony na naukę traktowaną jako przyjemność, radość i szczególną war-
tość w życiu, ale w naszych czasach stało się synonimem sformalizowanego 
obowiązku i przymusu25. Konieczne jest zadbanie o to, by chodzenie do 
szkoły nie stało się uciążliwym, nieprzyjemnym obowiązkiem, kreującym 
traumę szkolną. Warto by dziecko zaprzyjaźniło się ze szkołą od samego 
początku nauki. 

Bibliografi a

Źródła
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 
typach szkół (Dz.U. z dnia 30 sierpnia 2012 r.), zał. Nr 1: Podstawa wychowania przed-
szkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych 
form wychowania przedszkolnego.

Opracowania
Bałachowicz J., Dziecko jako podmiot edukacji w świetle nowej podstawy programowej klas 

I–III, w: O pomyślny start szkolny dziecka, red. S. Guz, I. Zwierzchowska, Warszawa 2010.

25  Za: T. Lewowicki, Problemy pedagogiki szkolnej: szkoła – przemiany instytucji i jej funkcji, 
w: Pedagogika ogólna i subdyscypliny, red. L. Turos, Siedlce 1997, s. 109.



290 Ewa Skrzetuska

Brzezińska A., Współczesne ujęcie gotowości szkolnej, w: O pomyślny start uczniów w szkole, 
red. W. Brejnak, „Biuletyn Informacyjny PTD” 2002, nr 23.

Chałas K., Zagrożenia pojawiające się w procesie edukacji dziecka wiejskiego we wczesnym 
wieku szkolnym, w: Rozwój i edukacje dziecka, szanse i zagrożenia, red. S. Guz, Lublin 
2005.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki 
szkolnej, Kraków 2011.

Grzyb P., Wiedza i wyobrażenia dzieci kończących edukację przedszkolną na temat szkoły, 
Lublin 2013 (niepublikowana praca magisterska).

Hałaburda E., Szanse edukacyjne dziecka we współczesnym świecie, dostępność oświaty na 
początkowych jej szczeblach, w: Rozwój i edukacje dziecka, szanse i zagrożenia, red. S. Guz, 
Lublin 2005.

Katz L.G., Ocena rozwoju dziecka przedszkolnego, w: Małe dziecko, znaczenie wczesnej edu-
kacji, red. T. Ogrodzińska, Warszawa 2000.

Kamińska K., Wczesna edukacja językowa (na przykładzie języka angielskiego), „Wychowanie 
w Przedszkolu” 2008, nr 3.

Kowalik-Olubińska M., Zwiększanie szans edukacyjnych dzieci sześcioletnich, w: Rozwój i edu-
kacje dziecka, szanse i zagrożenia, red. S. Guz, Lublin 2005.

Koźniewska E., Skala Gotowości Szkolnej: podręcznik, Warszawa 2006.
Lewko M.M., Poziom gotowości szkolnej dzieci a opinia ich rodziców na temat wcześniejszego 

rozpoczynania nauki szkolnej, Lublin 2013 (niepublikowana praca magisterska).
Lewowicki T., Problemy pedagogiki szkolnej: szkoła – przemiany instytucji i jej funkcji, w: Peda-

gogika ogólna i subdyscypliny, red. L. Turos, Siedlce 1997. 
Mendel M., Cieślak A., (P)rogi szkoły, w: Pedagogika wczesnoszkolna, dyskursy, problemy, 

rozwiązania, red. D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Warszawa 2011.
Nowicka M., Przestrzeń fi zyczna klasy szkolnej jako środowisko socjalizacji dziecka, w: Peda-

gogika wczesnej edukacji, dyskursy, problemy, otwarcia, red. D. Klus-Stańska, D. Bronk, 
A. Malenda, Warszawa 2011.

Owczarek S., Gimnastyka przedszkolaka, Warszawa 2007.
Pawlak A., Zajęcia dodatkowe w przedszkolu w opinii dzieci i rodziców, Lublin 2013 (niepu-

blikowana praca magisterska).
Pytlarczyk J., Diagnoza rozwoju dziecka podstawą planowania procesu edukacyjnego w przed-

szkolu i w szkole, Warszawa 2007. 
Różańska W., Emocjonalno-społeczne uwarunkowania dojrzałości szkolnej, w: Emocjonalno-

-społeczne uwarunkowania dojrzałości szkolnej, red. J.K. Zabłocki, W. Brejnak, Warszawa 
2008.

Szewczyk J., Szkolne obrzędy i rytuały w kontekście mitycznej podróży bohatera, Kraków 2002.
Szulczyńska M., Rodzicielskie wątpliwości, „Bliżej Przedszkola” 2010, nr 3.
Szymczyk L., Uwarunkowania rozpoczęcia edukacji szkolnej przez dzieci sześcioletnie, w: Pro-

blemy edukacji wczesnoszkolnej: indywidualizacja, socjalizacja, integracja, red. E. Skrzetu-
ska, Lublin 2011. 

Truskolaska J., Indywidualizacja edukacji wczesnoszkolnej, a socjalizacja w nauczaniu domo-
wym, w: Problemy edukacji wczesnoszkolnej: indywidualizacja, socjalizacja, integracja, red. 
E. Skrzetuska, Lublin 2011. 

Wilgocka-Okoń B., Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich, Warszawa 2003.



 Problemy dziecka i jego rodziny... 291

Summary

Ewa Skrzetuska
Th e problems of the child and his family in the preparation to launch 

systematic schooling
Th ere is much discussion on the intellectual preparation of children for schooling. 
However discussions on preparing the child for his/her role as a pupil, to meet the 
growing requirements, challenges and overcoming obstacles is oft en omitted. Th e suc-
cessful integration of the group, overcoming diffi  culties and organizing one’s work in 
these new conditions aff ects the child’s motivation to learn. Preparing a child for school, 
in terms of starting compulsory schooling early, requires effi  cient action aimed at the 
whole of the child’s environment. Both the kindergarten, as an institution preparing 
children for school, and the school itself, should cooperate with families to reduce chil-
dren’s stress associated with starting school and help keep the child contented when 
facing the new challenges.





Agnieszka Denisiuk-Geneja, 
Joanna Wyleżałek 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Obniżenie wieku szkolnego w opinii społecznej – 
zagrożenie czy szansa dla rozwoju dziecka?

Wprowadzenie

Za początek wprowadzania zmian w reformie obniżającej wiek szkolny 
dzieci do lat 6 uznaje się rok 2008, kiedy to odpowiedzialna za Ministerstwo 
Edukacji Narodowej Katarzyna Hall przystąpiła do realizacji omawianego 
projektu. Szereg problemów, przede wszystkim fi nansowych, zmusił ówcze-
sne władze oświaty do przesunięcia terminu wdrożenia reformy planowa-
nego wcześniej na lata 2009–2011 na późniejszą perspektywę. Odraczanie ter-
minu wprowadzenia reformy spowodowało eskalację wątpliwości zarówno 
wśród środowiska naukowego, jak i w odczuciu samych rodziców, którzy 
od momentu pojawienia się propozycji obniżenia wieku szkolnego do lat 
6 nie byli do takiej zmiany pozytywnie nastawieni1. 

Wzmożone starania zmierzające do wdrożenia reformy obniżającej wiek 
szkolny przypadają na rok szkolny 2009/2010. Wówczas tematem tym zain-
teresowały się środowiska nauczycielskie, rodzice oraz media. Problematyka 
obniżenia wieku szkolnego do lat 6 wywołała kontrowersje przede wszyst-
kim ze względu na naruszenie zwyczaju, zgodnie z którym dziecko ukoń-
czywszy 7 lat, rozpoczynało edukację w szkole. Niepokój wśród rodziców 
budziły zarówno warunki socjalne i stan szkół, które w ich ocenie nie speł-
niały norm pozwalających na przyjęcie do szkół młodszych dzieci, jak i zbyt 
niski wiek dzieci zwłaszcza w kontekście rozwoju emocjonalnego. Obawy 
rodziców i grona nauczycielskiego doprowadziły do wielu burzliwych dys-
kusji. Społeczna reakcja na zmianę ustawową spowodowała, że obniżenie 
wieku szkolnego stało się przedmiotem dyskursu publicznego, w którym 
dominującą stroną była strona rządowa posiadająca łatwiejszy dostęp do 
mediów masowych. Jak zauważa Alina Balczyńska-Kosman, odwołując się 

1  Zob. K. Mastalerz-Jakus, Szkolna rzeczywistość: raport 2013/2014, Rzecznik Praw Rodziców, 
Warszawa 2013, s. 4.
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do koncepcji Michela Foucaulta, mianem dyskursu publicznego określa się 
„[…] przekazywanie idei i oddziaływanie na ludzi za pomocą języka, mocno 
uwarunkowane usytuowaniem społecznym nadawców i odbiorców, celami 
i potrzebami, stanem wiedzy, zestawem i hierarchii wartości, a także społecz-
nym kontekstem komunikowania oraz swoistością komunikacji za pośrednic-
twem mediów masowych”2. Z pojęciem dyskursu związane są przekazy, takie 
jak: dyskursy instytucjonalne – przekazywane przez instytucje publiczne, dys-
kursy prowadzone przez poszczególne grupy społeczne, dyskursy medialne3.

Zdaniem francuskiego uczonego pojęcie dyskursu publicznego nieroze-
rwalnie wiąże się z władzą. „Każdy dyskurs jest zarazem systemem władzy, 
oznacza bowiem narzucenie pewnej liczbie ludzi jakiejś defi nicji prawdy 
i fałszu, dobra i zła, normalności i patologii, a więc i ujarzmienie tych, 
którzy granicę między nimi chcieliby przeprowadzić w jakiś inny sposób”4. 
Z kolei władza, w myśl teorii Foucaulta, stanowi zniewolenie funkcjonujące 
w imię określonej prawdy. Tak też ustawowe obniżenie wieku szkolnego 
traktowane było przede wszystkim przez rodziców sześciolatków5. 

Inicjatywy obywatelskie podejmowane w proteście przeciwko 
obniżeniu wieku szkolnego

Projekt zmian dotyczących obniżenia wieku szkolnego od samego początku 
budził wiele pytań i kontrowersji. Na niekorzyść nowego projektu przema-
wiały również głosy ekspertów oraz prezentowana za pośrednictwem mass 
mediów wizja „nowej szkoły”. Najwięcej obaw mieli jednak najbardziej 
zainteresowani tematyką – rodzice małych dzieci. Wśród zarzutów kierowa-
nych do MEN przez rodziców sprzeciwiających się wprowadzaniu reformy 
obniżającej wiek szkolny uczniów znalazły się:

– brak badań pilotażowych ukazujących zasadność wprowadzanych 
rozwiązań;

–  brak wystarczających informacji dla rodziców, dotyczących programu 
reformy;

2  A. Balczyńska-Kosman, Język dyskursu publicznego w polskim systemie politycznym, „Środ-
kowoeuropejskie Studia Polityczne” (Poznań) 2013, t. 2, s. 143.

3  Rytualny chaos: studium dyskursu publicznego, red. M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrow-
ski, Wrocław 2004, s. 21.

4  J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2005, s. 907.
5  Artykuł powstał z wykorzystaniem materiałów zaczerpniętych z pracy magisterskiej 

Agnieszki Denisiuk-Geneja Problem partycypacji obywatelskiej w decydowaniu o sprawach 
społecznych na przykładzie obniżenia wieku szkolnego; promotor: Joanna Wyleżałek, Wydział 
Nauk Społecznych, SGGW w Warszawie, 2015 r.
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–  pośpieszny i chaotyczny sposób wprowadzania zmian w projekcie 
ustawy;

–  brak konsultacji z rodzicami, specjalistami, autorytetami w dziecinie 
pedagogiki i nauczania najmłodszych;

–  niedostosowanie szkół do przyjęcia młodszych dzieci – niereagowanie 
na wypowiedzi dyrektorów placówek szkolnych w tej sprawie;

–  niewystarczające środki fi nansowe na przystosowanie szkół do przy-
jęcia większej liczby dzieci;

–  brak reakcji na krytyczne opinie ekspertów w sprawie reformy.
W opinii przedstawicieli Polskiego Komitetu Światowej Organizacji 

Wychowania Przedszkolnego „Większość szkół podstawowych nie ma 
warunków, aby zapewnić dzieciom sześcioletnim edukację i opiekę zgodną 
z ich potrzebami rozwojowymi”6. Podobnie uważała prof. Danuta Waloszek 
z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie: „Dzieci do 6 roku życia są 
rozwojowo nieprzygotowane do wejścia w przestrzeń społeczną. Z trudem 
wchodzą w przestrzeń publiczną w przedszkolu – przychodzą ze środowi-
ska rodzinnego, zdominowanego emocjonalnie. Muszą uczyć się zupełnie 
nowych relacji, regulatorów, rozpoznawać siebie jako jednostkę społeczną. 
Dzieci są zbyt wrażliwe i delikatne by mogły sprostać czasami bezwzględnej 
walce o miejsce w społeczności szkolnej”7. W opinii tej również podkre-
ślono niewystarczające przygotowanie kadry nauczycielskiej do nauczania 
młodszych wychowanków.

Inicjatorzy wspomnianych akcji wystosowali do minister edukacji naro-
dowej list otwarty, zgodnie z którym oczekiwali odpowiedzi na pytania 
w wielu kontrowersyjnych w ich opinii kwestiach8. W myśl zaprezento-
wanych argumentów powstały inicjatywy rodziców: „Ratuj maluchy” oraz 
„Prawa rodziców”. Do najważniejszych akcji rodziców skierowanych prze-
ciwko reformie należy protest z 27 września 2008 r., przeprowadzony pod 
siedzibą MEN. Liczna grupa rodziców protestowała przeciw obniżaniu 
wieku szkolnego. W ramach informowania zainteresowanych funkcjonował 
także portal „Forum rodziców”. Akcja organizowana przez Stowarzyszenie 
i Fundację Rzecznik Praw Rodziców umożliwiła zebranie prawie 300 tys. 
głosów pod projektem ustawy „Rodzice chcą mieć wybór”. Założeniem 
Stowarzyszenia jest realizacja projektu dotyczącego możliwości decydowania 

6  Stanowisko Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego http://
www.forumrodzicow.pl/zdania-ekspertow/stanowisko-omep/ (dostęp: 02.03.2015).

7  Stanowisko zespołu edukacji elementarnej, http://www.forumrodzicow.pl/zdania-ekspertow/
stanowisko-zespolu-edukacji-elementarnej-knp-pan/ (dostęp: 02.03.2015).

8  Zob. M. Majewska-Kokoszka, S. Matczak, List do Minister Edukacji Narodowej, http://
www.ratujmaluchy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=28 (dostęp: 
02.03.2015).



296 Agnieszka Denisiuk-Geneja, Joanna Wyleżałek

o rozpoczęciu edukacji dziecka przez ich rodziców i prawnych opiekunów. 
Dążeniem inicjatorów akcji było pozyskanie realnego wpływu na program 
nauczania ich dzieci, ścisła współpraca rodziców z nauczycielami w kwe-
stii wyboru podręczników oraz podniesienie standardów dotyczących m.in. 
transportu do szkoły9. 

Jednak nie wszyscy podzielali zdanie rodziców protestujących pod siedzibą 
MEN. Jak zauważa Janusz Czapiński, zasadność działania Stowarzyszenia 
i Fundacji Rzecznik Praw Rodziców była nie w pełni uzasadniona. Zauważa 
on bowiem konieczność dostosowania zmian w edukacji wynikających ze 
zmian społecznych: „Ze społecznego i ekonomicznego punktu widzenia to 
jest niezbędne, ponieważ spada liczba dzieci w Polsce. Co prawda wydłu-
żono wiek emerytalny, ale to moim zdaniem nie wystarczy. Trzeba na rynek 
pracy w dłuższym okresie aktywności zawodowej puścić wszystkich, których 
się da i rzeczywiście, obniżenie wieku szkolnego to jest wydłużenie o rok 
mniej więcej […] pracy tych dzieciaków, które po skończeniu szkół znajdą 
się na rynku pracy. Więc to jest absolutnie niezbędne”10. 

Obniżenie wieku szk olnego w badaniach zastanych – argumenty 
przeciwników i zwolenników reformy

Rozpoczęcie nauki jes  t niewątpliwie bardzo ważnym etapem w życiu 
dziecka i jego rodziców. Wraz z wprowadzeniem tzw. reformy sześcio-
latkowej pojawiły się nowe pytania dotyczące zasadności jej wdrożenia. 
Największym zmartwieniem rodziców jest gotowość ich dziecka do podję-
cia nauki. Zdaniem wielu z nich obniżenie wieku szkolnego niesie za sobą 
konsekwencje w postaci zaburzeń nerwowych, leków, poczucia strachu 
i niepewności. Stanowisko MEN w tej sprawie było odmienne. Prekursorzy 
projektu, powołujący się na badania Instytutu Badań Edukacyjnych prze-
prowadzone wśród dzieci wcześniej rozpoczynających edukacje, przeko-
nywali, iż edukacja od najmłodszych lat przynosi same pozytywne skutki. 
Wskazywano, że dzieci te szybciej nabywają umiejętności takich jak czytanie, 
liczenie czy pisanie. Entuzjazm nad wcześniejszą edukacją dzieci podparty 
był analizą badań Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) 
i Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), zreali-
zowanych w krajach europejskich, w których obowiązek szkolny zaczyna 
się z momentem ukończenia przez dziecko 6. roku życia. Jak przekonywało

9  Zob. ibidem.
10  Zob. http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Prof-Janusz-Czapinski-niech-rodzice-oprotes

tuja-caly--system-edukacji,wid,16104290,wiadomosc.html (dostęp: 02.03.2015).
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MEN, reforma obniżająca wiek szkolny miała być konieczna również 
z powodu wyrównania szans dzieci polskich w konkurencji z dziećmi z pozo-
stałych krajów europejskich. Z oceny MEN wynikało bowiem, iż dzieci 
z krajów europejskich i pozaeuropejskich, w których funkcjonuje obniżony 
wiek obowiązku szkolnego, osiągają lepsze wyniki w nauce niż dzieci póź-
niej rozpoczynające edukację. 

Odmienne stanowisko prezentowali rodzice małych dzieci obawiający się 
zbyt dużych zmian związanych z reformą. Opinia publiczna w tej sprawie 
wydawała się jednoznaczna. Przeciwnicy obniżania obowiązku szkolnego 
do lat 6 zwracali uwagę na niedostosowanie warunków panujących w pla-
cówkach szkolnych do przyjęcia młodszych dzieci. Podpierani opiniami 
ekspertów wskazywali przede wszystkim niedopracowania w podstawie 
programowej. Za argument przeciw reformie uważano także niepotrzebne 
skracanie dzieciństwa. W akcje protestacyjne angażowały się osoby publiczne 
– artyści, eksperci, a nawet politycy, zachęcając wszystkich obywateli do 
podpisywania wniosków o referendum, które jednak nigdy się nie odbyło, 
pomimo iż przeciwnicy zmian zebrali i złożyli w Sejmie 900 tys. podpisów 
pod wnioskiem w tej sprawie. 

W rezultacie kontrowersji wokół problemu obniżenia wieku szkolnego 
Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło w 2013 r. badania na 
temat: Czy sześciolatki powinny iść do szkoły? Z danych porównawczych 
uzyskanych w 2009 i 2013 r. wynikało, że mimo kampanii przekonującej 
o tym, iż najlepszym miejscem dla sześciolatków jest szkoła, w ciągu pięciu 
lat opinie na temat optymalnego wieku dla rozpoczęcia edukacji szkolnej 
właściwie się nie zmieniły. Tylko nieznacznie wzrósł w 2013 r., w porów-
naniu z 2009 r., odsetek badanych podzielających pogląd, że powinny być 
nią objęte już sześciolatki: z 28 do 32% (tabela 1). 

Tabela 1. Opinia na temat optymalnego wieku dla rozpoczęcia edukacji szkolnej

Od jakiego wieku Pana/i zdaniem powinna rozpoczynać się 
edukacja szkolna? 2009 2013

Od czwartego roku życia 1% 1%
Od piątego roku życia 4% 3%
Od szóstego roku życia 28% 32%
Od siódmego roku życia 64% 62%
Od ósmego roku życia 1% 1%
Trudno powiedzieć 2% 1%

N = 1010

Źródło: Komunikat z badań: Czy sześciolatki powinny iść do szkoły?, CBOS, BS/90/2013, Warszawa 2013, 
s. 6.
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Z badań przeprowadzonych przez CBOS wynika również, że więk-
szość badanych (nie tylko rodziców sześciolatków) była przeciwna obni-
żeniu obowiązku szkolnego. Zdanie to zadeklarowało 64% respondentów. 
O zasadności reformy przekonanych było 31% uczestniczących w badaniu 
osób. Główne argumenty przeciwników reformy stanowiły: niedojrzałość 
szkolna sześciolatków – 64%, nieprzystosowanie szkół – 16% oraz nieudol-
ność reformy – 12%. Większość badanych wykazała niezadowolenie z eta-
powego wprowadzania zmian w życie11. 

Wśród badanych, którzy słyszeli o obniżeniu wieku szkolnego (N = 848), 
połowa (52%) raczej obawiała się skutków tych zmian. Co czwarty (26%) 
miał tyle samo obaw, co nadziei, a co siódmy (14%) patrzył na ten projekt 
z optymizmem. Rodzice dzieci do lat 5, czyli ci, których ta reforma dotyczy, 
nieco częściej wyrażali niepokój (56% wobec 52% wśród ogółu) i mieszane 
uczucia – tyle samo obaw, co nadziei (29% wobec 26% wśród ogółu), nato-
miast rzadziej niż ogół badanych powstrzymywali się od wyrażenia swojego 
zdania (2% do 8%)12. Na podstawie badań CBOS wyszczególniono także 
argumenty zwolenników i przeciwników reformy (tabela 2). 

Tabela 2. Argumenty zwolenników i przeciwników reformy według badań CBOS

ARGUMENTY ZA ARGUMENTY PRZECIW
niedostosowanie szkół do przyjęcia młod-
szych dzieci (zły stan techniczny, przepeł-
nione sale, zmianowość)

wyrównanie szans edukacyjnych

zbyt niskie środki przeznaczone na realiza-
cję reformy

powołanie się na wczesny obowiązek szkolny 
w innych krajach europejskich

brak standardów dla szkół określających 
przyjęcie młodszych dzieci

skutki ekonomiczne: wcześniejsza edukacja 
wcześniejsze wkroczenie na rynek pracy

brak zaangażowanie ze strony samorządów
rozwój od najmłodszych lat umożliwia roz-
poznanie ewentualnych trudności i niwelo-
wanie ich.

niedostosowanie podstawy programowej do 
potrzeb i umiejętności dzieci

obniżenie kosztów dla rodziców: szkoła jest 
bezpłatna, przedszkole najczęściej wiąże się 
z kosztami

skracanie dzieciństwa to nie dzieci lecz rodzice boją się szkoły
nieprzygotowanie kadry nauczycielskiej do 
nauczania młodszych dzieci

w przedszkolu nie ma obowiązku nauki 
pisania i czytania, w szkole jest

nieprzygotowanie dzieci do szkolnego 
rygoru

poprawa warunków utrzymania higieny 
osobistej w szkołach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Komunikat z badań: Czy sześciolatki powinny iść do szkoły?, 
CBOS, BS/90/2013, Warszawa 2013.

11  Komunikat z badań: Czy sześciolatki powinny iść do szkoły?, CBOS, BS/90/2013, Warszawa 
2013.

12  Ibidem, s. 5.
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Bardzo istotne jest, jak wynika z badań CBOS, że aż 2/3 Polaków opowie-
działo się za organizacją referendum w sprawie obniżenia wieku szkolnego 
(70%). Głos Polaków w tej sprawie nie znalazł jednak słuchaczy i reforma 
została ostatecznie wprowadzona po licznych nowelizacjach ustawy. Zgodnie 
z przepisami zawartymi w ostatniej nowelizacji ustawy13 od 1 września 2014 r. 
do szkoły poszły dzieci urodzone w 2007 r. (siedmiolatki) oraz urodzone do 
końca czerwca 2008 r. (sześciolatki). Dzieci urodzone w II połowie 2008 r. 
mogły rozpocząć naukę na wniosek rodziców. Natomiast od 1 września 
2015 r. do szkoły poszły dzieci urodzone w 2009 r. (wszystkie sześciolatki) 
i pozostałe urodzone od lipca do końca grudnia 2008 r. (siedmiolatki). 
Sytuacja ta zmieniła się w styczniu 2016 r.14 

Rodzicielstwo jako zmienna warunkująca opinię dotyczącą 
obniżenia wieku szkolnego

Na potrzeby artykułu przeprowadzono badania ankietowe, zakładając wstęp-
nie, że opinia na temat obniżenia wieku szkolnego jest uwarunkowana 
przede wszystkim zmienną niezależną, którą jest posiadanie przez respon-
dentów dzieci w wieku szkolnym. 

Badania przeprowadzono wśród 132 respondentów15. Spośród wszystkich 
badanych 64% (n = 85) to kobiety, 36% (n = 47) to mężczyźni. Największą 
grupę (31%) wśród badanych osób stanowili respondenci w wieku 18–30 lat 
(n = 40). Druga co do wielkości grupa (29%) obejmowała osoby w wieku 
od 30 do 40 lat (n = 38) Kolejna grupa (24%) to osoby w przedziale wie-
kowym 40–50 lat (n = 32). Osób w wieku 50–60 lat, które odpowiadały na 
pytania zawarte w ankiecie, było 9% (n = 12). Najstarsi badani, powyżej 
60.  roku życia, stanowili 7% ogółu (n = 9). Wśród wszystkich badanych 
55% (65 osób) posiadało dzieci w wieku szkolnym. 

Opinie na temat gotowości do podjęcia przez dzieci nauki szkolnej 
w wieku 6 lat były były uwarunkowane faktem posiadania dzieci w wieku 

13  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmia-
nie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U., 2013, poz. 
1265). Zob. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001265 (dostęp: 01.01.
2015).

14  4 grudnia 2015 r. minister edukacji narodowej Anna Zalewska przedstawiła projekt ustawy 
zmieniającej Ustawę o systemie oświaty m.in. poprzez przywrócenie poprzedniego wieku, 
w jakim rozpoczyna się spełnianie obowiązku szkolnego, czyli 7 lat. 7 stycznia 2016 r. 
nowelizację Ustawy o systemie oświaty podpisał Prezydent RP Andrzej Duda.

15  Różnice w liczbach nominalnych przy wykresach wynikają z faktu, że niektóre z pytań 
były przez respondentów pomijane.
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szkolnym. Osoby nieposiadające dzieci do 18. roku życia były mniej kry-
tyczne wobec reformy (wykres 1).

Wykres 1. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy uważa Pan/i, że dzieci w Polsce są gotowe 
na to, aby rozpocząć edukację w wieku 6 lat?

N = 128 

W odpowiedziach na to pytanie ujawniły się rozbieżności w opinii 
osób posiadających dzieci oraz osób, które dzieci nie posiadają. Większość 
z pierwszej grupy uważała, że sześciolatkowie nie są gotowi, aby rozpocząć 
edukację szkolną w wieku 6 lat. Odpowiedzi: „zdecydowanie nie” i „raczej 
nie” zaznaczyło w sumie 53% (n = 38) rodziców. Ich zdanie podzielało 
w sumie 40% (n = 24) osób nieposiadających dzieci. Wcześniejsza inicjacja 
szkolna zyskała poparcie 44% (n = 26) osób bezdzietnych i 34% (n = 24) 
osób posiadających dzieci. Odpowiedzi: „trudno powiedzieć” udzieliło 13% 
(n = 8) bezdzietnych respondentów i 11% (n = 8) osób posiadających dzieci. 
Analizując wyniki, widoczna staje się grupa rodziców, którzy są przeciwni 
wysyłaniu sześciolatków do szkoły – ta grupa to 53% badanych. 

Opinie na temat przygotowania szkół do przyjęcia sześciolatków były 
stosunkowo zbieżne. W przypadku osób zarówno posiadających, jak i nie-
posiadających dzieci w wieku szkolnym niewielu dobrze oceniło przygoto-
wanie szkół do przyjęcia sześciolatków, różnice pojawiły się w zdecydowanie 
złych opiniach (wykres 2).

Spośród wszystkich badanych 54% (n = 32) osób nieposiadających dzieci 
w wieku szkolnym oraz 40% (n = 28) osób posiadających takie dzieci uważa, 
że stopień przygotowania szkół do przyjęcia małoletnich uczniów jest zróż-
nicowany i zależy od placówki. Wśród osób mających dzieci dominuje 
przekonanie o złym przygotowaniu szkół. Aż 49% (n = 35) wyraziło o tym 
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przekonanie. Podobne zdanie miało 24% (n = 14) osób, które nieposiadają 
dzieci w wieku szkolnym. Tylko 4% (n = 3) rodziców zaznaczyło odpo-
wiedź: „trudno powiedzieć”.

Wykres 2. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy uważa Pan/i, że szkoły w Polsce są przygo-
towane na przyjęcie sześciolatków?

N = 132

Kolejna istotna kwestia to prawo do decydowania o wieku rozpoczęcia 
edukacji szkolnej własnych dzieci. W tym wypadku również fakt posiadania 
dzieci w wieku szkolnym wpłynął na zróżnicowanie opinii respondentów 
(wykres 3).

Wykres 3. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy Pana/i zdaniem rodzice w Polsce powinni 
mieć prawo do decydowania o wieku rozpoczęcia edukacji przez ich dziecko?

N = 131
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Zdaniem większości ankietowanych z obu grup, czyli osób posiadających 
i nieposiadających dzieci, rodzice powinni móc decydować o wieku, w który 
ich dziecko rozpoczyna edukację. Zdecydowaną odpowiedź: „tak” zazna-
czyło 43% (n = 25) badanych bezdzietnych i 60% (n = 43) osób posiadają-
cych dzieci. „Raczej tak” zaznaczyło 37% (n = 22) osób bezdzietnych oraz 
17% (n = 12) rodziców; 5% (n = 3) badanych bezdzietnych i 17% (n =  12) 
osób mających dziecko sądziło, że rodzice raczej nie powinni móc decydo-
wać o tej kwestii. 12% (n =7) bezdzietnych oraz 4% (n = 3) osób posiada-
jących dzieci uważało, że rodzicom zdecydowanie nie wolno podejmować 
takiej decyzji. Zdania w omawianej kwestii nie miało 3% (n= 2) bezdziet-
nych oraz 2% (n = 2) rodziców.

Ostatnie z pytań dotyczyło stosunku respondentów do faktu odrzucenia 
przez Sejm obywatelskiego wniosku w kwestii przeprowadzenia referendum 
w sprawie obniżenia wieku szkolnego w 2013 r. (wykres 4). 

Wykres 4. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy czuł/a się Pan/i zawiedziony/a odrzuceniem 
przez Sejm obywatelskiego wniosku w kwestii przeprowadzenia referendum w sprawie obni-
żenia wieku szkolnego w 2013 r.?

N = 129

Badani z obu grup w większości poczuli się zawiedzeni odrzuceniem 
wniosku o referendum w sprawie sześciolatków; 75% (n = 53) rodziców 
i 48% (n = 28) osób nieposiadających dzieci w wieku szkolnym zaznaczyło 
odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”. 37% (n = 22) badanych nie-
posiadających dzieci i 23% (n = 16) rodziców nie było zawiedzionych zaist-
niałym faktem; 2% (n = 1) rodziców nie miało zdania w tej kwestii.
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Badanie wykazało zależności pomiędzy faktem posiadania lub niepo-
siadania dziecka w wieku szkolnym a wyrażaną opinią na temat regulacji 
dotyczącej obniżenia wieku szkolnego. Osoby posiadające dzieci wskazywały 
częściej na brak przygotowania dzieci do edukacji w wieku 6 lat, podob-
nie jak na braki w przygotowaniu szkół do przyjęcia młodszych dzieci. 
Obie grupy były natomiast stosunkowo zgodne co do prawa decydowania 
przez rodziców o wieku rozpoczęcia edukacji szkolnej przez dzieci. Obie 
grupy były też niezadowolone z faktu odrzucenia wniosku o zorganizowanie 
referendum.

Bez względu zatem na doświadczenia związane z faktem posiadania 
dzieci w wieku szkolnym lub brakiem takich doświadczeń, respondenci 
cenią wolność i możliwość decydowania o sprawach istotnych dla obywateli, 
jakkolwiek, czy poruszany problem dotyczy ich bezpośrednio, czy też nie.

Podsumowanie

Kwestia obniżenia wieku szkolnego stała się niewątpliwie przedmiotem dys-
kursu publicznego. Opinie na temat reformy były i są do dnia dzisiejszego 
silnie zróżnicowane. Niewątpliwie jednak to sprzeciw społeczny dotyczący 
wprowadzonej reformy przyczynił się do ostatnich zmian ustawowych, które 
7 stycznia podpisał Prezydent RP16. W świetle tej nowelizacji:

1) dzieci będą obowiązkowo rozpoczynać naukę w wieku siedmiu lat, po 
rocznym obowiązkowym przygotowaniu przedszkolnym dla sześciolatków;

2) dzieci sześcioletnie będą mogły pójść do klasy I pod warunkiem 
odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego; inaczej konieczne będzie 
otrzymanie pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;

3) zniesiony został obowiązek przedszkolny dla pięciolatków, w jego 
miejsce wprowadzono prawo dzieci pięcioletnich do wychowania przed-
szkolnego17; 

4) utrzymane zostało prawo do wychowania przedszkolnego czterolat-
ków. W ustawie pozostawiono zapis, zgodnie z którym od 1 września 2017 r. 
prawo do wychowania przedszkolnego otrzymają dzieci trzyletnie.

Nowelizacja ma też umożliwić rodzicom sześciolatków, którzy w tym 
roku szkolnym posłali przymusowo swoje dzieci do klasy I, ponowne zapi-
sanie ich do klasy I w przyszłym roku szkolnym. Rodzice będą mogli złożyć 

16  Nowelizacja była projektem poselskim PIS-u. Sejm przyjął ustawę 29.12.2015 r. Senat 
poparł nowelizację 31.12.2015 r. 

17  Prawo do wychowania przedszkolnego oznacza, że samorząd musi je zapewnić dziecku, 
jeśli o to wystąpią rodzice. 
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w tej sprawie wniosek do do 31 marca 2016 r. Dziecko, którego rodzice tak 
zadecydują, nie będzie podlegało klasyfi kacji rocznej i promocji do klasy II. 
Do końca roku szkolnego będzie zobowiązane kontynuować naukę w obec-
nej klasie I lub może korzystać z wychowania przedszkolnego w przedszkolu 
czy oddziale przedszkolnym. 

Jak wynika z treści artykułu, społeczna partycypacja w sprawach istot-
nych dla obywateli stanowić powinna w systemie demokratycznym pod-
stawę podejmowanych decyzji przez władze. Stosowanie technik wpływu na 
zmianę opinii społecznej nie jest metodą rzeczowego dialogu społecznego, 
ponadto metody „kontroli potrzeb”18 stają się coraz mniej efektywne, mając 
na względzie wzrost świadomości społecznej. 

W przypadku obniżenia wieku szkolnego krytyczna opinia na temat 
reformy doprowadziła do silnej reakcji społecznej, która mogła stać się jed-
nym z elementów zmian na arenie politycznej w Polsce w 2015 r. 
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Summary

Agnieszka Denisiuk-Geneja, Joanna Wyleżałek 
Lowering the school attendance age in the public opinion – a threat or an 

opportunity for child development
In this article, the basic elements in the public discourse concerning the statutory low-
ering of the compulsory school attendance age to six year olds have been presented.

Th e proposed amendments, followed by changes in the law, led to critical social 
reactions and resulted in the active participation of social movements. Th e results of 
CBOS studies presented—which pointed to the arguments of both supporters and 
oppon ents of these changes—as well as primary research, proved that people’s opin-
ion on the lowering of the school age varied depending on whether or not they had 
children of school age. Nevertheless, the participants in the research agreed that the 
casting vote regarding the school attendance age should belong to parents and not 
the state.
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Edukacja w rzeczywistości cyfrowej

Wprowadzenie

Postępująca ekspansja nowoczesnych technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych sprawia, że cyfrowe narzędzia komunikacji są coraz bardziej 
powszechne i stają się nieodłączną częścią życia społecznego we wszystkich 
jego sferach. Dzięki technologiom dawny linearny świat przekształca się 
w usieciowiony świat relacji nielinearnych, którym rządzi odmienna logika, 
i do opisu którego potrzebny jest odmienny język. Marc Prensky – jeden 
z pierwszych badaczy dokumentujących wpływ nowych mediów na społe-
czeństwa i ich kultury – przewiduje, że w bliskiej przyszłości najbardziej 
fantastyczne dziś wizje rozwoju technologicznego spełnią się i w powszech-
nym użytku będą m.in.: chipy wszczepiane do mózgu stymulujące jego dzia-
łanie, implanty pamięci, miniaturowe urządzenia korygujące niedostatki 
wzroku i słuchu, urządzenia umożliwiające manipulację ludzkimi myślami1. 
Te cyfrowe narzędzia oferują szansę na przyspieszenie rozwoju człowieka, 
ułatwienie procesu podejmowania decyzji i uczynienie go skuteczniejszym. 

Jak zauważa Alan Moore, świat osiągnął punkt krytyczny, ponieważ 
rzeczywistość przemysłowa straciła zdolności adaptacyjne. Trzeba zaakcep-
tować fakt, że świat, w którym żyjemy, jest kruchy, niepewny, niestabilny, 
zmienny, wymagający uważniejszego słuchania i większej pokory. Dzięki 
cyfrowym technologiom następuje kulturowe przesilenie, ponieważ bariery 
czasu i przestrzeni, różnice mentalne, kulturowe, ekonomiczne, religijne itd. 
tracą na znaczeniu; miliardy ludzi mogą ze sobą współpracować, dyskuto-
wać, wymieniać idee, odkrywać, tworzyć nowe wartości. Żyjemy w epoce 
swobodnego przepływu myśli i idei, ich ścierania się, mieszania, wchodzenia 
w rozmaite interakcje, i to właśnie jest przyczyną ogromnego przyspieszenia, 

1  M. Prensky, Digital Natives, Digital Immigrants, „On the Horizon” (Bradford) 2001, t. 9, 
nr 5, s. 10.
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którego właśnie doświadczamy. Globalna sieć poszerza świat pojedynczego 
człowieka o miliony osób, które w jednej chwili mogą znaleźć się w jego 
zasięgu, wnosząc nowe idee, poglądy, mentalność, kulturę czy tradycję. 
Steven Johnson to kreatywne środowisko nazywa „płynną siecią”2. Tworzą 
ją spory, debaty, dyskusje toczone jednocześnie w wielu wirtualnych miej-
scach i ich wytwory w postaci pomysłów, refl eksji, wątpliwości, hipotez. To 
nieograniczone ani czasem, ani przestrzenią globalne forum wymiany idei 
jest miejscem, w którym powstają i dojrzewają odkrycia rewolucjonizujące 
naszą rzeczywistość. Matt Ridley używa na określenie tego zjawiska pojęcia 
„kolektywnego mózgu”, sieci, której każdy aktywny uczestnik jest pojedyn-
czym węzłem, neuronem3. Tempo innowacji ulega przyspieszeniu dzięki 
temu, że elementy tej sieci mogą uczestniczyć w crowdsourcingu, wspólnie 
robić w chmurze to, co kiedyś było zarezerwowane dla specjalistów samotnie 
tworzących nowe idee w swych laboratoriach. Ta nowa rzeczywistość idei 
przestaje być elitarna, hermetyczna, hieratyczna, zamknięta dla niespecja-
listów; przeciwnie – wielu uzyskuje do niej łatwy dostęp.

Brian Hoff stein, młody amerykański badacz kultury, głosi tezę o nadej-
ściu nowego odrodzenia, epoki, w której nowa nauka, sztuka, ekonomia, 
fi lozofi a i literatura przebudowują podstawy całej cywilizacji i zmieniają spo-
sób myślenia narodów4. Kończy się epoka pasywnej konsumpcji, powstaje 
szansa na stworzenie społeczeństwa samosterownego, potrafi ącego nadzoro-
wać swój rozwój. Rod J. Rosenstein – jeden z amerykańskich liderów inno-
wacji – uważa, że po raz pierwszy mamy wystarczający potencjał, by samo-
dzielnie zaprogramować własną ewolucję. Zmiany te zachodzą w ogromnym 
tempie i na dużą skalę. 

Człowiek, który chce się w takim społeczeństwie otwartej kultury i eko-
nomii odnaleźć, musi rozwijać w sobie zdolności przystosowawcze, elastycz-
ność, poznawać nowe idee, nową wiedzę i umiejętności. Musi być twórczy, 
zdolny do współpracy, innowacyjny, komunikatywny, krytyczny wobec sie-
bie i swoich kompetencji5. Sprostanie wyzwaniom epoki cyfrowej wymaga 
wykształcenia w sobie nowych nawyków i umiejętności, w tym ograniczenia 
myślenia liniowego, konwergentnego, zakładającego, że problem ma tylko 
jedno prawidłowe rozwiązanie. Trzeba przestawić się na myślenie dywer-
gentne dopuszczające wiele prawidłowych rozwiązań określonego problemu. 

2  S.B. Johnson, Everything Bad Is Good for You: How Today’s Popular Culture Is Actually 
Making Us Smarter, London 2005.

3  M. Ridley, Th e Rational Optimist: How Prosperity Evolves, London 2011, s. 58.
4  B. Hoff stein, Of Artists and Entrepreneurs: Th e Second Renaissance is Now, New York 2013, 

s. 76.
5  A. Moore, No Straight Lines: Making Sense of Our Non-linear World, New York 2012, s. 35.
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Spełnienie tej wizji wymaga stworzenia takiego systemu edukacji, 
który będzie w stanie przygotować do funkcjonowania w nowej, trudnej 
do wyobrażenia rzeczywistości. W odpowiedzi na to wyzwanie w 2010 r. 
Komisja Europejska przyjęła Digital Agenda for Europe – program, który 
zakłada, że nabycie kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych (TIK) jest niezbędne dla powstania społeczeństwa wiedzy6. 
Wykorzystywanie tych technologii w różnych sferach życia społecznego, 
w tym w edukacji, ma doprowadzić u młodych Europejczyków do rozwoju 
elastyczności, kreatywności, nabycia umiejętności rozwiązywania proble-
mów, wyszukiwania informacji, komunikowania się, współpracy. Bez tych 
umiejętności, jak piszą autorzy programu, „nie będzie spójności społecznej 
opartej na demokracji, szacunku dla różnorodności i aktywnym obywatel-
stwie, a także samorealizacji i szczęściu jednostek”7. Brak tych kompetencji 
utrudni znalezienie pracy, będzie przeszkodą w odnalezieniu się w nowo-
czesnej, zdigitalizowanej rzeczywistości. 

Podobnie kwestia celów edukacji rozumiana jest w amerykańskim 
„Ruchu edukacji XXI wieku”, którego uczestnicy podkreślają konieczność 
kształcenia w zakresie czterech „K” i stawiają na: krytyczne myślenie i roz-
wiązywanie problemów, kreatywność, komunikowanie się i kooperację, 
a także na kompetencje informacyjne i medialne oraz umiejętności życiowe 
i zawodowe, takie jak: elastyczność, samodzielność, odpowiedzialność, 
przywództwo. 

Funkcjonowanie systemów edukacyjnych w cyfrowej rzeczywistości 
wymaga bez wątpienia znaczących zmian nie tylko w fi lozofi i edukacji czy 
w stanowionych celach, ale też w zasadach konstruowania programów szkol-
nych, stosowanych metodach pracy dydaktycznej czy w końcu w nowych, 
odmiennych od tych z epoki przedinternetowej, rolach ucznia i nauczyciela. 

Autorzy programu Digital Agenda for Europe dowodzą, że szkoła ze względu 
na głęboką zmianę kulturową, jaką jest powszechny dostęp do Internetu, 
powinna od samego początku pobytu w niej dziecka przygotowywać je do 
funkcjonowania w nowym, zdigitalizowanym świecie. Wymaga to wprowa-
dzenia w europejskich systemach szkolnych radykalnych zmian metodycz-
nych w kierunku uwzględniania kształcenia na odległość (e-learning, uczenie 
on-line); włączania do procesu dydaktycznego metody projektów, zwłaszcza 
projektów wykonywanych przez zespoły uczniów, kształcących umiejętność 
współdziałania; stosowania metod naukowych, np. uczniowskich ekspery-
mentów. Metody te respektują zasadę self-directed learning (samouczenie)

6  Digital Agenda for Europe: A Europe 2020 Initiative: European Commission, Bruksela 2010, 
s. 5.

7  Ibidem.
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sformułowaną przez Jannę Anderson8, promującą samodzielną pracę ucznia 
nad zadaniem dostosowanym do jego możliwości i potrzeb. 

Wszechobecność mediów elektronicznych niesie nadzieję na zdynami-
zowanie szkolnego procesu uczenia się, ale też obawy związane z zagroże-
niami, które te nowe narzędzia powodują. W niniejszym tekście analizie 
poddano zarówno pożytki, jakie dają szkole nowe technologie, jak i zagro-
żenia, z którymi musi się zmagać. Zresztą skoro nie ma odwrotu od obec-
ności nowoczesnych technologii w świecie społecznym, w tym w edukacji, 
trzeba jedynie zastanawiać się, w jaki sposób minimalizować ewentualne 
straty i jak czerpać z nich możliwie największe korzyści. 

Zagrożenia związane z uczeniem się wykorzystującym nowe 
technologie

Powszechna cyfryzacja rzeczywistości generuje nową jakość w procesie edu-
kacji, ale powoduje też wiele zagrożeń dla funkcjonowania szkoły. Z wielu 
badań prowadzonych przez psychologów, pedagogów, neurobiologów czy 
psychiatrów wynika, że długotrwałe korzystanie z sieci skutkuje nie tylko 
zmianami w zachowaniu jej użytkownika, ale wywołuje też zmiany neuro-
nalne w budowie mózgu. Historia rozwoju gatunku ludzkiego wskazuje, 
że każda próba przystosowania człowieka do nowego zjawiska kulturo-
wego, a takim jest z pewnością używanie komputera, powoduje przepro-
gramowanie naszego mózgu. Dowody na trwałe i zaawansowane zmiany 
w budowie i funkcjonowaniu mózgu przedstawili kilka lat temu naukowcy 
z Uniwersytetu Stanforda. Wskazują one na niesłychaną elastyczność mózgu 
ludzkiego i jego zdolność do podejmowania nowych wyzwań związanych 
z pojawieniem się cyfrowych narzędzi.

Niemiecki neurobiolog i psychiatra – Manfred Spitzer – powołując się 
na wyniki badań przeprowadzonych w amerykańskich szkołach, twierdzi, 
że wyższy poziom szkolnych osiągnięć jest udziałem tych uczniów, którzy 
w trakcie uczenia się nie korzystają z takich narzędzi, jak komputer, laptop, 
tablet czy smartfon9. Zbyt częste bowiem używanie tego rodzaju gadżetów 
rozwija bardziej lewą półkulę mózgu, co powoduje osłabienie koncentracji
i upośledzenie procesów pamięciowych, a nawet, jak dowodzi Byun Gi-won 

8  J. Anderson, Individualization of Higher Education: How Technology Evolution Can Revo-
lutionize Opportunities for Teaching and Learning, „International Social Science Journal” 
2013, nr 2.

9  M. Spitzer, Cyfrowa demencja: w jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci, przeł. 
A. Lipiński, Słupsk 2013, s. 28.
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z Balance Brain Center w Seulu, ze względu na nadmierne obciążenie 
pamięci roboczej prowadzi do demencji. Kognitywne koszty takiego postę-
powania są więc bardzo duże.

Pod wpływem silnych bodźców działających w trakcie używania kom-
putera powstają nowe ścieżki neuronowe na wzór pracy z określonym pro-
gramem komputerowym. Takie wnioski płyną m.in. z eksperymentu ame-
rykańskich neurologów – Gary’ego Smalla i Gigi Vorgan – którzy wykazali, 
że osoby często lub rzadko korzystające z Internetu istotnie różnią się, gdy 
idzie o obecność nowych ścieżek neuronowych oraz poziom aktywności 
ich mózgów, zwłaszcza w obszarze kory przedczołowej odpowiedzialnej 
za rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji10. Co najbardziej 
zaskakujące, już po kilku dniach intensywnego przebywania w sieci mózgi 
„nowicjuszy” zaczynają przypominać mózgi doświadczonych użytkowni-
ków Internetu. Zmiany te najszybciej zachodzą w mózgach dzieci, które 
są wyjątkowo elastyczne, dlatego właśnie dzieci mające wczesne kontakty 
z nowymi mediami najlepiej radzą sobie z podzielnością uwagi i jednocze-
snym skupianiem jej na różnych zadaniach. 

Wielu badaczy twierdzi, że funkcjonowanie człowieka w świecie real-
nym i wirtualnym zasadniczo się różni; połączenie z siecią powoduje wzrost 
szybkości reakcji i chaotyczności działań, obniżenie zdolności do dłuższego 
skupienia na określonym obiekcie. Częsty użytkownik sieci ma tendencję 
do szybkiego, nieciągłego, nieuważnego i powierzchownego czytania, czę-
stej dekoncentracji, nieustannego przenoszenia uwagi na nowe obiekty, 
ciągłego rozpoznawania i przetwarzania bodźców, rozproszonego myśle-
nia, ale potrafi  też zwykle bardzo szybko oszacować potencjalną wartość 
prezentowanej mu informacji i odrzucić niepotrzebną11. Ze względu na 
niemal nieskończone, a w każdym razie niemożliwe do pełnego spenetro-
wania zasoby informacyjne Internetu użytkownik sieci jest zmuszony do 
stosowania takich strategii uczenia się, które cechuje powierzchowność, 
płytkość i rozproszenie uwagi, chaotyczność, brak możliwości ogarnięcia 
całości zagadnienia i skupienie na cząstkowych informacjach, niemożność 
zapanowania nad pamięcią roboczą. 

Small zauważa, że długość i częstość korzystania z Internetu wpływa 
na szybkość zmian zachodzących w funkcjonowaniu mózgu, który progra-
muje się na wykonywanie zadań wymuszanych przez sieć12. Należą do nich 

10  G. Small, G. Vorgan, iMózg: jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysło-
wości, Poznań 2011, s. 12.

11  C. Nass, Th e Media Equation: How People Treat Computers, Television and New Media 
Like Real People and Places, Cambridge 1996, s. 42. 

12  G. Small, G. Vorgan, op. cit., s. 29.
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przede wszystkim: umiejętność szybkiego reagowania na wciąż nowe bodźce, 
zdolność do błyskawicznej selekcji informacji i wyboru tych wartościowych, 
umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, wielozadaniowość (multita-
sking) – jednoczesne wykonywanie wielu czynności. Zdaniem Spitzera tego 
rodzaju zachowania istotnie obciążają pamięć roboczą mózgu, do czego 
dochodzą jeszcze koszty ustawicznego przełączania się mózgu (switching 
costs) i konieczności skupiania uwagi na kolejnych obiektach13. W takiej 
sytuacji mózg musi wydatkować znacznie więcej energii niż wtedy, gdy kon-
centracja uwagi dotyczy jednego tylko przedmiotu i przez to bardzo szybko 
ulega przeciążeniu, co powoduje jego mniejszą wydajność.

Z wielu badań wynika, że efektywna wielozadaniowość jest mitem, co 
oznacza, że jednoczesne wykonywanie wielu zadań nie tylko obniża jakość 
pracy mózgu, ale też wywiera na jego budowę niekorzystny wpływ. Badania 
nad wydolnością mózgu prowadzone przez neurologów z Uniwersytetu 
Sussex (m.in. Kep Kee Loh) wskazują, że osoby, które często myślą wielo-
torowo, korzystają jednocześnie z wielu elektronicznych narzędzi wymu-
szających podzielność uwagi, mają mniejszy mózg. Rozmiar i gęstość jego 
struktur, w tym gęstość materii szarej, zwłaszcza w obszarze przedniej części 
kory zakrętu obręczy, który to obszar odpowiada za funkcjonowanie proce-
sów poznawczych i emocji, są u osób nadużywających nowych technologii 
mniejsze14. Nie wiadomo jeszcze, czy zmuszanie mózgu do wielozadanio-
wości rzeczywiście prowadzi do jego kurczenia się, nieznany jest też ewen-
tualny mechanizm tego procesu. Niewykluczona jest odwrotna zależność 
przyczynowo-skutkowa polegająca na tym, że osobom, których przednia 
kora zakrętu obręczy jest mniejsza i mniej gęsta, trudniej skoncentrować się 
na jednym zadaniu i dlatego wykonują wiele zadań jednocześnie. Bardziej 
prawdopodobna jednak jest poprzednia hipoteza o negatywnym wpływie 
wielozadaniowości na mózg. 

Analizując wyniki wielu różnych badań, M. Spitzer twierdzi, że nie ma 
dowodów na to, iż media elektroniczne wywierają jakikolwiek pozytywny 
wpływ na funkcjonowanie mózgu, rozwój zdolności uczenia się, procesy 
poznawcze15. Nie sądzi, że dzieci wpatrzone w ekrany komputerów są dzięki 
temu mądrzejsze i lepiej intelektualnie rozwinięte. Z kolei z badań Dawida 
Wienera wynika, że odbieranie przez mózg zbyt dużej liczby informacji 
(100 tys. słów dziennie, tj. ponad dwa razy więcej niż w latach 80. ubie-
głego wieku; 34 gigabajty informacji dziennie) powoduje jego przeciążenie. 

13  M. Spitzer, Jak uczy się mózg?, przeł. M. Guzowska-Dąbrowska, Warszawa 2007, s. 59.
14  K. Kee Loh, R. Kanai, Higher Media Multi-Tasking Activity is Associated with Smaller 

Gray-Matter Density in the Anterior Cingulate Cortex, London 2014, s. 12.
15  M. Spitzer, Cyfrowa demencja…, s. 79. 
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Mózgi wielozadaniowców chłoną każdą, także bezużyteczną, informację, 
koncentrują się również na informacyjnych śmieciach. Ten szok infor-
macyjny prowadzi do intelektualnego chaosu, co uniemożliwia racjonalne 
oszacowanie wartości informacji, ich rozumienie, selekcję, zapamiętanie 
użytecznych informacji i usunięcie z pamięci tych nieistotnych i bezwarto-
ściowych16. Nie ulega więc wątpliwości, że wykonywanie wielu zadań jed-
nocześnie, rozproszona praca mózgu, na którą jesteśmy obecnie w dużej 
mierze skazani, skutkuje niższą kontrolą nad procesami poznawczymi, co 
uniemożliwia efektywne uczenie się.

Wyniki eksperymentu Nicholasa Carra, w którym jedna grupa uczest-
ników czytała tekst linearny, a druga – hipertekst (z dodatkowymi odno-
śnikami, linkami, zdjęciami itd.), wskazują, że ta druga forma tekstu jest 
znacznie trudniejsza do zrozumienia, powoduje większe zmęczenie i sta-
nowi większe obciążenie dla mózgu17. Istotą pracy z hipertekstem jest 
nieustanna dekoncentracja, która upośledza proces transmisji informacji 
do pamięci krótkotrwałej, skąd po pewnym czasie trafi ają one do pamięci 
długotrwałej18. Badania N. Carra dowodzą, że uczenie się w sieci nie tylko 
utrudnia czytanie ze zrozumieniem, ale też zaburza procesy abstrakcyjnego 
myślenia, rozwiązywania problemów, a zwłaszcza budowanie z poznawa-
nych informacji większych schematów, strukturyzowane ich, szacowanie 
ich wartości19. Budowa i funkcjonowanie stron internetowych programują 
mózg w kierunku rozwoju umiejętności szybkiego przenoszenia uwagi mię-
dzy kolejnymi informacjami, nieustannego fi ltrowania informacji pocho-
dzących z różnych źródeł i osłabiania zdolności do dłuższego skupienia się 
na jednej z nich.

Do podobnych wniosków dochodzi Hanna Gulińska, gdy stwierdza, że 
uczniowie pracujący z komputerami są zdekoncentrowani, nadpobudliwi 
psychoruchowo, rozdrażnieni, nadmiernie emocjonalni. Osłabieniu ule-
gają ich procesy intelektualne, zdolności planowania i odbioru informacji, 
zakłóceniu ulega tempo ich myślenia i jakość porozumiewania się z innymi 
uczestnikami procesu dydaktycznego20.

Jakie zatem korzyści odnosi mózg dzięki pracy w sieci, a na jakie straty 
jest narażony? Zdaniem N. Carra rozwojowi ulegają najprostsze mechani-
zmy, takie jak: odbieranie i przetwarzanie wielu elementarnych bodźców 

16  D. Wiener, Jak przegrzewa się mózg, czyli Homo sapiens na zakręcie. „Gazeta Wyborcza”, 
24.10.2009.

17  N. Carr, Th e Big Switch, New York 2009, s. 31.
18  P. Stasiak, Zgooglowany umysł: dlaczego Internet zmienia nasz mózg?, „Ja, My, Oni” 2010, 

nr 13, s. 103.
19  N. Carr, Th e Big Switch…, s. 32.
20  H. Gulińska, Strategia multimedialnego kształcenia chemicznego, Poznań 1997, s. 293.
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naraz, integrowanie w całość wrażeń pochodzących z różnych zmysłów, 
reakcje odruchowe, umiejętności wizualno-przestrzenne, koordynacja oczu 
i rąk21. Zwiększa się poziom intelektualnej i emocjonalnej ekspresyjności. 
Patricia Greenfi eld zauważa, że odbywa się to niestety kosztem osłabienia 
innych umiejętności: abstrakcyjnego, krytycznego i refl eksyjnego myślenia, 
wyobraźni i intuicji, zdolności do głębokiego analizowania i syntetyzowania 
informacji, umiejętności dłuższego skupiania się na tekście22. Pojawiają się 
zmiany w psychice, częstsze stany lękowe i depresyjne, gorsze odczytywa-
nie emocji z twarzy innych ludzi. Mózg użytkownika sieci coraz bardziej 
przypomina biologiczny odpowiednik wyszukiwarki Google – wyświetla listę 
skojarzeń z krótkimi wyjaśnieniami23. Także po wyłączeniu komputera ma 
tendencję do korzystania z tych samych ścieżek neuronowych związanych 
z wielozadaniowością oraz unikania zadań wymagających skupienia na 
dłuższym tekście czy głębokich przemyśleń. 

Pojawia się niebezpieczeństwo, że brak w systemie edukacji w najbliż-
szych latach istotnych zmian, gdy chodzi o jego funkcjonowanie, będzie 
skutkować tym, iż pokolenie młodych ludzi ukształtowanych w sieci roz-
minie się z ofertą programową szkoły. Specyfi ka procesów poznawczych 
użytkowników sieci odbiega bowiem znacząco od wymagań szkoły, która 
np. wymaga umiejętności czytania ze zrozumieniem dłuższych tekstów.

Janusz Morbitzer – członek Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej 
Polskiej Akademii Nauk – jest pesymistą, gdy idzie o przekonanie, że 
powszechny dostęp do Internetu pozwoli na wyrównanie szans edukacyj-
nych24. Przywołuje zasadę, sformułowaną przez amerykańskiego socjologa 
Roberta K. Mertona, w postaci tzw. efektu św. Mateusza25, która nawiązuje 
do Ewangelii tego świętego. Znajduje się w niej przypowieść o talentach, 
która mówi o tym, że „każdemu, kto ma, będzie dodane tak, że nadmiar 
mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma”. Odniesienie 
tej przypowieści do ewentualnego związku między Internetem a szansami 
edukacyjnymi i życiowymi młodych ludzi przyjmuje postać tezy, że osoby 
bardziej sprawne umysłowo, wyposażone lepiej w wiedzę i umiejętności, 
odnoszą znacznie większe zyski intelektualne z korzystania z sieci w porów-
naniu z tymi, których rozwój poznawczy znajduje się na niższym poziomie. 

21  N. Carr, Th e Shallows: What the Internet is Doing to Our Brains, New York 2011.
22  P. Greenfi eld, Technology and Informal Education: What Is Taught, What Is Learned. 

„Science” 2009, t. 323, nr 5910, s. 71–73.
23  P. Stasiak, op. cit., s. 103.
24  J. Morbitzer, Szkoła w pułapce Internetu, w: Człowiek, media, edukacja, red. J. Morbitzer, 

Kraków 2010, s. 20.
25  R.K. Merton, Th e Matthew Eff ect in Science, t. 2: Cumulative Advantage and the Symbol-

ism of Intellectual Property, New York 1988.
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Ci ostatni, ograniczający swą internetową aktywność do najprostszych ope-
racji, nie tylko nie dorównują tym pierwszym, co więcej – podlegają postę-
pującemu procesowi umysłowej i życiowej degradacji. Segregacja intelektu-
alna, a w konsekwencji społeczna, pogłębia się.

Podobne wnioski wysnuć można z międzynarodowych badań PISA 
(Programme for International Student Assessment) prowadzonych już w pra-
wie połowie krajów świata. Do niedawna ustalały one poziom myślenia 
naukowego i matematycznego uczniów oraz poziom czytania, w której to 
umiejętności chodzi o krytyczną analizę tekstu, wyszukiwanie istotnych 
informacji, związków i sprzeczności, wyciąganie wniosków. W 2011 r. po 
raz pierwszy badania PISA dotyczyły kwestii korzystania z nowoczesnych 
technologii informacyjno-komunikacyjnych przez młodzież z kilkudziesię-
ciu krajów, w tym z Polski26. 

Okazuje się, że o ile w czytaniu tradycyjnym wpływ takich czynników, jak 
poziom wykształcenia rodziców czy ich zamożność, jest ograniczony (eduka-
cja szkolna zmniejsza ich znaczenie), to w zakresie umiejętności e-czytania 
wyniki polskich uczniów w dużym stopniu zależą od statusu społeczno-
-zawodowego rodziców, przy czym ów status w przypadku polskich uczniów 
wpływa na wynik e-czytania dwukrotnie silniej niż średnia w pozostałych 
badanych 19 krajach. Co więcej, ten wpływ jest największy w Polsce wśród 
wszystkich 19 krajów. Jeszcze silniej działa na poziom e-czytania charakter 
środowiska społecznego szkoły, do której chodzi uczeń, tzn. średni status 
społeczno-zawodowy rodziców wszystkich uczniów27. Tak więc klasowe 
zróżnicowanie polskich szkół i istniejąca w nich społeczna segregacja nega-
tywnie rzutują na wyniki e-czytania i powodują niższą średnią tych wyni-
ków, zgodnie z zasadą: im mniejsze zróżnicowanie społeczne w szkole, tym 
wyższy średni wynik. Może to skutkować dalszym pogłębianiem się różnic 
społecznych, ponieważ kompetencje informacyjno-komunikacyjne są dziś 
niezbędne w każdej sferze życia, w tym w pracy zawodowej.

Nicholas Carr uważa, że uczestniczymy właśnie w procesie odwrotnym 
do tego, który był istotą wczesnych etapów rozwoju naszej cywilizacji. 
Przed upowszechnieniem dostępu do Internetu typową strategią ludzkiego 
uczenia się było konstruowanie osobistej wiedzy, dziś cofamy się – w sen-
sie symbolicznym – do etapu łowiectwa i zbieractwa w zdigitalizowanym 
świecie elektronicznej informacji. Nabywamy co prawda wiele nowych 
umiejętności, ale w wyniku tego procesu będziemy musieli też stracić wiele 
z tego, co czyni ludzki umysł niepowtarzalnym i oryginalnym. W rozwoju 

26  Raport OECD – PISA 2009. Results: Students On Line. Digital Technologies and Perfor-
mance, Paryż 2011.

27  Ibidem.
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człowieka żyjącego w cyfrowym świecie obserwujemy więc jednocześnie 
postęp i regres28. Jak twierdzi Janusz Morbitzer, teza, którą głosił 30 lat temu 
kanadyjski znawca mediów Marshall McLuhan, że człowiek tworzy narzę-
dzia, a potem one kształtują jego29, jest dziś, z powodu Internetu, bardziej 
aktualna niż wtedy. Zdaniem Alicji Czyrskiej nowe technologie informa-
cyjno-komunikacyjne tworzą nowy typ umysłowości i czy tego chcemy, czy 
nie, ta umysłowość będzie kształtowała przyszłą rzeczywistość30.

Cyfrowa edukacja – szansa na zmianę praktyki dydaktycznej

Wydaje się, że podstawowym dziś wyzwaniem, przed którym stoją sys-
temy edukacji, jest skuteczne połączenie dwóch światów: zadomowionych 
w Internecie uczniów – technologicznych tubylców (digital natives) i kon-
serwatywnej szkoły reprezentowanej przez nauczycieli, którzy są w świecie 
cyberprzestrzeni imigrantami (digital immigrants) lub zagubionymi tury-
stami31. Europejskie doświadczenia w tej kwestii są takie, że współczesne 
szkoły wciąż ignorują istnienie świata nowych technologii informacyjno-
-komunikacyjnych. Dowodem na słuszność tej diagnozy są np. wyniki 
badań wskazujące, że połowa nauczycieli przedmiotów przyrodniczych 
i matematyki nigdy nie użyła komputera na lekcji: nie zademonstrowała 
eksperymentu, nie wykonała symulacji jakiegoś procesu fi zycznego czy che-
micznego, nie wykorzystała dostępnych w sieci danych na określony temat. 

Tymczasem od korzystania w procesie dydaktycznym z nowych tech-
nologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym z Internetu, nie ma już 
odwrotu, co potęgowane jest przez „zanurzenie” uczniów w cyfrowej rzeczy-
wistości. Trzeba zatem odpowiedzieć na pytanie, jakie jest miejsce Internetu 
w edukacji i wytrwale na rzecz tego projektu pracować. Tę potrzebę zmiany 
w edukacji nazywa się czasem potrzebą wielkiego przewartościowania, nie 
chodzi bowiem w niej wyłącznie o zmianę narzędzi dydaktycznych wyko-
rzystywanych na lekcji, ale o głęboką zmianę fi lozofi i edukacji32.

Raport OECD Inspirowani technologią, skupieni na dobrym nauczaniu 
(Inspired by technology, driven by pedagogy), opublikowany w 2012 r., wska-
zuje, że wprowadzenie kosztownej technologii informacyjno-komunikacyjnej

28  N. Carr, Th e Shallows…, s. 51.
29  M. McLuhan, Understanding Media: Th e Extensions of Man, London 2001.
30  A. Czyrska, Wpływ wielozadaniowości na mózg człowieka: konferencja Campus Warsaw 

2014, Warszawa 2014.
31  M. Prensky, op. cit., s. 39.
32  K.G. Wilson, B. Daviss, Redesigning Education, New York1994.
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do szkół nie musi skutkować podniesieniem poziomu nauczania33. Same 
narzędzia, nawet najbardziej nowoczesne, nie są jeszcze gwarancją powodze-
nia. Rzecz jasna, dobre programy nauczania oraz e-materiały dydaktyczne, 
których używać mogą uczniowie, są niezbędne, podobnie jak nowoczesny 
sprzęt w postaci komputerów, laptopów, tablic multimedialnych, cyfrowe 
podręczniki, serwisy edukacyjne czy platformy e-learningowe. Wspomagają 
one uczenie się, są użyteczne w przetwarzaniu informacji, w komunikowa-
niu się uczniów w procesie uzyskiwania wiedzy. 

Kluczowy jest tu jednak, jak zwykle w podobnych sytuacjach, czynnik 
ludzki, a więc kompetencje nauczycieli i ich motywacja do korzystania 
z nowych mediów. Najważniejszy jest nauczyciel, jego kompetencje i świa-
domość po co, jak i kiedy korzystać z technologii informacyjno-komunika-
cyjnych. Samo wprowadzenie kosztownej technologii może przynieść skutek 
odwrotny do zamierzonego lub żaden. 

Trzeba zatem zainwestować w rozwój informatycznych kompetencji 
nauczycieli oraz zagwarantować im systematyczne, profesjonalne wsparcie 
metodyczne. Trzeba zadbać o upowszechnienie dobrych praktyk, stworzyć 
sieci współpracy nauczycieli i szkół, wdrożyć w szkołach system motywacyjny 
promujący stosowanie w pracy dydaktycznej nowych technologii oraz rezy-
gnację z metod typowych dla anachronicznego modelu tradycyjnej szkoły.

Amerykański znawca nowoczesnych technologii, Seth Godin, w wyda-
nym w 2012 r. e-booku Stop Stealing Dreams (what is school for?) dowodzi, 
że błędne, a więc i nieskuteczne podejście do rozwiązania problemu obecno-
ści narzędzi cyfrowych w szkole polega na tym, iż włącza się je do procesu 
dydaktycznego mechanicznie, tak by pasowały do tego, co było w tym pro-
cesie przedtem34. Zdaniem Godina to nie ma prawa się udać, ponieważ cha-
rakter tradycyjnej edukacji (w tym programu kształcenia) i natura techno-
logii informacyjno-komunikacyjnych są zasadniczo odmienne. Tradycyjny 
program jest ustalony, zamknięty, linearny, uporządkowany, gdy tymcza-
sem nowoczesne technologie są bardziej niestabilne, otwarte, płynne, dyna-
miczne i zmienne.

Mądrze wykorzystywane cyfrowe narzędzia mogą zmienić kulturę szkoły. 
„To pokolenie chce, aby chodzenie do szkoły było dobrą i ciekawą zabawą” – 
mówi o współczesnych uczniach Don Tapscott, kanadyjski ekspert w zakre-
sie nowych technologii. Uważa, że szkoła jest miejscem, w którym ucznio-
wie powinni nauczyć się, „jak się mają uczyć, a nie co mają wiedzieć”35.

33  Raport OECD – Inspired by technology, driven by pedagogy, Paryż 2012, s. 10.
34  S. Godin, Stop Stealing Dreams (what is school for?), Stanford 2012, s. 11.
35  D. Tapscott, Cyfrowa dorosłość: jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, przeł. P. Cypryański, 

Warszawa 2010, s. 31.
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Internet wykorzystywany w procesie dydaktycznym może być trakto-
wany jako przestrzeń, w której uczniowie współdziałają ze sobą, wspólnie 
rozwiązują problemy i nie zamykają się w swoich wirtualnych światach, 
przeciwnie – funkcjonują w ramach modelu otwartej współpracy36. Pracują 
wspólnie nad pozyskiwaniem nowych informacji, wymieniają się nimi, dzielą 
się pomysłami, wspólnie redagują teksty, planują i przeprowadzają ekspery-
menty naukowe, a następnie prezentują je na forum szkoły, pracują wspólnie 
nad projektami: naukowymi, artystycznymi czy społecznymi. Uczeń wystę-
puje w roli aktywnego twórcy nowych treści, ma też poczucie uczestnictwa 
w wartościowym, sensownym, ważnym nie tylko dla niego, działaniu.

Cyfrowe media zmieniają rolę nauczyciela, nie jest to już dostarczanie 
wiedzy, ale uczenie uczniów samodzielnego uczenia się, samodzielnego for-
mułowania pytań, udzielania na nie odpowiedzi i krytycznej oceny rezul-
tatów37. Nauczyciel traci rolę mentora, „chodzącej encyklopedii” na rzecz 
przewodnika, który potrafi  wskazać uczniom wartościowy materiał, pokie-
rować procesem skutecznej komunikacji kulturowej, mądrze katalogować 
zdobywaną wiedzę i umiejętności. Staje się „trenerem myślenia”, rozwią-
zywania problemów, współpracy. Internet nie może być traktowany przez 
szkołę jak konkurencja, przeciwnie – jak wsparcie, i to ze strony najwybit-
niejszych umysłów świata. W szkole uczeń powinien nabyć określony system 
wartości, który pozwoli mu znalezione w sieci informacje zrozumieć, zin-
terpretować i ocenić – i na tym polega nowa rola nauczyciela. Kyle L. Peck 
uważa, że w ciągu kilku najbliższych lat nauczyciele, którzy będą potrafi li 
tylko przekazywać nowe informacje, zostaną zastąpieni przez Internet jako 
duże skuteczniejsze w wypełnianiu tego zadania medium38.

Wśród cyfrowych narzędzi dydaktycznych szczególnie użyteczne są 
zapewne cyfrowe podręczniki. Słowny opis jakiegoś procesu czy zjawiska jest 
zastąpiony przez jego komputerową symulację albo fi lm. Łatwiejsza i szybsza 
jest ich aktualizacja, gdy sytuacja tego wymaga. Dobre e-podręczniki, do któ-
rych dołączone są multimedia, hiperłącza i dodatkowe materiały edukacyjne, 
dają możliwość kopiowania, edytowania fragmentów oraz umieszczania 
komentarzy; można je czytać na wielu różnych urządzeniach39. Pozwalają 
na przeszukiwanie wszystkich podręczników jednocześnie, co umożliwia 
uczniom łączenie treści z różnych dziedzin wiedzy. 

36  N. Selwyn, Education and Technology: Key Issues and Debates, London 2011.
37  K.L. Peck, Re-placing Educators: How Innovation is Changing the Teaching Role, Pennsyl-

vania 2012, s. 5.
38  Idem, Th e Evolving Role of „Teacher” in a MOOC’s and Badges World, Pennsylvania 2013.
39  G. Petty, Nowoczesne nauczanie: praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykła-

dowców i szkoleniowców, Sopot 2011.
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Zdaniem Macieja M. Sysło, autora wielu podręczników, zamiast ofero-
wać uczniom zamknięte e-podręczniki, lepiej stworzyć platformę edukacyjną 
w chmurze, z której uczeń będzie mógł korzystać w odpowiednim dla siebie 
czasie. Warto zadbać o to, by pomoce dydaktyczne, w tym podręczniki, były 
interaktywne i w pełni spersonalizowane, gdyż daje to gwarancję zaanga-
żowania ucznia dzięki dostosowaniu treści do intelektualnych możliwości 
i zainteresowań. Uczeń powinien mieć możliwość gromadzenia i przecho-
wywania swoich zasobów, tworzenia e-portfolio dla różnych adresatów, 
w tym dla nauczycieli, tak jak w serwisach społecznościowych. Zasoby te 
mogłyby pochodzić z formalnych, nieformalnych i incydentalnych form 
kształcenia i rozwijać się z uczniem na kolejnych etapach edukacji. Takie 
wirtualne środowisko kształcenia powinno być otwarte na wszelkie formy 
współpracy i komunikacji uczniów ze sobą, z nauczycielem czy ekspertem 
w określonej dziedzinie40. 

W Wielkiej Brytanii popularna jest metoda SOLE (self-organised lear-
ning environment), która polega na tym, że 4–5-osobowa grupa uczniów 
korzysta z jednego komputera z dostępem do Internetu, współpracując ze 
sobą w poszukiwaniu informacji, rozwiązywaniu problemów, wykonywaniu 
projektów. Rozwijają się wtedy nie tylko kompetencje poznawcze, ale też 
społeczne, zwłaszcza umiejętność współdziałania41.

Narzędziem umożliwiającym nauczycielowi współpracę z uczniami jest 
oprogramowanie eKlasa, które pozwala na monitorowanie uczniów oraz 
czynionych przez nich postępów, dystrybuowanie treści nauczania, dia-
gnozowanie efektów kształcenia42. Nauczyciel w trakcie lekcji na bieżąco 
sprawdza postępy uczniów. Na ekranie swojego komputera widzi, czym 
aktualnie się zajmują i jeśli któryś z nich nie radzi sobie z zadaniem, może 
mu natychmiast pomóc. eKlasa pozwala mu też zdalnie włączać lub blo-
kować komputery uczniowskie, zarządzać dostępem do Internetu i uru-
chamianymi programami, daje możliwość przeprowadzania testów wiedzy 
i umiejętności, natychmiastowego otrzymywania wyników i automatycz-
nego udostępniania ich uczniom oraz rodzicom za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub witryny internetowej. 

Nauczyciel może monitorować pulpity, monitory i klawiatury wszystkich 
uczniów w klasie i jeśli uzna za potrzebne, umożliwiać lub ograniczać ich 
dostęp do takich narzędzi, jak drukarki, skanery, komunikatory, wybrane 
strony internetowe. W dowolny sposób i w wybranej przez siebie kolejności 
może wklejać pliki tekstowe, pliki multimedialne, kopie wybranych stron 

40  M.M. Sysło, Jak pisać podręcznik XXI wieku, „Gazeta Wyborcza”, 23.10.2014.
41  N. Selwyn, Schools and Schooling in the Digital Age: a Critical Perspective, London 2011.
42  eKlasa Szkoła – Krótki Przewodnik, Warszawa 2011.
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internetowych do scenariusza lekcji i przeplatać je pytaniami, problemami, 
testami. Wbudowany w program komunikator pozwala mu na utrzymanie 
indywidualnego kontaktu on-line ze wszystkimi uczniami uczestniczącymi 
w lekcji, zapewnia też komunikację dźwiękową oraz nagrywanie ich wypo-
wiedzi. Proces uczenia się jest dzięki temu atrakcyjny i dynamiczny.

Jaką drogą pójdzie szkoła przyszłości? Ken Robinson43 przewiduje, 
że ma ona do wyboru dwie możliwości: albo stanie się integralną częścią 
świata wirtualnego ze statusem doradcy, albo miejscem, w którym prowadzi 
się debaty, odkrywa, eksperymentuje, myśli, pracuje nad projektami. Bez 
względu na to, która to będzie droga, przyszłość już się zaczęła.
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Summary

Beata Gofron
Education in digital reality

Th e main subject of the author’s considerations is the question of the valuable model of 
education in the digital world. Schools, in which pupils and teachers constitute a learn-
ing community, which have mutual access to modern Information and Communication 
Technologies, and work mostly on projects, and which communicate with one another 
on the school learning platform, are the schools of the future.





CZĘŚĆ IV

DZIECKO WOBEC PATOLOGII 
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I SYSTEMU POLITYCZNEGO
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Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Dzieciństwo, którego nie było

Dzieciństwo to okres w rozwoju człowieka, zazwyczaj zamykający się 
w czasie pierwszych kilku lat życia. Dla jednych jest to czas związany 
z dobrymi wspomnieniami i doświadczeniami, dla innych czas trudny, 
często bolesny, związany z wieloma negatywnymi przeżyciami. Czasami, 
mimo upływu lat, nie sposób zamknąć okresu dzieciństwa i uporządko-
wać wielu bardzo trudnych dziecięcych doświadczeń. Negatywne doświad-
czenia z dzieciństwa najczęściej związane są z agresją i przemocą stoso-
waną przez dorosłych wobec dziecka w rodzinie, a więc w środowisku dla 
dziecka z założenia najbliższym i najważniejszym. Traumatyczne doświad-
czenia z dzieciństwa zaburzają dalszy prawidłowy rozwój dziecka, gdyż 
ich konsekwencje rozciągają się na wszystkie następne obszary i okresy 
rozwojowe jednostki. 

Niniejszy artykuł stanowi próbę pokazania możliwych, negatywnych 
konsekwencji okresu dzieciństwa i swoistego paradoksu, który jest lub był 
doświadczeniem wielu ludzi: Kiedy jest czas dzieciństwa, to go nie ma, 
a kiedy już go nie ma, to jednak ciągle jest.  

Nie doceniamy wagi okresu dzieciństwa dla naszego rozwoju,
a przecież to czas fundamentalny

W okresie dzieciństwa, w procesie wychowania, tworzy się rdzeń przekonań 
dziecka na temat siebie i otaczającego świata. Przekonania o sobie zaczynają 
budować się w bardzo wczesnym okresie życia, kiedy proces komuniko-
wania się z otoczeniem dotyczy przede wszystkim obszaru emocji i uczuć. 
Te najwcześniejsze tworzą się na poziomie emocjonalnym, kiedy kontakt 
ze światem zewnętrznym i dorosłymi zamyka się w niewielkim kręgu osób 
– rodziców, a najczęściej ogranicza się do matki lub osoby sprawującej tę 
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funkcję. Teoria przywiązania Johna Bowlby’ego1, dotycząca wczesnodziecię-
cego przywiązania i budowania więzi, wskazuje jednoznacznie, że pierwsze 
dwa lata życia człowieka to okres szczególnej wrażliwości. Bliskość, obec-
ność, troska i dobre relacje z matką są najważniejszym fundamentem, na 
którym rozwijają się późniejsze przekonania dziecka dotyczące jego moż-
liwości, zdolności czy umiejętności. Dobre relacje z matką budują poczu-
cie bezpieczeństwa i są źródłem pozytywnych uczuć u dziecka. Brak troski 
i miłości powoduje, że dziecko doświadcza uczucia samotności, izolacji 
i odrzucenia, co potwierdzają badania nad depresją anaklityczną czy cho-
robą sierocą2. Niejednoznaczne i nieprzewidywalne relacje matki z dzieckiem 
budują u dziecka przekonanie, że to ono jest winne temu, że nie potrafi  speł-
nić oczekiwań matki, i że jeżeli tylko będzie starało się dostatecznie mocno, 
to zasłuży na uwagę i troskę matki (lub innego dorosłego pełniącego jej rolę). 

Autorzy różnych teorii w psychologii są zgodni, że powstanie silnych 
związków emocjonalnych z matką lub inną osobą sprawującą rolę matki 
w najwcześniejszym okresie dzieciństwa ma decydujące znaczenie dla pra-
widłowego rozwoju dziecka, wywiera istotny wpływ na całe życie człowieka 
i kształtuje cały jego życiowy scenariusz. Rozwój społeczny i emocjonalny 
dziecka w tym czasie ma kilka szczególnych cech różniących go od póź-
niejszych okresów rozwojowych:

– świat dziecka ogranicza się do wąskiego grona kilku osób znaczących: 
matki, ojca i rodzeństwa;

– kontakty z osobami znaczącymi z tego okresu mają silny i długotrwały 
wpływ na dalsze etapy rozwoju i funkcjonowania dziecka;

– relacje emocjonalne nawiązywane we wczesnym dzieciństwie z oso-
bami znaczącymi, szczególnie matką, są bardzo silne3.

Stworzenie więzi z najważniejszymi dla dziecka osobami (rodzice, opie-
kunowie) jest kluczowym aspektem rozwoju, decydującym o prawidłowym 
funkcjonowaniu dziecka. W sytuacji, kiedy nie powstają prawidłowe więzi, 
dziecko nie może zaspokoić swojej potrzeby zależności w relacji rodzic – 
dziecko i w konsekwencji nie ma możliwości nauczenia się prawidłowego 
rozpoznawania i wyrażania swoich uczuć i emocji. Brak dobrego kontaktu 

1  Pełne opracowanie teorii zawiera wydana w latach 1969–1980 trylogia Attachment and Loss 
(Attachment and Loss, t. 1: Attachment, New York 1969; t. 2: Separation: Anxiety and Anger, 
New York 1973; t. 3: Loss, New York 1980). Zob. też: J.E.M. Bowlby, Przywiązanie, przeł. 
M. Polaszewska-Nicke, Warszawa 2007, s. 16–18. 

2  Przywiązanie: ujęcie interdyscyplinarne, red. R. Zazzo, przeł. T. Gałkowski, Warszawa 1978, 
s. 27–67; H. Segal, Wprowadzenie do teorii Melanie Klein, przeł. Ł. Penderecki, Gdańsk 
2005, s. 92 i nast.

3  R. Vasta, M.M. Haith, S.A. Miller, Psychologia dziecka, przeł. M. Babiuch, Warszawa 1995, 
s. 444.
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emocjonalnego z matką (rodzicem) powoduje stan dezorientacji u dziecka 
i powstanie swoistego rodzaju „dysfunkcji emocjonalnej” w zakresie prawi-
dłowego rozpoznawania swoich uczuć i emocji. Dobra jakość relacji z matką 
(rodzicem) w najwcześniejszym okresie dzieciństwa buduje u dziecka dwa 
zasadnicze przekonania dotyczące własnej osoby: „Jestem ważny/ ważna!” 
i „Czuję się bezpiecznie, moje potrzeby są zaspokajane”. To niezwykle 
istotny przekaz dla dalszego rozwoju dziecka.

Rozwój nowych technologii pozwolił neurologom na obserwację 
wewnętrznej struktury mózgu niemowlęcia i tworzących się połączeń 
w wyniku oddziaływania określonych stymulacji. Allan Schore przedsta-
wił wielopoziomowe powiązanie ufnej relacji dziecka z matką z rozwo-
jem poszczególnych struktur mózgowych małego dziecka. Zdaniem autora 
wiele wskazuje na to, że połączenia synaptyczne, powstające w tym czasie 
w prawej półkuli mózgowej małego dziecka, związane są bezpośrednio 
z doświadczeniami więzi z matką. Rozwój mózgu dziecka następuje sko-
kowo i ok. drugiego miesiąca życia system nerwowy niemowlęcia osiąga 
zdolność przetwarzania informacji wzrokowych, które umożliwiają odczy-
tanie mimicznej ekspresji emocji rodzica (najczęściej matki)4. Naukowcy 
twierdzą, że traumatyczne przeżycia wczesnego okresu dzieciństwa mogą 
zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie struktur nerwowych mózgu dziecka. 
Nadmierny poziom neurohormonów związany ze stresem, który przeżywa 
dziecko na skutek zaniedbania czy krzywdzenia w rodzinie, upośledza funk-
cje poznawcze i procesy związane z przetwarzaniem informacji w pamięci. 
Znajomość jakości wczesnych więzi uczuciowych w kontekście ich wpływu 
na społeczne i emocjonalne funkcjonowanie dziecka jest podstawą do wyja-
śnienia i zrozumienia różnorodnych nieprawidłowości i problemów wystę-
pujących w zachowaniu dzieci w różnych okresach i etapach życia5. 

Dzieciństwo to czas fundamentalny dla prawidłowego rozwoju każdego 
człowieka. Doświadczenia dzieciństwa mają decydujący wpływ na jakość 
funkcjonowania człowieka na kolejnych etapach życia, ponieważ dzieciństwo 
jest czasem budowania uczucia bliskości i ufności, poczucia bezpieczeństwa, 
dobrych relacji ze sobą i światem zewnętrznym oraz wiary w siebie i swoje 
możliwości w procesie poznawania świata i uczenia się6. 

4  A.N. Schore, Th e eff ects of a secure attachment relationship on right brain development, 
aff ect regulation and infant mental health, „Infant Mental Health Journal” 2001, t. 22, s. 7–66.

5  B.A. van der Kolk, Th e body keeps the score: Approaches to the psychobiology of posttrau-
matic stress disorder, w: Traumatic stress: Th e eff ects of Overwhelming Experience on Mind, 
Body and Society, red. B.A. van der Kolk, A.C. McFarlane, L. Weisaeth, New York 1996, 
s. 214–241.

6  J. Bradshaw, Zrozumieć rodzinę, przeł. H. Szczepańska, Warszawa 1994, s. 6–10.
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„Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda 
nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób”7

Obecnie coraz większym problemem społecznym stają się destrukcyjne 
zachowania człowieka, takie jak: agresja, przemoc czy depresja, które doty-
czą coraz większej części populacji. Szukając przyczyn narastających pro-
blemów społecznych i zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, zwrócono 
uwagę na rodzinę jako podstawową komórkę społeczną. Analizowano m.in. 
jej strukturę, status społeczny, pełnione role, zdolność do budowania więzi 
czy reakcji na trudne sytuacje8. Analizy pokazują obraz rodziny z róż-
nych perspektyw, co pozwala na pełniejsze zrozumienie specyfi ki funk-
cjonowania dziecka w określonej strukturze rodzinnej i wpływu systemu 
rodzinnego na proces formowania i rozwoju podstawowych cech osobo-
wości dziecka. Okazuje się, że rodzina to dynamiczny system społeczny9 
ze swoimi prawami i regułami, który jest podstawowym środowiskiem roz-
woju człowieka i kształtowania się każdego ludzkiego istnienia. Oddziałuje 
z niewiarygodną i niewyobrażalną siłą na rozwijające się dziecko, nakłada-
jąc się na jego wyposażenie genetyczne, aby ukształtować niepowtarzalną 
ludzką osobowość. 

Obecnie coraz częściej mówi się o kryzysie rodziny i problemach zwią-
zanych z jej funkcjonowaniem. Rodzina jest częścią społeczeństwa, zatem 
kryzys w rodzinie ma wpływ na jakość funkcjonowania całego społeczeń-
stwa. Coraz więcej rodzin można określić mianem rodzin dysfunkcyjnych10, 

7  L. Tołstoj, Anna Karenina, przeł. K. Iłłakowiczówna, Kraków 2012, s. 9.
8  Wymiary dzieciństwa: problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie, 

red. J. Bińczycka, B. Smolińska-Th eiss, Kraków 2005, s. 138; J. Brągiel, Zagadnienia przemocy 
wobec dziecka w rodzinie, w: S. Kawula, J. Brągiel, A. Janke, Pedagogika rodziny: obszary 
i panorama problematyki, Toruń 1998, s. 263–284; G. Gajewska, Rodzina w etiologii nie-
dostosowania społecznego dzieci i młodzieży wyznacznikiem zintegrowanej i wieloaspektowej 
profi laktyki wychowawczej w środowisku zamieszkania, w: Ciągłość i zmiana w obszarze 
profi laktyki społecznej i resocjalizacji, red. D. Rybczyńska, t. 1, Kraków 2003, s. 111–132; 
J. Izdebska, Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku: niepokoje i nadzieje, Białystok 2000, 
s. 29–31.

9  J. Bradshaw, Zrozumieć rodzinę…, s. 33.
10  Problem ten był przedmiotem analiz m.in.: ibidem; J. Brągiel, op. cit.; T.L. Cermak, 

J. Rutzky, Czas uzdrowić swoje życie, przeł. J. Pasternak-Winiarska, Warszawa 1998; H. Cudak, 
Zagrożenia emocjonalne i społeczne dzieci z rodzin rozwiedzionych, Toruń 2010; K. Kmie-
cik-Baran, Młodzież i przemoc: mechanizmy socjologiczno-psychologiczne, Warszawa 2000; 
M. Kucińska, DDA, czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików, w: Gdzie się podziało moje dzieciń-
stwo: o dorosłych Dzieciach Alkoholików, red. P. Żak, Kielce 2003; H. Marczak, Dzieci 
z rodzin dotkniętych alkoholizmem, ich sytuacja psychiczna i formy pomocy, w: Młodzież 
a współczesne dewiacje i patologie społeczne: diagnoza, profi laktyka, resocjalizacja, red. 
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a rodzicielska dysfunkcja przejawia się na wiele sposobów. O rodzinie dys-
funkcyjnej można mówić, kiedy rodzice z jakiś względów nie pełnią lub nie 
są w stanie pełnić w prawidłowy sposób swoich ról rodzicielskich. Rodzice 
dysfunkcyjni to tacy, którzy:

– są uzależnieni od różnego rodzaju nałogów (alkohol, hazard, seks, 
praca, zakupy itp.);

– są nieobecni w życiu dziecka z powodu: wyjazdu, choroby i innych; 
– krzywdzą swoje dzieci, stosując względem nich agresję i przemoc;
– zaniedbują swoje dzieci z powodu braku miłości i związanej z nią troski. 
Często są to rodzice, którzy mimo obecności fi zycznej są nieobecni psy-

chicznie i emocjonalnie w życiu dziecka. Swoją nieobecnością krzywdzą 
dziecko, wywołując u niego niepewność, nieufność, lęk i zagubienie pro-
wadzące często do tragicznych skutków w życiu dorosłym.

„Jedna z pułapek dzieciństwa polega na tym, że nie trzeba 
rozumieć, by czuć. Kiedy rozum zdolny jest pojąć, 

co się wydarzyło, rany w sercu są już zbyt głębokie”11

W rodzinach dysfunkcyjnych zostaje zagubione prawdziwe „ja” dziecka, 
które jest istotą tożsamości każdego człowieka. Dziecko buduje dysfunk-
cyjną/ nieprawdziwą tożsamość, która jest wynikiem braku poszanowania 
i przestrzegania indywidualnych granic każdego z członków rodziny, pre-
sji nieustannej kontroli wszystkich interakcji, uczuć i zachowań. W rodzi-
nie dysfunkcyjnej wszyscy członkowie rodziny odrzucają własne indywi-
dualne granice na rzecz podtrzymania funkcjonowania systemu rodziny: 
„Odrzucenie granic ego jest równoznaczne odrzuceniu własnej tożsamo-
ści”12. W dysfunkcyjnym systemie rodzinnym dziecko nie ma możliwości 
kształtowania i rozwoju własnych, indywidualnych granic. Dlatego uczy 
się braku szacunku do siebie i braku poczucia wartości własnej osoby. 
Niewykształcenie się poczucia indywidualnych granic i powtarzające się 
negatywne doświadczenia w ważnych dla dziecka obszarach – poczucie 
bezpieczeństwa, przywiązanie/ ufność, relacje, wiara w swoje możliwości – 

S. Kawula, H. Machel, Toruń 1998; M. Ryś, Rodzinne uwarunkowania psychospołecznego 
funkcjonowania Dorosłych Dzieci Alkoholików, Warszawa 2007; J. Sztumski, Społeczne 
uwarunkowania przemocy, w: Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transfor-
macji ustrojowej, red. J. Papież, A. Płukis, Toruń 1998. 

11  C.R. Zafón, Cień wiatru, przeł. B. Fabjańska-Potapczuk, C. Marrodán Casas, Warszawa 
2005, s. 42. 

12  J. Bradshaw, Zrozumieć rodzinę…, s. 94.
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powodują, że dziecko buduje niezwykle trwały, nieprawdziwy obraz własnej 
osoby i ten obraz staje się rzeczywistym „ja” dziecka13. 

Indywidualna wartość dziecka jako rozwijającej się jednostki zostaje 
wyparta i zastąpiona narzuconą mu przez system rodzinny rolą, np.: boha-
tera, buntownika, zagubionego dziecka czy zastępczego rodzica14. Role 
w rodzinie dysfunkcyjnej są wywołane przez potrzeby rodziny jako systemu. 
Dla utrzymania równowagi systemu rodzinnego dziecko jest zmuszone do 
odgrywania określonej roli, która niszczy jego indywidualny potencjał roz-
wojowy. Jak pisze John Bradshaw: „Role są sposobem przeżycia trudnych 
do wytrzymania sytuacji w rodzinie dysfunkcjonalnej”15. Z czasem przyjęta 
rola staje się fałszywą tożsamością dziecka, a system rodzinny skutecznie 
rozwija ją i utrwala. 

Dla dziecka rodzic jest całym światem i ma moc równą Bogu, 
ale jak zasłużyć na uwagę i miłość istoty boskiej?

W rodzinie dysfunkcyjnej skupienie uwagi rodziców na dziecku i jego pro-
cesie rozwoju jest niemożliwe, ponieważ sami rodzice są prawdopodobnie 
częścią wielopokoleniowego schematu rodziny dysfunkcyjnej, w którym nie 
ma miejsca na troskę o dziecko. Dlatego fundamentalne potrzeby rozwo-
jowe dziecka nie mogą być i nie są zaspokajane. W rodzinie dysfunkcyjnej 
naturalny potencjał rozwijającego się dziecka nie jest zauważany. Dziecko 
nie może w naturalny sposób wyrażać swojego niepokoju, lęku czy obaw, 
jak również swojej radości i zadowolenia. Od najważniejszych dla niego 
osób otrzymuje natychmiastową, zgodną z regułami rodzinnego systemu, 
negatywną ocenę swojego zachowania, odbiera też często sprzeczne dla 
niego komunikaty. Dziecko nie uczy się naturalnej, właściwej komunika-
cji z dorosłym w zakresie uczuć i emocji. Nie ma możliwości nauczenia 
się i rozwinięcia zaufania do własnych myśli i uczuć oraz wyrażania ich 
w naturalny sposób. Uczy się braku zaufania do siebie i obowiązku reali-
zowania nie własnych, lecz cudzych potrzeb. Za wszelką cenę chce więc 
spełniać potrzeby rodziców. 

Funkcjonowanie w niespójnej, wręcz absurdalnej rzeczywistości rodzin-
nej wprowadza dziecko w stan zupełnej dezorientacji, zagubienia i emo-
cjonalnego odrętwienia. Dziecko zaczyna szukać winy w sobie i obwiniać 
siebie za brak uwagi czy troski ze strony rodziców. Stan jego uczuć można 

13  Ibidem, s. 92–94.
14  Ibidem, s. 85–87.
15  Ibidem, s. 87.
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wyrazić następująco: „Jeżeli nie mogę mieć moich uczuć, moich potrzeb, 
moich myśli, moich pragnień coś musi być we mnie złego. Muszę mieć 
jakąś skazę jako osoba. Jestem mniej warty niż czas i uwaga moich rodzi-
ców. Jestem bezwartościowy”16. To kolejny krok w procesie budowania 
nieprawdziwej tożsamości i negatywnego przekonania o sobie. Dziecko 
odcina się od swoich prawdziwych uczuć, rozwija i utrwala nieprawdziwe 
„ja”. W dysfunkcyjnej rodzinie dziecko jest zaniedbywane emocjonalnie, 
jego doświadczenia i potrzeby rozwojowe nie są analizowane, adekwatnie 
klasyfi kowane i uwzględniane w procesie komunikowania się wszystkich 
członków rodziny. W rodzinach dysfunkcyjnych proces komunikowania 
się jest zaprzeczeniem prawidłowego procesu komunikowania się, dziecko 
często doświadcza niejasnych i niespójnych komunikatów płynących od 
rodziców. Przekaz werbalny rodzica jest często niespójny z przekazem 
emocjonalnym. Dziecko przede wszystkim odczytuje ton głosu i wyraz 
twarzy dorosłego, które są niespójne z wypowiadanymi przez niego sło-
wami. U dziecka powstaje poczucie dysonansu emocjonalnego, które rozwija 
i utrwala impulsywne (wynikające z braku jednoznacznej oceny) reakcje 
i zachowania w wielu różnych sytuacjach17.

Znowu kolejny krok do tworzenia nieprawdziwego przekonania o sobie: 
„to ja jestem winny/a, to moja wina, że rodzic jest zły, smutny, że się nie 
odzywa, że krzyczy, że nie patrzy na mnie”. Konsekwencje niespójnej i nie-
jasnej komunikacji w relacji rodzica z dzieckiem można porównać do kuli 
śnieżnej, która toczy się ze zbocza, staje się coraz większa w miarę rozwoju 
dziecka i ma coraz bardziej destrukcyjny wpływ na jego rozwój. 

W świecie dziecka rodzice są najważniejsi: przez lata idealizuje ich posta-
cie, wierząc w ich nadzwyczajne zdolności i przymioty umysłu. Dziecięce 
wyobrażenia na temat rodziców biorą się z przekonania, że rodzic może 
wszystko: obronić przed niebezpieczeństwem, pozwolić na zakup wyma-
rzonej rzeczy czy zabrać na wycieczkę. W dziecięcym przekonaniu wystar-
czy spełnić oczekiwania rodzica, a spełnią się wszystkie marzenia. Badania 
potwierdzają, że im bardziej rodzice krzywdzą lub zaniedbują swoje dziecko, 
tym silniej działają jego nieświadome mechanizmy obronne i sprawiają, 
że obarcza siebie winą za niezrozumiałe dla niego zachowania rodziców18. 
Każdy nieprzewidywalny i niezrozumiały wybuch złości, gniewu czy agresji 
rodzica dziecko odnosi do swojego aktualnego zachowania: „to dlatego, że 
ja jestem niegrzeczny/a, nie zjadłem/am obiadu, zabrudziłem/am ubranie…” 

16  Ibidem, s. 76.
17  Ibidem, s. 80–84.
18  R. Firestone, J. Catlett, Dlaczego nam tak trudno żyć, przeł. J. Kotlicka, Warszawa 1995, 

s. 18 i nast. 
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Dlatego ciągle się stara być grzecznym, zjeść obiad i nie zabrudzić ubrania. 
I jeśli nawet uda mu się spełnić wszystkie aktualne oczekiwania rodzica, 
to pojawiają się następne i następne. Dziecko stara się coraz bardziej i nie 
jest w stanie sprostać w swojej dziecięcej ocenie oczekiwaniom rodziców. 
W końcu staje się „samym staraniem się”. 

W rodzinie dysfunkcyjnej sprostanie oczekiwaniom rodziców jest nie-
możliwe, ponieważ są one nieprzewidywalne, komunikacja – niespójna 
i niejasna, a zachowania rodziców – impulsywne. Nie można zasłużyć żadną 
miarą na uwagę istoty boskiej: 

„[…] kiedy czeka się godzinami na matkę, a kiedy przyjdzie, trzeba 
umiejętnie schodzić jej z drogi, bo jest się winnym wszystkiemu, co matce 
nie udało się w ciągu dnia..., 

[…] kiedy słucha się kłótni i awantur rodziców i trzeba uważać, aby nie 
narazić się na ich agresję…,

[…] kiedy ma się 4 lata i trzeba uciekać przed pijanym ojcem i jeszcze 
zabrać ze sobą młodszą siostrę…,

[…] kiedy trzeba nie płakać, kiedy rodzic coś obiecał i kolejny raz zapo-
mniał, i kolejny raz nie dotrzymał słowa19. 

Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych niosą bagaż doświadczeń, który je prze-
rasta i obciąża na bardzo długo. To dzieci, którym nikt nigdy nie powiedział, 
że są ważne tylko dlatego, że są, na które nikt nie zwracał uwagi i nikt nie 
liczył się z ich potrzebami i uczuciami. Dzieci, które nauczyły się rezygno-
wać z własnych potrzeb, bo i po co pragnąć, skoro nikt nigdy niczego im 
nie ofi arował. Nauczyły się liczyć tylko na siebie. Dzieci samowystarczalne20. 
Doświadczenia dziecka wychowywanego w rodzinie dysfunkcyjnej są źró-
dłem „czarnej dziury”, którą dziecko nosi w sobie, i która determinuje jego 
przyszłe, zazwyczaj złe wybory, uniemożliwiając korzystanie ze swojego 
potencjału rozwojowego i czerpanie radości z życia. 

Dziecięca idealizacja rodziców i swojej rodziny funkcjonuje w niezmien-
nym stanie przez długie lata i dopiero w okresie dorastania może nastąpić 
weryfi kacja niektórych postaw rodziców, zasad i reguł domu rodzinnego. 
Niekiedy najpierw trzeba stać się dorosłym, aby móc poradzić sobie z trud-
nymi dziecięcymi doświadczeniami i zweryfi kować obraz dobrych i chro-
niących dziecko rodziców. Trzeba długiego i trudnego czasu budowania 
świadomości, aby stawić czoła demonom z dzieciństwa i je pokonać. 

19  Wypowiedź anonimowej dorosłej osoby na temat jej dzieciństwa.
20  M. Kucińska, op. cit., s. 25–76.
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„Mamy w sobie tak bardzo bolesne i niechciane miejsca, 
że ilekroć zdarzy się ich dotknąć – rzucamy się do ucieczki”21 

Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej przechodzi kolejne etapy rozwojowe i staje 
się dorosłym, ale powtarza w nieskończoność wyuczony w dzieciństwie 
sposób reagowania i funkcjonowania w wielu sytuacjach. Pogłębia koleiny 
utartych schematów zachowania w sytuacjach, które zawierają nawet cień 
podobieństwa do tych, których kiedyś doświadczało. Działa wtedy szybko, 
automatycznie i bez zastanowienia, odtwarzając znane sekwencje wyuczo-
nych reakcji, zapisane na twardym dysku umysłu emocjonalnego. Schematy 
reagowania i działania wyuczone w wielu sytuacjach w dzieciństwie są ciągle 
obecne. Przyswojone w dzieciństwie zasady niespójnej i niejasnej komuni-
kacji są barierą trudną do pokonania w budowaniu relacji z innymi ludźmi. 
Nieprawdziwa tożsamość i rola narzucone przez rodzinę dysfunkcyjną unie-
możliwiają wiarygodną ocenę własnych kompetencji i umiejętności, a prze-
konanie o braku własnej wartości nie pozwala na podejmowanie życiowych 
wyzwań i zabiera radość z każdego działania. 

W wielu różnych opracowaniach i publikacjach prezentowany jest pro-
blem zależności między wychowywaniem się w rodzinie dysfunkcyjnej 
a obniżonym poczuciem własnej wartości, zaburzonym poczuciem własnego 
„ja” czy trudnościami w procesie komunikowania się w różnego typu rela-
cjach22. Najszerzej problem ten został przedstawiony i przeanalizowany na 
przykładzie rodzin dysfunkcyjnych z problemem alkoholowym. 

Z badań przeprowadzonych w grupach Dorosłych Dzieci Alkoholików 
(DDA)23 wynika jednoznacznie, że dziecko wychowywane w rodzinie z pro-
blemem alkoholowym doświadcza wielu negatywnych, traumatycznych 
zdarzeń, które ograniczają jego rozwój w różnych obszarach i powodują 
destrukcyjne skutki w jego życiu dorosłym. Rodziny z problemem alkoho-
lowym są czytelnym wzorcowym przykładem funkcjonowania wszystkich 
rodzin dysfunkcyjnych. W rodzinach tych obowiązują negatywne wzory 
zasad i reguł wychowania dzieci, których konsekwencją są zaniedbanie 
dziecka i odwrócona sekwencja relacji rodzic – dziecko. Według Bradshawa: 

21  P. Cziedryn, Zacznij tu gdzie jesteś, przeł. M. Góralczyk-Przychocka, Kraków 2004, s. 15.
22  Problematykę tę poruszają m.in.: J. Bradshaw, Toksyczny wstyd, przeł. H. Grzegołowska-

-Klarkowska, Warszawa 1997; M. Kucińska, op. cit.; P. McConnell, Po deszczu jest słońce: 
poradnik terapeutyczny dla dorosłych dzieci alkoholików, przeł. E. Oświecimska, Gdańsk 
1996; M. Ryś, Rodzinne uwarunkowania…; J.G. Woititz, Wymarzone dzieciństwo, przeł. 
M. Przylipiak, Gdańsk 1994.

23  M. Ryś, Role pełnione w rodzinie z problemem alkoholowym a poczucie własnej wartości 
i relacje interpersonalne z najbliższymi u Dorosłych Dzieci Alkoholików, „Kwartalnik 
Naukowy” 2011, nr 4(8), s. 93–130.
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„To dziecko musi troszczyć się o swoich rodziców. Nikt nie troszczy się 
o nie. Przez zaniedbanie zostaje zniszczona wspaniałość i unikatowość, która 
charakteryzuje każde ludzkie dziecko. Dziecko staje się samotne i wyalieno-
wane”24. Jest to tym bardziej niezrozumiałe, że dzieje się w rodzinie, która 
jest podstawową przestrzenią dla rozwoju człowieka. Jej specyfi ka wynika 
z relacji pomiędzy członkami rodziny. Rodzina na długo pozostaje podsta-
wowym miejscem nauki i rozwoju dziecięcej potrzeby zależności, budowania 
więzi, rozpoznawania swoich uczuć i emocji, sprawdzania granic, doświad-
czania uczucia akceptacji i bezwarunkowej miłości. Prawidłowo rozwinięte 
zdolności w zakresie rozwoju emocjonalnego stanowią podstawę budowania 
i rozwoju prawdziwej tożsamości dziecka, spójnej z jego przekonaniami, 
opartej na prawidłowym systemie wartości przekazywanym i pielęgnowa-
nym w systemie tradycji rodzinnej. 

Przeciwieństwem rodziny dysfunkcyjnej jest rodzina funkcjonalna, 
która tworzy przestrzeń dla pełnego i prawidłowego rozwoju jednostki. 
Wiele rodzin z różnych powodów nie tworzy tej pozytywnej przestrzeni. 
Konsekwencją tego jest budowanie przez dziecko nieprawdziwej tożsamo-
ści, która tworzy się i rozwija na gruncie nieprawidłowych więzi rodzin-
nych i procesu budowania fałszywych przekonań o sobie i swoich relacji ze 
światem zewnętrznym. W rodzinach dysfunkcyjnych procesy te przebiegają 
w atmosferze niespójnej i niejasnej komunikacji, co uniemożliwia pozyska-
nie informacji, które pozwoliłyby wydostać się jednostce z obowiązującego 
systemu rodzinnego. 

Złożony proces rozwoju człowieka ma wiele etapów, a każdy z obszarów 
formującej się osobowości rozwija się w określonym rytmie, tempie i cza-
sie, tworząc niepowtarzalny, indywidualny wzór. Dzieciństwo, tak jak każdy 
z etapów rozwoju jednostki, powinno mieć swój czas i miejsce i nie zakłócać 
następnych etapów rozwojowych bagażem negatywnych doświadczeń. Jeśli 
skutki negatywnych doświadczeń z dzieciństwa są ciągle obecne i zakłócają 
funkcjonowanie jednostki w teraźniejszości, to potrzebny jest wgląd w czas 
dzieciństwa i jego wnikliwa analiza. Jeśli ten proces zostanie rzetelnie prze-
prowadzony, to może zostać złamany paradoks, który jest źródłem cierpie-
nia dziecka, polegający na tym, że nie ma dzieciństwa, kiedy jest jego czas, 
a kiedy już minie, to jednak ciągle jest. Istnienie tego paradoksu stanowiło 
powód napisania niniejszego artykułu. 

Wgląd i potrzeba weryfi kacji prawdziwości i słuszności swoich postaw 
i przekonań w obszarze jednostkowym i rodzinnym jest koniecznym warun-
kiem do budowania prawdziwej tożsamości i dalszego, prawidłowego 
rozwoju jednostki. Rzetelna analiza i porządkowanie swoich dziecięcych 

24  J. Bradshaw, Zrozumieć rodzinę..., s. 8.
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uwarunkowań stanowi bardzo trudny i bolesny proces. Trzeba wrócić 
i znowu przeżyć rozpacz, która zmusiła dziecko do zamrożenia swoich 
uczuć i odcięcia się od nich, kiedy ból stał się nie do zniesienia. Tylko taka 
droga umożliwia wydostanie się z paradoksu niekończącego się dzieciństwa 
i pozwala budować coraz pełniejsze poczucie wewnętrznej wolności. Wielu 
skrzywdzonych i zaniedbywanych w dzieciństwie ludzi nie jest w stanie spo-
tkać się ponownie z cierpieniem doznanym w tym czasie, ponieważ rany są 
zbyt głębokie, a proces zniszczenia zbyt ogromny. 

Kiedy proces zniszczenia jest zbyt wielki…

Mówiąc o negatywnych konsekwencjach wychowywania dziecka w rodzi-
nie dysfunkcyjnej, trzeba zaznaczyć, że ich skala może być bardzo różna 
w zależności od stopnia „ciężkości” doświadczonej w okresie dzieciństwa 
przemocy fi zycznej lub psychicznej, a także indywidualnych cech jednostki 
(w tym uwarunkowanych genetycznie). Negatywne konsekwencje mogą 
ograniczać się do niektórych obszarów funkcjonowania jednostki, pozostać 
nierozpoznane i nieuświadomione, i tylko nieznacznie wpływać na jakość 
życia lub przeciwnie, obejmować całą osobowość i praktycznie uniemożli-
wiać normalne życie.

Szkodliwy wpływ doświadczeń o charakterze nadużycia czy przemocy 
w okresie dzieciństwa na rozwój człowieka, w tym na różne późniejsze 
problemy zdrowia psychicznego, jest dobrze udokumentowany. Diagnoza 
zaburzeń zdrowia psychicznego jest zwykle stawiana dopiero w wieku doro-
słym, długo po tym, kiedy miały miejsce doświadczenia, które uważa się za 
ich bezpośrednią przyczynę. Badania wykazują, że zaburzenia osobowości 
typu borderline (Borderline Personality Disorder – BPD) i zaburzenia stresu 
pourazowego u dorosłych (Posttraumatic Stress Disorder – PTSD) mają swój 
początek w nadużyciach lub przemocy doświadczanych w dzieciństwie. 
Dzieci, które były maltretowane lub wykorzystywane, są obciążone ryzykiem 
wystąpienia wielu problemów dotyczących zdrowia psychicznego, w tym 
zaburzeń dysocjacyjnych tożsamości (Dissociative Identity Disorder – DID), 
ciężkiej depresji, skłonności samobójczych, fobii lękowych, nerwic, skłon-
ności do nadużywania różnych substancji psychoaktywnych oraz zaburzeń 
o cechach borderline, które częściowo lub całkowicie określają psycholo-
giczne funkcjonowanie jednostki przez dłuższy czas. Przypadki psychopa-
tologii, związane z przemocą fi zyczną i seksualną doświadczaną w dzie-
ciństwie, są znane i dokumentowane przez lekarzy w ostatnim stuleciu. 
Raporty i badania kliniczne wskazują, że doświadczenie przemocy fi zycznej 
i seksualnej w dzieciństwie wśród osób dorosłych ze stwierdzoną chorobą 
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psychiczną jest bardziej powszechne, niż wcześniej podejrzewano25. Rozpo-
znaje się różnego stopnia zaburzenia – od Attention Defi cit Hyper activity 
Disorder (ADHD) i biernego wycofania się z aktywnego środowiska po 
wiele zaburzeń osobowości, jak osobowość wielokrotna (Multiple Personality 
Disorder – MPD), ciężkie zaburzenie dysocjacyjne charakteryzujące się 
zaburzeniami zarówno tożsamości, jak i pamięci – stanowiące pourazową, 
adaptacyjną odpowiedź na strach i ból spowodowane przytłaczającym ura-
zem, najczęściej nadużyciem czy przemocą26. 

* * *

Od kilku lat problem krzywdzenia i zaniedbywania dzieci przez rodzi-
ców lub opiekunów stał się tematem badań, dyskusji, wielu publikacji27 
i raportów28. Doświadczenia okresu dzieciństwa są odkrywane, nazywane 
i w licznych przypadkach, dopiero po wielu latach porządkowane. Coraz 
częściej traumatyczne doświadczenia okresu dzieciństwa stają się tematem 
nie tylko badań naukowych, ale również literatury, fi lmu, reportażu czy 
sztuki. Powstaje odpowiedni klimat do pokazywania prawdziwych, czyli 
bardzo zróżnicowanych obrazów dzieciństwa i dziecięcych doświadczeń. 

Zaniedbywanie dziecka w rodzinie przejawia się w bardzo różnych 
i często niezwykle traumatycznych doświadczeniach. Jest to zawsze dramat 
dziecka. To również jeden z najbardziej poważnych problemów społecz-
nych, które wymagają podejmowania systemowych środków zaradczych. 
Świadczy o tym raport Rzecznika Praw Dziecka z 2012 r., dotyczący prze-
mocy wobec dziecka w rodzinie29. Wydaje się, że nadszedł wreszcie czas 

25  A.C. Hulett, J.J. Freyd, P.A. Fisher, Dissociation in middle childhood among foster children 
with early maltreatment experiences, „Child Abuse & Neglect”, II 2011, t. 35 (2), s. 123–126; 
K. Shipman, H. Taussig, Mental health treatment of child abuse and neglect: the promise 
of evidence-based practice, „Pediatric Clinics of North America”, IV 2009, t. 56 (2), s. 417–
428; S.L. Toth, E. Pickreign Stronach, F.A. Rogosch, R. Caplan, D. Cicchetti, Illogical 
thinking and thought disorder in maltreated children, „Journal of the American Academy 
of Child Adolescent Psychiatry”, VII 2011, t. 50 (7), s. 659–668. 

26  M. Waseem, Dissociative Identity Disorder, I 2014, Chief Editor: C. Pataki, MD, http://
emedicine.medscape.com/article/916186-overview (dostęp: 26.05.2015). 

27  B. Smolińska-Th eiss, Rozwój badań nad dzieciństwem – przełomy i przejścia, „Chowanna” 
2010, R. 63 (66), t. 1 (34): Dzieciństwo – Witraż bolesny, red. E. Jarosz, s. 13–26; T. Pilch, 
Miliard dzieci bez szczęścia, „Chowanna” 2010, R. 63 (66), t. 1 (34): Dzieciństwo – Witraż 
bolesny, red. E. Jarosz, s. 41–48. 

28  P.S. Pinheiro, World Report on Violence against Children, Genewa 2006. 
29  E. Jarosz, A. Nowak, Dzieci ofi ary przemocy w rodzinie: raport Rzecznika Praw Dziecka: funk-

cjonowanie znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Warszawa 2012, 
brpd.gov.pl/sites/default/fi les/dzieci_ofi ary_przemocy_w_rodzinie.pdf (dostęp: 26.05.2015).
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na długo oczekiwane zmiany w praktyce wychowawczej odnoszącej się do 
najważniejszego okresu rozwojowego, jakim jest dzieciństwo.
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Summary

Ewa Muszyńska
A non-existent childhood

Th is article presents the problems and consequences which result from raising a child in 
a dysfunctional family, and which usually infl uences all further stages of an individual’s 
development. Th e lack of parental care, and emotional, physical or sexual abuse, which 
are prevalent among dysfunctional families, involve various kinds of frequently traumatic 
experiences. Childhood traumatic experiences disturb the proper development of the 
individual, who, despite the passage of time, is unable to cope with numerous diffi  cult 
experiences from the past and get his or her life in order. Resolving tough childhood 
experiences involves a very diffi  cult reviewing process of false personal inner convictions 
which were built in the past and since then have had a destructive infl uence on the 
individual’s life. Th e article also shows the mechanism of building up a child’s false 
identity, when raised in a dysfunctional family, and the consequences of it developing
into serious and complex mental disorders in adult life.
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Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dzieci „pozbawione wolności” – rodzina 
a zaburzenia w zachowaniu współczesnego dziecka 

na przykładzie podopiecznych schronisk 
dla nieletnich. Studium przypadku

„Mówić o młodym człowieku dobrze, 
odkrywać w nim dobro – to najlepszy sposób 
na uskrzydlanie go do lotu. 
Oczywiście nie można czynić tego bezkrytycznie. 
Ale jeśli młody człowiek od lat nie słyszał 
od rodziców, nauczycieli, ani nawet od księży, 
że coś umie, że potrafi , że jest super, 
to jak ma wierzyć w siebie. Dobro rodzi dobro”.

(Ks. K. Pawlina, Młodzi w parafi i: problemy 
i wyzwania, Warszawa 2015, s. 52)

Wprowadzenie

Szczególna dbałość o prawidłowy rozwój dziecka jest charakterystycznym 
znakiem dzisiejszych czasów. Dzieje się tak m.in. wskutek zmniejszającej 
się liczby urodzeń – jeżeli decyzja o urodzeniu dziecka zostanie podjęta – 
nowo narodzony człowiek staje się zazwyczaj „przedmiotem uczuciowej 
konsumpcji” dorosłych-opiekunów. 

Jednak sama decyzja o podjęciu ról rodzicielskich nie jest łatwa i może 
być poprzedzona licznymi pytaniami: o to jak sobie dam (damy) radę? 
Czy będzie mnie (nas) stać na wychowanie dziecka? Czy będę (będziemy) 
w stanie zapewnić mu odpowiednią opiekę? A wykształcenie? Jak je uchro-
nić przed niebezpieczeństwami czyhającymi na każdego z nas w tak szybko 
zmieniającym się świecie? Co zrobić, aby moje dziecko nie wkroczyło na 
„złą drogę”? Czy tak naprawdę jako rodzic(e) mam(y) realny wpływ na 
zachowanie swojego dziecka, na jego postępy w nauce, wyznawany system 
wartości, stosunek do innych ludzi…? 

„Z perspektywy nowych, refl eksyjnych modeli, formułuje się nowe ide-
ały życia rodzinnego: partnerstwo, wymienność ról, autonomię jednostek, 
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zasadę rozmowy p r z e m a w i a n i e  d o  o ś w i e c o n e g o  e g o i z m u 
[na marginesie sprzyjającą pojawieniu się zjawiska parentyfi kacji – M.H.H.] 
[…] zamiast zasady d y s c y p l i n u j ą c e g o  t r e n i n g u . Można […] 
powiedzieć, że całą wiedzę oraz kompetencję niezbędną do wychowania 
dziecka zawłaszczają p r o f e s j o n a l i ś c i  – rodzicom pozostawiają jedy-
nie poczucie winy. […] Z rodziny wypiera się konfl ikt (d o b r a  r o d z i n a 
jest bezkonfl iktowa) oraz dyscyplinę. Rodzina ma być przestrzenią miłości 
i bezwarunkowej akceptacji, a nie przemocy czy przymusu” [podkreślenia 
oryginalne]1. Czy rzeczywiście rodzice powinni ww. poczucie winy odczuwać 
w sytuacji, w której np. dowiedzą się na wywiadówce szkolnej, że ich dziecko 
(grzeczne w domu) w szkole ośmiesza i czyni sobie z innych uczniów żarty? 
Może jednak nie? Może wychowanie rodzicielskie jest wymysłem? Zdaniem 
niektórych specjalistów – tak. Przykładowo psycholog David Rowe uważa, 
że wiele cech, sposobów zachowania się dzieci nie jest efektem wpływu oraz 
wychowania przez rodziców – dzieci są socjalizowane do życia w społeczeń-
stwie poza granicami rodziny. Zdaniem Judith R. Harris – autorki t e o r i i 
s o c j a l i z a c j i  g r u p o w e j  – naturalnym środowiskiem dziecka jest 
grupa rówieśnicza, do której stara się ono dostosować i to dorastanie w jej 
granicach odpowiada za 50% wariancji cech behawioralnych jednostki2. 
Za drugą połowę cech odpowiadają oddziedziczone po rodzicach oraz po 
dalszych krewnych geny, natomiast wpływ środowiska wspólnego (głównie 
rodziny) jest zerowy. 

Podobieństwo dzieci do rodziców nie jest efektem wychowania w rodzi-
nie – to kwestia genów (decydujących o wielu istotnych cechach naszej 
osobowości) oraz środowiska swoistego (unikatowe dla danej jednostki, 
sprzyjające bądź nie pojawieniu się naszych cech przekazanych genetycznie), 
które ukształtowało rodziców, a następnie dzieci (co może zagwarantować 
przykładowo wybór odpowiedniej szkoły dla dziecka, w której spotka ono 
dzieci osób m.in. o podobnym do rodziców statusie społecznym, wykształ-
ceniu czy kapitale kulturowym). 

Harris uważa, że dzieci różnicują się w ramach grupy rówieśniczej, a nie 
poprzez jej wybór – muszą dobierać dla siebie te role społeczne w danej 
grupie, które odpowiadają posiadanym przez nie umiejętnościom stanowią-
cym efekt ich wyposażenia genetycznego. Z kolei te same cechy genetyczne 

1  A. Giza-Poleszczuk, Rodzina a system społeczny: reprodukcja i kooperacja w perspektywie 
interdyscyplinarnej, Warszawa 2005, s. 247. Por. też: Socjologia uspołecznienia: księga dedy-
kowana Profesor Mirosławie Marody, red. M. Lewicki, S. Mandes i in., Warszawa 2015, 
s. 135 i nast.

2  Por. T. Szlendak, Socjologia rodziny: ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2010, 
s. 32–33; J.R. Harris, Geny czy wychowanie?: co wyrośnie z naszych dzieci i dlaczego?, przeł. 
A. Polkowski, Warszawa 2000.
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(poziom inteligencji czy skłonności do agresji) mogą decydować o dąże-
niu dziecka do uczestnictwa w danej grupie rówieśniczej. Z drugiej strony 
istotnym czynnikiem partycypacji w życiu określonej grupy jest po prostu 
jej dostępność na danym terenie i w danym momencie, która np. może 
uaktywnić w dziecku uśpione do tej pory predyspozycje odziedziczone po 
rodzicach: „I wtedy okaże się, że inteligentne dziecko ujawni skryte dotąd 
przed oczami rodziców cechy ich własnego wyposażenia genetycznego: 
skłonność do alkoholu albo do bijatyk”3, prowadzącą np. do pierwszego 
naruszenia norm prawnych, być może drugiego, znalezienia się w zainte-
resowaniu sądu, nadania statusu przestępcy.

Nie tylko dorośli popełniają przestępstwa. Dokonują ich także mło-
dzież oraz dzieci: „Niepokój może budzić wysoka liczba czynów związa-
nych z użyciem przemocy, co świadczy o wysokim poziomie agresji i jest 
alarmującym zjawiskiem brutalizacji życia dzieci w środowisku rodzinnym, 
szkolnym czy też rówieśniczym. Na uwagę zasługują także przestępstwa 
narkotykowe […]”4.

Już kilkadziesiąt lat temu przewidywano patologizację młodzieży, która 
wyraża się we wzroście agresywności tej kategorii społecznej i ma swoją 
specyfi kę. Przykładowo jest nią unifi kacja grupowa zachowań agresywnych: 
„Agresywność staje się powszechna we wszystkich warstwach społecznych, 
podczas gdy jeszcze do połowy lat 80. była kojarzona ze środowiskami mar-
ginesu społecznego”5,inną cechą: unifi kacja płciowa, […], obniżenie wieku 
nieletnich sprawców zachowań brutalnych czy manifestacja zachowań agre-
sywnych w tych przestrzeniach społecznych, które dotychczas uważano za 
nieprzyzwalające na tego typu zachowania6. 

W literaturze przedmiotu dotyczącej analizy czynników ryzyka, sprzy-
jających niedostosowaniu społecznemu oraz zachowaniom przestępczym 
nieletnich i młodocianych, autorzy wskazują na wagę różnych zmiennych 
niezależnych. Ocenia się, że zazwyczaj są oni zgodni w typowaniu najbar-
dziej charakterystycznych predyktorów. Trzy podstawowe grupy czynników 
ryzyka obejmują elementy: indywidualne, rodzinne oraz związane z funkcjo-
nowaniem dzieci w grupie rówieśniczej, a ponadto w środowisku szkolnym 
i społeczności lokalnej. O ile powszechnie uznane jest powiązanie indywi-
dualnych i środowiskowych (licznych) czynników ryzyka, o tyle trudno 

3  T. Szlendak, op. cit., s. 20–27, 34–35.
4  K. Biel, Przestępczość dzieci: wczesne czynniki ryzyka i wskazówki dla skutecznej profi laktyki, 

w: K. Biel, J. Kusztal, Dziecko zagrożone wykluczeniem: elementy diagnozy, działania pro-
fi laktyczne i pomocowe, Kraków 2011, s. 131.

5  Por. I. Pospiszyl, Patologia społeczna, Warszawa 2008, s. 107.
6  Ibidem.
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jednoznacznie wskazać na te, które ostatecznie odpowiadają za rozwój kariery 
przestępczej (chociaż podejmowano tego rodzaju próby). Potwierdzona 
w badaniach empirycznych jest reguła, że im więcej czynników ryzyka, tym 
większe prawdopodobieństwo rozwoju zachowań naruszających obowiązu-
jące normy społeczne i prawne7. Przestępczość młodzieży jest problemem 
bez względu na to, czy obserwuje się wzrost, stabilizację czy spadek prze-
stępstw8 dokonanych przez nieletnich. 

W Polsce realizowany jest opiekuńczy model (welfare model) wymiaru 
sprawiedliwości wobec nieletnich, który „przyjmuje jako priorytet wycho-
wanie zamiast karania i nie przypisuje odpowiedzialności karnej nielet-
niemu. Podstawą do reakcji prawnej są zarówno zachowania kryminalne 
nieletnich, jak i zachowania aspołeczne, nienaruszające norm prawnych, 
a obydwie formy zachowań traktowane są jako zagrożenia sytuacji wycho-
wawczej nieletniego (w tym na przykład kłamstwa, ucieczki z domu itd.). 
Reakcje prawne podejmują sądy i instytucje pozasądowe […], a dominująca 
jest rola sędziego dla nieletnich, co jest przejawem doktryny parens patriae 
[…]. Reakcje prawne na zachowania nieletnich mogą występować w for-
mie nieoznaczonej, a czas ich trwania zależny jest od postępu w resocjali-
zacji nieletniego”9. Ogólnie „w systemie reakcji na dewiacyjne zachowania 
nieletnich nad karaniem i odpłatą przeważa funkcja wychowawcza i chęć 
korygowania zachowań”10. Z drugiej strony pojawiają się opinie wskazu-
jące na obecność w tym modelu elementów modelu jurydycznego11, tym 

7  Por. K. Biel, op. cit., s. 131 i nast.; B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2001, s. 450; E. Kili-
szek, Czynniki ryzyka sprzyjające niedostosowaniu społecznemu i przestępczości nieletnich, 
„Profi laktyka społeczna i resocjalizacyjna” 2013, t. 21, s. 165–222; http://www.ipsir.uw.edu.
pl/o-instytucie/publikacje/_prace_ipsir_uw_ (dostęp: 20.09.2015). 

8  Por. http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przestepczosc-nieletni/50256,dok.html 
(dostęp: 20.05.2015); Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, Informacja dotycząca stanu 
zagrożenia przestępczością nieletnich w Polsce w I półroczu 2015 roku, http://www.policja.
pl/download/1/171889/PrzestepczoscnieletnichwIplowie2015r.pdf (dostęp: 20.09.2015). 

9  J. Kusztal, Europejskie tendencje w zapobieganiu przestępczości nieletnich, „Probacja” 2011, 
nr 4, s. 34.

10  P. Ostaszewski, Opinie diagnostyczne w sprawach dla nieletnich, Warszawa 2010, s. 6, 
http://www.iws.org.pl/pliki/fi les/IWS_Ostaszewski%20P._145_Nieletni%20opinie%20dia-
gnostyczne.pdf (dostęp 20.05.2015).

11  Model ten opiera się na zasadzie proporcjonalności reakcji do ciężaru popełnionego przez 
nieletniego czynu zabronionego, odrzucając tym samym założenie, że potrzeby wycho-
wawcze uzasadniają nieoznaczone czasowo sankcje. Pierwszorzędne znaczenie ma stoso-
wanie środków wychowawczych, przy czym kara kryminalna pozostaje środkiem ostatecz-
nym w przypadku, gdy środki wychowawcze zastosowane wcześniej okazały się niesku-
teczne. Przed sądem nieletni podlega tej samej procedurze co dorosły, zachowując wszyst-
kie gwarancje procesowe. W postępowaniu w sprawie nieletniego dominującą rolę odgry-
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samym czyniąc stosowanie pierwszego z wymienionych niekonsekwent-
nym12. A zatem nieletni w naszym kraju podlegają przede wszystkim środ-
kom wychowawczym oraz środkom poprawczym, choć nie bez wyjątków 
(art. 10 §2 k.k., popełnienie czynu zabronionego wraz z osobą dorosłą) 
i z reguły odpowiadają przed sądem rodzinnym. 

Dlaczego niektóre dzieci stają się podopiecznymi instytucji resocjali-
zacyjnych, zwłaszcza tych w środowisku zamkniętym? Jakie są uwarunko-
wania „porażek rodzicielskich” w tych przypadkach? Źródło odpowiedzi 
na wymienione pytania stanowiły materiały empiryczne uzyskane podczas 
badań własnych przeprowadzonych na terenie Schroniska dla Nieletnich, 
jednego z pięciu w Polsce13 (dalej określanym jako SdN) w 2015 r. Źródło 
wniosków stanowiła przede wszystkim analiza treści opinii o wychowan-
kach SdN przebywających pod opieką ww. placówki w ciągu ostatnich 
12 miesięcy (20 przypadków). Opinie te zostały opracowane przez Zespół 
Diagnostyczny SdN na podstawie badań psychologicznych, psychiatrycz-
nych, pedagogicznych i internistycznych oraz sprawozdań: z wywiadów 
środowiskowych, obserwacji zachowań nieletnich w SdN i dokumentacji 
zgromadzonej w aktach sprawy, a także (jeżeli takie badania wcześniej prze-
prowadzono) opinii Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego. 
Nie zawsze źródłem informacji o nieletnim była rozmowa z jego rodzicami. 
Ponadto przeprowadzono wywiady (swobodny oraz z listą poszukiwanych 
informacji) z pracownikami SdN. 

Skupiono się przede wszystkim na poszukiwaniu swoistych cech środo-
wiska rodzinnego nieletnich, poprzedzonym ogólną charakterystyką pod-
opiecznych SdN (m.in. wiek, czyny karalne i zastosowane środki wycho-
wawcze, diagnoza psychiatryczna oraz psychologiczna). 

Wychowankowie Schroniska dla Nieletnich (SdN)

Podopieczni SdN to chłopcy w wieku od 15–18 lat (średnia wieku wynosi 
16,5 lat), których zdecydowaną większość można scharakteryzować następują-

wają służby pomocnicze: kuratorzy, pracownicy socjalni, eksperci i organy ścigania. Zob. 
J. Kusztal, Europejskie tendencje…, s. 34.

12  Ibidem, s. 35–36.
13  „W strukturze resortu sprawiedliwości funkcjonują 32 placówki dla nieletnich, w tym 4 

dla dziewcząt, tj. 27 zakładów poprawczych i 15 schronisk dla nieletnich (przy czym 5 to 
tylko Schroniska dla Nieletnich, 17 to zakłady poprawcze, a pozostałe to placówki łączone: 
ZP i SdN). Dysponują one 1769 miejscami, w tym 1579 dla chłopców oraz 190 dla dziew-
cząt”. Zob. https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/zaklady-poprawcze-schroniska-dla-nieletnich/ 
(dostęp: 30.05.2015). 
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cym zdaniem: „[…] wykazuje symptomy demoralizacji […]. Nieprawidłowa 
realizacja obowiązku szkolnego, czyny karalne i nieskuteczność stosowanych 
[…] środków wychowawczych” (P1914). 

Na podstawie art. 27 §1 i 2 Ustawy o postępowaniu w sprawach nielet-
nich15 sąd rejonowy wydaje postanowienie o umieszczeniu w schronisku dla 
nieletnich16 (zazwyczaj) na okres trzech miesięcy z możliwością przedłużenia 
pobytu (jednak nie dłużej niż rok), w związku ze sprawą danej osoby nielet-
niej w celu ustalenia, czy dopuściła się ona czynu karalnego przewidzianego 
w danym artykule kodeksu karnego: „Zachodzi uzasadnione podejrzenie, że 
nieletni dopuścił się zarzucanego mu czynu karalnego. Z dotychczasowych 
ustaleń wynika, że nieletni jest osobą wysoce zdemoralizowaną, ukrywa się 
i utrudnia prowadzenie dotychczasowych postępowań, popełnia kolejne 
czyny karalne” (P2). 

Lista czynów karalnych, o które są podejrzani podopieczni SdN, jest 
długa i zróżnicowana: kradzież (w tym przedmiotów z domu rodzinnego), 
niszczenie (przedmiotów w domu, mienia publicznego), rozbój (lub jego usi-
łowanie), stosowanie gróźb karalnych, pobicia (w tym skutkujące zgonem), 
włamania, obcowanie płciowe z nieletnią, handel narkotykami, znieważanie 
innych osób, przemoc fi zyczna i psychiczna wobec rodziców, podrobienie 
podpisu. Choć rzadka jest sytuacja bardzo wczesnego zainteresowania sądu 
nieletnim: „Pierwszą sprawę w sądzie miał w wieku 7 lat – pobił kolegę – 
sprawa umorzona” (P7), to wszyscy badani (zdecydowana większość wię-
cej niż raz – 16 przypadków) byli i jak wspomniano są pod kontrolą sądu: 
„[…] od kilku lat sprawia problemy wychowawcze […]. Orzeczono środki 
wychowawcze w postaci odpowiedzialnego nadzoru rodziców, który następ-
nie zamieniono na nadzór kuratora. Zobowiązano także chłopca do okre-
ślonego zachowania [może nim być np. powstrzymanie się od przebywania 
w środowisku osób zdemoralizowanych, chodzenie do szkoły – M.H.H.]. 

14  „P” oznacza dany przypadek  – sytuację nieletniego przebywającego na terenie SdN, któ-
rej opis sporządzono na podstawie ww. materiałów zastanych (zob. Wprowadzenie).

15  Zob. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820350228 (dostęp: 20.03.2015). SnD 
działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładów popraw-
czych oraz schronisk dla nieletnich. Przedmiotem działalności statutowej SnD są zapew-
nienie stawiennictwa nieletnich do dyspozycji sądów, które zastosowały wobec nich tym-
czasowy środek zapobiegawczy, oraz diagnoza psychopedagogiczna i resocjalizacyjna 
nieletnich (nauczanie, zajęcia korekcyjno-wychowawcze, przyuczenie do zawodu, organi-
zacja zajęć na terenie schroniska). 

16  Instytucje, które podejmują oddziaływania resocjalizacyjne wobec nieletnich sprawców 
czynów karalnych, to schroniska dla nieletnich – w systemie resocjalizacji nieletnich odpo-
wiednik aresztów śledczych dla osób dorosłych podejrzanych o popełnienie przestępstwa 
oraz zakłady poprawcze – odpowiednik zakładów karnych. 
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Pomimo stosowanych środków, chłopiec nadal popełniał czyny prawem 
zabronione, od kilku miesięcy przebywał poza domem – ukrywał się […]. 
Tym samym nie mógł być sprawowany nad nieletnim nadzór kuratora” (P5). 

Wobec chłopców (oprócz jednego), jeszcze przed umieszczeniem w SdN, 
stosowano różne środki karne, wychowawcze lub poprawcze, a w tym 
już wymienione zobowiązanie do określonego zachowania czy najczęściej 
występujący nadzór kuratora (16 osób). Ponadto oddanie nieletniego przez 
sąd pod „nadzór odpowiedzialny rodziców” – zobowiązanie opiekunów do 
roztoczenia wzmożonej pieczy nad nieletnim i składania okresowych spra-
wozdań z jego zachowania (3 przypadki), pouczenie (3 osoby), upomnie-
nie (2  osoby), umieszczenie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 
(10  osób, w tym 1 zawieszenie wykonania postanowienia), umieszczenie 
w stacjonarnym zakładzie leczniczym dla osób uzależnionych od środ-
ków psychoaktywnych (2 osoby). Obok dwóch ostatnich wspomnianych 
instytucji, zdecydowana większość przebywała wcześniej także i w innych 
placówkach (w tym opiekuńczo-wychowawczych: socjalizacyjnych, inter-
wencyjnych; resocjalizacyjnych; instytucjach zdrowotnych, diagnostycz-
nych): Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii (3 osoby), Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy (1 osoba), Pogotowie Opiekuńczo-Wychowawcze 
(2 osoby), Schronisko dla Nieletnich (1 osoba), Pogotowie Opiekuńcze 
(3 osoby), Policyjna Izba Dziecka (10 osób, w tym dwie kilkakrotnie), Izba 
Wytrzeźwień (1 osoba – kilkakrotnie), Dom Dziecka (4 osoby), Placówka 
Socjalizacyjna Centrum Administracji (1 osoba), ponadto w rodzinie zastęp-
czej (2 osoby; przy czym obecnie w rodzinie zastępczej przebywa rodzeń-
stwo dwójki nieletnich). Bywa, że chłopcy  zmieniali miejsce pobytu dosyć 
często: „Trzy domy zastępcze, placówka – w tych warunkach ukształtował 
się charakter chłopca” (P9). Poza tym podejmowali naukę w Centrum 
Kształcenia Ustawicznego (1 osoba) lub w ramach Ochotniczego Hufca Pracy 
(1 osoba). Ponad połowa to pacjenci Poradni Zdrowia Psychicznego dla 
Dzieci i Młodzieży, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych bądź Oddziału 
Psychiatrii Dziecięcej (11 przypadków). 

Niemal wszyscy podopieczni SdN zaniedbywali realizację obowiązku 
szkolnego. Wagarowali (18 osób): „Nieletni ucząc się w szkole gimnazjalnej 
sprawiał narastające problemy wychowawcze. Bił się z kolegami, wagaro-
wał, spożywał alkohol, używał wulgaryzmów” (P9), część z nich zaprzestała 
chodzenia do szkoły (10 osób). Powtarzali klasy, zdecydowaną większość 
chłopców charakteryzują opóźnienie edukacyjne (wspomniano o tym 
w 16 opiniach): „Posiada ogromne braki wiedzy szkolnej wynikające z nie-
realizowania obowiązku szkolnego” (P7). Nieletnich charakteryzują także: 
ucieczki z domu/ niewracanie na noc do domu (8 osób); w przypadku chłop-
ców, którzy przebywali w instytucjach resocjalizacyjnych i wychowawczych –
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ucieczki (w tym kilkakrotne) z tych palcówek (9 osób). Ponadto stosowanie 
używek: palenie papierosów (18 osób, średnio od 10. roku życia, ok. 15 papie-
rosów dziennie), picie alkoholu (16 osób, w tym 2 bardzo często), zażywanie 
narkotyków (najczęściej wymieniano: palenie marihuany – 15 osób, zaży-
wanie amfetaminy – 6 osób oraz w jednostkowych przypadkach butaprenu, 
mefedronu, haszyszu i kokainy). Żaden z podopiecznych SdN nie ma blizn 
po samookaleczeniach, rzadko posiadają tatuaż (4 osoby). Większość chłop-
ców została przyjęta do schroniska ze stwierdzoną niedowagą (12 osób), 
w tym kilkoro z chorobą skóry (świerzbem – 3 osoby), u jednego występuje 
moczenie nocne, jednak nie był w tym kierunku nigdy leczony.

Zastrzeżenia specjalistów budzi rozwój społeczny (14 wskazań), emocjo-
nalny (12 wskazań) bądź poznawczy (9 wskazań) nieletnich. Jedynie kilku (3) 
chłopców nie ma właściwej znajomości i orientacji w normach społecznie 
akceptowanych. Pozostali – tak (17 osób, w tym najczęściej powierzchowną 
– 12 osób), co nie oznacza, że znajomość norm przekłada się na ich stoso-
wanie: „Zorientowany jest w normach akceptowanych społecznie. Nie są 
one dla niego istotne, nie regulują jego postępowania. Podporządkowuje 
się […] zasadom i kanonom istotnym w podkulturze przestępczej. Według 
tych zasad postępuje, wartościuje i ocenia innych” (P4); „Przebywał w towa-
rzystwie osób dorosłych, spożywał alkohol, popełniał czyny prawem zabro-
nione. […] Imponują mu jednostki zdemoralizowane, brutalne przed nimi 
czuje respekt” (P6).

„Zaburzenia zachowania” to ogólne i opisujące wszystkich nieletnich 
(20  przypadków) rozpoznanie jednostki nozologicznej, dokonane przez 
lekarza psychiatrę17. Zaburzenia te „charakteryzują się uporczywym i powta-
rzającym się wzorcem aspołecznego, agresywnego i buntowniczego zacho-
wania. Zachowanie takie powinno prowadzić do poważnego naruszenia 
adekwatnych dla wieku oczekiwań społecznych. Musi więc być czymś więcej 
niż tylko zwykłą dziecięcą złośliwością i młodzieńczym buntem oraz mieć 
względnie trwały charakter (sześć miesięcy lub dłużej)”18, oznaczone są sym-
bolem F.91. Zalicza się do nich: „nadmiernie częste wdawanie się w bójki, 
tyranizowanie otoczenia, okrucieństwo wobec ludzi i zwierząt, poważne 
niszczenie mienia, podpalenia, kradzieże, powtarzające się kłamstwa, waga-
rowanie i ucieczki z domu, częste i ciężkie napady złości oraz nieposłuszeń-
stwo. Każde z tych zachowań wystarcza do postawienia rozpoznania, jeśli 

17  Na podstawie: Międzynarodowa statystyczna klasyfi kacja chorób i problemów zdrowotnych 
– najbardziej aktualna klasyfi kacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, obo-
wiązująca w Polsce. X Rewizja, t. 1, WHO 2009, http://www.csioz.gov.pl/src/fi les/klasyfi -
kacje/ICD10TomI.pdf (dostęp: 20.09.2015).

18  Ibidem, s. 250.
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jest dostatecznie silnie wyrażone, ale izolowane czyny aspołeczne nie mogą 
stanowić podstawy dla tej diagnozy”19. Zaburzenia zachowania dzieli się na 
kilka kategorii, przy czym zdecydowana większość nieletnich (16 przypad-
ków) została zaklasyfi kowana do następującego typu: „zaburzenie zachowa-
nia z nieprawidłowym procesem socjalizacji”, co oznacza „współistnienie 
utrwalonych aspołecznych i agresywnych zachowań (zgodnie z ogólnymi 
kryteriami kategorii F91.–, nie tylko zachowaniem opozycyjnym, buntowni-
czym i niszczycielskim), z towarzyszącymi, bardzo nieprawidłowymi, rela-
cjami z innymi dziećmi”20 (symbol: F.91.1). Jednocześnie w kilku opiniach 
o nieletnich (4 przypadki) występował on łącznie z inną diagnozą (nadpo-
budliwością ruchową, utratą zależności uczuciowej w dzieciństwie, zespołem 
uzależnienia, nerwicową reakcją adaptacyjną, zaburzeniami metabolicznymi 
czy DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików”). W jednostkowym przypadku 
stwierdzono „zaburzenia zachowania z prawidłowym procesem socjaliza-
cji” łącznie z „zaburzeniami psychotycznymi spowodowanymi używaniem 
innych substancji psychoaktywnych”.

W opiniach o chłopcach najczęściej pojawiają się określenia: „demo-
ralizacja utrwalona” (12 przypadków, w tym wczesna lub zaawansowana), 
a także „wysoki stopień demoralizacji” (3), czy w pojedynczych przypad-
kach: „demoralizacja nasilona”, „zaawansowana”, „uwarunkowana patologią 
środowiska rodzinnego”, „proces demoralizacji rozpoczęty, nieutrwalony”. 

Środowisko rodzinne wychowanków SdN

Trudno ocenić wpływ wszystkich pozarodzinnych czynników sprzyjają-
cych pojawieniu się i rozwojowi zachowań dewiacyjnych nieletnich, o czym 
świadczyć mogą już ww. przytaczane fragmenty opinii o podopiecznych SdN 
(wskazujące m.in. na znaczenie w życiu chłopców środowiska swoistego). 
W tym miejscu przywołam kolejne (dwa przypadki): „Istnieje znaczne praw-
dopodobieństwo podłoża organicznego w zaburzeniach zachowania bada-
nego” (P15); „Niedotlenienie i zanikające tętno w chwili urodzenia chłopca 
dają informację w kierunku sprawdzenia organicznego podłoża zaburzeń 
w funkcjonowaniu badanego” (P8). Jednak w ostatniej z przywoływanych 
opinii czytamy również, że chłopiec „nie miał w środowisku rodzinnym 
zabezpieczonych podstawowych potrzeb emocjonalnych. Bywał bezpo-
średnim świadkiem przemocy i osobą doświadczającą przemocy (ojciec 
dostał wyrok skazujący za pobicie syna). […] W środowisku rodzinnym nie 

19  Ibidem. 
20  Ibidem. 
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otrzymał wystarczającej potrzebnej mu pomocy w związku z rozpoznanymi 
u niego zaburzeniami” (P8). 

Pomimo wszystko przyjrzyjmy się, co (na podstawie treści opinii o nie-
letnich) jest wspólne dla wszystkich środowisk rodzinnych, z których wywo-
dzą się chłopcy, biorąc pod uwagę i zmienne związane z sytuacją w rodzinie 
(struktura rodziny, status edukacyjny rodziców, status materialny rodziny, 
karalność sądowa członków rodziny, stosowanie używek), i te skupione 
wokół wychowania rodzinnego (ciągłość sprawowania i jakość opieki rodzi-
cielskiej, stosowanie przemocy, style wychowania i autorytet rodziców, sys-
tem karania i nagradzania). 

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, nie 
zawsze dane o rodzicach nieletnich są pełne (częściej brakuje kompletnych 
danych dotyczących ojców nieletnich – 11 przypadków, rzadziej matek – 
5 przypadków): „Nie znamy dokładnych danych z okresu porodu i wcze-
snego rozwoju chłopca. Brak kontaktu z matką” (P6); „Brak dokładnych 
danych. Nie jest znane miejsce zamieszkania matki. Karana sądownie. Jest 
pozbawiona władzy rodzicielskiej. Nie interesuje się synem. Chłopiec nie 
ma z nią kontaktu” (P10); „Ojciec – […] brak danych. […] opuścił rodzinę 
zaraz po urodzeniu chłopca. Utrzymywał kontakt bardzo krótko. Chłopiec 
nie zna ojca” (P12). W kilku przypadkach nie żyje ojciec (2) lub matka (1).

Po drugie, tylko raz Zespół Diagnostyczny SdN bardzo pozytywnie oce-
nił działania rodziców nieletniego, wskazując jednocześnie na źródło jego 
zachowań dewiacyjnych tkwiące poza rodziną: „Nieletni wychowywany jest 
w rodzinie pełnej. Jest jedynym dzieckiem. Atmosfera domu rodzinnego 
nie budzi zastrzeżeń, rodzice prawidłowo zabezpieczają potrzeby swojego 
dziecka. W miarę możliwości organizowali czas chłopcu, wspólnie spę-
dzali wakacje, święta. […] są w dobrych relacjach ze swoim rodzeństwem 
i rodzicami. Starali się wspólnie podejmować decyzje dotyczące dziecka, 
choć prezentują odmienne metody wychowawcze. Ojciec bardziej rygory-
styczny i stawiający wymagania, matka pobłażliwa, nadmiernie ochrania-
jąca chłopca. […] wykazują ogromne zainteresowanie synem. […] starali 
się pomóc dziecku […], kiedy zaczął sprawiać problemy wychowawcze. 
Współpracowali z pedagogiem, kuratorem, chcieli podjąć terapię syna. 
Wszelkie próby naprawienia sytuacji nie przynosiły zamierzonego efektu. 
[…] utrzymuje stały kontakt z rodzicami, o których wypowiada się ciepło. 
Podczas pobytu w Schronisku rodzice systematycznie odwiedzają syna, 
interesują się jego postępami, zachowaniem i nauką. […] Niedostosowanie 
społeczne, symptomy demoralizacji, zachowania groźne społeczne uwarun-
kowane były narkotyzowaniem się chłopca” (P1). 

Rodzice nieletnich to przeważnie osoby o niższym (niż średni) statusie 
edukacyjnym (zazwyczaj zawodowym, rzadziej podstawowym; sporadycznie
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wyższym – 1 ojciec lub średnim – 3 matki, 1 ojciec; brak wykształcenia cecho-
wał 3 matki). Średnia wieku dla matek wynosi 41,8 lat, dla ojców – 39 lat. 
Ich sytuacja zawodowa jest zróżnicowana – posiadają stałe zatrudnienie 
(8 osób), pracują dorywczo (7 osób), są nieaktywni zawodowo (6  osób), 
w jednostkowych przypadkach ich źródłem utrzymania jest zasiłek reha-
bilitacyjny (1 matka) bądź emerytura (1 ojciec). W kilku opiniach zazna-
czono, że rodzina nieletniego korzysta z pomocy społecznej (6 wskazań). 
Rzadko rodzice (rodzic) są właścicielami mieszkania lub domu (4 przy-
padki), zazwyczaj rodziny chłopców zajmują mieszkania komunalne (9), 
rzadziej lokal spółdzielczy (4) czy mieszkanie socjalne (1). Nieliczną grupę 
stanowią chłopcy, którzy posiadają własny pokój (6 osób) i rzadko treść ana-
lizowanych opinii bezpośrednio wskazuje, że rodziny podopiecznych SdN 
są w stanie zaspokoić ich podstawowe potrzeby (2 przypadki): „Nieletni ma 
osobny pokój odpowiednio urządzony. Sytuacja fi nansowa rodziny pozwala 
na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Rodzina nie korzysta z MOR” (P8).

Nieletni przeważnie pochodzą z rodzin o liczbie dzieci większej niż 
2 (13 osób), pozostali są jedynakami (4 osoby) lub mają 1 rodzeństwo (3). 
Kilku posiada rodzeństwo przyrodnie (5 osób) i zdarza się, że każde z dzieci 
(w ramach jednej rodziny) ma innego ojca: „Wszyscy małoletni pochodzą 
z nieformalnych związków matki. […] wprowadzała w ich życie nowych 
partnerów, nie pracowała, nie dbała o dom, używała wulgaryzmów” (P14).

Strukturę rodziny chłopców najczęściej można określić jako niepełną 
(13 osób – wskutek rozwodu/rozstania rodziców): „[…] od drugiego roku 
życia chowa się bez ojca. Pozostaje pod opieką matki, która z pomocą swojej 
rodziny samotnie wychowuje syna” (P18); „Nieletni od wielu lat wychowy-
wany jest w rodzinie niepełnej […]. Matka chłopca opuściła rodzinę, nie 
kontaktuje się z dziećmi, nie łoży na ich utrzymanie, nie jest zainteresowana 
ich losem. […] pozbawiona władzy rodzicielskiej. […] Chłopiec nie chce 
o niej rozmawiać. […] Silny uraz do matki” (P13). Kilka osób pochodzi 
z rodziny rekonstruowanej (3), rzadko z pełnej (4 osoby). 

W sytuacji rozstania rodziców opiekę nad nieletnim obejmowała zazwy-
czaj matka (9 przypadków), rzadziej ojciec (3 przypadki) czy babcia macie-
rzysta (1 przypadek). Podkreślić należy, że czasami sytuacja dziecka, po 
rozbiciu rodziny lub (jak zaznaczono w 11 opiniach) sądownym ograni-
czeniu praw rodzicielskich, destabilizowała się jeszcze bardziej, np. opiekę 
nad nieletnim pełniła najpierw babcia macierzysta, następnie siostra cio-
teczna i w końcu placówka wychowawcza lub dziecko trafi ało od razu do 
domu dziecka, a następnie do placówki resocjalizacyjnej (po 1 przypadku): 
„Nieletni od wczesnych lat dzieciństwa pozbawiony był miłości rodziciel-
skiej i właściwej opieki. Rodzice nieletniego nadużywali alkoholu i nieprawi-
dłowo realizowali funkcje wobec dziecka. Od 2 roku życia […] przekazany
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pod opiekę babci […], która stanowiła dla chłopca rodzinę zastępczą 
(w ciągu następnych lat dwukrotnie zmieniali się jego opiekunowie)” (P9). 

W zdecydowanej większości przypadków opinie o atmosferze domu 
rodzinnego nieletnich są negatywne (w sumie 14 wskazań – w tym najczę-
ściej określa się ją jako „nieprawidłową”, rzadziej „nie zawsze prawidłową”): 
„Nieletni wychowywany jest w rodzinie pełnej. Małżeństwo […] jest jednak 
wysoce nieprawidłowe, nie dające oparcia, pozytywnych wzorów, miłości, 
stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa. Od ponad roku rodzice chłopca są 
w konfl ikcie, nie rozmawiają ze sobą, nie podejmują wspólnie działań doty-
czących procesu wychowawczego. W domu dochodzi do kłótni. […] nie 
podejmują terapii […] nie stanowią dla chłopca autorytetu” (P20); „[…] 
urodził się w związku małżeńskim rodziców. Wzrastał w niekorzystnych 
warunkach środowiska rodzinnego, w atmosferze konfl iktu, nadużywania 
przemocy przez ojca. Postępowanie ojca pozbawiło chłopca poczucia bez-
pieczeństwa i prawidłowego wzorca rodziny. […] Po rozstaniu rodziców 
nieletni pozostał pod bezpośrednią opieką matki, która nie radzi sobie 
z narastającymi problemami syna. […] Nie słucha poleceń matki, stosuje 
wulgarne słownictwo, wynosi rzeczy z domu celem sprzedaży, przebywa 
w towarzystwie osób zdemoralizowanych. Nie ma żadnych planów na przy-
szłość. […] Nieprawidłowe relacje w rodzinie spowodowały, że jedyną grupą 
odniesienia dla chłopca są koledzy. Oni stanowią dla niego wzór do naślado-
wania” (P4); „Atmosfera domu rodzinnego nie sprzyjała […] prawidłowemu 
rozwojowi. Liczne awantury urządzane przez nadużywającego alkoholu ojca 
pozbawiły chłopca poczucia bezpieczeństwa i miłości ojcowskiej. Matka sta-
rała się prawidłowo pełnić swoją funkcję rodzicielską, współpracowała ze 
szkołą, podejmowała działania mające na celu zmianę zachowania syna. […] 
założyła nową rodzinę z p. […], który ma dobre relacje z jej dziećmi” (P5). 

Istotnym czynnikiem zakłócającym atmosferę domu rodzinnego nie-
letnich jest stosowanie używek przez ich rodziców, w tym najczęściej nad-
używanie alkoholu (tylko przez matkę – 4 wskazania, tylko przez ojca – 
8 wskazań, w 3 przypadkach przez obojga), któremu zazwyczaj towarzyszą 
nie tylko kłótnie i awantury, ale także stosowanie przemocy fi zycznej wobec 
domowników (7 wskazań): „Nadużywający alkoholu ojciec i matka pozba-
wiona prawidłowego wzoru funkcjonowania w roli rodzicielskiej (pozosta-
wiona przez rodziców, wychowywana przez babcię) nie potrafi li prawidłowo 
oddziaływać w sferze wychowawczej i nie stanowią dla chłopca autorytetu. 
Ojciec […] odbywał kary pozbawienia wolności” (P11); „[…] wychowywany 
przez babcię, która […] została ustanowiona dla chłopca rodziną zastępczą 
[pod opieką ma w sumie troje wnucząt – M.H.H.]. […] rodzice nadużywali 
alkoholu [babcia w przeszłości nadużywała alkoholu oraz leczyła się odwy-
kowo – M.H.H.] […], wszczynali kłótnie i awantury, […] przemoc fi zyczna 
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także stosowana była przez ojca wobec chłopca (P17); ojciec „nadużywał 
alkoholu, bywał agresywny także wobec syna, posłuszeństwo egzekwował 
poprzez stosowanie kar fi zycznych. […] nieletni był bity, maltretowany przez 
ojca. Sąd […] ograniczył władzę matki poprzez nadzór kuratora, a władzę 
ojca do prawa współdecydowania w sprawach wyboru szkoły. […] zobo-
wiązano rodziców do zgłoszenia się do szkoły dla rodziców prowadzonej 
przez placówki zajmujące się pomocą dziecku i rodzinie”, jednak rodzice nie 
zrealizowali zobowiązań nałożonych na nich przez sąd: „zwłaszcza matka, 
przy której ustalone było miejsce pobytu syna, nie podjęła systematycznej 
i konsekwentnej współpracy ze szkołą” (P8). 

Rodziny podopiecznych SdN to często rodziny kryminogenne (10 przy-
padków; przy czym w 2 osobą karaną była i matka i ojciec, w pozostałych – 
tylko ojciec): „Wychowywany był w nieformalnym związku rodziców […]. 
Zarówno matka, jak i ojciec byli osobami karanymi sądownie – umiesz-
czeni w zakładach karnych. Pozbawiony prawidłowej opieki chłopiec został 
wychowankiem Domu Dziecka, a następnie Placówki Socjalizacyjnej. […] 
po siedmiu dniach pobytu dokonał ucieczki. Doprowadzony po kilku mie-
siącach, ponownie uciekł” (P10); „[…] awantury i alkoholizm ojca. […] lat 
36, pracuje z przerwami. Nie ma stałego zatrudnienia. Karany za alimenty 
i różne przestępstwa. Obecnie poszukiwany przez policję. Zalega z alimen-
tami. Nadużywa alkoholu. Utrzymuje sporadyczne kontakty z dziećmi” (P2); 
ojciec „był wielokrotnie karany, przebywał w ZK, leczył się z uzależnienia 
od alkoholu, przyjmował narkotyki, dopuszczał się przemocy wobec part-
nerki. Ma nową rodzinę. Obecnie nie interesuje się synem. […] Chłopiec 
poszukuje kontaktu z nim (został odrzucony)” (P14). W kilku przypadkach 
także wobec rodzeństwa chłopców sąd zastosował środki wychowawcze lub 
poprawcze (umieszczenie w schronisku dla nieletnich, zakładzie popraw-
czym lub zakładzie karnym – 6 przypadków). 

Bez względu na to, czy mówimy o rodzinie pełnej, w której rodzice anga-
żują się w proces pomocy dziecku czy niepełnej (w której samotna matka/ 
samotny ojciec czyni to samo), czy o takiej, która zmaga się z problemem 
bezrobocia bądź problemem alkoholowym itd., należy podkreślić, jak dużą 
rolę w powstawianiu u nieletnich zaburzeń w zachowaniu, przejawów nie-
dostosowania społecznego i demoralizacji odgrywają kompetencje wycho-
wawcze (i współpraca obojga) rodziców oraz styl wychowania: „Nieletni 
wywodzi się z rodziny pełnej, którą postrzega jako spójną i zgodną. Między 
członkami rodziny istnieje więź emocjonalna, ale kompetencje wychowaw-
cze rodziców okazały się niewystarczające. […] Rodzice utracili kontrolę 
nad synem, okazali się zbyt liberalni wobec postępowania nieletniego. […] 
Pomimo dobrego kontaktu z rodzicami, nie radzą sobie oni z procesem 
wychowawczym. […] w ostatnim okresie wymknął się im spod kontroli 
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[…]” (P7); matka „współpracowała z pedagogiem i nauczycielami. Jednak 
nie miała żadnego wpływu na postępowanie syna (P20); „Chłopiec wymknął 
się spod jej [matki – M.H.H.] kontroli, postępuje samowolnie, przebywa 
w towarzystwie osób dorosłych, dokonuje czynów prawem zabronionych. 
[…] Podporządkowuje się on zasadom i kanonom istotnym w podkulturze 
przestępczej” (P4); „Nieletni […] wychowuje się w rodzinie niewydolnej 
wychowawczo. Jest w konfl ikcie z partnerem matki, w domu często docho-
dzi do kłótni” (P12); „Wobec matki chłopiec zachowuje się arogancko, nie 
okazuje należytego szacunku, stara się manipulować jej postępowaniem, 
obiecując poprawę swego zachowania w zamian za jej ustępstwa i spełnie-
nie jego oczekiwań” (P19); „Obecna sytuacja rodzinna nieletniego, charak-
teryzująca się bezradnością rodziców i niespójnością ich poczynań wycho-
wawczych wobec syna, wyklucza praktycznie możliwość pozostawienia go 
w dotychczasowym środowisku” (P19). 

Tak zwane wymykanie się spod kontroli dziecka rodzicom może być 
spowodowane charakterem pracy zawodowej jedynego opiekuna nieletniego, 
wymagającej dłuższej nieobecności w domu, o czym świadczy fragment 
kolejnej opinii: „Matka chłopca […] złożyła do Sądu wniosek o umieszczenie 
syna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Swoją decyzję motywo-
wała koniecznością dopilnowania syna, czego ona nie może zrobić z uwagi na 
obowiązki zawodowe powodujące konieczność dłuższych wyjazdów i w ogóle 
nielimitowanym czasem pracy”, co jest, w ocenie Zespołu Diagnostycznego 
SdN, wyrazem „matczynej bezradności” w postępowaniu z synem (P18). 

W sumie w zdecydowanej większości przypadków (14 opinii) wyrażono 
wątpliwości w odniesieniu do kompetencji wychowawczych rodziców nie-
letnich: babcia „mocno kocha wnuka, interesuje się jego losem, jednak nie 
potrafi  nim odpowiednio pokierować i wpłynąć na zamianę jego zachowania. 
Opiniowany lekceważy jej polecenia, spożywa alkohol, przebywa w towarzy-
stwie osób zdemoralizowanych, z którymi dokonuje czynów prawem zabro-
nionych” (P17); matka „nie potrafi  odeprzeć zarzutów ze strony kuratora, 
nie dostrzega swoich błędów wychowawczych. Niekrytycznie odnosi się do 
swojej bierności w roli rodzicielskiej. Predyspozycje matki budzą poważne 
zastrzeżenia, mimo jej więzi uczuciowych z małoletnimi”, dzieciom „pozwo-
liła na ich samowolność i w konsekwencji na pogłębianie się ich demorali-
zacji. […] Nie posiada właściwych kwalifi kacji wychowawczych, nie stanowi 
wzoru dla małoletnich  […] niewydolna życiowo i wychowawczo” (P14); 
„[…] Matka nie miała wpływu na zmianę zachowań syna. Przyjęła postawę 
ochraniającą i podporządkowaną synowi. […] Wobec matki roszczeniowy, 
oczekujący spełniania jej życzeń” (P16).

Co więcej, w analizowanych dokumentach bardzo rzadko wspominano, 
że rodzice stanowią autorytet dla chłopców (2 wskazania) – w większości 



 Dzieci „pozbawione wolności” – rodzina... 353

opinii podkreślono, że nieletni nie uznaje autorytetu rodziców (13 wska-
zań): „Matka […] nie ma wpływu na postępowanie syna, nie stanowi dla 
chłopca autorytetu, chłopiec nie podporządkowuje się jej wymaganiom” 
(P12); ojciec „nie ma żadnego wpływu na postępowanie syna, nie stanowi 
dla niego autorytetu” (P13); „W relacjach z rodzicami chłopiec ujawnia 
wobec nich postawę roszczeniową. Wykorzystuje istniejący między nimi 
brak porozumienia do czerpania korzyści od matki i ojca” (P8). 

Znamienne jest, że omówione dotychczas czynniki ryzyka, wpisujące się 
w charakterystykę środowisk rodzinnych chłopców, często współwystępują 
ze sobą (np. niski status edukacyjny rodziców, niepełna struktura rodziny, 
brak pracy, nadużywanie alkoholu itd.). Potwierdza tę dostrzeżoną regułę nie 
tylko zdecydowana większość przywoływanych powyżej fragmentów analizo-
wanych opinii, ale również kolejne: „[…] urodził się w nieformalnym związku 
rodziców, w niekorzystnych warunkach środowiska rodzinnego. Matka […] 
nadużywała alkoholu, a rodzice nieprawidłowo wykonywali swoje obowiązki 
wobec dzieci. […] w związku z wieloma nieprawidłowościami i zaniedba-
niami ze strony obojga rodziców oraz nadużywaniem alkoholu przez matkę 
Sąd ograniczył im władzę rodzicielską i […] poddał sposób wykonywania 
nadzorowi kuratorskiemu. […] Następnie na krótki okres trafi ł do domu 
dziecka, z którego został oddany pod opiekę ojca. Od tego momentu matka 
nie utrzymywała z nim kontaktu, […], nie znane było jej miejsce zamiesz-
kania. Ojciec nie radził sobie z wychowaniem syna, a relacje z nową part-
nerką ojca nie układały się prawidłowo. […] chłopiec często uciekał z domu, 
zaczął przebywać w środowisku osób zdemoralizowanych […]” (P3).

Doświadczenia chłopców – wychowanków SdN, nabyte w środowisku 
rodzinnym skutkują stanami opisywanymi przez Zespół Diagnostyczny SdN 
m.in. jako „Poczucie opuszczenia przez rodziców. […] Wieloletni brak sta-
bilizacji, tożsamości rodzinnej i braku bezpieczeństwa utrzymują chłopca 
w permanentnym stanie frustracji wywołując zachowania gwałtowne, nie-
przewidywalne, z nasiloną agresją” (P3); „[…] zdiagnozowano u niego […] 
zespół dziecka krzywdzonego” (P8); „Ciągłe zmiany miejsca, brak stabilności 
i miłości najbliższych, pozbawiły chłopca poczucia bezpieczeństwa i przyna-
leżności […] Rodzina patologiczna – alkoholizm rodziców. […] Życzeniowo 
postrzega własną rodzinę, idealizuje nieżyjącego ojca [alkoholika – M.H.H.]. 
[…] Brak kontaktu emocjonalnego, brak stabilizacji, niezaspokojone potrzeby 
miłości i znaczenia w rodzinie utrwaliły u chłopca poczucie osamotnienia, 
życia bez perspektyw (tu i teraz)” (P9); „W wyniku nieprawidłowej atmos-
fery w domu i licznych konfl iktów pomiędzy ojcem, a nieletnim chłopiec 
często uciekał z domu, zaczął przebywać w środowisku osób zdemoralizowa-
nych, dokonywał czynów prawem zabronionych” (P3); „[…] Trudne dzie-
ciństwo, brak ciepła, miłości, bezpieczeństwa zaburzyły rawidłowy rozwój
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psychospołeczny dziecka. […] Matka sporadycznie się […] kontaktowała, 
ojciec zaprzestał widzeń” (P17); „Deprywacja podstawowych potrzeb: miło-
ści, bezpieczeństwa, akceptacji, znaczenia, tożsamości rodzinnej” (P20).

Podsumowując, analiza treści opinii o nieletnich SdN ukazuje koncentra-
cję wielu niekorzystnych zjawisk i wydarzeń w życiu rodzinnym chłopców, 
w tym traumatycznych i niosących im cierpienie. Uzyskane wyniki badań 
własnych potwierdzają rezultaty badawcze innych naukowców poszukują-
cych źródeł zachowań przestępczych nieletnich w środowisku rodzinnym. 
Większość z nich: „wychowuje się w rodzinach o skumulowanych czynni-
kach negatywnych: przestępcze wzory zachowań, alkoholizm rodziców lub 
rodzeństwa, brak emocjonalnej więzi rodzinnej, zachowania agresywne, 
porzucenie rodziny przez jednego z rodziców, brak pozytywnych wzorców 
w stosunku do pracy i realizowania ról społecznych. […] prostytucja, nar-
komania, stosowanie niewłaściwych metod wychowawczych, złe pożycie 
rodziców, niepełna rodzina, niski poziom wykształcenia rodziców, niski 
poziom kultury rodziców, pozbawienie opieki (sieroctwo naturalne, spo-
łeczne i duchowe), brak środków materialnych wynikający z wzrastającego 
bezrobocia, a ponadto brak należytej opieki i kontroli w związku z pracą 
obojga rodziców czy zaburzenia funkcjonalne rodziców”21. 

Zakończenie

Socjologowie i pedagodzy (także inni przedstawiciele nauk społecznych) 
podkreślają, że to rodzina wychowuje dziecko. „[…] cechy osobowościowe 
dzisiejszych obywateli najbardziej zależą od uwarunkowań rodzinnych. 
To, czy dziecko rozwija swój talent, bardziej zależy od tego, jak widzą je 
rodzice i w jaki sposób stymulują jego rozwój, aniżeli od tego, jakie warunki 
po temu stwarza szkoła. Szkoła dopełnia i rozwija to, co dziecko wynosi 
z rodziny. […] Jego poczucie wartości osobistej i jego rozwój ku samo-
dzielności zależą przede wszystkim od rodziny. Procesy sądowe dostarczają 
dowodów na to, że to właśnie niewłaściwe warunki rodzinne leżą najczęściej 
u podłoża wejścia w kolizję z prawem zarówno nieletnich, jak i dorosłych 
członków społeczeństwa. Jest sprawdzone, że jednostki przeżywające kryzysy 
małżeńsko-rodzinne są mniej efektywne w pracy, bardziej drażliwe w gru-
pach koleżeńskich”22. Z drugiej strony wzrasta dziś rola grup równieśni-
czych w procesie nabywania kompetencji społecznych przez najmłodszych

21  B. Grochmal-Bach, Zachowania dewiacyjne jako wynik zaburzeń w wychowaniu rodzinnym, 
w: K. Biel, J. Kusztal, op. cit., s. 116–117.

22  L. Dyczewski, Rodzina, społeczeństwo, państwo, Lublin 1994, s. 176.
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członków społeczeństwa23,  w którym nie bez znaczenia jest także proces 
mediatyzacji rzeczywistości społecznej24.

Ustalenia genetyki zachowania (głoszące m.in., że wszystkie cechy nega-
tywne dzieci nie są efektem zaniedbań czy błędów popełnionych przez 
rodziców), wspomniane na początku niniejszej publikacji, stanowią – moim 
zdaniem – uzupełnienie dociekań innych autorów wskazujących na rodzinę 
jako źródło zaburzeń rodzinnych, a nie ich zaprzeczenie. I nie mogą być 
odczytywane jako uwolnienie rodziców nieletnich przebywających w SdN 
od moralnej odpowiedzialności za obecną sytuację swoich dzieci (kwestię 
tę podkreśla i sam wydawca polskiej wersji przywoływanej książki Harris - 
J. Santorski). Nawet, jeżeli przyjmie się, że główną odpowiedzialność za to 
kim jest dziecko ponoszą geny przekazane przez rodziców i grupy rówieśni-
cze, to po pierwsze, fakt ten nie zwalnia rodziców od konieczności opieki 
nad dzieckiem i dostarczania „wszelkiego możliwego wsparcia, tak aby dzieci 
przeżyły i dotrwały do wieku reprodukcyjnego w dobrej kondycji i zdro-
wiu”25 – to właśnie, biorąc pod uwagę punkt widzenia biologii oraz psy-
chologii ewolucyjnej, jest najważniejszą rolą rodziców. Będąc świadomym 
ww. ustaleń genetyków zachowania rodzic może wiele: „Nie reprodukować 
się z byle kim. […] sterować grupami rówieśniczymi, do których należą 
ich dzieci. […] pamiętać, że częste zmiany miejsca zamieszkania szkodzą 
dziecku, ponieważ musi ono budować od podstaw swoją pozycję w nowej 
grupie rówieśniczej zastanej na miejscu”26. 

Po drugie, nie oznacza, że wychowankowie SdN po prostu musieli 
znaleźć się pod kontrolą sądu i trafi ć do placówki resocjalizacyjnej, ponie-
waż mają rodziców o określonym wyposażeniu genetycznym i przebywali 
w towarzystwie osób zdemoralizowanych – wyniki badań własnych wskazują 
na wieloczynnikowe uwarunkowania zaburzeń w zachowaniu chłopców, 
w tym na znaczenie nieprawidłowości w zaangażowaniu rodziców nieletnich 
w dbanie o dziecko w wielu obszarach. Oznacza natomiast, że dzieci rodzi-
ców charakteryzujących się ww. cechami muszą być objęte szczególną uwagą 
i troską instytucji, w których przebywają już od najmłodszych lat (żłobek, 
przedszkole, szkoła), a także wraz z rodzicami – objęte pomocą i wsparciem 
specjalistów, zanim jeszcze dojdzie do sytuacji, w której potomstwo będzie 
dokonywać czynów prawem zabronionych. 

23  Por. np. M. Kokociński, Rola grupy rówieśniczej w procesie socjalizacji młodzieży, Poznań 
2011.

24  Por. J. Dobrołowicz, Mediatyzacja współczesności a procesy socjalizacji i wychowania, 
Paedagogia Christiana 2014, nr  2/34; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/PCh/article/
view/PCh.2014.027, (dostęp: 20.11.2015). 

25  T. Szlendak, op. cit., s. 36.
26  Ibidem, s. 35.
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Rodzi się jednak pytanie o to, jakie są możliwości całościowego, systemo-
wego wsparcia opartego na współpracy między różnymi instytucjami spo-
łecznymi, obejmującego podopiecznych i ich rodziny, w procesie naprawy 
dotychczasowego sposobu życia? Pomimo prób podejmowania tego typu 
działań27, jest ono nadzwyczaj aktualne.  
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Summary

Małgorzata H. Herudzińska
Children ‘deprived of freedom’ – the family and disturbances in the 

behaviour of the modern child based on juveniles from youth detention 
centres. Case study

Th e aim of this article is to identify the factors infl uencing the occurrence of distur-
bances in the behaviour of the modern child (risk factors which result in social mal-
adjustment and crime among children and young people) with a specifi c focus on the 
family environment, based on juvenile delinquents held in youth detention centres.

According to certain authors, parental upbringing is an illusion. In light of ‘the 
group socialization theory’ by J.R. Harris, the behavioural qualities of individuals are 
formed in peer groups and it is socialization in these groups, as well as genetic mater-
ial passed on from parents, that determine the child’s future. Nonetheless, it does not 
mean parents cannot do anything.

Th e analysis of empirical material collected during own research conducted in 
a youth detention centre (interviews with employees, opinion statements on juveniles 
draft ed by the establishment’s Diagnostic Team) has shown that among the many risk 
factors observed (co-existing with each other) that result in social maladjustment and 
crime among male youngsters, the qualities characterizing the family environment of 
the SnD juveniles have played a signifi cant role.

It is not easy to indicate the main predictor of social maladjustment in juveniles 
and their lapsing into crime. However, it can be claimed that the quality of parental 
care (neglecting the child in a number of areas) is of signifi cant importance in the 
above-mentioned process.
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Problem eurosieroctwa w Polsce

Defi nicja eurosieroctwa

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej było przyczyną masowych migracji 
zarobkowych do krajów, które do niej należą1. Decyzje migracyjne podej-
mowane przez rodziny wpływają na różne relacje rodzinne między poszcze-
gólnymi członkami rodziny. Szczególnie wyjazd rodziców przeżywają dzieci. 
Jest to nowe doświadczenie, przed którym stają nie tylko rodziny migracyjne, 
ale całe społeczeństwo. Problem eurosieroctwa stał się jednym z najważ-
niejszych, jakie podejmują różne środowiska na poziomie centralnym, np. 
Ministerstwo Edukacji Narodowej czy lokalnym, np. szkoły. Jednak dramat 
wielu pozostawionych dzieci nadal pozostaje kwestią wewnątrzrodzinną 
i ewentualnie sąsiedzką. Czym jest zatem eurosieroctwo na poziomie samej 
analizy językowej? 

„W dwuczłonowej nazwie obok kierunku migracji (głównie kraje Unii 
Europejskiej) zaakcentowana zastała jedna z najistotniejszych społecznych 
konsekwencji masowych wyjazdów – problemy wynikające z przejściowej 
lub długotrwałej rozłąki rodziców z dziećmi”2. W dyskursie publicznym 
(radio, prasa, TV) spotykamy się z określaniem dzieci rodzin migrujących 
jako eurosieroty, a ich sytuacje – eurosieroctwo. Nie ulega wątpliwości, że 
nazywanie ogółu dzieci rodzin migracyjnych (eurosierotami) jest nonsen-
sem3. Migracja nie znaczy automatycznie zaburzenia więzi między rodzi-
cem-migrantem a dzieckiem, ponadto jest to pojęcie wysoce pejoratywne, 

1  Raport 2014, Polskie dziesięć lat w Unii, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 
2014, s. 17, http://ec.europa.eu/polska/news/documents/10lat_plwue.pdf (dostęp: 02.02.2016).

2  A. Brzezińska, J. Matejczuk, Psychologiczne konsekwencje (euro)sieroctwa: styl życia rodziny, 
diagnoza i pomoc, „Studia Edukacyjne” 2011, nr 17, s. 72.

3  B. Walczak, Migracje rodzicielskie, „Zeszyty metodyczne. Szkoła wobec mobilności zawo-
dowej rodziców i opiekunów” 2008, z. 8, s. 8.
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oznaczające, że migranci są „rodzicami sierot”4. Stygmatyzacja migrantów 
ma określone konsekwencje. Po pierwsze, większość decyzji migracyjnych 
to racjonalne działanie podejmowane dla podniesienia jakości życia (czasem 
dla osiągnięcia minimum egzystencji) rodzin. W większości przypadków 
emigrant działa dla dobra swoich bliskich, utożsamienie go z czynnikiem 
destrukcyjnym jest niesprawiedliwe. Po drugie, stygmatyzacja zamyka drogę 
do działań diagnostycznych i pomocowych. Proces ten utrudnia wydatnie 
uważną obserwację dzieci i rodzin migracyjnych dla przeciwdziałania nega-
tywnym następstwom rozłąki5. Stygmatyzacja rodzin migracyjnych przez 
społeczeństwo przynosi wiele strat nie tylko w wymiarze etycznym, ale pro-
wadzi także do braku reakcji na faktyczne potrzeby rodzin migracyjnych. 
Jest to zjawisko znane w wielu rajach, np. na Filipinach6. 

W pedagogice funkcjonuje pojęcie sieroctwa migracyjnego, oznaczają-
cego przekazanie dziecka pod pieczę zastępczą wobec niewydolności wycho-
wawczej rodziny przebywającej na migracji – jest to zatem szczególny 
przypadek sieroctwa społecznego. Termin „sieroctwo społeczne” bywa uży-
wany jako określenie bardzo subiektywnego stanu psychicznego dziecka. 
Dzieje się tak wtedy, gdy dziecko żyje pod formalną opieką rodziców, jego 
fi zyczne potrzeby są zaspokajane, a mimo tego czuje odtrącenie emocjo-
nalne, a tym samym ma poczucie sieroctwa (jest to tzw. sieroctwo emocjo-
nalne). W sieroctwie społecznym i eurosieroctwie możemy wyróżnić trzy 
stopnie osierocenia:

– stopień najwyższy: całkowite opuszczenie dziecka przez rodziców, 
czego konsekwencją jest zupełny brak kontaktów z naturalnymi rodzicami; 
w takim wypadku losem dziecka kierują obcy ludzie;

– stopień średni: dziecko ma bardzo sporadyczny kontakt z rodzicami, 
np. jedno z rodziców odwiedza dziecko w placówce opiekuńczo-wycho-
wawczej, jednak te odwiedziny są rzadkie i nieregularne;

– stopień najniższy: rodzice dziecka wykazują pewne zainteresowanie 
jego losem, odwiedzają go w placówce, robią sporadyczne zakupy, organi-
zują dziecku wypoczynek, jednak wychowanie i opieka nad dzieckiem nadal 
jest sprawowana przez obce osoby7.

Ważnym elementem jest nie tylko określenie defi nicji eurosieroctwa, 
ale i przedstawienie faktycznych konsekwencji, jakie to zjawisko niesie. 

4  Ibidem.
5  Ibidem, s. 9.
6  Por. R.S. Parreñas, Children of Global Migration: Transnational Families and Gendered 

Woes, Stanford 2005.
7  S. Kozak, Kilka uwag o zjawisku sieroctwa emigracyjnego, „Problemy Rodziny” 1991, nr 3, 

s. 18.
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Eurosieroctwo defi niowane jako „zjawisko pozostawienia w kraju dzieci 
przez rodziców wyjeżdzających za granicę, klasyfi kowane jest jako jeden 
z rodzajów tzw. sieroctwa społecznego”8. W defi nicji eurosieroctwa pod-
kreśla się głównie problemy wynikające z utrudnień w sprawowaniu funk-
cji rodzicielskich, w tym wychowawczych, oraz częstego rozpadu rodziny9. 
Opuszczenie kraju przez jednego lub obojga rodziców może stać się przy-
czyną dysfunkcjonalności rodziny i wywołać problemy rozwojowe oraz 
wychowawcze u pozostających w kraju dzieci i młodzieży10. W tym znacze-
niu wyjazd rodziców traktuje się jako bezpośrednią przyczynę pojawienia 
się problemów. Z drugiej strony decyzja o wyjeździe za granicę jednego 
lub obojga rodziców może być już sama w sobie konsekwencją istnieją-
cych wcześniej poważnych dysfunkcji w rodzinie, małżeństwie czy w rela-
cjach rodziców z dziećmi11. Konsekwencje wyjazdów rodziców najbardziej 
odczuwają dzieci. To one pozostawione w kraju pod opieką innych osób 
potrzebują największego wsparcia. 

Skala zjawiska eurosieroctwa w Polsce

Konieczność ciągłego diagnozowania skali zjawiska eurosieroctwa jest 
niezbędne do podejmowania działań wspierających rodziny migracyjne. 
Dokonywane na szeroką skalę, zwłaszcza od 2008 r., analizy zjawiska 
migracji zarobkowej i eurosieroctwa skupiają się głównie wokół pytań 
dotyczących:

– oceny skali zjawiska, czyli statystyk dotyczących liczby dzieci i mło-
dzieży wychowujących się w Polsce bez jednego lub obojga rodziców;

– skali zagrożeń, czyli negatywnych konsekwencji wynikających z wyjazdu 
rodzica lub rodziców za granicę, głównie kwestii związanych z dalszym roz-
wojem dzieci i młodzieży oraz rozpadem rodziny (rozwody);

– statystyk odnoszących się do sprawowania opieki nad dzieckiem pozo-
stawionym w kraju, czyli tego, kto faktycznie sprawuję opiekę nad dzieckiem 
pod nieobecność rodzica czy rodziców w kraju;

– określenia sytuacji prawnej dziecka pozostającego w raju, czyli usta-
lenia zakresu odpowiedzialności prawnej rodziców i opiekunów;

– perspektywy osób wyjeżdzających za granicę w celach zarobkowych 
(rodziców, współmałżonków), przy czym chodzi głównie o informację 

8  A. Brzezińska, J. Matejczuk, op. cit., s. 72. 
9  Ibidem.
10  W. Danilewicz, Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach migracyjnych, Białystok 2006, s. 134.
11  A. Brzezińska, J. Matejczuk, op. cit., s. 72.
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odnoszące się do przyczyn wyjazdu, perspektywy powrotu oraz percepcji 
i faktycznego sprawowania funkcji rodzicielskich „na odległość”;

– przygotowania instytucji społecznych, szkół, ośrodków pomocy do 
nowych problemów pojawiających się jako konsekwencje masowych wyjaz-
dów zarobkowych za granicę12.

W 2010 r. według Ministerstwa Edukacji Narodowej w Polsce miesz-
kało ok. 100 tys. dzieci, których jedno lub oboje rodziców wyjechało za gra-
nicę13. Wyjazdy obojga rodziców stanowią tylko ok. 22% wszystkich migracji 
zarobkowych14. W zdecydowanej większości przypadków podczas nieobec-
ności jednego z rodziców dziecko znajduje się pod opieka drugiego. Takie 
migracje mają charakter naprzemienny i bardzo płynny. Bezpieczeństwo 
rodziny jest z pewnością bardziej zagrożone w przypadku oddania dziecka 
pod stałą opiekę15. W 2007 r., czyli w szczytowym okresie wyjazdów zarob-
kowych, zostało umieszczonych w pieczy zastępczej 1299 dzieci, których 
rodzice wyemigrowali do pracy. Pod koniec września 2008 r. na zlecenie 
Rzecznika Praw Dziecka przeprowadzono badania na temat eurosieroctwa, 
z których wynika, że co czwarty uczeń w Polsce jest eurosierotą. W 46% 
dzieckiem opiekują się dziadkowie, w 29% – jedno z rodziców, które akurat 
jest w kraju, natomiast w przypadku 7% dzieci pieczę nad niepełnoletnimi 
sprawują krewni lub dorosłe rodzeństwo. W dwóch przypadkach na sto 
niepełnoletnie dzieci opiekują się sobą wzajemnie. Szacuje się, że w 2009 r. 
w 110 tys. polskich rodzin dzieci wychowywały się bez co najmniej jednego 
z rodziców, którzy wyemigrowali za granicę w poszukiwaniu pracy16.

„Kiedy popatrzymy na powszechność wyjazdów zarobkowych rodziców 
i opiekunów w przekroju regionalnym, okazuje się, że prym wiodą województwo 
opolskie – tu migracji rodziców (opiekunów) doświadczyło ok. 43% uczniów. 
[…] Dalej zachodniopomorskie (37,2%), warmińsko-mazurskie (35,1%),

12  S. Kozak, Patologia eurosieroctwa w Polsce: skutki migracji zarobkowych dla dzieci i ich 
rodzin, Warszawa 2010, s. 113; zob. też: B. Walczak, Społeczne, edukacyjne i wychowawcze 
konsekwencje migracji rodziców i opiekunów prawnych uczniów szkół podstawowych, gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych, Projekt zrealizowany z inicjatywy i środków biura Rzecz-
nika Praw Dziecka, Warszawa 2008, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Pedagogium Wyższa 
Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, http://www.brpd.gov.pl/eurosieroctwo/raport_eurmi-
gracje.pdf (dostęp: 11.10.2008). 

13  A. Tynelski, Sytuacja dziecka w rodzinie migrującej w Polsce, Warszawa 2010, s. 8.
14  Raport 2014, Polskie dziesięć lat w Unii…, s. 195. 
15  A. Bińczyk, Akcesja Polski do Unii Europejskiej a eurosieroctwo, „Homines Hominibus” 

2012, nr 8, s. 157.
16  Raport 2008, Zjawisko eurosieroctwa w województwie opolskim, Raport z badań przepro-

wadzonych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w IV kwartale 2008 
r., www.rops-opole/pobierz/Eurosieroctwo/Eurosieroctwo.pdf (dostęp: 07.02.2016).
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świętokrzyskie (34,4%) i podkarpackie (33,7). Nieznacznie powyżej średniej 
krajowej sytuują się województwa śląskie i dolnośląskie (29%). W pobliżu 
średniej lokują się województwa lubelskie (27,7%), kujawsko-pomorskie 
(27,6%), lubuskie (27,5%) i pomorskie (27,3%). Poniżej średniej małopolskie 
(23,1%), wielkopolskie (17,7%), podlaskie (16,8%), łódzkie (14,5%) i woje-
wództwo z najniższą stopą – Mazowsze (11,2%)”17. 

Łączna liczba uczniów rozłączonych z matką na dłużej niż dwa mie-
siące mieści się w przedziale 132–257 tys., z ojcem – 467–682 tys. Większość 
migracji z tych przedziałów nie przekracza pół roku. Szacunkowa liczba 
uczniów rozłączonych z ojcem na dłużej niż jeden rok wynosi między 94 
a 154 tys., z matką – 12 a 40 tys. Migracje obydwojga rodziców stanowią 
ok. 22% ogółu migracji rodzicielskich, ale w dominującej większości mają 
charakter naprzemienny18. Regionem o najwyższym udziale długotrwałych 
migracji matek i opiekunek jest województwo warmińsko-mazurskie: 3,6% 
respondentów w tym regionie wykazało dłuższą niż 12 miesięcy nieobec-
ność matki, aż 7% – ojca. 

Badanie skali zjawiska migracji służy nie tylko zdiagnozowaniu wiel-
kości problemu eurosieroctwa w Polsce. Brak rzetelnych danych na temat 
dokładnej liczby tzw. eurosierot uniemożliwia podjęcie konkretnych działań 
pomocowych19. Taki stały monitoring na różnych poziomach pozwoli rów-
nież na uczulenie wielu środowisk na sytuację dzieci w rozłące migracyjnej. 
Ponadto poprzez aktualnie prowadzone badania nie będzie to już temat 
tabu, o którym rozmawia się tylko w rodzinach migrantów. Dzięki dokona-
niu szczegółowej diagnozy możliwe jest opracowanie wspólnych rozwiązań 
i udzielenie rzeczywistego wsparcia, jakiego oczekują rodziny migracyjne. 

Rodziny migracyjne i ich nowe role

Wioletta Danilewicz wyróżniła typy rodzin ze względu na nieobecność 
rodziców: 

– czasowo niepełne z powodu zarobkowego pobytu jednego rodzica za 
granicą;

– czasowo niepełne z powodu zarobkowego pobytu obojga rodziców za 
granicą równocześnie;

– czasowo niepełne z powodu zmiennych wyjazdów za granicę obojga 
rodziców;

17  B. Walczak, Społeczne, edukacyjne i wychowawcze konsekwencje…, s. 15-16.
18  Idem, Migracje rodzicielskie…, s. 14.
19  Raport 2008, Zjawisko eurosieroctwa w województwie opolskim…, s. 34.
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– rodziny stale niepełne przed wyjazdem rodzica za granicę;
– rodziny stale niepełne na skutek rozwodu lub porzucenia w trakcie 

migracji zagranicznej20. 
Model rodziny migracyjnej ma wpływ na rodzaj podejmowanej opieki 

nad dziećmi. Masowa emigracja zarobkowa rodziców sprawia, że docho-
dzi do zaburzenia podstawowych funkcji pełnionych przez rodzinę. 
Nieobecność jednego z rodziców często zakłóca stosunki interpersonalne 
panujące w rodzinie, a także zmienia sposób odgrywania ról społecznych 
i rodzinnych przez poszczególnych jej członków. Danilewicz dokonała 
następującego podziału rodzin migracyjnych z uwagi na osoby nieobecne:

– oboje rodziców wspólnie przebywają za granicą, w tym samym czasie 
i miejscu;

– oboje rodziców razem przebywają za granicą, w tym samym czasie, 
ale w różnych miejscach;

– jeden małżonek długotrwale przebywa za granicą;
– małżonkowie zamiennie wyjeżdżają za granicę21. 
„Choć od kilku dekad macierzyństwo na odległość jest coraz częściej 

spotykanym typem organizacji roli rodzicielskiej, tego rodzaju macierzyń-
stwo pozostaje w głębokim konfl ikcie z dominującym w kulturze euro-ame-
rykańskiej normatywnym wzorcem macierzyństwa, określanym wzorem 
«intensywnego macierzyństwa»”22. W przypadku, gdy za granicę wyjeżdża 
matka, sprawowanie codziennych obowiązków spoczywa na ojcu. Mężczyźni 
znacznie trudniej odnajdują się w nowej sytuacji, dlatego często korzystają 
z pomocy najbliższych krewnych. Sprzyja to uporządkowaniu i stabilizacji 
trudnej sytuacji rodzinnej. Ojcowie twierdzą, że trudno im pogodzić życie 
zawodowe z rodzinnym. 

Największą rolę w opiece nad dziećmi pełnią dziadkowie. Ich pomoc 
i zaangażowanie nad wnukami są największe pod względem ilości poświę-
conego czasu, zaangażowania emocjonalnego oraz konkretnych form opieki, 
której potrzebują eurosieroty. Jedna z wypowiedzi to potwierdza: „Żeby 
mieć mamę, a nie – jestem takim odrzutkiem (!). Gdyby nie dziadkowie, 
to nie wiem gdzie bym dziś była”23.

20  W. Danilewicz, Dziecko w rodzinie rozłączonej, w: Dziecko z zagrożenia współczesnego 
świata, red. S. Guz, Lublin 2008, s. 139.

21  Ibidem.
22  S. Urbańska, Matka migrantka. Perspektywa transnarodowości w badaniu przemian ról 

rodzicielskich, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2009, nr 1, s. 67.
23  Wypowiedź w ramach przeprowadzonych badań (N–3).
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Wykres 1. Struktura opieki w przypadku migracji pojedynczej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

W przypadku wyjazdu jednego rodzica obowiązki opiekuna w kraju 
w naturalny sposób przechodzą na rodzica, który został w kraju. W prze-
prowadzonych badaniach obydwojga rodziców (opiekunów) dziadkowie 
zdecydowanie wysuwają się na pierwszy plan. Inni krewni, w tym dorosłe 
rodzeństwo, to w sumie 5% zaobserwowanych przypadków. 

Problemy eurosierot i strategie radzenia sobie z nimi

W przeprowadzonych badaniach posłużono się kwestionariuszem wywiadu, 
składającym się z pytań zamkniętych i otwartych. Pytania otwarte dotyczyły 
opinii respondentów dotyczącej zmiany po wyjeździe rodzica (rodziców), 
zaś pytania zamknięte zawierały opinie respondentów o wpływie migracji 
na następujące kwestie:zabezpieczenie materialne ucznia, więzi emocjonalne 
w rodzinie, szkoła, stan zdrowia, nowe obowiązki, —sięganie po używki.

Więzi emocjonalne dzieci z rodzin migracyjnych są niezwykle ważne, 
aby zrozumieć, z czym i jakie problemy mają eurosieroty. Budowanie więzi 
emocjonalnych właśnie w tym okresie wpływa na całe przyszłe życie dzieci. 
Zdecydowanie w wypowiedziach dzieci z klas podstawowych i wczesnych 
gimnazjalnych więź z dziadkami jest silniejsza. U nastolatków więź z przyja-
ciółmi ze szkoły z podwórka staje się czasem silniejsza. Nie wszystkie dzieci 
odpowiedziały, czy wyjazd matki jest trudnym dla nich doświadczeniem. 
Można uznać, że tak, skoro nie chciały o tym mówić. 
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Pytania zadane uczniom, dotyczące e d u k a c j i  i  s z k o ł y, zawie-
rały następujące punkty: frekwencja (nieusprawiedliwione nieobecności), 
nieodrabianie prac domowych, spóźnienia, otrzymanie nagany, przeciętne 
oceny. Ważne kwestie, które wskazywały eurosieroty, to: obniżenie moty-
wacji do nauki, zaburzenia emocjonalne, relacje z rówieśnikami, obowiązki 
domowe. Okazuje się, że – w perspektywie uczniów – w przypadku wyjazdu 
obydwojga rodziców (opiekunów) migracje nie powodują zmian w karie-
rze edukacyjnej wśród uczniów w przedziale wiekowym 14–18, poza wzro-
stem skłonności do opuszczania zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia. 
Okazuje się, że ok. 60% uczniów – dzieci migrantów – w ogóle nie szukało 
pomocy u wychowawcy, pedagoga szkolnego czy innego nauczyciela. Wśród 
uczniów, którzy zdecydowali się na poszukiwanie takiego wsparcia, zdecy-
dowana większość wskazała na brak pomocy ze strony pedagoga szkolnego 
i nauczycieli innych niż wychowawca. Na pytanie, czy dziecko poszuki-
wało pomocy u psychologów szkolnych, pedagogów i wychowawców, pra-
wie 100% odpowiedzi było negatywnych. „Nie mamy psychologa. Pedagog 
rozmawiał z rodzicami tych chłopaków i ze mną, ale nic nie pomogło. Oni 
ciągle się na mnie wyżywają i śmieją ze mnie. Nie wiem dlaczego”24.

Rozłąki rodzin migracyjnych to jedne z największych „dramatów”, jakie 
spotykają dzieci w rodzinach migracyjnych. Ważne jest, by problemu euro-
sieroctwa nie minimalizować tylko do opisu stanu zastanego, raportów i dia-
gnoz. Istotne jest poszukiwanie czynników minimalizujących negatywne 
konsekwencje wyjazdów zarobkowych oraz takich, które w takiej trudnej 
sytuacji zwiększają prawdopodobieństwo użycia konstruktywnych strategii 
radzenia sobie z problemami wynikającymi z rozstania, a nawet stają się 
źródłem rozwoju dla rodziców i dzieci oraz pozostałych członków rodziny, 
np. dziadków25. Praca wokół rozumienia sytuacji rodzinnej oraz jej interpre-
towania przez wszystkich członków rodziny stanowić może ważny obszar 
interwencji w ramach pracy z rodzinami migracyjnymi lub zagrożonymi 
negatywnymi konsekwencjami eurosieroctwa w przyszłości26. Wypracowana 
wspólnie interpretacja oraz sens podejmowanych decyzji, rozumiany i podzie-
lany przez wszystkich członków rodziny, może stać się podstawą urucho-
mienia konstruktywnych strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach27.

Strategie radzenia w sytuacji migracji, jakie podejmują rodziny, zależą 
od wielu czynników. Anna I. Brzezińska oraz Joanna Matejczuk wymieniają 
najważniejsze z nich: 

24  Wypowiedź dziecka eurosieroty uzyskana w ramach badań w projekcie (N–6).
25  Ibidem, s. 74. 
26  Ibidem.
27  Ibidem, s. 86. 
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– wyjazd jako świadoma wszystkich możliwych do przewidzenia kon-
sekwencji decyzja; 

– wyjazd w ramach wyraźnie określonych celów życiowych obojga rodzi-
ców, obojga małżonków, wszystkich pozostałych członków rodziny; 

– wyjazd jako decyzja całej rodziny (rodziców/małżonków, dzieci, 
dziadków);

– decyzja o wyjeździe uwzględnia wiek dziecka, bierze pod uwagę jego 
uczucia oraz wiedzę na temat znaczenia matki/ojca dla rozwoju dziecka 
oraz jego możliwości zrozumienia sytuacji;

– wyjazd poprzedzony jest przygotowaniem rodziny do nowej sytuacji 
(pozostający małżonek, dzieci, dziadkowie, inni krewni, najbliżsi sąsiedzi), 
w tym m.in. rozważenie, kto za co będzie odpowiadał, także w sensie for-
malnym, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych (choroba, wypadek);

– wyjazd mieści się w szerszym planie, tj. w ramach wypracowanego 
„kontraktu” wyjazdowego oraz w określonych ramach czasu, tj. w perspek-
tywie jednocześnie krótko- i długofalowej (czas rozstania, wizyty);

– wyjazd z zapewnionymi różnymi formami kontaktu (telefon, kom-
puter), uwzględniającymi ciągłość w wypełnianiu funkcji rodzicielskich 
i realizacji obowiązków przez wszystkich członków rodziny, np. wspólne 
odrabianie lekcji przez internet, kontakt z nauczycielem, lekarzem, dziad-
kami czy sąsiadami28. 

Zakończenie

Zjawisko eurosieroctwa i związane z nim złożone problemy stanowią 
wyzwanie dla administracji państwowej oraz organizacji pozarządowych. 
Eurosieroty i ich rodziny mogą liczyć na profesjonalną pomoc i wsparcie 
ze strony następujących instytucji:

– szkoły (wizyty w domach rodzinnych uczniów, rozmowy telefo-
niczne z rodzicami, współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicz-
nymi, wskazanie instytucji pomocowych, kontrolowanie obecności ucznia 
w szkole);

– pedagogów i psychologów (pomoc realizowana jest w szkołach, porad-
niach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach opiekuńczo-wycho-
wawczych, w zakresie diagnozy zaburzeń, wsparcia emocjonalnego dziecka, 
a także jego opiekunów);

– ośrodków pomocy społecznej, centrów pomocy rodzinie (wsparcia 
fi nansowe i mieszkaniowe);

28  A. Brzezińska, J. Matejczuk, op. cit., s. 86.
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– policji (reagowanie w sytuacji łamania prawa, interwencje w rodzi-
nach, szkole);

– prawników, sądów (udzielanie porad prawnych, prowadzenie postę-
powania o ograniczenie lub odebranie władzy rodzicielskiej, badanie prze-
stępczości);

– Kościoła katolickiego (pomoc materialna i duchowa)29. 
Można przypuszczać, że rodzaj podjętej decyzji, jak i spostrzegane kon-

sekwencje własnego wyjazdu (tak pozytywne, jak i negatywne dla wyjeż-
dzającej osoby, jej małżonka, dzieci, osób podejmujących się opieki nad 
dzieckiem czy dziećmi pozostawionymi w kraju, np. dziadków, dalekich 
krewnych czy sąsiadów), analizowane na płaszczyźnie psychologicznej, 
wynikają z systemu przekonań danej osoby, tzn. z tego, w jaki sposób osoba 
ta postrzega i interpretuje to, co się wokół niej dzieje, i jak skutecznie, we 
własnym mniemaniu, odpowiada na pojawiające się w jej życiu oferty30. 
Podejmowane formy pomocy instytucjonalnej dla rodzin migracyjnych 
są niewystarczające, a nawet nieskuteczne. Przykładem są choćby szkoły, 
w których brakuje nauczycieli, pedagogów i psychologów, którzy umieliby 
w odpowiedni sposób reagować na problemy eurosierot, a przede wszystkim 
starać się je zauważać i nie bagatelizować. Skutki migracji ponoszą nie tylko 
dzieci, ich opiekunowie, ale i całe społeczeństwo. „Instytucje państwowe, 
grupy sąsiedzkie, znajomi, środowisko lokalne powinny być zaangażo-
wane w opiekę szczególnie and dziećmi, którym trudno zrozumieć wyjazd 
rodzica i często traktują to jak opuszczenie. Argument materialny w takich 
wypadkach nie pokrywa strat emocjonalnych i nie daje zrozumienia sytuacji 
opuszczenia przez rodzica, szczególnie matki”31.
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Summary

Marzena Sylwia Kruk
Problem of Euro-orphanhood in Poland

In public discourse, we most frequently encounter the opinions of teachers, ministers, 
carers and psychologists about the negative consequences of the migration of parents 
for their children. In Poland is there indeed a problem of Euro-orphanhood and 
a system of formally and informally run childcare. Th e situation of a child whose parents 
move from one place to another is undoubtedly diffi  cult. Th e lack of the presence 
of one or both parents aff ects the child’s entire development and upbringing. Can 
caregivers replace a parent? What does the child miss the most when a parent is 
abroad? What is the real problem of Euro-orphanhood in Poland, in the opinion of 
Polish euro-orphans? Th e article aims to examine the problem of Euro-orphanhood 
in Poland and presents the selected results of qualitative research conducted with the 
children of migrant families in Poland as part of the project: ‘Polish female migrants 
and their families: a study of care defi cit’.





Kamilla Łaguna-Raszkiewicz 
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku 

Gułag jako przykład nie-miejsca dla rozwoju dziecka. 
Wspomnienia zesłańców

„[…] Każdy z nas ma w pamięci pewne wydarzenia z dzieciństwa i dla 
każdego z nas mają one wyjątkowe znaczenie, bo w pewnym sensie 
wyrokują o dalszym życiu: o podejmowanych decyzjach, o kontaktach 
i miejscu w świecie […]. Moje dzieciństwo nie nasuwa typowych sko-
jarzeń z pojęciami beztroski i poczucia bezpieczeństwa Moje dzieciń-
stwo było inne […].

(„Tak to pamiętam”. Wspomnienia Marii Kozłowskiej 
z domu Szagdaj, www.sybiracy.wckp.lodz.pl [dostęp: 
15.02.2015]).

Wprowadzenie

Postmodernizm jest określany jako „epoka przestrzeni”1. Jednym z jego 
wyróżników są anonimowe i niezobowiązujące nie-miejsca2, stanowiące 
konsekwencję częstego przemieszczania się ludzi oraz globalnych wpływów 
homogenizujących. Część z nich z powodu ludzkich tęsknot za miejscem 
z różnych powodów utraconym naśladuje miejsce bliskie3. Mamy wów-
czas do czynienia z tworzeniem przez nie-miejsca pozorów prawdziwo-
ści, porządku, poczucia bezpieczeństwa i swojskości, które są przypisanie 
kategorii miejsca. Fakt ten skutkuje poczuciem dezorientacji oraz zwraca 
uwagę na potrzebę poszukiwania powodów ich wieloznaczności i niedo-
określoności. Tylko przyjęcie postawy krytycznego „poszukiwacza prawdy” 
ułatwia człowiekowi funkcjonowanie w całej mozaice miejsc i nie-miejsc4 
ponowoczesności. 

1  M. Foucault, O innych przestrzeniach. Heterotopie, „Kultura Popularna” 2006, nr 2, s. 7.
2  M. Augé, Nie-miejsca: wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, przeł. R. Chym-

kowski, Warszawa 2010, s. 20.
3  K. Łaguna-Raszkiewicz, Powrót do wspólnoty miejsca i ludzi – zadanie edukacji współczesnej, 

„Pedagogika Społeczna” 2015, nr 2 (56), s. 181.
4  P.J. Śliwiński, Zagubiony i odnaleziony w nie-miejscu, w: Kondycja człowieka współczesnego, 

red. C. Piecuch, Kraków 2006, s. 57.
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Warto zaznaczyć, że o kategorii nie-miejsca można mówić w różnych 
kontekstach czasowych5. Jednym z nich jest okres XX w., który zapisał się 
w historii ludzkości jako wiek szalejących totalitaryzmów, upokarzających 
i siłą odbierających wolność systemów społecznych. Jednym z nich jest sta-
linizm. Polityka państwa sowieckiego, zmierzająca do eksterminacji zesłań-
ców, jest odpowiedzialna za doświadczanie przez dzieci sytuacji skrajnych 
egzystencjalnie.

Celem artykułu jest ukazanie ważnych z pedagogicznego punktu widze-
nia konsekwencji dla rozwoju dziecka, wynikających z przymusowej i bez-
prawnej deportacji do nie-miejca, jakim jest gułag. Realizacja tego celu 
wpisuje się w szeroko rozumiane badania biografi czne6. Interpretacji, 
hermeneutycznemu rozumieniu doświadczenia w kontekście społeczno-
-historycznym7, zostały poddane wspomnienia – rodzaj mikrohistorii 
codzienności, w której pamięć i kategoria nie-miejsca odgrywają zasadniczą 
rolę8. Analiza świadectw skupiła się nie tylko na ich treści, opisie wyda-
rzeń i przeżyć, ale także na tym, w jaki sposób i dlaczego narratorzy o nich 
pisali9. Interpretacja materiału badawczego zmierzała do poznania i zro-
zumienia sensu i znaczenia nadawanych przez autorów wspomnień swoim 
bolesnym doświadczeniom z dzieciństwa. 

Przedmiotem analizy są wspomnienia byłych zesłańców, którzy w dzie-
ciństwie zostali skazani na przymusową wywózkę w głąb ZSRS. Wybrano 
wspomnienia, które wyraziście ukazują cechy nie-miejsca jako korelatu trau-
matycznych doświadczeń młodych narratorów, ich utraconego dzieciństwa. 

Wyrwanie z domu (miejsca bliskiego)

Rodzina jest dla dziecka miejscem poznawania najpierw świata najbliższych 
osób, następnie szerszych kręgów społecznych. Rodzice uczą dziecko wzo-
rów zachowania w najbliższym i dalszym otoczeniu. Środowisko rodzinne 
wytwarza indywidualny sposób opisu i interpretacji świata, który staje się 
punktem odniesienia dla dziecka, kształtuje jego tożsamość i strukturę jego 

5  W. Th eiss, Dom i ojczyzna – miejsca w świecie bez miejsc: trzy perspektywy, w: Dom i ojczy-
zna: dylematy wielokulturowości, red. D. Lalak, Warszawa 2008, s. 78.

6  W. Th eiss, Dzieci syberyjskie, Warszawa 1992, s. 15.
7  Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych: studia i materiały, red. D. Urbaniak-

-Zając, J. Piekarski, Łódź 2003, s. 96.
8  D. Lalak, Biografi a środowiska – na styku klasycznej biografi i i badań terenowych, „Peda-

gogika Społeczna” 2013, nr 1, s. 34. Zob. też: W. Th eiss, Dzieci syberyjskie…, s. 10–11.
9  G. Gibbs, Analizowanie danych jakościowych, przeł. M. Brzozowska-Brywczyńska, Warszawa 

2011, s. 130–131.
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osobowości. Dla większości z nas dom rodzinny jest miejscem bliskim, 
niepowtarzalnym, z którym łączą nas głębokie i trwałe więzi społeczne. 
Rodzina jest najczęściej kojarzona z „krainą szczęśliwości”, daje poczu-
cie bezpieczeństwa, bliskości i miłości. Podobne ludzie myślą o miejscu, 
w którym znajduje się ich dom rodzinny. Zazwyczaj jest ono wyjątkowe, 
a jego obecność fi zyczna lokuje się w naszej pamięci w postaci wspomnień 
z dzieciństwa („pamięć wspomnieniowa”). Autorzy wspomnień wielokrot-
nie podkreślają, że okres dzieciństwa spędzonego w domu rodzinnym był 
najszczęśliwszym czasem w ich życiu:  

[…] Pamiętam nasze – do 1939 roku pełne sielanki – dzieciństwo w Hrajnie. 
W domu bawiliśmy się z naszym ukochanym Dziaduniem Michałem i śpiewali-
śmy piosenki legionów polskich. Poza domem przez okrągły rok biegaliśmy po 
łąkach, ciesząc się czy to zapachem traw, czy puszystym śniegiem. Codzienne 
bieganie do oddalonej o kilka kilometrów szkoły podstawowej było dla nas 
czymś oczywistym. Tatuś przynosił w Święta Bożego Narodzenia choinkę 
i przystrajał ozdobami w miejscach, które mu wskazywaliśmy. Na Wielkanoc 
Mamusia piekła baby, a my zbieraliśmy jaja na pisanki. Zapach tych bab czuję 
do dziś […] (Maria Kozłowska)10. 

[…] Mieszkałam w Puszczy Białowieskiej, województwo białostockie, w pobliżu 
wioski pod lasem, wioska nazywała się Masiewo […]. Moja rodzina składała się 
z moich rodziców i młodszego brata […]. Ukończyliśmy cztery klasy szkoły. 
Była to szkoła publiczna […]. Uważam, że był to najpiękniejszy okres w moim 
życiu […] (Zofi a Garczyńska)11.

Dzieciństwo dzieci-zesłańców skończyło się nagle i nieodwracalnie. 
W imię zbiorowej odpowiedzialności podzieliły one los swoich rodziców, 
otrzymując miano „przestępczego elementu”. Narratorzy wspominają, że 
początek deportacji przebiegał według podobnego schematu. Nocą całe 
rodziny były siłą wyciągane z łóżek, poddawane brutalnej rewizji, a następ-
nie informowane, że „mają od piętnastu minut do dwóch godzin na spako-
wanie niezbędnych rzeczy i przygotowanie się do podróży”12: 

[…] 10 lutego 1940 roku wcześnie rano, a właściwie była jeszcze noc, do drzwi 
załomotało NKWD w towarzystwie Ukraińców. Powiedzieli, że mamy brać 
najpotrzebniejsze rzeczy i ładować się na sanie. Ojca związali i postawili pod 

10  „Tak to pamiętam”, www.sybiracy.wckp.lodz.pl (dostęp: 15.02.2015).
11  XV edycja konkursu „Historia bliska” 2010/2011. Dzieci wojny – żołnierze i ofi ary, sygn. 

HB15a/0209-I/11, www.karta.org.pl (dostęp: 20.02.2015).
12  L. Taylor, Polskie sieroty z Tengeru: od Syberii przez Afrykę do Kanady 1941–1949, przeł. 

M. Szymański, Poznań 2010, s. 11.
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ścianą. Wrócił z wojny, miał mundur i myśleli, że ma karabin. Nas – dzieci 
kazali Mamie ubierać. Sami przeprowadzali rewizję […] (Stanisław Czyżyński)13.

Był to pierwszy moment, który często decydował o przetrwaniu rodzin 
na zesłaniu. Pakowaniu niezbędnych rzeczy towarzyszył pośpiech spowo-
dowany brutalnymi ponagleniami funkcjonariuszy NKWD, co utrudniało 
racjonalną ocenę sytuacji: 

[…] Jest noc. Godzina czasu, panika, płacz, bieganina. Zimno – ubrania, daleko? 
– jedzenie. Czasu mało, ręce – tylko dwie, dzieci… Kolej rzeczy to furmanka, 
pociąg, wagon towarowy. Szczęściem naszym było to, że wśród współtowarzy-
szy początku niewoli byli l u d z i e ! [podkreślenie oryginalne – K.Ł.R.] Dzięki 
nim, ich solidarności i ludzkiego odruchu wobec dzieci dotarliśmy do «celu 
podróży» choć nie zdrowi, lecz żywi – cud! – pierwszy. Po półtoramiesięcznej 
podróży dotarliśmy do miejscowości Świerdłowsk, okręg Czeremchowa obwodu 
Irkuck […] (Zenon Perwenis)14. 

Nieoczekiwane wyrwanie z rodzinnego gniazda potęgowało atmosferę 
przerażenia i niepewności. Zesłańcy w jednej chwili tracili bezpowrotnie 
swój dom rodzinny, a wraz z nim dorobek całego życia. Załamywała się 
także ich pozycja społeczna, która nigdy już nie została odbudowana: 

[…] 13 kwietnia 1940 roku, tak jak do tysięcy polskich domów wtargnęli bez 
uprzedzenia funkcjonariusze NKWD. Kazali się szybko pakować i krzyczeli, że 
wyjazd jest natychmiast. Mama zapakowała, co tylko mogła. Niektóre rzeczy 
uratowały nam później życie, bo wymieniłyśmy je na żywność. Nasza gospo-
sia w ostatniej chwili wręczyła nam worek z chlebem. Spodziewając się, że 
NKWD może nóż zarekwirować, włożyła go do jednego z bochenków […] 
(Maria Sadłowska)15. 

[…] Nie mogę sobie wyobrazić, co działo się w świadomości mojej mamy, cioci 
i stryja, gdy zdali sobie sprawę z faktu, że oto muszą pozostawić wszystko to, co 
posiadali, co stanowiło spokojną przystań ich życia. Piękny dom, który z takim 
trudem budowali, zmuszeni byli opuścić z myślą, że idą w nieznane. Wraz z sio-
strą nie zdawałyśmy sobie sprawy z tego, co się stało […] (Zdzisława Podlaska)16.

Gehennę polskich rodzin rozpoczynała wielotygodniowa podróż w strasz-
nych warunkach: 

13  Zob. www.zesłaniec.pl (dostęp: 15.02.2015).
14  Zob. www.emazury.com/sybiracy/wspomnienia (dostęp: 15.02.2015).
15  Ibidem (dostęp: 21.02.2015).
16  „Sześć lat w Kazachstanie”, www.sybiracy.wckp.lodz.pl (dostęp: 16.02.2015).



 Gułag jako przykład nie-miejsca dla rozwoju dziecka 375

[…] Nasz tułaczy los rozpoczął się od wielotygodniowej podróży w potwornych 
warunkach w towarowym wagonie. Do jedzenia były tylko solone śledzie. Wody 
nie było, trzeba było topić śnieg, który zdobywaliśmy wystawiając za okno wia-
derko na sznurku. Tak dojechaliśmy w rejon Archangielska. Ze stacji, na której 
wysiedliśmy do [wyznaczonego] miejsca pobytu trzeba było jechać cztery dni 
saniami […] (Janina Piccola)17. 

[…] Podróż była koszmarem. Brakowało nawet wody. Mój brat płakał i krzyczał:
«mamo chce mi się pić». Byłam starsza i wiedziałam, że wody nie ma. 
Obserwowałam tylko ręce matki. Kiedy sięgnie po butelkę, by dać nam po 
kilka łyżek wody […] (Maria Sadłowska)18.

Nie wszystkim było dane przetrwać pierwszy etap zsyłki. Podróż bydlę-
cymi wagonami okazała się dla części zesłańców zabójcza: 

[…] Po drodze na porządku dziennym były «pogrzeby» – gałgany wyrzucone 
przez drzwi podczas jazdy. Małe – to dzieci, większe – dorośli […] (Zenon 
Perwenis)19. 

Życie dzieci niemal od pierwszych chwil zesłania zostało naznaczone 
piętnem traumatycznych doświadczeń, śmiercią najbliższych im osób oraz 
skrajnie trudnymi warunkami bytowymi. Jednak był to dopiero początek 
koszmaru, jaki zgotował polskim rodzinom system sowiecki: 

[…] Siostra Stasia urodzona w 1930 r. i siostra Romcia urodzona w 1934 naj-
bardziej cierpiały, miały zapuchnięte oczy i twarz, z oczu płynęła ropa, okropny 
ból głowy – strasznie jęczały. Ja zaczęłam się dźwigać i chodzić, choć bardzo 
kulawo, ubierałam po ojcu buty dziurawe i wychodziłam z baraku. Co dzień 
to dalej, po trzęsawiskach i błotach zbierałam żurawiny, tam gdzie stopniał 
śnieg i przynosiłam dla rodzeństwa. Z każdym dniem zbierałam więcej tych 
jagód, a nas było coraz mniej w rodzinie i barakach. […] W jednym miesiącu 
zmarło nas pięcioro […]. Brat Heniek zmarł 10 maja 1942 r. Naczelnik dał mi 
do pomocy jednego ruska i zostawił mi chlebową kartkę brata na dwa dni. 
Rosjanin zbił taką skrzynkę, włożyłam brata do tej tak zwanej trumny i z tym 
Rosjaninem pochowałam go. Za to oddałam mu ten dwudniowy przydział 
chleba […] (Genowefa Klauzer z d. Białobrzewska)20.

17  Zob. www.emazury.com/sybiracy/wspomnienia (dostęp: 15.02.2015).
18  Ibidem (dostęp: 15.02.2015).
19  Zob. www.emazury.com/sybiracy/wspomnienia (dostęp: 15.02.2015).
20  Zob. www.sybiracy.wckp.lodz.pl (dostęp: 17.02.2015).
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Życie codzienne w nie-miejscu

Zesłanie było końcem beztroskiego dzieciństwa. Przymusowa deportacja 
w głąb Rosji oznaczała diametralną zmianę związaną ze znalezieniem się 
w nowym, nieznanym nie-miejscu, przestrzeni obcej i najczęściej wrogiej. 
W nie-miejscu każdego dnia toczyła się dramatyczna walka o przeżycie. 
Obce środowisko geografi czno-społeczne, brak odzieży, żywności, lekarstw, 
prymitywne warunki mieszkaniowe pozbawiające intymnej przestrzeni potę-
gowały trudną sytuację materialno-socjalną: 

[…] Umieszczono nas w lepiance składającej się z jednego pomieszczenia, w któ-
rej wcześniej jakiś Kazach trzymał osły i krowy. Wszystko co otaczało nas na 
zewnątrz oraz w izbie było przerażająco obce. W samej izbie były gołe ściany, bez 
żadnych urządzeń i ozdób. […] Dobrze pamiętam, że będąc w lepiance byłem 
niesamowicie wystraszony – cały drżałem, gdyż bałem się, że zostaniemy sami. 
W nocy widziałem i słyszałem jak ktoś w bieli kręcił się po izbie. Serce waliło, że 
aż dech zapierało. Była to najdłuższa noc w moim życiu. Od czasu do czasu do 
dziś budzę się w środku nocy, gdyż tamte wstrząsające chwile wracają w różnej 
postaci […] (Teodor Mogiałło)21.

[…] Ulokowano nas w barakach z piętrowymi pryczami. Mieszkaliśmy tu 
w towarzystwie wszy i pluskiew, głodni i zmarznięci. Aby nieco się ogrzać, mimo 
trzaskającego mrozu, nosiliśmy drzewo z lasu […] (Stanisław Czyżyński)22.

Szybkiemu osłabieniu organizmu sprzyjała nader ciężka praca przymusowa:

[…] Nikt nie był w stanie lepiej pracować, bo był z dnia na dzień coraz słabszy. 
Dopóki była jeszcze żywność zabrana z domu, to jeszcze jakoś było, ale aby do 
wiosny. Wiosną przestali rąbać las i posłano nas na czyszczenie brzegu rzeki 
z krzaków i przewróconych drzew. Całą swoją rodziną nad brzegiem zbiera-
liśmy gałęzie i palili, starsi piłowali grubsze drzewa […]” (Genowefa Klauzer 
z d. Białobrzewska23. „[…] Przydzielono nas do pracy. Siostrę, Zosię i mnie 
do żniw (żyto i owies), a mamę na kirpicznyj zawod (cegielnia), do noszenia 
surowych cegieł do wypalania w piecach. Praca była bardzo ciężka. Byłyśmy 
bardzo przygnębione i zdesperowane, ponieważ wydano (NKWD) wszystkim 
deportowanym zaświadczenia zesłańcze na 20 lat z ograniczeniem poruszania 
się do 7 km od miejsca zamieszkania. To był cios. Po miesiącu ciężkiej pracy 
w cegielni mama zachorowała na ostre zapalenie nerek i znalazła się w szpitalu 
w Kołpaszewie […] (Tamara Pfeiff er)24.

21  Zob. www.emazury.com/sybiracy/wspomnienia (dostęp: 16.02.2015).
22  Zob. www.zeslaniec.pl (dostęp: 15.02.2015).
23  Zob. www.sybiracy.wckp.lodz.pl (dostęp: 17.02.2015).
24  Ibidem (dostęp: 17.02.2015).
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Każdy dzień na zesłaniu był walką z głodem, chorobami, brudem i rozpaczą:

[…] Oprócz mrozu i ciężkiej pracy najbardziej dokuczał głód. 20 deko chleba na 
pracującego stanowiło głodową porcję. Dlatego zjadano wszystko, co się poru-
szało – nawet psy, koty. Poza tym wydłubywano z ziemi zamarznięte ziarno, 
ziemniaki i nasiona […] (Zofi a Kunysz)25. 
[…] Kto pracował – dostawał 500 g chleba, a kto nie pracował – 200 gram. 
W barakach było bardzo ciasno, prycza pod ścianą i wąskie przejście, jeden 
piec na dwie rodziny, baraki poprzedzielane deskami. Do jedzenia w stołówce 
była gotowana muczennica – na wodę wlewano rozbełtaną mąkę i zagoto-
wywano, albo zielona kapusta lub ucha z drobnej solonej ryby. W barakach 
zimno, dzieci musiały być zawsze ubrane i pod pierzyną siedziały na pryczach.
Za zupy trzeba było płacić, a ojciec sam nie zarobił tyle, aby zapłacić za nas 
wszystkich. Musieliśmy i my, starsze dzieci, iść do lasu do roboty […] (Genowefa 
Klauzer z d. Białobrzewska)26.

Zdobywanie żywności było nader trudne i okupione ogromnym wysił-
kiem. Obowiązek zadbania o rodzinę spoczywał także na jej najmłodszych 
członkach, którzy pomagali rodzicom zdobywać pożywienie. Dotyczyło to 
zwłaszcza małych i niezdolnych do pracy dzieci, które zajmowały się han-
dlem wymiennym z miejscową ludnością czy wypraszaniem lub podkra-
daniem jedzenia27: 

[…] Coraz trudniej z żywnością. Chleba już nie jemy, tylko placki pieczone na 
blacie kuchni. Brak jakichkolwiek tłuszczów. Podstawowym wyżywieniem stają 
się zupy gotowane ze wszystkiego co nadaje się do jedzenia, oczywiście zupy 
są tylko na wodzie. Brak kartofl i.. […] Latem chodziłam zbierać proso samo-
siej, które rosło w piołumie. Zrzynałam to proso, wygniatałam, odwiewałam 
i samo ziarno przynosiłam do domu. Wychodziłam około 8 rano, wracałam 
o 12–1 w nocy. Miałam w nogach około 30 km, z tego 15 z ciężarem i cały dzień 
wytężonej uwagi, żeby mnie nie złapał strażnik, który jeździł na koniu. Dlatego 
wracałam w noc […] (Janina Alicja Kokoszko z d. Porzezińska)28.

Wszechobecny głód sprawiał, że ludzie jedli, wszystko to, co udało się 
im znaleźć:

[…] Przed głodem ratowano się w różny sposób. Liczył się każdy przeżyty dzień. 
Przy pracy w stajniach podkradano karmę dla zwierząt, najczęściej makuch. 
Można go było długo żuć i nie odczuwało się głodu. Jeżeli się udało, kradziono 

25  Zob. www.mojewojennedziecinstwo.pl (dostęp: 16.02.2015).
26  Zob. www.sybiracy.wckp.lodz.pl (dostęp: 17.02.2015).
27  L. Taylor, op. cit., s. 28.
28  Zob. www.ciechanowiec.pl (dostęp: 21.02.2015).
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też ziemniaki przeznaczone dla zwierząt, zwykle zmarznięte, ponieważ prze-
chowywano je bez przykrycia. Moja dwunastoletnia siostra Janka była bardzo 
odważna. Gdy wieziono furmankami ziemniaki, ubrana w luźne spodnie i bluzę 
(podwiązane nogawki i rękawy), biegła za wozem i podkradała je, wrzucając do 
rękawów i nogawek. Ciężka to była «praca» dla takiego dziecka, bo i woźnica 
nie żałował batów na «worów» (złodziei), ale za to w domu była wielka radość, 
kiedy wysypała ten zdobyty skarb […] (Zofi a Kunysz)29. 

[…] W 1943 roku wiosną, rozkopywało się mysie norki i zabierało się im nagro-
madzony groch. Każdej wiosny i jesieni zbieraliśmy kłosy na nie zoranych 
ścierniskach […] (Janina Alicja Kokoszko z d. Porzezińska)30.

Zimą dokuczał zesłańcom mróz, latem upały: 

[…] Nie zapomnę zimy w Kapczałach! Siarczysty mróz, silne wiatry i prze-
nikliwe zimno w szkole: atrament zamarzł w kałamarzu i nauczycielka zwol-
niła nas z lekcji. My, dzieciaki postanowiliśmy więc zdobyć opał, pobiegliśmy 
w pobliże stacji kolejowej, gdzie przetaczane były wagony z węglem do Europy. 
Pociąg stanął przed semaforem, chłopcy wskoczyli na wagony i zrzucali bryły 
węgla. Złapałam jedną taką ogromną bryłę i – brnąc po pas w śniegu – bie-
głam co sił. Nagle, nie wiadomo skąd wyskoczyli żandarmi i wszystkich nas 
wyłapali. Nie zapomnę, jak jeden z nich złapał mnie za kołnierz, wydzierał się 
na mnie, potrząsając mną jak śmieciem. Już nie pamiętam, czym mi groził, 
ale wiem, że stał niewzruszony na mój płacz i błagalne prośby. Potem zawlókł 
mnie na posterunek i kazał wezwać Mamusię z pracy. Przede wszystkim ona 
mogła ucierpieć, bo za takie przewinienia aresztowano i osadzano w więzieniu 
[…] (Maria Kozłowska z d. Szagdaj)31. 
[…] Jak zrobiło się ciepło i nie było już nocy tylko dzień, zrobiło się straszne 
piekło, komary, bąki a najbardziej meszki strasznie nam dokuczały, dawano 
nam siatki na głowę od meszek i komarów, ale to niewiele pomagało, każdy 
był spuchnięty i pogryziony. Rany były na twarzy, pod oczami, uszami, we 
wszystkich zgięciach, gdzie były żyły. Te miejsca najbardziej były atakowane 
przez muszki […] (Genowefa Klauzer z d. Białobrzewska)32.

Ustawodawstwo sowieckie nałożyło na polskie dzieci obowiązek uczęsz-
czania do rosyjskiej szkoły. Była ona miejscem szykanowania polskiej dziatwy, 
a jej głównym celem była indoktrynacja i wynarodowienie33. „Jakiekolwiek 

29  Zob. www.mojewojennedziecinstwo.pl (dostęp: 16.02.2015).
30  Zob. www.ciechanowiec.pl (dostęp: 21.02.2015).
31  Ibidem.
32  Zob. www.sybiracy.wckp.lodz.pl (dostęp: 17.02.2015).
33  S. Ciesielski, Polacy w Kazachstanie w latach 1940–1946: zesłańcy lat wojny, Wrocław 

1996, s. 195.
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rozmowy po polsku były surowo zabronione”34. Dyskryminacji podlegały 
zwłaszcza te dzieci, których rodzice zostali zakwalifi kowani jako „polityczni”. 
Wobec nich nauczyciele i wychowawcy, w myśl obowiązujących przepisów, 
nie mogli okazywać żadnych ludzkich uczuć35: 

[…] W Nikolsku wszystkie dzieci musiały uczęszczać do przedszkola i szkoły. 
Na wspólnej sali gromadzono dzieci różnej narodowości: polskiej, rosyj-
skiej, tatarskiej, ukraińskiej, żydowskiej. Utrudniało to porozumiewanie się. 
Wychowawczyni-Rosjanka miała nie lada problem. Z czasem radziła sobie coraz 
lepiej. Kiedy płakały, miała prosty sposób na uspokojenie: biła ręcznikiem po 
ogolonych głowach. Spoglądam na jedyne zdjęcie z tamtych lat. Wszystkie dzieci 
są jednakowe – głowy gołe jak pałki. Już zacierają się w pamięci jakiej są naro-
dowości. Po tatarskich dzieciach zapamiętałam jedno najczęściej używane słowo 
– „ipi” (chleb). Dzieci głodowały i umierały z głodu podobnie jak większość 
mieszkańców. W przedszkolu i w domu jedno miały zawołanie: „Chleeeba!!!” 
Wychowawczyni, obdzielając nas na śniadanie kromką chleba, nie zapominała 
i o sobie. Za schowek służył duży portret Batiuszki Stalina, odchylony górą 
do ściany […]”36.„[…] Nowy Rok to wielkie święto w przedszkolu – „Balszoj 
Prazdnik”. Maszerowaliśmy dwójkami przed portretem Batiuszki Stalina. 
W rączkach trzymaliśmy czerwone gwiazdki na drucikach […] (Zofi a Kunysz)37. 

Łagier był nie-miejscem nadmiaru tymczasowości generującej uczucie 
niepewności i doświadczeń granicznych związanych z ciągłym balansowa-
niem pomiędzy życiem a śmiercią. Od początku swego pobytu w ZSRS mali 
zesłańcy byli poddawani za pomocą groźby, kary lub materialnej zachęty 
systematycznemu wynarodowieniu38. Łagier pozbawiał dzieci warunków 
psychofi zycznego rozwoju, ograniczał proces socjalizacji i demoralizował. 
Nader trudna sytuacja wygłodniałych dzieci zmuszała je wielokrotnie do 
podejmowania rozstrzygnięć dylematów moralnych, typu: czy kraść, żeby 
przeżyć, czy być przyzwoitym i umrzeć z głodu? Ponadto nie-miejsce było 
„puste” w sensie dosłownym (bezkresna przestrzeń stepu lub lasu) oraz 
przenośnym – pozbawione przestrzeni tkanki symbolicznej (pamięć, histo-
ria), służyło degradacji kulturowej, wykorzenieniu, potęgowało samotność 
i tęsknotę za „normalnością”. Nie-miejsce było także pozbawione sfery 

34  D. Boćkowski, Jak pisklęta z gniazd: dzieci polskie w ZSRR w okresie II wojny światowej, 
Warszawa–Wrocław 1995, s. 181.

35  A. Applebaum Gułag, przeł. J. Urbański, Warszawa 2005, s. 311.
36  Zob. www.mojewojennedziecinstwo.pl (dostęp: 16.02.2015).
37  Ibidem.
38  J. Dudzińska, Losy polskich dzieci na zesłaniu w dietdomach, sierocińcach i polskich domach 

dziecka, w: Sybiracy: martyrologia Polaków na Wschodzie, red. A. Wirski, Koszalin 2000, 
s. 184.



380 Kamilla Łaguna-Raszkiewicz

sacrum: „karano za modlitwy, pieśni religijne, zabierano medaliki, krzy-
żyki, samodzielnie wykonane różańce. Najmłodszych usiłowano przeko-
nać, że nie ma Boga”39. Komuniści uważali bowiem religię za zagrożenie 
dla stworzonej przez nich utopijnej wizji społeczeństwa „nowych ludzi” 
pozbawionych zasad moralnych; wymordowanie milionów ludzi „wrogich 
klas” było cnotą40.

Dziecko jako wróg systemu

Totalitaryzm sowiecki prowadził świadomą politykę unicestwiania ludzi 
jawnie lub potencjalnie wrogich systemowi. Kategoria „wykluczonych” 
została poszerzona także o dzieci. W rozporządzeniu NKWD z 11 września 
1937 r. o numerze 00486 oraz w dziesiątkach innych instrukcji operacyjno-
-wykonawczych obowiązywała zasada: „tak, jak żony i dzieci represjonowanych
prewencyjnie uznano za wrogów, wrogami stawały się też dzieci podejrza-
nych narodowości”41. Do tej kategorii należeli Polacy (kryterium narodo-
wościowe i klasowe), zwłaszcza polską inteligencję Stalin uznał za „element 
przestępczy”. Z tego powodu do amnestii w 1941 r. wszyscy zesłańcy z Polski 
byli przeznaczeni do całkowitej eksterminacji42. 

Polityka imperium zmierzała do wyeliminowania „elementu antysowiec-
kiego” niezależnie od wieku, statusu społecznego i narodowości. Polskie 
dzieci jako wrogowie systemu od 12. roku życia podlegały kodeksowi kar-
nemu. Oznaczało to, że odpowiadały w pełni zarówno za swoje czyny, jak 
i czyny swoich rodziców. Ponadto system „sowieckiej sprawiedliwości” 
surowo karał w przypadku niedoniesienia przez dziecko o domniemanym 
złamaniu obowiązujących przepisów przez jego najbliższych. Nieludzkim 
i zarazem jakże bezwzględnym rozwiązaniem było wprowadzenie zmiany 
w tymże kodeksie, zgodnie z którą władze sowieckie mogły skazać na karę 
śmierci już 14-latków43. Istotne jest i to, że od wyroków sądów radzieckich 
nie było odwołania. Warto zaznaczyć, że od momentu powstania aparat 
represyjny państwa sowieckiego w praktyce skazywał ludzi „nie za popeł-
nione czyny, lecz za to kim byli”44. 

39  Ibidem.
40  M. Ryba, Narodowy socjalizm i bolszewicki komunizm – próba porównania, w: Totalitaryzm 

jawny czy ukryty?, red. P. Jaroszyński, Lublin 2011, s. 130.
41  C.A. Frierson, S.S. Wileński, Dzieci Gułagu, przeł. A. Sawisz, A. Nowakowska, Warszawa 

2010, s. 65.
42  Sybiracy…, s. 174.
43  D. Boćkowski, op. cit., s. 16.
44  A. Applebaum, op. cit., s. 37.
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Mali Polacy byli więźniami określanymi przez władze obozowe jako 
„wolnoposielonnyje”, tzn. w interpretacji sowieckiej ludźmi wolnymi ale 
znajdującymi się pod specjalnym nadzorem45. Oznaczało to życie pod 
przymusem w narzuconym nie-miejscu bez możliwości jego opuszczenia. 
Ich życie zostało naznaczone piętnem traumatycznych doświadczeń. Śmierć 
najbliższych osób, straszne warunku bytowe, brak perspektyw i uczucie 
niepewności jutra sprawiały, że wiele dzieci załamywało się, cierpiało na 
depresję i inne choroby psychiczne.

Polskie dzieci przebywające na zsyłce w ZSRS46 w latach 1940–1941 stano-
wiły niejednolitą grupę. Najmniej było tych, które pozostawały pod opieką 
obojga rodziców47. Kolejną, najliczniejszą grupą były półsieroty. Nie bra-
kowało także sierot i tych, które zgubiły rodziców podczas deportacji oraz 
tzw. jedynych żywicieli rodzin48:

[…] Kiedy miałam chyba 9 lat zachorowała nasza mama leżała nieprzytomna, 
a ja nie wiedziałam jak ją ratować. Co zrobić, jeśli umrze? W jaki sposób zaopie-
kować się 5-letnim bratem Mirkiem? W domu nie było opału, nie było zapałek, 
a przede wszystkim nie było jedzenia. Codziennie rano biegłam na step, zbiera-
łam suchą trawę, którą przynosiłam do domu. Z trawy robiłam wywar, którym 
poiłam mamę. Przeszukałam w domu wszystkie rzeczy, by znaleźć cokolwiek, co 
dawałoby się wymienić na pożywienie. Pierwszą zdobytą szklankę kaszy jagla-
nej podzieliłam na dwie porcje. Tak bardzo wtedy starałam się i bałam się, że 
moja mama umrze. Właściwie zaczęłam tracić już nadzieję i siły. Zdobywanie 
opału i pożywienia było dla mnie bardzo ciężkie […] (Maria Sadłowska)49.

W najtrudniejszej sytuacji były sieroty. Te, których po śmierci rodziców 
nie przygarnęli krewni lub sąsiedzi, były umieszczane w sowieckich domach 
dziecka. Z reguły we wszystkich tych instytucjach panowała podobna sytu-
acja: brakowało jedzenia, odzieży, pościeli, a w czasie zimy pomieszczenia, 
w których spały dzieci, były nieogrzewane. Brakowi elementarnych warun-
ków socjalno-bytowych towarzyszyła atmosfera agresji i ciągłego szykano-
wania. Dzieci były poddawanie stopniowej sowietyzacji zmierzającej do 
wynarodowienia. Część sierot nie godząc się na realia sierocińca, uciekała 

45  M. Łysik, Wspomnienia z Sybiru 1940–1946, Lublin 2013, s. 25.
46  Spore zasługi dla polskich badań historyczno-oświatowych w zakresie doświadczeń sie-

roctwa wojennego polskich dzieci zesłanych w głąb ZSRS ma Wiesław Th eiss. Pokłosiem 
prowadzonych przez tego autora badań jest seria artykułów i książek, które ukazują się 
od końca lat 80. ubiegłego wieku.

47  M. Ney-Krwawicz, Na pięciu kontynentach: polskie dzieci, młodzież i szkoły na tułaczych 
szlakach 1939–1950, Warszawa 2014, s. 58.

48  Sybiracy…, s. 174.
49  Zob. www.emazury.com/sybiracy/wspomnienia (dostęp: 15.02.2015).
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na ulicę, zasilając szeregi „bezprizornych”. Chcąc przeżyć w prymitywnych 
warunkach, dzieci musiały chodzić po prośbie. Niektóre z nich kradły jedze-
nie, wchodząc w konfl ikt z prawem. Za tego typu przewinienia karano osa-
dzeniem w jednym z przymusowych obozach pracy, będących przeważnie 
ostatnim etapem niezasłużenie tragicznego życia. 

Pomimo upływu lat liczba polskich zesłańców wciąż stanowi przedmiot 
sporu historyków. Literatura podaje jedynie szacunkowe dane, według któ-
rych w czterech masowych deportacjach od lutego 1940 do czerwca 1941 r. 
w głąb ZSRS wywieziono ogółem od 320 tys. do 550 tys. obywateli pol-
skich50. Prawdopodobnie nigdy nie poznamy dokładnej liczby deportowa-
nych dzieci. W przybliżeniu przyjmuje się, że stanowiły one jedną trzecią 
wszystkich zesłanych51.

Redukcja podmiotowości człowieka

Komunizm pod głoszonymi ofi cjalnie szczytnymi hasłami równości, wol-
ności i powszechnego braterstwa był systemem, który pozbawiał człowie-
czeństwa, poczucia godności i suwerenności52. Nie było w nim miejsca na 
status „samodzielnej, oddzielnej”53 jednostki. Istniała jedynie masa niewolni-
ków pozbawionych praw, skazana na pewną śmierć. Egzystencja zesłańców 
sprowadzała się do bardzo prostych czynności zwiększających prawdopo-
dobieństwo przeżycia. Były nimi m.in. codzienne rytuały strzępów ludz-
kich próbujących oszukać głód, zmęczenie, upokorzenie, zminimalizować 
napięcie nerwowe związane z niewiadomą jutra. 

Gułag pozbawiał swoje ofi ary cech istot historycznych, zniekształcał ich 
poczucie czasu w jego horyzoncie linearnym (przeszłość, teraźniejszość, 
przyszłość). Życie w łagrze, podobnie jak w innych nieludzkich wytworach 
XX-wiecznych totalitaryzmów: obozach koncentracyjnych i gettach54, było 
podporządkowane wszechmocnej i dręczącej teraźniejszości. Przeszłość 
była z jednej strony bezużyteczna wobec wymogów doświadczanej codzien-
ności, z drugiej jednak dodawała siły i nadziei, gdyż rezygnacja i rozpacz 
w warunkach obozowych oznaczała śmierć. Ze wszystkich wymiarów czasu 

50  C.A. Frierson, S.S. Wileński, op. cit., s. 82.
51  M. Ney-Krwawicz, op. cit., s. 57.
52  A. Maryniarczyk, Suwerenność i godność osoby ludzkiej a totalitaryzm, w: Totalitaryzm 

jawny…, s. 107.
53  A. Sołżenicyn, Archipelag Gułag 1918–1956, przeł. J. Pomianowski, t. 2, Poznań 2011, 

s. 182. 
54  B. Engelking, „Czas przestał dla mnie istnieć”: analiza doświadczania czasu w sytuacji 

ostatecznej, Warszawa 1996, s. 23.
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najbardziej nieuchwytnym była przyszłość, wydawała się być czymś nie-
pewnym i nieosiągalnym. 

Cechą totalitaryzmu sowieckiego było lekceważenie prawa55. Skutkowało 
to na co dzień samowolą i powszechnym łamaniem jego przepisów przez 
funkcjonariuszy systemu. Z drugiej strony zesłańcy byli ofi arami sowieckiego 
bezprawia, które pozbawiało ich wszelkich ludzkich praw. Jeden z przykła-
dów „omijania” przepisów prawa dotyczy obowiązku pracy, który, w myśl 
odpowiedniego dekretu, obejmował dzieci powyżej 12. roku życia. W prak-
tyce do ciężkiej fi zycznej pracy byli zmuszani dziesięciolatkowie, a nawet 
młodsze dzieci56. W gułagu obowiązywała podstawowa zasada, od której 
nie było wyjątków: „kto nie pracuje, ten nie je”57: 

[…] Jako 8-letni chłopak zmuszony byłem pracować, bo to oznaczało przydział 
racji żywnościowej. Paliłem w piecu i parzyłem dla robotników herbatę. Gorący 
napój na chwilę rozgrzewał zziębnięte ciała. Przed utratą ciepła chroniły fi lcowe 
buty zwane walonkami, watowana kurtka – kufajka, futrzane rękawice i czapka. 
Odzież trzeba było zdobyć […] (Michał Wołoszczak)58.

Obóz był niczym wielka maszyna, która za wszelką cenę miała spro-
wadzić człowieka do poziomu zwierzęcia59. Ciężkiej i wyczerpującej pracy 
często towarzyszyły wypadki: 

[…] W brygadzie pracowało nas czterech dzieciaków. 15 kwietnia wydarzył się 
wypadek, na dwóch z nas zwaliło się podcięte drzewo. Poleciało nie tam, gdzie 
trzeba, bo wiatr wiał w odwrotnym kierunku. Kolega nie przeżył, a ja jakoś się 
wykaraskałem z choroby […] (Stanisław Czyżyński)60.

Reżim sowiecki w precyzyjnie zaplanowany sposób pozbawiał podmio-
towości każdego, bez wyjątku, człowieka, którego uznał za wroga. Najpierw 
zmierzał do pozbawienia go domu, następnie godnych warunków socjalno-
-bytowych, pożywienia i godności. Wszystkie te zabiegi służyły złamaniu, 
ujarzmieniu, zniewoleniu i ostatecznemu podporządkowaniu lub unice-
stwieniu.

55  H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, przeł. M. Szawiel,  t. 2, Warszawa 2008, s. 147.
56  L. Taylor, op. cit., s. 27. Zob. też: E.E Witczak, Wspomnienia małego sybiraka (lata 1939–

1946), Warszawa 2014, s. 85–86.
57  Polskie dzieci na tułaczych szlakach 1939–1950, red. J. Wróbel, J. Żelazko, Warszawa 2008, 

s. 31.
58  Zob. www.emazury.com/sybiracy/wspomnienia (dostęp: 16.02.2015).
59  P. Levi, Czy to jest człowiek, przeł. H. Wiśniowska, Warszawa 1996, s. 45. 
60  Zob. www.zesłaniec.pl (dostęp: 15.02.2015).
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Podsumowanie

Aby zrozumieć, czym było doświadczanie nie-miejsca przez najmłodszych 
zesłańców, trzeba odwołać się do różnych poziomów ludzkiego przeżywania: 
od reakcji żywego organizmu na wrzucenie w nowe warunki geofi zyczne, 
poprzez doznania psychiczne, związane z podjęciem prób dostosowania się 
do warunków obozowej egzystencji, aż po skutki krzywdy doznawanej przez 
dziecko. Przebywanie w gułagu, przestrzeni przeklętej, a priori przekreślało 
relacyjność, cechę charakterystyczną dla bycia-w-miejscu. Nie-miejsce było 
skrajnie wrogą przestrzenią skazującą najmłodsze ofi ary zsyłki na utratę 
zdrowia, a nawet życia. Przymusowemu pobytowi w obozie towarzyszył 
ciągły lęk o życie własne i najbliższych. Obozowa rzeczywistość burzyła 
system wartości, dotychczasowe doświadczenia, poczucie bezpieczeństwa, 
skazywała na rozłąkę z krajem i najbliższymi. 

Ideologia sowieckiego totalitaryzmu przypisała tysiącom polskich dzieci 
określenie „wroga systemu”. Fakt ten przyniósł falę represji dewastują-
cej i wyniszczającej tkankę ludzką. Najmłodsi i ich najbliżsi byli ofi arami 
przemocy fi zycznej (powodującej głód, choroby, kalectwo), psychicznej 
(szykanowanie, poniżanie), intelektualnej (manipulacja, propaganda kłam-
stwa poparta dekretami sowieckiej władzy). Stalinowski reżim skazał ich na 
niekończące się doświadczanie strachu i pogardy. Byli ludźmi bezpowrotnie 
utraconych szans. 

Zesłanie w nieodwracalny sposób wpłynęło na dalsze losy tych dzieci, 
które je przeżyły. W literaturze poświęconej historyczno-pedagogicznej 
perspektywie najmłodszego pokolenia tułaczy funkcjonuje zwrot „zniewo-
lone dzieciństwo”61. Jego zakres dotyczy niemożności prawidłowego roz-
woju fi zycznego oraz „zmian psychicznych, moralnych i społecznych”62, 
będących konsekwencjami przymusowej wywózki w głąb ZSRS. Sytuacja 
ta wynikała ze stosunku oprawców do ich ofi ar, opartego na przymu-
sie, przemocy, któremu towarzyszyła degradacja moralna i eksterminacja 
fi zyczna ofi ar.

Archipelag Gułag był siecią totalnie wrogich człowiekowi nie-miejsc 
narzucających określone relacje społeczne i przestrzenne, generował bezsil-
ność i upokorzenie. Ofi cjalnym celem powstania obozów na terenie ZSRS 
była „resocjalizacja wrogów ludu”. W praktyce łagry były obozami śmierci, 
w których „najtragiczniejszą grupą podlegającą eksterminacyjnej polityce 

61  W. Th eiss, Zniewolone dzieciństwo: socjalizacja w skrajnych warunkach społeczno-politycz-
nych, Warszawa 1999, s. 7.

62  Idem, Sieroctwo wojenne polskich dzieci (1939–1945): zarys problematyki, „Przegląd Peda-
gogiczny” 2012, t. 1, s. 85.
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radzieckiej były dzieci i młodzież”63. Trzeba podkreślić z całą siłą, że żadne 
z najmłodszych pokoleń z państw biorących udział w II wojnie światowej 
nie doznało tylu krzywd ze strony okupantów, co mali Polacy64. Reżim sta-
linowski odebrał dzieciom to, co miały najcenniejsze – prawo do godnego, 
nieskrępowanego, wszechstronnego rozwoju i szczęśliwego dzieciństwa.

Warto podkreślić, że tragizm egzystencji dzieci tułaczych polegał również 
i na tym, że ich gehenna nie skończyła się z chwilą wyjazdu z ZSRS. Niektóre 
z tych, które wróciły do kraju, były prześladowane przez władze PRL jako 
dzieci legionistów, piłsudczyków, „kułaków”, żołnierzy niezłomnych.
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Summary 

Kamilla Łaguna-Raszkiewicz
Th e Gulag as an example of a non-place for child development. Memories 

of convicts
A non-place strips a person of their identity; it becomes space which can belong to no 
one, an antithesis of home and security. In modern discourse, the category of the non-
place is treated as a creation of postmodern culture (M. Augé). Th e fact that a non-place 
blocks symbol transfer, memory, and condemns a person to anonymity, is signifi cant. 
However, the non-place is not only a creation of ‘hypermodernity’ (M. Augé). Th is 
category can also be traced to the totalitarian regimes of the twentieth century. Th e non-
place was a specifi c tool meant to disorient, debase, strip the victim of their identity, to 
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dehumanize and destroy them. Th e lives of those people who were deported to ‘a land 
of inhumanity’ were turned into existence under extreme conditions. Th e greatest 
damage was sustained by the weakest victims of the Stalinist repressions—children—
who were not yet fully formed as human beings, who needed proper conditions for 
the ‘hard work of growing up’ (J. Korczak), who were exposed to violent acts which 
impeded their psychological and physical development and which led to loss of health 
and oft en to loss of life.





CZĘŚĆ V

DZIECKO W SZTUCE. 
DZIECKO A MUZYKA





Katarzyna Bogacka
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Infanti aurei. Symbolika wyobrażeń dzieci 
w dawnym złotnictwie

Wstęp

Cenny materiał i żądania zleceniodawców zawsze stawiały wysokie wymogi 
kunsztowi złotniczemu wykonawcy. Piękno przedmiotu miało przewyższać, 
a przynajmniej równać się jego cenie. W symboliczny sposób wyrażało 
ważkie przesłania ideowe, informowało o statusie społecznym, nierzadko 
ukazywało treści o charakterze prywatnym – bywało więc zmaterializowa-
nym „wyznaniem” dotyczącym związków uczuciowych z innymi ludźmi czy 
deklaracją religijną. W sferze symboliki istotną rolę odgrywają także wyroby 
złotnicze i jubilerskie z przedstawieniami fi guralnymi, w tym z interesują-
cymi nas tu wyobrażeniami dzieci.

Dla celów poniższej analizy uwzględniono wizerunki dzieci wykonane 
technikami złotniczymi, powstałe od średniowiecza1 do XIX w. włącznie. 
Przeważnie stanowią one dekorację wyrobów zarówno o przeznaczeniu 
świeckim, jak i sakralnym. Na szczególną uwagę zasługują samodzielne, 
niewchodzące w skład grup fi guralnych, całopostaciowe, pełnoplastyczne 
lub półplastyczne wyobrażenia dzieci. W jednym przypadku zamiast nie-
zachowanego przedmiotu uwzględniono jego ikonografi ę, w innym – prze-
kaz literacki.

Zebrany materiał pozwolił na rozpatrzenie znaczenia trzech grup przed-
stawień spełniających wymienione kryteria: wizerunków Dzieciątka Jezus, 

1  Rozpatrywane przykłady nie obejmują ottońskich i romańskich rzeźb relikwiarzowych peł-
niących funkcje kultowe i nosiciela relikwii. U progu gotyku funkcje te zostały rozłączone, 
a w ostatniej ćwierci XIII w. zaniechano wykonywania rzeźb obłożonych złotymi blachami. 
Zob. K. Szczepkowska-Naliwajek, Relikwiarze średniowiecznej Europy od IV do początku 
XVI wieku: geneza, treści, styl i techniki wykonania, Warszawa 1996, s. 121, 193. Wraz z popu-
laryzacją techniki odlewu zmniejszyła się skala rzeźb.
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Kupidyna i puttów2 oraz dzieci rzeczywistych – z uwzględnieniem symbo-
liki przedstawionych postaci oraz w odniesieniu do funkcji, jaką pełniły 
przedmioty, w których zostały zamontowane. Przyjęta została perspektywa 
treściowa, nie chronologiczna.

Dzieciątko Jezus

Najczęściej przedstawianym dzieckiem w sztuce, w tym złotniczej, jest 
Dzieciątko Jezus, narodzone jako człowiek, by zbawić ludzkość. Wizerunki 
Dzieciątka na łonie Jego Matki rozpowszechniają się po soborze efeskim 
(431  r.), na którym ogłoszono dogmat o bożym macierzyństwie Marii. 
Początkowo pojawiają się w sztuce bizantyńskiej, jako wizerunki Marii 
Th eotókos – Bogurodzicy, a następnie w sztuce zachodniej. Są one w swej 
istocie reprezentacyjne i chrystocentryczne: Chrystus jako Pantokrator 
i Zbawiciel króluje i błogosławi światu z kolan Matki. Madonna z Dzieciątkiem 
jest także najczęstszą grupą fi guralną w średniowiecznym i nowożytnym 
złotnictwie3, a najwybitniejsze dzieła wyznaczają nowe rozwiązania styli-
styczne i ikonografi czne. Na ich tle stosunkowo rzadko pojawiają się samo-
dzielne wyobrażenia Dzieciątka Jezus4. 

Wizerunki Jezusa – w różnych okresach Jego dziecięctwa – od początku 
mają na celu otoczenie kultem Wcielenia Słowa Bożego, za przykładem paste-
rzy, którzy „przyszli z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i dzieciątko poło-
żone w żłobie” (Łk 2, 16) i Mędrców ze Wschodu, którzy „wszedłszy w dom, 
znaleźli dziecię z Maryją, matką jego, i upadłszy pokłonili się jemu; a otwo-
rzywszy skarby swoje, ofi arowali mu dary: złoto, kadzidło i mirrę” (Mt 2, 11). 

Spośród samodzielnych, pełnoplastycznych przedstawień małego Jezusa 
największą popularnością w dawnej i współczesnej zachodniej kulturze 
chrześcijańskiej cieszą się fi gurki Dzieciątka w bożonarodzeniowej szopce, 

2  Początkowy zamiar ukazania postaci dziecięcych aniołów jako jednej z kategorii samodziel-
nych przedstawień w sztuce złotniczej nie został zrealizowany po wstępnej analizie materiału 
badawczego. Negatywny wynik poszukiwań jest jednak spójny z przyjętą w chrześcijaństwie 
rolą aniołów jako czystych duchów wielbiących Boga i pomagających człowiekowi, a więc 
występujących zawsze w relacji wobec innych bytów. Odzwierciedla także sceptycyzm litur-
gistów dotyczący przedstawiania aniołów jako dzieci. Zob. A.J. Nowowiejski, Wykład litur-
gii Kościoła Katolickiego, t. 1, cz. 1, Warszawa 1893, s. 860.

3  Rzadziej Dzieciątko ukazywane jest jako atrybut świętych, w sztuce złotniczej najczęściej 
św. Krzysztofa, ale także innych świętych, którym się objawiło. 

4  Pierwsze samodzielne, pełnoplastyczne fi gury Dzieciątka pojawiają się na początku XIV w. 
w klasztorach żeńskich. J. Seibert, Leksykon sztuki chrześcijańskiej: tematy, postacie, symbole, 
przeł. D. Petruk, Kielce 2007, s. 87.
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wykonane najczęściej z nieszlachetnych materiałów. Są one wyrazem kultu 
rozpowszechniającego się od IV w., odkąd pielgrzymowano do Bazyliki wznie-
sionej nad Grotą Narodzenia w Betlejem przez cesarza Konstantyna i jego 
matkę św. Helenę. W VII w. pozostałości żłóbka betlejemskiego (Presepe), 
będącego kolebką Pana, świętą kołyską (Cunabulum Domini, Sacra Culla), 
biskup Jerozolimy św. Sofroniusz ofi arował Teodorowi I (po jego wyborze 
na tron papieski 24 listopada 642. Po śmierci tego ostatniego (14 maja 649), 
w 650 r. cenne relikwie umieszczono w papieskiej bazylice Santa Maria 
Maggiore w Rzymie, co zapoczątkowało tu wielki rozkwit kultu Dzieciątka. 

Istniejący do dziś, trzeci z kolei, relikwiarz żłóbka z 1802 r., zaprojek-
tował włoski architekt i złotnik Giuseppe Valadier (1762–1839) na zlece-
nie papieża Piusa IX5. Zwieńczony jest złoconą fi gurką leżącego na sianie 
Dzieciątka – niemowlęcia prawie naturalnej wielkości, wyciągającego rączkę 
w geście błogosławieństwa. Poniżej cztery hermy–putta podtrzymują krysz-
tałowy pojemnik relikwiarzowy w formie kolebki, a jej skraje zdobią dwie 
uskrzydlone główki anielskie. Cztery płaskorzeźby na srebrnej podstawie 
przedstawiają: na froncie Boże Narodzenie, z tyłu Ostatnią Wieczerzę, po 
bokach: Ucieczkę do Egiptu i Pokłon Mędrców6. Przed relikwiarzem usta-
wiono pomnik bł. Piusa IX adorującego Dzieciątko. Program ikonografi czny 
gloryfi kuje Narodzenie Zbawiciela, któremu cześć oddają aniołowie, świat 
pogański reprezentowany przez Mędrców ze Wschodu oraz Chrześcijaństwo 
w osobie następcy św. Piotra. Główki cherubinów na relikwiarzu wskazują 
na Arkę Przymierza (Wj 25, 18–19), w której sam Bóg był obecny poprzez 
swoje Słowo. Arka zawierała także laskę Aarona i mannę –symbole życia 
i Chrystusa jako źródło życia wiecznego7.

Ten późny przykład kultowego przedstawienia małego Jezusa jest uni-
kalny jako dzieło złotnictwa8. Znacznie wcześniejsze od niego, najsłynniejsze

5  Pierwszy relikwiarz z czasów Grzegorza XI (1370–1378) został zniszczony w XVIII w. 
podczas prac remontowych, nowy przetrwał tylko kilkadziesiąt lat, bowiem został skradziony 
przez wojska Napoleona podczas okupacji Rzymu w latach 1798–1799. Istniejący do dziś 
neoklasyczny relikwiarz, wykonany przez G. Valadiera na zlecenie Piusa IX, ufundowała 
księżna Maria Emanuela Pignatelli, ambasadorka Portugalii. La „Sacra Culla” di Santa 
Maria Maggiore, zenit.org/it/articles/la-sacra-culla-di-santa-maria-maggiore (dostęp: 
04.04.2015).

6  Ibidem.
7  M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, przeł. K. Romaniuk, Poznań 1989, s. 20.
8  Najbliższym odpowiednikiem dla postaci Dzieciątka w żłóbku jest złocona fi gurka Santo 

Bambino w skarbcu bazyliki św. Piotra na Watykanie; Il Tesoro di San Pietro. Guida, Rzym 
b.r.w., nr i il. 170. Dzieciątko ukazano frontalnie z rozłożonymi rączkami leżące w żłóbku 
przypominającym antyczny sarkofag; promienista aureola za Jego główką za wzór ma glo-
rię Cathedra Petri G.L. Berniniego (1657–1665).
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1. Sacra Culla – relikwiarz żłóbka, G. Valadier, 
1802, Santa Maria Maggiore, Rzym; www.liquida.
it/giuseppe-valadier (dostęp: 04.04.2015).

2. Dzieciątko z Pragi, kopia, Francja XIX w., kaplica pw. 
Dzieciątka Jezus, Warszawa; fot. K. Bogacka.

w Europie fi gurki Dzieciątka – jako niemowlęcia w rzymskiej bazylice 
Santa Maria in Aracoeli oraz kilkuletniego w kościele Karmelitanek pw. 
Matki Bożej Zwycięskiej w Pradze – zostały wykonane bowiem po prostu 
z drewna i przystrojone szatami z tkanin9. Z dziedziną złotnictwa i wiążą 

9  Według legendy bazylika Santa Maria in Aracoeli na Kapitolu stanęła w miejscu, gdzie 
Sybilla przepowiedziała cesarzowi Augustowi narodziny Syna Bożego: Haec est ara fi lii Dei. 
Figurka Dzieciątka (Santo Bambino di Aracoeli) stanowi swoiste pendant do Łukaszowej 
ikony Matki Bożej Chalkopratejskiej. Została wyrzeźbiona w 1480 r. przez franciszkanina 
z drzewa oliwnego z ogrodu Getsemani i przywieziona do Rzymu. Przedstawia stojące (!) 
pulchne niemowlę, ciasno owinięte złotą szatą ozdobioną kosztownymi wotami. Pielgrzymki 
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je korony oraz kosztowne ozdoby. Z ich bogatego kultu chciałabym odno-
tować jedynie ich rolę wzorcową dla innych przedstawień, w tym wykona-
nych już jako dzieła złotnicze.

Bambino di Aracoeli, ciasno owinięte złotą szatą z wotami, łączy podo-
bieństwo z niezliczonymi srebrnymi wyobrażeniami niemowląt w powija-
kach, ofi arowanymi do dziś w całej Europie jako wota za narodzenie dziecka. 
(Będzie o nich jeszcze mowa w dalszej części artykułu.) Walory artystyczne 
oryginału zadecydowały najpewniej o tym, że to Złote Dzieciątko z Pragi 
stało się wzorem bardzo licznych kopii i naśladownictw, wykonanych także 
z użyciem szlachetnych materiałów i technik złotniczych. Związane są one 
zwykle z lokalnymi ośrodkami kultu. Na tle innych przykładów artyzmem 
odznacza się XIX-wieczna francuska fi gurka, obecnie w warszawskiej kaplicy 
pw. Dzieciątka Jezus10. Królewski strój, zamknięta korona cesarska zwień-
czona krzyżem oraz „kula świata”, także z krzyżem, w dłoni, identyfi kują 
Dzieciątko jako Zbawiciela świata i jego jedynego prawdziwego władcę. 
Trzykrotnie ukazany motyw krzyża wskazuje na zbawczą ofi arę. 

O ile kultowe wizerunki Dzieciątka ukazują Jego chwałę i mają skło-
nić wiernych do okazywania Mu czci i wiary w Jego moc (uzewnętrznianą 
cudami), to odrębną grupę tworzą złotnicze wyobrażenia małego Jezusa – 

do Bambino poświadczone są od roku 1794. Zrabowana podczas okupacji francuskiej została 
odzyskana, po kradzieży w 1994 r. wykonano kopię – również z drzewa z Ogrodu Oliwnego 
– i umieszczono w kaplicy poświęconej Dzieciątku. W noc Bożego Narodzenia fi gurka 
składana jest w żłóbku. Zob. np. [Santo Bambino di Ara Coeli – Ara Coeli], www.childje-
sus.us/ara-coeli.html; openbuildings.com/buildings/santa-maria-in-aracoeli-profi le-23864 
(dostęp: 02.02.2016). Figurka Złotego Dzieciątka z Pragi, także wyrzeźbiona z drewna, 
pokryta jest warstwą wosku nadającego jej naturalny wygląd. Pochodzi z XVI w., z Hisz-
panii, gdzie należała do hrabiów Manrique de Lara, przekazywana w posagu kolejnym 
przedstawicielkom rodu (Maria Manrique de Lara w 1556 przywiozła ją do Czech), aż 
w 1628 r. owdowiała Polixena Lobkowitz podarowała ją klasztorowi Kamedułów w Pradze. 
Statua wysokości 45 cm przedstawia czteroletniego Jezusa w tunice, błogosławiącego prawicą, 
w lewej dłoni trzymającego pierwotnie zapewne wyrzeźbionego ptaszka – zwiastuna Męki. 
W 1655 r. słynąca łaskami fi gurka została ukoronowana i rozpowszechnił się jej wizerunek 
w szatach królewskich, z sercem i krzyżem na piersi oraz jabłkiem z krzyżykiem w dłoni. 
Zob. [Klášter Pražského Jezulátka], www.pragjesu.cz (dostęp: 02.02.2016). Kult rozpowszech-
niony w Europie, w tym w Polsce, uzewnętrznia się m.in. w bardzo licznych kopiach i naśla-
downictwach fi gurki, o mocno zróżnicowanej jakości i materiale wykonania. Bliższe omó-
wienie historii tych wizerunków, rozwoju i rozprzestrzeniania się kultu, jego przejawów 
przekracza zakres przywoływanej tu tematyki.

10  Figurka Dzieciątka Jezus z Pragi, wys. 33 cm, Francja, XIX w., niesygnowana, na podsta-
wie monogram IHS i podpis: Enfant Jesus de Prague, wykonana ze snalu (stopu cyny), ze 
śladami srebrzenia, po współczesnej konserwacji, w czasie której dorobiono kulę z krzy-
żykiem na koronie oraz krzyżyk na jabłku (dr Paweł Bogacki, Warszawa) oraz pozłocono 
fragmenty (dr inż. Jan Sołtysiński, Nadarzyn). Kaplica pw. Dzieciątka Jezus, Warszawa.



396 Katarzyna Bogacka

powstałe między XVI a XVIII stuleciem – przywodzące na myśl jego przyszłą 
Mękę i przez to ukierunkowane na kształtowanie u wiernych duchowości 
kompasyjnej: współodczuwania wraz z Dzieciątkiem udręki przyszłego cier-
pienia. Dla ukazania tej idei w dziełach złotniczych wzorcową rolę odegrała 
XV- i XVI-wieczna grafi ka niemiecka. Klejnoty relikwiarzowe są drugim 
źródłem tych klejnotów o religijnych treściach dekoracji11. 

W klejnotach o treściach sakralnych temat Dzieciątka z atrybutami 
Męki po raz pierwszy pojawił się w Hiszpanii12. W Polsce są one rzadkością. 
Z dwóch przykładów wskazanych przez Ewę Letkiewicz pierwszy pochodzi 
z sukienki rubinowej (sukienki wierności) częstochowskiej Hodegetrii. Jest 
to zawieszenie z Dzieciątkiem Jezus klęczącym na krzyżu, otoczone koroną 
cierniową z zielonej emalii, dekorowaną rubinami w masywnych kasz-
tach13. Klęczące ze złożonymi rękami Dzieciątko upozowane jest podobnie 
jak na wizerunkach Chrystusa w Ogrojcu. Krzyż wskazuje na analogiczną 
wymowę ideową – już w dzieciństwie Jezus drżąc z lęku przed Męką, świa-
dom jest konieczności jej podjęcia dla zbawienia świata. Promienista korona 
Dzieciątka zapowiada koronę cierniową, a jej pięć promieni antycypuje pięć 
ran Chrystusa. Szatą jest apokryfi czna całodziana tunika, o którą żołnierze 
rzymscy mieli rzucać los. Jezus ukazany jest na tle titulusa; a towarzyszą 
Mu arma Christi: włócznia i gąbka na trzcinie. Dekoracja klejnotu zachęca 
do ufności względem Boga, poucza o doskonałej modlitwie, której wzorem 
jest Jezus. Jego obecność na sukience ikony Maryi poucza, że orędownictwo 
Matki jest najpewniejszą drogą do Jezusa14. 
11  Nie we wszystkich jednak fi gurka dziecka została wykonana z użyciem materiałów i tech-

nik złotniczych. Przykładem jest medalionowe zawieszenie relikwiarzowe z Dzieciątkiem 
Jezus; wys. 7 cm, szer. 5 cm, złoto, diament, polichromowany wosk(?), szkło. Hiszpania, 
2. połowa XVII w., kolekcja prywatna. (D. Szewczyk-Prokurat, Zespół biżuterii na mon-
strancji ze Skarbca Archikatedry w Lublinie, w: Dawna i nowsza biżuteria w Polsce, 
red.  nauk. K. Kluczwajd, Toruń 2008, s. 122, il. 24; za: A Sparkling Age. 17th century 
diamond jewellery, Antwerpen 1993, s. 200–201, kat. 92.) W owalnej niszy otoczonej sze-
roką ażurową złotą oprawą umieszczono wyrzeźbione (zapewne) w wosku profi lowe przed-
stawienie leżącego na pieluszce Dzieciątka jako niemowlęcia. Zastosowanie ceoplastyki 
pozwoliło osiągnąć wysoce realistyczny efekt.

12  Ewa Letkiewicz wymienia dwa przykłady hiszpańskiej proweniencji: 1) klejnot z ok. 1600 
z Dzieciątkiem Jezus w wieńcu z cierni (z kamieniami w potężnych kasztach) trzymającym 
kulę świata zwieńczoną krzyżem, kolekcja Kugel w Paryżu; 2) zawieszenie relikwiarzowi z ana-
logicznie ujętym Dzieciątkiem Jezus w wieńcu z cierni, 1600–1610, British Museum, Londyn. 
E. Letkiewicz, Klejnoty w Polsce: czasy ostatnich Jagiellonów i Wazów, Lublin 2006, s. 229–230.

13  Zawieszenie z Dzieciątkiem Jezus klęczącym na krzyżu, ok. połowy XVII w., pozbawione 
niektórych pierwotnych ozdób, naszyte na sukienkę rubinową Matki Bożej Częstochowskiej, 
sanktuarium NMP na Jasnej Górze. Ibidem, s. 229. 

14  Zob. K. Bogacka, Ikona Maryi Orędowniczki ze Służewa: geneza i kontekst kulturowy, 
Warszawa 2013.
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Klejnot z analogiczną postacią klęczącego Dzieciątka – tym razem bez 
korony cierniowej i arma Christi – znajduje się na monstrancji z klasztoru 
Dominikanów w Lublinie, datowanej na II ćwierć XVII w.15 Wizerunki 
małego Jezusa na przedmiotach liturgicznych przyjmują funkcję kultową. 
W przypadku dekoracji pastorałów ich eksponowanie wiernym zwierzchnika
diecezji mieści się w funkcji nauczycielskiej urzędu biskupiego i odnosi 
się do wyznania wiary Kościoła we wcielenie Słowa, mękę i ukrzyżowanie 
Jezusa dla zbawienia świata.

3. Zawieszenie z Dzieciątkiem Jezus klęczącym na 
krzyżu, ok. poł. XVII w., naszyte na sukienkę rubi-
nową Matki Bożej Częstochowskiej, sanktuarium 
NMP na Jasnej Górze; J. Golonka, J. Żmudziński, 
Skarbiec Jasnej Góry, Jasna Góra 2000, il. 157. 

4. Pastorał z fi gurką Dzieciątka, Gdańsk, przed 1734 r., 
Gniezno, Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej; fot. 
K. Bogacka. 

W złotnictwie renesansu i baroku odtwarzano rzeczywisty wygląd 
małych (najwyżej kilkuletnich) dzieci w oparciu o obserwację i znajomość 
anatomii. Realistyczne fi gurki swobodnie upozowane łączono z przeważnie 

15  J. Samek, Dzieje złotnictwa w Polsce, Warszawa 1993, s. 65, il. 105–106.
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obfi tą dekoracją muszlowo-wolutową, liśćmi akantu, a w okresie rokoka – 
z ornamentem rocaille. 

W baroku samodzielne, pełnoplastyczne wyobrażenia Dzieciątka zdobiły 
najbardziej eksponowane dzieła złotnicze, jak monstrancje niosące symbolikę
Przeistoczenia i Odkupienia, czy pastorały będące symbolem władzy kościelnej
biskupów i przełożonych wspólnot zakonnych. Mały Jezus błogosławiący 
prawicą, z krzyżem oraz jabłkiem zwieńczonym krzyżykiem, został uka-
zany tylko na jednym insygnium w Polsce – XVIII-wiecznym pastorale 
w Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej16. Ta odlana i wycyzelowana w sre-
brze fi gurka ukazuje nagie Dzieciątko, jedynie na biodrach przesłonięte zło-
coną „tkaniną”, siedzące swobodnie na poduszce, trzymające złocony krzyż 
i błogosławiące. Przy Jego prawym boku leży srebrna kula ziemska opasana 
dwoma skrzyżowanymi, złotymi obręczami i zwieńczona złotym krzyży-
kiem. Postać małego Jezusa oddano z zachowaniem nie tylko anatomii, ale 
i wdzięku kilkuletniego dziecka. Dzieciątko z krzyżem i jabłkiem, ukazy-
wane z wysokości insygnium biskupiego, łączy zapowiedź męki Pańskiej 
z majestatem Zbawiciela świata. Ponieważ pastorały były wykonywane na 
indywidualne zamówienie, można uznać, że wybór dekoracji krzywaśni 
określały duchowość biskupa i jego charyzmat.

Dzieci mitologiczne: Kupidyn i putta

Samodzielne przedstawienia dzieci o tematyce mitologicznej zostaną omó-
wione na przykładzie jednego typu przedmiotów – kosztownych wolu-
towych, ażurowych zawieszeń17 z centralną, misternie wykonaną fi gurką. 
Ten rodzaj biżuterii wywodzi się z południowych Niemiec, skąd szybko 
rozprzestrzenił się w całej Europie18. W interesujących nas tu klejnotach 
z pojedynczą postacią wśród osób historycznych i mitologicznych pojawiają 
się także dzieci. W renesansie wyobrażany był bądź maleńki chłopczyk (nie 
zawsze) uskrzydlony, określany jako putto19, bądź uskrzydlony chłopiec 
z łukiem i strzałami – Kupidyn (rzymski odpowiednik Erosa, greckiego

16  Pastorał z fi gurką Dzieciątka Jezus, Gdańsk, przed 1734, Gniezno, Muzeum Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej. K. Bogacka, Pastorały w Polsce: XI–XVIII w., Warszawa–Marki 2004, 
s. 340–344, kat. 44, il. LV. 

17  W Polsce zwano je także: pendant, halsbant – z niem. Halsband.
18  Zob. http://collections.vam.ac.uk/item/O72005/cupid-drawing-an-arrow-pendant-

unknown/ (dostęp: 02.02.2016).
19  Putto zwane bywa kupidynkiem, amorkiem lub cherubinkiem. Zob. S. Carr-Gomm, Słow-

nik symboli w sztuce: motywy, mity, legendy w malarstwie i rzeźbie, przeł. B. Stokłosa, 
Warszawa 2001, s. 203.
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bożka miłości)20. Klejnoty takie były również w posiadaniu Zygmunta 
Starego i jego rodziny. Świadczy o tym m.in. spis skarbca koronnego spo-
rządzony przez biskupa krakowskiego Tylickiego, wojewodę krakowskiego 
Oleśnickiego, kasztelana wojnickiego Lubomirskiego i kasztelana łęczyckiego 
Bykowskiego: „Szkatuł większych z klejnotami, zawierających każda po kilka 
polic, było w skarbcu 7. Widzimy kosztowne zapony ze św. Jerzym, orły, 
lwy, medale mitologiczne z Marsem, Wenerą, Kupidynem […]”21.

Do najbardziej znanych przykładów tak zdobionej XVI-wiecznej biżu-
terii w Polsce należą trzy zawieszenia na łańcuchach zamówione w 1546 
r. u norymberskiego złotnika Nicolausa Nonartha dla córek Zygmunta 
Starego i Bony: Katarzyny, Anny i Zofi i – z monogramami łacińskiej wer-
sji ich imion oraz z puttami. Zachowany klejnot najmłodszej królewny – 
z literą „C”22 – wyróżnia się perfekcyjnym wykonaniem i swobodą fi gurki 
złotowłosego chłopczyka z białej emalii, balansującego na emaliowanych 
zwojach w przestrzeni diamentowej litery. Figlarne putto nadaje lekkości 
formie kosztownego klejnotu. W powiązaniu z przeznaczeniem klejnotu 
dla konkretnej osoby, identyfi kowanej monogramem, fi gurka reprezentuje 
apotropaiczną moc sprowadzenia potomstwa – przeznaczeniem przyszłej 
królowej było wszak wydanie na świat następcy tronu. Warto jednak odno-
tować, że datowanie klejnotów Jagiellonek wskazuje, że żaden z nich nie 
był związany z ich zamążpójściem. 

Niemniej, jak pisze Ewa Letkiewicz, licznie zachowały się klejnoty 
z Kupidynem, sprawiane jako dar zaręczynowy lub ślubny23. Charakteryzuje 
je zróżnicowanie form przy zachowaniu stałych atrybutów identyfi kujących 
bożka miłości. Ich narzucającym się znaczeniem było zaznanie szczęścia po 
ugodzeniu strzałą miłości, a noszony przy sobie klejnot, przypominający 
o tym, pełnił funkcję talizmanu. Jak już wspomniałam, najwcześniejsze 
przykłady tych precjozów pochodzą z Niemiec24, ich źródłem jest jednak 

20  Zob. Mała encyklopedia kultury antycznej, red. Z. Piszczek, Warszawa 1983, s. 237, 395.
21  Klejnoty i insygnia koronne, w: Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, t. 3, Lipsk 1902, s. 41.
22  Zawieszenie (halsband) z monogramem C, Nicolaus Nonarth z Norymbergi, 1546, złoto, 

diamenty, wielobarwna emalia, u dołu niezachowany wisiorek z perły; wydobyte z grobu 
Katarzyny Jagiellonki w katedrze w Uppsali 1833 r., skarbiec katedry w Uppsali. M. Piwocka, 
D. Nowacki, Klejnoty w dawnej Polsce, Warszawa 2001, s. 62, il. na s. 63, 64; E. Letkiewicz, 
op. cit., s. 117 i nast.

23  Ich przykłady znajdują się w zbiorach Jasnej Góry, w kolekcji Esterhazy w Budapeszcie, 
w Ermitażu oraz w Rijksmuseum w Amsterdamie. Klejnot z Kupidynem, naszyty na 
sukienkę rubinową, koniec XVI lub początek XVII w., Jasna Góra, Zbiory Sztuki Wotyw-
nej. E. Letkiewicz, op. cit., s. 204–205. 

24  Pendant z Kupidynem napinającym łuk, pd. Niemcy, ok. 1600, emalia na złocie, wysadzane 
rubinami, z nanizanymi perłami, Victoria & Albert Museum w Londynie, nr kat. M.387-
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XV-wieczna rzeźba fl orentczyka Donatella25 Rozkwit ich popularności wiąże 
się z renesansowym, humanistycznym zainteresowaniem człowiekiem w róż-
nych fazach jego życia oraz mitologią grecko-rzymską jako pełnoprawnym 
źródłem motywów artystycznych i znaczeń. Same w sobie nie niosą jed-
nak głębokiego przesłania, pełniąc przede wszystkim funkcję dekoracyjną. 
Można odnieść je do opisanego przez Janusza Pelca triumfu w XVII w. 
tematyki Kupidynkowej (erotycznej), która nie wiązała się jednak z apo-
teozą erotyki26. Te złotnicze wizerunki bliskie są pojęciu amor profanus27. 
Popularność zawieszeń z puttami, nawiązujących do renesansowych, odżyła 
na nowo w XIX stuleciu28.

5. Zawieszenie Katarzyny Jagiellonki, 
Nicolaus Nonarth, 15, skarbiec katedry 
w Upsali; http://legitymizm.org/oglo-
szenie-europa-jagellonica (dostęp: 
02.02.2016).

1911, http://collections.vam.ac.uk/item/O72005/cupid-drawing-an-arrow-pendant-unk-
nown/ (dostęp: 02.02.2016).

25  Donatello (właśc. Donato di Niccolò di Betto Bardi; ok. 1386–1466), przypisywane mu 
putto, rzeźba z brązu, 1435–1440, Londyn, Victoria & Albert Museum (inv. 475-1864); 
Warburg Institute Iconographic Database, http://warburg.sas.ac.uk/ (dostęp: 02.02.2016).

26  J. Pelc, Barok – epoka przeciwieństw, Warszawa 1993, s. 185.
27  Ibidem.
28  Przykładowo pendant z trzema hermami dziecięcych aniołów o tęczowych skrzydłach, 

wykonane przez Carlo Giuliano (1826–1895) w Londynie ok. 1867, złoto, emalia, wysadzane 
rubinami, diamentami i perłami rzecznymi. Miało być pokazane na Wystawie Międzyna-
rodowej w Paryżu w 1867 r. Identyczne pendant wystawił jubiler and złotnik Harry Ema-
nuel, a ilustrację zamieścił w „Art Journal”. Carlo i Arthur Giuliano podarowali je Victo-
ria & Albert Museum w Londynie (nr kat. 164-1900). Zob. http://collections.vam.ac.uk/
item/O115938/pendant-giuliano-carlo/ (dostęp: 02.02.2016). ). Putto z atrybutami Bachusa 
przedstawiono na niemieckim Einsegne zapewne z końca XIX w. (oferta Albrecht Neuhaus 
Kunsthandel w Würzburgu, 2009); M. Piwocka, Ze studiów nad klejnotami królowej Bony. 
O niektórych precjozach w pośmiertnym inwentarzu mobiliów królowej, w: Dawna i now-
sza biżuteria w Polsce, red. nauk. K. Kluczwajd, Toruń 2008, il. 8 na s. 224. Autorka 
przywołuje ten przykład w odniesieniu do XVI-wiecznych, zaginionych, ale znanych z iko-
nografi i klejnotów (ibidem, s. 94).
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6. Pendant z Kupidynem napinającym łuk, pd. Niemcy, 
ok. 1600, Victoria & Albert Museum w Londynie; http://
collections.vam.ac.uk/item/O72005/cupid-drawing-an-
-arrow-pendant-unknown/ (dostęp: 02.02.2016).

Dzieci rzeczywiste

Od czasów średniowiecza aż po wiek XX w Europie pełnoplastyczna fi gurka 
dziecka miała często znaczenie wotywne – była darem za narodzenie lub 
uzdrowienie potomka29. Najbardziej znana w Polsce jest historia narodzin 
Bolesława Krzywoustego, syna Władysława Hermana i Judyty Przemyślidki, 
opisana przez Galla Anonima. Według jego przekazu skuteczne wstawien-
nictwo św. Idziego, czczonego w klasztorze w Saint-Gilles w Prowansji, 
para książęca wyjednała, składając w sanktuarium złotą fi gurkę dziecka 
naturalnej wielkości:

Bolesław, książę wsławiony,
Z daru Boga narodzony,
Modły świętego Idziego
Przyczyną narodzin jego. […]
Doniesiono raz rodzicom,
Którym brakło wciąż dziedzica,
By ze złota dali odlać
Co najrychlej ludzką postać.
Niech ją poślą do świętego
Na intencję szczęścia swego,
Śluby Bogu niech składają
I nadzieję silną mają.

29  (Domniemanym) przykładem wotywnych wizerunków złotniczych ludzi w średniowieczu 
są tzw. złote ludziki (określane szwedzkim słowem Guldgubber) – małe fi gurki z cienkiej 
złotej blaszki odnalezione na wyspie Bornholm na Bałtyku, obecnie przechowywane w Muzeum 
Bornholmu w Rønne, wykonane ok. 600 r. Wśród zachowanych 2,5 tys. egzemplarzy są 
przedstawienia ludzi i zwierząt. Sh. Ratke, Guldgubber – Einblicke in die Völkerwande-
rungszeit, Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen 
Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn vorgelegt von, Bonn 
2009.
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Co prędzej złoto stopiono
I posążek sporządzono,
Który za syna przyszłego
Do świętego ślą Idziego30.

Ten posążek był więc wyrazem zawierzenia wszechmocy Bożej, posługu-
jącej się św. Idzim. Niebiosa (reprezentowane przez mnichów z St. Gilles) 
za ofi arowane im „złote dziecko” odpłaciły książęcej parze potomkiem uro-
dzonym 20 sierpnia 1086 r. Tak rozumieli to współcześni, o czym świadczy 
druga część przytoczonego przez Galla Anonima czterowiersza:

I daj nam dziecię za dziecię, za martwe żywe daj przecie,
Zachowaj dziecię ze złota, daj żywe z matki żywota!31

Pobożny czyn Władysława Hermana można odnieść do tego, jak postą-
pił jego pradziad Bolesław Chrobry, który wykupił ciało św. Wojciecha „na 
wagę złota”. W obu tych historiach człowiek – nowo narodzony czy zmarły 
– jest tak cenny, jak najszlachetniejszy kruszec. Jednak tu moim zdaniem 
kończy się analogia historii narodzin Krzywoustego. Posążek reprezentuje 
bowiem adoranta, którego św. Idzi pozyskuje w osobie sprowadzonego na 
świat dziecka. 

Figurki, odlewane i cyzelowane, ofi arowywano także w późniejszych 
czasach, o czym świadczy przykład z Włoch z XV w., nie były jednak 
powszechnie dostępne32. W okresie nowożytnym i później wytwarzano 
natomiast powszechnie plakiety wotywne. Te przedstawiające niemow-
lęta w powijakach wskazują, że w większości przypadków „złote dziecko” 
(wyobrażenie dziecka) jest ofi arowywane już po szczęśliwych narodzinach 
potomka. Ich (przeważnie) anonimowi mistrzowie przez stulecia nada-
wali im formę niemowlęcia w powijakach, przypominających wrzeciono-
waty kokon33. Ich zwarte zarysy przypominają Santo Bambino z bazyliki 
Santa Maria in Aracoeli, pytanie o jego rolę wzorcową wymagałoby jed-
nak szczegółowego rozpatrzenia. Wota te (podobnie jak Santo Bambino) 
prezentowane są zawsze pionowo, akcentując gotowość nowo narodzonej

30  Anonim tzw. Gall, Kronika polska, przeł. R. Grodecki, wstęp i oprac. M. Plezia, Wrocław–
Warszawa–Kraków–Gdańsk 1975, s. 6–8.

31  Ibidem, Księga I, s. 58.
32  Popularność zyskały natomiast tanie, masowo wytwarzane wotywne fi gurki z wosku 

(a nawet po prostu świece) czy niewielkie malowane obrazki.
33  Zachowały się także wota sygnowane, np. plakietka wotywna „z dzieckiem zawiniętym 

w pieluszkę”, Warszawa, pracownia złotnika Klimaszewskiego (Tomasza lub jego syna 
Kazimierza), I połowa XIX w., Jasna Góra, sanktuarium NMP. J. Golonka, J. Żmudziński, 
Skarbiec Jasnej Góry, Jasna Góra 2000, s. 255, opis il. 5.
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istoty do podjęcia trudów życia. Wprowadzane są w przestrzeń kultu-
rową kościoła jako wyraz wdzięczności za otrzymaną łaskę oraz by w sym-
boliczny sposób „wykupić” otrzymane dziecko za jego złote lub srebrne 
wyobrażenie. Ponieważ wyobrażonym niemowlętom nie nadawano 
cech indywidualnych, to nie one same koncentrują uwagę, ale sam fakt 
otrzymania łaski.

Bardziej zróżnicowany wygląd posiadają starsze dzieci upamiętnione na 
plakietach składanych ex voto za ich uzdrowienie. Utrwalenie szczegółów 
ubioru czy uczesania nadaje im rys rodzajowości. Interesujące nas tu cało-
postaciowe reliefy zachowały się w kościołach w całej Europie, od Jasnej 
Góry po Neapol, skąd pochodzą prezentowane na ilustracjach przykłady.

 
7. Figurka wotywna, Włochy, XV w.; http://ancientpo-
int.com/inf/119693-rare_medieval_renaissance_bronze_
ex (dostęp: 02.02.2016).

8. Plakiety wotywne, kościół Gesù Nuovo, 
Neapol; https://en.wikipedia.org/wiki/Gesù_
Nuovo (dostęp: 02.02.2016).

9. Plakieta wotywna, Polska, XVIII w. (?), Sanktuarium NMP na 
Jasnej Górze, Częstochowa; J. Golonka, J. Żmudziński, Skarbiec 
Jasnej Góry, Jasna Góra 2000, il. 5 (fragment). 

Do sztuki złotniczej odwoływano się także, by upamiętnić śmierć dziecka 
– nieproporcjonalnie rzadko do częstości tego wydarzenia w dawnych spo-
łeczeństwach. Oryginalnym przykładem jest miniaturowy szkielecik o pro-
porcjach dziecka, wykonany z emalii, umieszczony na tle plecionki z włosów 
i zamknięty w angielskim klejnocie przeznaczonym do noszenia na wstążce 
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na szyi lub nadgarstku. Z napisu na odwrocie, częściowo łacińskiego, wia-
domo, że dzieło to zostało wykonane, by upamiętnić dziecko o inicjałach 
IC, zmarłe 6 lipca (roku nie odnotowano) w wieku 3 lat i 8 miesięcy34. 
Szkielet ukazano z klepsydrą w jednej oraz ze strzałą w drugiej dłoni – już 
nie Amora, lecz jego brata, boga śmierci – Th anatosa35. Strzała zamiast kosy 
może wskazywać na nagły kres życia.

Podobnie jak votum narodzin, tak pamiątka śmierci dziecka ma przypo-
minać nie tyle je samo – brak bowiem zindywidualizowanego wizerunku – 
lecz to wydarzenie – poprzez inicjały i datę. Nawet pukiel włosów zmarłego 
dziecka został przekształcony w bezosobową plecionkę (co było normą). 
Klejnot ten, datowany na 1700 r., jest w pełni reprezentatywny dla biżuterii 
żałobnej cieszącej się coraz większą popularnością w XVII i XVIII w., aż do 
jej apogeum w czasach wiktoriańskich. 

Interesujące jest właśnie to zrezygnowanie z portretu na rzecz przedsta-
wienia dziecięcego szkieletu. Nie jest on bowiem jedynie symbolem śmierci, 
ale także siedzibą duszy i zwiastunem nowej formy życia36. W wielu kulturach 
obecna jest wiara, że kości zmarłego, zwłaszcza małego dziecka, mogą z powro-
tem przyoblec się w ciało i wstąpić do łona kobiety. Szkielet wyobraża więc 
potencjalną możliwość nowego życia. Niesie przesłanie pociechy dla osieroco-
nych rodziców, zwłaszcza dla matki, która najpewniej miała nosić tę ozdobę.

10. Klejnot żałobny, Anglia, 1700 r., Victoria 
& Albert Museum w Londynie; http://col-
lections.vam.ac.uk/item/O126147/slide-unk-
nown/ (dostęp: 02.02.2016).

34  Klejnot – przeźrocze, złoto i emalia, włosy ludzkie, kryształ górski; Anglia, Wielka Bryta-
nia, ok. 1700, Victoria & Albert Museum w Londynie (nr kat. M.11-1960). Pod kryształem 
górskim, po obu stronach szkieletu, na tle plecionki z włosów złote litery „IC”. Na odwro-
cie wygrawerowane: OBT 6 JUL AETA 3 YE 8 MO; http://collections.vam.ac.uk/item/
O126147/slide-unknown/ (dostęp: 02.02.2016).

35  Zob. J. Pelc, op. cit., s. 184.
36  W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 163.
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Narodziny dziecka jako narodziny duszy do życia wiecznego

Przedstawienia narodzin dziecka w sztuce, także złotniczej, zdominowane 
są od wieków przez wyidealizowane wyobrażenia Bożego Narodzenia. Od 
czasu objawień św. Brygidy Szwedzkiej – Maria w scenie Narodzin uka-
zywana jest jako adorująca Dzieciątko37. Także przyjście na świat Maryi 
Panny oraz świętych (np. Anny, Jana Chrzciciela, Wojciecha) ukazywane 
jest w sposób daleki od fi zjologii. Są bowiem przede wszystkim narodzinami 
do świętego życia naśladującego Chrystusa, jako wstępu do błogosławionej 
wieczności.

Z utrwaloną ikonografi ą religijną kontrastuje unikalne w złotnictwie, 
naturalistyczne wyobrażenie rodzącej na płaskorzeźbionym, kameryzowa-
nym medalionie, odtworzonym na nagrobku Kazimierza Jagiellończyka 
przez Wita Stwosza. Gravida z wydatnym brzemieniem, podkurczonymi 
nogami, na tle wici roślinnych niesie obfi tość znaczeń – obrazuje obecny 
w wielu kulturach symbol Wielkiej Matki w odmianie akcentującej dawa-
nie życia, jest obrazem Natury i płodności, narodzin duszy króla do życia 
wiecznego. Wiara w niej wyrażona jest zwróceniem się umierającego ku pod-
niebieniu baldachimu, symbolizującemu nieboskłon, oraz ku podtrzymu-
jącym go rzeźbionym głowicom kolumn, obrazującym wykład eschatologii 
chrześcijańskiej38. 

Spośród wątków wskazanych przez Marią Skubiszewską chciałabym 
odnieść się do opiekuńczego gestu rodzącej kobiety – ochrony swego 
dziecka, niejako przed trudami porodu. Dziecko jeszcze niewidoczne ma 
już wartość symboliczną, jest nośnikiem wielu znaczeń. Potencjał początku 
jednego człowieka jest odnoszony do całej Natury, a przyjście na świat do 
narodzin duszy do wiecznej szczęśliwości.

37  Maryja porodziła Dzieciątko, klęcząc, podczas modlitwy. „Kiedy wszystko było gotowe, 
Dziewica zaczęła z wielką pobożnością modlić się na kolanach, zwrócona plecami w stronę 
żłobu, zaś twarzą ku niebu, w kierunku wschodnim. Podniósłszy następnie ręce, z oczyma 
utkwionymi w niebo, była jakby w uniesieniu i kontemplacji, upojona Boska słodyczą. 
I kiedy tak Ona trwała na modlitwie, zobaczyłam, jak poruszył się Ten, który spoczywał 
w Jej łonie i zaraz nagle, w jednej chwili porodziła Syna, od którego biło tak niewymowne 
światło i tak wielki blask, że nie można go porównać ze słońcem, […]”. Księga Pierwsza 
Objawienia Niebieskiego Św. Brygidy Szwedzkiej, www.parafi apruszcz.x.pl/czytelnia/brygi-
dasz.pdf (dostęp: 06.06.2015).

38  Złożoną symbolikę tego odtworzonego przez Wita Stwosza klejnotu omówiła wyczerpująco 
w kontekście ikonografi i nagrobka M. Skubiszewska, Program ikonografi czny nagrobka 
Kazimierza Jagiellończyka w katedrze wawelskiej, seria: „Studia do Dziejów Wawelu”, t. 4, 
Kraków 1978, s. 117–206. Zob. też: M. Piwocka, D. Nowacki, op. cit., s. 20, il. na s. 21.
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11. Złotnicza plakieta z rodzącą niewiastą, 
wyrzeźbiona na nagrobku Kazimierza Jagiel-
lończyka (†1492) w katedrze w Krakowie, Wit 
Stwosz; http://przewodnicypokrakowie.pl 
(dostęp: 02.02.2016) [fragment].

Zakończenie

Usamodzielnienie się przedstawień dzieci dokonało się na przełomie śre-
dniowiecza i nowożytności. Symbolicznie otwiera ten okres unikalny klej-
not z rodzącą kobietą, wyrzeźbiony na nagrobku Kazimierza Jagiellończyka. 

Przedstawione wizerunki poszczególnych kategorii dzieci w sztuce złot-
niczej, od średniowiecza po wiek XIX, pozwalają na sformułowanie następu-
jących wniosków. Samodzielne, pełnoplastyczne wyobrażenie pojedynczego 
człowieka w pełnej postaci jest ponadczasową konwencją służącą maksymal-
nemu skupieniu uwagi na modelu. Rozpatrując tylko jeden rodzaj przedstawień 
– człowieka u progu jego drogi życiowej –można spróbować odpowiedzieć 
na pytanie, dlaczego jest honorowany takimi wizerunkami. Przypomnijmy, 
że złotnictwo nadaje im dodatkową rangę przez kosztowny materiał. 

Pewnym paradoksem jest fakt, że najbardziej czczone fi gurki Dzieciątka 
Jezus wykonywano z nieszlachetnych (w świeckim rozumieniu tego słowa) 
materiałów, wywyższonych przez moc objawianą za pośrednictwem tak 
wykonanego dzieła. Dopiero kult domagający się odpowiedniej oprawy 
wpływał na przydanie tym wizerunkom cennych ozdób (tu nieomawianych) 
oraz na wykonywanie kopii – tym razem już dzieł złotniczych. Wśród peł-
noplastycznych kultowych fi gurek złotniczych stosunkowo rzadko występuje 
samo Dzieciątko, znacznie częściej z Maryją – od niemowlęctwa po wiek 
chłopięcy, jako Emmanuel. 

W okresie nowożytnym na wizerunki Dzieciątka Jezus wpływają wyobra-
żenia swobodnych, niekiedy frywolnych, renesansowych puttów, tak iż nie-
kiedy różnią się od nich jedynie atrybutami władzy lub arma Christi. Jedne 
i drugie kontrastują z wizerunkami skrępowanych ciasno powijakami nie-
mowląt na plakietach wotywnych, a nawet starszych dzieci spokojnie stojących 
lub klęczących. Te stypizowane, przeważnie półplastyczne przedstawienia
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symbolizują własne, długo oczekiwane bądź uzdrowione, potomstwo. 
Skromność tych przedmiotów nie pozwala wyrazić głębszych ani bardziej 
złożonych uczuć benefi cjenta łaski.

Figurki uosabiające postacie mitologiczne reprezentowały te same co one 
idee. Spośród nich wyemancypowały się Kupidyn i putto, niosąc symbo-
likę miłości i pełniąc funkcję dekoracyjną, godną podkreślenia ze względu 
na kosztowne materiały i misterne wykonanie (zwłaszcza renesansowych) 
klejnotów. Putta w klejnotach córek Zygmunta Starego pełniły funkcję 
prezentacji przyszłej własnej roli społecznej: podtrzymanie dynastii oraz 
(przypuszczalnie) apotropaiczną, chroniąc przed zakłóceniem realizacji tej 
misji życiowej.

Szczególną rolę w złotniczych wizerunkach dzieci odgrywa nagość. 
Ukazywana była od XIV w. w rzeźbie, jako znak ludzkiej natury Chrystusa. 
W odniesieniu do Dzieciątka jednoznacznie wskazywała na Jego dosko-
nałość. Źródłem tej symboliki były była inwokacja psalmu mesjańskiego: 
„Piękniejszyś urodą nad syny człowiecze” (Ps 45 [44], 3) oraz odnoszący się 
do niej komentarz św. Augustyna, a zwłaszcza słowa: „Słowo u Boga (...) 
piękne jest w niebie, piękne i na ziemi; piękne jest w łonie matki, piękne 
w ramionach rodziców…”39. W przedstawionych powyżej przykładach 
fi gur dewocyjnych (Bambino di Aracoeli i Złote Dzieciątko z Pragi) szaty 
Dzieciątka pojawiły się jako element wtórny wizerunku, jednak zostały z nim 
trwale związane, ponieważ były wyrazem kultu skłaniającego wiernych do 
ofi arowywania jak najcenniejszych ozdób. 
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Summary

Katarzyna Bogacka
Infanti Aurei. Th e symbolism of representations of children in the works of 

goldsmithery
Figural representations of children played an important role in European (including 
Polish) goldsmithery, both in medieval and early modern times. Th e author examined 
three groups of images, depicting the Child Jesus, Cupid and putti and real children, 
and also representations of the birth of a child and the dead child. Th e subject of her 
interests were solitary (not included in fi gurative groups) fi gures both sculptures and 
reliefs, and their symbolic meaning. Th e latter were examined in relation to the symbol-
ism of the decorated object (a fi gure of the Child Jesus shown in a gesture of blessing 
on a Baroque crosier in Gniezno) and to the cult of icons (the Child Jesus on a pendant 
on the silver robes on the icon of Our Lady of Częstochowa) or of relics (a fi gure of 
the new-born Child on the Sacra Culla [Holy Crib] reliquary in Rome). Another inter-
esting question is the making of copies by goldsmiths of famous fi gures of the Child 
Jesus in Prague and of the Aracoeli in Rome. Th ese ‘golden children’ were off ered ex 
voto for a descendant’s birth or healing, a custom which is mentioned in Gall Anonim’s 
Chronicles, as well as the numerous votive plaques which are still being made today. 
Single jewels symbolize the beginning and end of a young life, like the plaquette depict-
ing a woman giving birth carved on Kazimierz IV Jagiellon’s tombstone or the English 
necklace with a child’s skeleton with arrow and hourglass in its hands.





Oleksandr Okhrimenko
Taras Shevchenko National University of Kiev

Th e Child in English Miniatures 
of the High Middle Ages

Th e High Middle Ages was a key period in the history of Western civiliza-
tion. Th e period from the eleventh to thirteenth centuries initiated the 
dominance of an urban lifestyle thereby changing the medieval division of 
society (oratores, laboratores, bellatores). It was a period of dramatic growth 
in the social, political and economic development of Western Europe. 
Aft er the Norman Conquest of 1066, England became a centralized state 
in contrast to other Western European countries. Ethnicity, language and 
culture, however, separated the elite from the rest of society. Th e Anglo-
Norman aristocracy’s standard of living and mentality diff ered, and other 
segments of the population, particularly urban residents, imitated their 
lifestyle. Urban centres also underwent economic growth and the aca-
demic and administrative elites that arose in the cities also had a signifi cant 
impact on society.

Th e relationship to children was one of the psychological features of 
society that had been changing over time. Sociological theories state that 
in the Middle Ages parents had an indiff erent attitude to their off spring 
and underestimated the importance of childhood.1 Arguments supporting 
this theory included, among other things, the absence of a child’s material 
world (cribs, toys, etc.). Also there was no psychological bond between the 
child and its parents. High infant mortality led to disregarding the import-
ance of the child’s life until it had learned to walk and talk.2

1  L. deMause, Evolution of Childhood, in: Th e History of Childhood, ed. Lloyd deMause, New 
York 1974, рр. 1–73.

2  In this context there is research by the famous anthropologist Nancy Scheper-Hughes in 
which she studied the interrelationship between the level of child mortality and change of 
motherly love in Brazil. See: N. Scheper-Hughes, Culture, Scarcity, and Maternal Th inking: 
Maternal Detachment and Infant Survival in a Brazilian Shantytown, in: ‘Ethos’, vol. 13, 
no. 4 (Winter, 1985), pp. 291–317.
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A publication dating from 19603 by the French historian Philippe 
Ariès—a representative of the Annales School—triggered the intensifi cation
of historical research into childhood in the Middle Ages. Many transla-
tions of this work were made, including into English (1962),4 Polish (1995),5 
and Russian (1999).6 It refers, among other things, to the visual sources of 
medieval and early modern times, showing that until the twelft h century, 
childhood was not a subject depicted in medieval art, and remained absent 
until the seventeenth century.7 Th e child was not depicted for the child 
itself (there were no children’s portraits).8 Philippe Ariès described images 
of children in the eleventh and twelft h centuries as ‘distortions’ with adult 
facial features and muscular bodies.9 He identifi ed several types of images 
of children which appeared in the thirteenth century: angels depicted as 
young men; the Infant Jesus or the Virgin and Child; and naked children.10 
Th ese same images show how the value of childhood was debased through 
the child’s attire (or rather, lack thereof): when the child grew out of nap-
pies, it was immediately dressed like an adult.11 Ariès could not fi nd any 
evidence of children’s games or special emotional attachment to the child 
until the sixteenth century.12 Further studies by French historians such as 
Jean-Claude Schmitt,13 Pierre Richè and Danièle Alexandre-Bidon,14 and 
others, revised Ariès’ theories.

Ariès’ arguments gave rise to lively debate and research, particularly 
based on English medieval materials. Barbara Hanawalt, Nicholas Orme and 
Shulamith Shahar studied the history of childhood, criticizing Ariès’ theories 
and naming various sources, which indicate the presence of the ‘world of 
childhood’ in the Middle Ages and which show that the importance of this 
period in human development was recognized at that time. However, the 
scholars used limited visual sources in their research. For Orme, the visual 

3  P. Ariès, L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, Plon 1960.
4  P. Ariès, Centuries of Childhood. A Social History of Family Life, transl. Robert Baldick, 

New York 1962.
5  P. Ariès, Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach, Gdańsk 1995.
6  Ф. Арьес, Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке, перевод Я. Ю. Старцева 

при участии В. А. Бабинцева, Екатеренбург 1999.
7  Ф. Арьес, op. cit., p. 44.
8  Ф. Арьес, op. cit., pp. 21, 28. 
9  Ф. Арьес, op. cit., pp. 44–45.
10  Ф. Арьес, op. cit., pp. 45–47.
11  Ф. Арьес, op. cit., p. 60.
12  Ф. Арьес, op. cit., pp. 71, 109.
13  J.-C. Schmitt, Le Saint Lévrier. Guinefort, guérisseur d’enfants depuis le XIIIe siècle, Flam-

marion 1979.
14  P. Richè, D. Alexandre-Bidon, La vie des enfants au Moyen Âge, Paris 1994.
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sources centre chiefl y on the depiction of scenes of everyday life which 
appear in illustrated manuscripts. Th ese, too, are a late genre, dating mostly 
from aft er 1200. Th ey contain valuable pictures of children using toys and 
playing games, but may be biased toward the activities of the well-to-do 
and most probably come from continental Europe rather than England.15 
He used manuscripts from the Bodleian Library (Oxford), but of Flemish 
or French origin (MS Bodley 264, Douce 135, Douce 276). Shahar used pre-
scriptive literature and anecdotal accounts of individuals and families to 
show the existence of a psychological connection to the child.16 Hanawalt 
continued the research of her predecessors, focusing on the documentary 
evidence of urban centres in medieval England. She showed the validity 
of claims that childhood and its importance was recognized in medieval 
society.17 Th us, modern historiography criticized Ariès’ main argument, 
using a broad base of sources and numerous case studies. Nevertheless, the 
iconography of children in the Early and High Middle Ages, remains the 
subject of this discussion.

Th e article is based on research of miniatures in eleventh- to thirteenth-
century manuscripts, produced in England. Th ey are now housed in sev-
eral centres in the UK (Th e British Library, London; Th e Bodleian Library, 
Oxford and Aberdeen University Library, Aberdeen), France (Bibliothèque 
Mazarine, Paris), Germany (Dombibliothek Hildesheim), USA (Morgan 
Museum and Library, New York), etc. Due to modern digitization technol-
ogies, the manuscripts are available to researchers worldwide.18

Examining English miniatures originating from the High Middle Ages, 
two types of images were identifi ed according to the subject: religious and 
secular. However, this division was only conditional because the religious 
scenes depicted realistic (material) domestic scenes, while elements of the 
pictures showing secular subjects had a similar symbolic character.

Th erefore, we looked at English manuscript miniatures dating from the 
eleventh to thirteenth centuries to determine the subject of scenes with 

15  N. Orme, Th e Culture of Children in Medieval England, in: Past and Present, No. 148 
(Aug., 1995), p. 50.

16  Sh. Shahar, Childhood in the Middle Ages, London 1990.
17  B. Hanawalt, Growing Up in Medieval London, New York 1993.
18  Illuminated Manuscripts: British Library, http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanu-

scripts/welcome.htm (accessed 05.01.2016); Bodleian Library - http://bodley30.bodley.ox.ac.
uk:8180/luna/servlet (accessed 05/01/2016); Morgan Library and Museum – http://ica.
themorgan.org/list (accessed 05/01/2016)); Manuscripts of French Collections, http://liber-
fl oridus.cines.fr/ textes/biblio_fr.html (accessed 05/01/2016); Aberdeen Bestiary, http://
www.abdn.ac.uk/bestiary/ (accessed 05/01/2016); St Albans Psalter, http://homepages.abdn.
ac.uk/ lib399/ (accessed 05/01/2016).
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children, and how they depicted childhood: the material world of childhood, 
showing the child’s position in the family and also to discover psychological 
characteristics in relation to children (parental love, growing up).

We started by analysing eleventh-century manuscripts depicting reli-
gious subjects. MS  Junius 11 (Th e Caedmon Manuscript) in the Bodleian 
Library (Oxford)19 contains Christian biblical poems in Old English with 
illustrations. It is dated c. 1000 and was most probably made for the cath-
edral priory of Christ Church in Canterbury. On page 47 (see Table 1) there 
is an image of the birth of Abel. Eve is lying on a bed and Adam sitting on 
a chair next to her. Th e child is wrapped in a sheet close to its mother. In the 
background, Cain is also shown swaddled in a sheet. Page 53 (see Table 1), 
obviously shows the sequel of the story. Th e miniature has three registers. 
At the top, it shows a child in a cradle, wrapped in a similar sheet. In the 
middle register, the child is depicted wearing a coat, like an adult, sitting in 
its mother’s arms while she sits on a chair. Th e adult men we see here and 
the child are diff erentiated by the size of their bodies (the child is ‘reduced’ 
in height) as well as the absence of a beard in the child. Furthermore the 
adult male has long hair and the child, short, however there are clearly no 
diff erences in their facial features.

Th e Tiberius Psalter20 was made in Winchester in the eleventh century. 
Th e manuscript contains a miniature depicting the story of David’s victory 
over Goliath (fol. 8v) (see Table 2). Th e ages of the two characters are shown 
by their bodily proportions (David is smaller and Goliath bigger) and the 
absence (in David) and presence (in Goliath) of a beard. Th e clothing and 
facial features of both characters are similar.

Th e Harley Psalter21 was made in Canterbury in the eleventh century 
(cathedral priory of Christ Church). Th e manuscript contains numerous 
illustrations of psalms, some of which depict children. On folio 29r, the 
illuminator depicted three women, followed by two children (see Table 1). 
Th ese children have the facial features, physique, and are wearing the clothes 
of adults but their body size is smaller and, unlike the adult males in the 
same miniature, their hair is shorter and they are not wearing a mantle. On 
folio 56r, the scribe illustrates Psalm 108:9 ‘Let his children be fatherless, 
and his wife a widow! Let his children wander and beg, and let them ask 
those who overthrew them!’ It does indeed depict a woeful woman who 
tears his clothes and hair, and near her are thieves stealing a chest with her 
property and pushing her children. One of the children is depicted like an 

19  United Kingdom, Oxford, Bodleian Library, MS Junius 11.
20  United Kingdom, London, British Library, Cotton Tiberius, MS C VI.
21  United Kingdom, London, British Library, Harley, MS 603.
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Table 1. Material culture of childhood from the eleventh, twelft h and thirteenth centuries 
(a swaddled child, cradle/manger, clothing)
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Table 2. Main subject of English miniatures in the eleventh to thirteenth centuries (David 
and Goliath; Mother’s Protection; Th e Massacre of the Innocents; illustrations to the Psalms)
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adult. Th is is marked by the body size. However, they are not wearing any 
clothes which means they are poor, as described in the Psalm. Obviously, 
we are talking about children as a social category (relationships between 
parents and their off spring). On folio 57v, in an illustration to Psalm 111, 
the children look like two beggars. Th ere is also a naked child shown in its 
mother’s arms (very small) (see Table 2) as well as children following their 
mothers (with medium body sizes). Th e miniature on folio 58r illustrates 
Psalm 112:9 ‘In the house (...) the joyful mother of children’. Th e ‘Joyful 
mother’ is shown surrounded by six children who are covered by a veil (see 
Table 2). Th e children are small and naked. In all of these naked images, 
the diff erences between children and adults are shown by details (i.e. the 
body muscles, facial hair, etc.).

In eleventh-century English illuminated manuscripts, images of children 
have the following features: the child’s body is smaller than that of an adult; 
the clothing may be the same as that of an adult; the child’s attribute in 
icon ography is a sheet (nappies); nudity cannot mean it is depicting a child. 
It is necessary to pay attention to the ‘second level’ of diff erences between 
likenesses of children and adults: the depiction of muscles, hair, beards, etc.

Twelft h-century English manuscripts contain more iconographic material
for analysing childhood.

Th e St Albans Psalter22 is a manuscript which has 209 folios and dates 
from the beginning of the twelft h century. It consists of several parts (a litur-
gical calendar; the Life of Christ; the Chanson de St Alexis, written in French; 
psalms, etc.) which depict a child. Miniatures of the life of Christ show a new 
born baby on page 21 (see Table 1); the likeness occupies a central place in 
the picture. Th e swaddled child lies in a manger. Th e picture shows only the 
face of the new born Christ. A scene depicting the Adoration of the Magi 
is shown on page 25 (see Table  1). Th e Virgin and Child are depicted on 
a throne in profi le, receiving the off erings of the Th ree Kings. Th e Child is 
depicted in clothing and with adult features. Only the Child’s inferior size 
and lack of shoes demonstrates its age. Th is story is repeated in a minia-
ture to the Psalms (p. 210). On page 28, the illuminator depicts the scene of 
the Presentation at the Temple. Th e Virgin off ers her child to Simeon who 
receives him with veiled hands. Th e tiny Christ blesses Simeon. Th is scene 
recurs in the miniature to the Psalms (page 392). Th e Child is also shown 
on page 25, and also in the scenes of the Flight into Egypt (page 29), and 
the Return from Egypt (p. 31).

Children are a central element in the Massacre of the Innocents scene 
(page 30). Th e bodies of the children are depicted as small and bare, but 

22  Germany, Hildesheim, Dombibliothek Hildesheim, St. Albans Psalter.
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with adult features—fully-grown face, muscles, etc. Accentuating this story 
is, in our opinion, very important, because it demonstrates the attention to 
the child emotionally (see Table 2).

On page 49 is an illustration of the Harrowing of Hell, where Jesus 
is already an adult. However, among the crowd in Hell, in the foreground 
is a baby.

Th e miniature of Th e Women at the Sepulchre (page 50), shows four 
soldiers guarding the tomb. Th ey have smaller bodies, which is a charac-
teristic of children in other miniatures. Obviously, a small body means 
a lower status, meaning, and minor social position. Th is manner of showing 
hierarchy can also be found in miniatures to the Psalms. On page 76, the 
psalmist is asleep on his bed and then rises up, encouraged by the Lord’s 
protection: ‘I have slept and am calmed and have risen up: because the Lord 
had protected me’ (Psalm 3). It depicts three fi gures: a sleeping person (an 
adult), one who is awake (a child in relation to the third person), and the 
Lord (as an adult).

Th is manuscript contains another story in which the child is shown as 
a smaller version of an adult and naked, thus in the typical iconographic 
style. Illuminators depict the soul in the same way. For example, when 
illustrating Psalm 7 (page 81). At the top, the psalmist is saved from his 
devilish persecutors. ‘Lord my God in you I have put my trust: save me.’ 
Below, his soul is being dragged from his mouth, to be torn to pieces not 
by lions, according to the text, but by more devils (see Table 3). Th e soul 
is depicted in the same way in Psalms 24 (page 115), 56 (page 181), 61 (page 
189), 85 (page 243), and 118 (page 324). However, when the soul is shown 
in a body, it is much reduced (1/6th the size of an adult body on the same 
miniature), and always naked.

Nudity is not only used as a feature when depicting children in min-
iatures. In the illustration to Psalm 105 (page 288) the illuminator depicts 
the children as naked (perhaps to indicate they are innocent souls) to show 
the decapitating of the Israelites and their sons and daughters as part of 
the heathen sacrifi ce. However beggars are also shown naked (Psalm 111 
on page 302).

In the St. Albans Psalter, the illuminators separated the scenes depict-
ing women and children which are not associated with illustrations of 
Christ’s life or other biblical stories. For example, the miniature on page 
83 (see Table 2) illustrates Psalm 8: ‘Out of the mouths of babes and suck-
lings’. Another case is Psalm 50 on page 171. Within a complex building, 
the crowned psalmist urgently asks Christ to have mercy on his sins. Christ 
sends a cleansing ray onto a naked white baby which is held up by its sin-
ful mother. ‘For behold I was conceived in wickednesses: and my mother 
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conceived me in sin (...) you shall wash me and I shall be whiter than snow’. 
Another example can be found on page 342 (Psalm 130). Christ looks out 
mercifully at the humbly kneeling psalmist. ‘Lord my heart is not lift ed up: 
neither are my eyes raised high’. Th e psalmist points to a mother who is 
holding a child and also straight to his own heart or soul. ‘As a child lies 
quietly in its mother’s arms, so my heart is quiet within me’. Th ese three 
miniatures depict the children in adult clothing, as in the scene of the 
Adoration of the Magi, in which a swaddled child lies in its mother’s arms.

Th e Psalter dating from the third quarter of the twelft h century in the 
Bodleian Library, Oxford23 contains the same scenes from the life of Christ 
as those depicted in the St. Albans Psalter. However, there are notable dif-
ferences. For example, the scene of the Nativity (fol. 8v) shows the swad-
dled Jesus in a manger (see Table 1), Mary in a bed, and a woman beside 
her (perhaps a midwife). Th e scene of the Adoration of the Magi (fol. 9v) 
also depicts the child in adult clothing in the arms of Mary. Th e correlation 
between the fi gure of an adult and a child is 1:2. However, the miniatures 
depicting the Flight to Egypt and the Presentation in the Temple (fol. 10r, 
10v) show a swaddled Jesus. Nevertheless, the St. Albans Psalter depicts the 
Child Jesus in adult clothing in these scenes. Th e illuminator also made 
a miniature showing the Virgin enthroned with the Child (fol. 15r), which 
is similar to fol. 9v, but it does not show the Th ree Kings.

Let us compare these with some other individual miniatures dating from 
the twelft h century. Th e swaddled new born Christ is depicted in a min-
iature from the Psalter of Canterbury.24 It also shows a swaddled Moses 
in an illustration of the parallel biblical story. A leaf from the Winchester 
Bible,25 dating from 1160–1180, contains a scene of the Presentation in the 
Temple, where Christ is depicted as an adult (see Table  1). Th e Rochester 
Bible26 from the 2nd quarter of the twelft h century contains a miniature to 
another biblical story – Samuel I, chapter one (fol. 58r). It tells the story of 
Elkanah and his two wives, Hannah and Peninnah. Peninnah has children 
in her arms who are depicted as adults in tunics, with the appropriate facial 
features (see Table 2).

Th us, twelft h century manuscripts present a wider range of subjects in 
miniatures in which the central character is a child. First, there are illustra-
tions showing the life of Christ (the Nativity, Adoration of the Magi, Flight 
to Egypt, Presentation in the Temple). Th ere are also images of Mary with 

23  United Kingdom, Oxford, Bodleian Library, Douce, MS 293.
24  USA, New York, Morgan Museum and Library, MS M 724.
25  USA, New York, Morgan Museum and Library, MS M 619.
26  United Kingdom, London, British Library, Royal, MS 1 C VII.
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Christ, without reference to a particular story from the Bible. It is very 
important to focus on the illuminator to the scene of the Massacre of the 
Innocents. Other scenes from the Bible and the Psalms are evidence that 
children were depicted oft en.

Next, I shall describe children’s features in thirteenth-century English 
manuscripts. One example is a manuscript dating from the fi rst quarter 
of the thirteenth century – a Psalter with a calendar,27 made in South East 
England (probably in London). Folio 7v contains a scene of the Nativity (see 
Table 1). Th e Child Jesus is shown swaddled in the manger, Mary in bed, 
and a woman (probably a maid) holding a vessel with water. Th e Adoration 
of the Magi (fol. 8v) and the Flight to Egypt (fol. 9r) also show the Child 
Jesus as in the manuscripts mentioned above: the fi rst story depicts Christ in 
adult clothes, and He is shown wearing swaddling clothes in others. Other 
scenes of Christ’s childhood are not presented here.

Another manuscript, created at the same time in Oxford, is the Psalter.28 
Th ere are some diff erences. In the scene of the Nativity (fol. 1v) Maria lies 
on a bed holding a baby in her arms, wrapped in a red cloth (see Table 1). 
Th e manger is empty, with the pillow and cloth, repeating that of the bed. 
In the scene showing the Adoration of the Magi (fol. 2r) Christ is dressed 
like an adult in Mary’ arms, as well as a scene of the Presentation in the 
Temple (fol. 2v), and the Flight to Egypt (fol. 3v). Fol. 3r shows the scene 
of Massacre of the Innocents (see Table 2), in which the bodies of the chil-
dren are depicted as young, naked persons. In other miniatures we fi nd 
stories from the Bible, in particular, Th e Judgement of Solomon (fol. 42r), 
where a child is wrapped in cloth. Th e illuminator shows a likeness of the 
Virgin and Child (fol. 86r) separately, in which Christ is dressed in a tunic. 
Th e same image can be found in a manuscript dating from the same time 
and place of execution—Psalter with calendar.29 Th e scene of the Nativity 
(fol. 3v) shows Mary in a bed and the swaddled Christ in a manger. Th is 
scene is repeated in illustrations of the Psalms (fol. 82r), but Christ is sim-
ply covered with a sheet. Th is and other scenes from the life of Christ (fol. 
4r, 4v, 5r) show a more clearly drawn child, with clear facial features. Th ere 
is a similar miniature with a scene of Solomon’s Judgement (see Table 2) as 
in the previous manuscript (fol. 43v).

Th e Bible of William of Devon30 was made in the 3rd quarter of the 
thirteenth century. An image of the Virgin and Child occurs twice in the 

27  United Kingdom, London, British Library, Lansdowne, MS 420.
28  United Kingdom, London, British Library, Royal, MS 1 D X.
29  United Kingdom, London, British Library, Arundel, MS 157.
30  United Kingdom, London, British Library, Royal, MS 1 D I.
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manuscript (fol. 4v, 272v), Christ is pictured in a coat, but the facial fea-
tures are quite delicate and soft  (very ‘child-like’) (see Table  1). Th is also 
applies to the detail of the decorated initial (fol. 110r) (see Table 1) which 
depicts Naomi and her children Mahlon and Chilion (Ruth: chapter 1). Th e 
mother is holding the hands of two children dressed in tunics and shod like 
adults. Similarly, in the Bible from Gloucester31 the illuminator depicts only 
Mary and the Child (fol. 196v) among other stories about the life of Christ.

A Bible dating from the mid-thirteenth century32 contains two images of 
children. In the foreground, a miniature of Joshua exhorting the Israelites 
(fol. 44r) shows a child as a reduced adult. In another miniature (fol. 56r) 
Hannah and Elkanah off er Samuel to Eli. Th e woman is holding a child in 
her arms. Th e child is depicted as an adult, in a coat. In the Bible,33 pro-
duced between 1290–1310, the illuminator drew the story of Elkanah and 
his two wives, one of them depicting a swaddled baby in her arms.

Illustrations to the Apocalypse appeared at the end of the thirteenth 
century. For example, MS 75334 shows the Child protected by an Angel of 
the seven-headed dragon (fol. 21r). Th e swaddled child, also wearing a cap, 
is shown in its mother’s arms. Th e facial features are depicted carefully, but 
are not too soft , and repeat the traits of the mother (adult).

Th us, in the thirteenth century among scenes of Christ’s Life, a mini ature 
of the Virgin and Child is singled out. It is not necessarily linked to the 
text, which appears next to it. In some cases the child’s facial features are 
considerably soft ened and clearly drawn. Th e main iconographic element
of the child is nappies. A tightly swaddled child is depicted as smaller than 
an adult. However, all the features were obviously dependent on the spe-
cifi c group of people who worked on the manuscript, their decisions and 
the models they used. Th e choice of stories with children, which had to be 
placed into the manuscript, also depended on the particular order.

Secular manuscripts also began appearing during the High Middle Ages 
in England alongside the numerous manuscripts on religious subjects. Th ese 
include a medical collection dating from the end of the thirteenth century.35

It contains 10 diagrams of the possible presentation of the child in the womb 
(including breech, hand, twins and transverse lie). In all these images the 
child does not diff er from the adult. Only the context of the diagrams makes 
it clear that they are children (see Table 3).

31  USA, New York, Morgan Museum and Library, MS G 18.
32  United Kingdom, Oxford, Bodleian Library, MS D. 3. 5.
33  France, Paris, Bibliothèque Mazarine, MS 0034.
34  United Kingdom, Oxford, Bodleian Library, Ashmole, MS 753.
35  United Kingdom, Oxford, Bodleian Library, Ashmole, MS 399.
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Table 3. Comparison of the iconology of the child (naked child / soul; children’s games; 
beasts)
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Th e growth in the number of universities also led to the emergence of 
numerous manuscripts of scientifi c treatises. For example, the manuscript 
of Aristotle’s Libri naturalis36 made in Oxford. Th e most original picture 
is a miniature showing a man and a woman in bed, on each side of which 
is a cradle with a swaddled child being lulled by a servant (fol. 22v). Th is 
manuscript contains images of children and the soul shown in the same 
manner. For example, there is a miniature with two angels, who are bearing 
the child / soul to the Lord (fol. 191 r). Only by comparing it with another 
miniature (fol. 202r), which depicts the soul as a child, which fl ies out of 
the mouth of a man, and has the same gesture with its hands folded in 
front, can we determine that the two folios depict the soul. It gives us rea-
son to believe that the soul is also depicted in another miniature (fol. 197r), 
although its size is similar to the man, shown next (see Table 3). On other 
pages (fol. 4r, 34r, 140v) it is possible that children’s games (see Fig 3) are 
depicted (games of the young as Fitz-Stephen called them in ‘Description 
of the noble city of London’,37 twelft h century). Th e fi rst of them shows two 
boys who are fi ghting with swords, defending themselves with shields. One 
of them is naked, the other is wearing a cloak and braies. In another story 
a naked boy is fi ghting a lion. Th e next shows two young people fi ghting 
dressed in braies. An archer, shooting at another fi gure is shown in the 
third of the folios mentioned. Only in the scenes of fi ghting, the illuminator 
emphasizes the muscles of the fi gures, on the other there is only a general 
outline of fi gures (as in the case of the images of souls). Confi rmation of 
this can be found in a miniature of a fool (fol. 22v), the fi gure of which is 
an adult, but depicted with bare underlined muscles.

Th us, distinguishing the features of children in scientifi c treatises in the 
thirteenth century is very diffi  cult; there is no common understanding or 
practice by the illuminators. We have to separate the images intuitively, 
depending on the context or by comparing the miniatures in one manu-
script with those of another, and the practices of the scribes, or workshop. 
Furthermore in scientifi c treatises, as opposed to religious manuscripts, the 
relationship between the miniatures and the text cannot be traced. Rather, 
these marginalia illustrate everyday practices, entertainment, serve as bright 
‘tabs’ in the text that are easy to remember, and therefore enable fi nding 
the necessary part of the manuscript more quickly.

36  United Kingdom, London, British Library, Harley, MS 3487.
37  W. Fitz-Stephen, De Situ Nobilissimae Civitatis Londoniae, in: Munimenta Gidhallae Lon-

doniensis: Liber Albus, Liber Custumarum, Et Liber Horn, ed. by H. T. Riley, London, 
1860, vol. II, part 1, pp. 3–4.
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Miniatures which appeared in bestiaries can also be studied in our 
research. Bestiaries which are both religious, explaining nature according 
to the Bible and the moral traits of all God’s creatures, and also a collection 
of scientifi c observations of the world. In the study of childhood, we should 
pay attention to the images of monkeys. Th e bestiary of the fi rst gener ation 
(the earliest surviving manuscript is in the British Library—Stowe, MS 
106738—dating from the twelft h century) depicts only one monkey in the 
relevant section. Instead, thirteenth century bestiaries39 (Morgan Museum 
and Library, MS M 81, fol. 19v, c. 1185; Aberdeen Bestiary, fol. 12v, c. 1200; 
British Library, Royal, MS 12 F XIII, fol. 17r, 2nd quarter of the thirteenth 
century) depicts a monkey with young which it holds around its neck and 
shoulders (see Table 3). Th e commentary in the bestiary says that the female 
monkey gives birth to twins, loving one and hating the other. When hunted, 
she carries the loved one in her arms while the other clings to her back. 
Eventually she tires, drops the favourite baby and the other one is saved. 
Here we fi nd a direct link with the world of people, because ‘apes are called 
simie in Latin because of the similarity between their mentality and that of 
humans is felt to be great.’40 We can compare the position of the monkey’s 
young child with those in the miniature in the Bible of Robert de Bello41 
dated 1240–1253 (fol. 27v), in which the mother is holding a child on her 
shoulders (see Table 2), and others. Th e acceptability of parallels between 
the world of animals and people in the Middle Ages can be seen in Th e 
Alphonso Psalter42 (end of the thirteenth century). Th e image of a mermaid 
with a baby (fol. 13r) has rather realistic features (see Table 3).

Th erefore, we analysed about 100 miniatures from twenty-four manu-
scripts and separated scenes in which the child has a central place. In the 
eleventh century these scenes were stories taken from the Old Testament 
(Adam and Eve, David and Goliath) and illustrations of the Psalms. In the 
twelft h century, the images were associated with illustrations of Christ’s life 
(the Birth of Christ, Adoration of the Magi, the Presentation at the Temple, 
the Flight into Egypt, Return from Egypt, etc.). Th e illuminators depicted the 
Virgin and Child separately. From the second half of the twelft h century 
the subject was not always associated with illustrations of the Life of Christ, 
but appeared in other texts. Th ese miniatures show the material world of 

38  United Kingdom, London, British Library, Stowe, MS 1067.
39  United Kingdom, Aberdeen, Aberdeen University Library, MS 24; United Kingdom, Lon-

don, British Library, Royal, MS 12 F XIII; USA, New York, Morgan Museum and Library, 
MS M 81.

40  United Kingdom, Aberdeen, Aberdeen University Library, MS 24, fol. 12v.
41  United Kingdom, London, British Library, Burney, MS 3.
42  United Kingdom, London, British Library, Additional, MS 24684.
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childhood during that time (swaddling clothes, cradles, etc.). However, we 
also considered the development of other religious subjects (the Massacre 
of the Innocents, illustrations to the Psalms, etc.), showing the child’s emo-
tional connection with its parents. Confi rmation of this is found in secular 
miniatures (scientifi c treatises, bestiaries, etc.).
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Streszczenie 

Oleksandr Okhrimenko
Dziecko w angielskich miniaturach dojrzałego średniowiecza

Na podstawie analizy około 100 miniatur i 24 rękopisów angielskich z okresu dojrzałego 
średniowiecza Autor wyodrębnił sceny, w których dziecko zajmuje centralne miejsce. 
W XI wieku występowały one w ilustracjach Starego Testamentu (Adam i Ewa, Dawid 
i Goliat) oraz Psalmów. W XII w. pojawiły się to były obrazy z życia Chrystusa (naro-
dziny Jezusa, Pokłon Trzech Króli, prezentacja w świątyni, ucieczka do Egiptu, powrót 
z Egiptu, i in.) oraz odrębne miniatury przedstawiające Marię z Dzieciątkiem. Od dru-
giej połowy XII wieku ten ostatni temat, nie zawsze związany się z ilustracjami życia 
Chrystusa, występował także w innych tekstach. Miniatury te ukazują fi zyczne warunki 
życia dzieci w tym okresie (kołyski, pieluszki, itp). Ponadto, w artykule uwzględniono 
rozwój tematów religijnych (Rzeź niewiniątek, ilustracje Psalmów i in.), ukazujących 
emocjonalną więź dziecka z rodzicami (co potwierdzają świeckie miniatury w rozpra-
wach naukowych, bestiariuszach i in.).



Jan Wiktor Sienkiewicz
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dziecko w sztuce artystów polskiego Londynu

O dziecku jako temacie w sztukach plastycznych na terenach Polski możemy 
mówić już w średniowieczu. W rzeźbie oraz w malarstwie tablicowym dzieci 
przedstawiano najczęściej poprzez zmniejszenie ich skali w stosunku do 
osób dorosłych, ale z zachowaniem cech anatomicznych osoby dojrzałej. 
W wiekach XIV i XV dziecko pojawiało się przede wszystkim w kontekście 
tematów religijnych, zwłaszcza w kompozycjach Madonny z Dzieciątkiem1. 
Pod względem formalnym widoczna jest w nich coraz wyższa sprawność 
w odwzorowywaniu prawidłowych proporcji budowy ciała, nadania jej trój-
wymiarowości oraz pierwsze próby indywidualizacji twarzy i wyrazu psycho-
logicznego. Znaczna zmiana w postrzeganiu dziecka, również w kontekście 
społecznym, nastąpiła w krajach europejskich w renesansie. Dzieci, w dzie-
łach malarskich i rzeźbiarskich, zaczęły towarzyszyć dorosłym, a sposób ich 
przedstawiania osiągnął najwyższy poziom realistycznego wyrazu2. W wie-
kach XVII i XVIII dziecko uzyskało status odrębnego tematu. Artystyczne 
pracownie poza Polską i w Polsce przyjmowały zamówienia na samodzielne 
portrety dzieci nie tylko z kręgów dworskich i arystokratycznych, ale także 
z nowej warstwy społecznej, jaką stała się burżuazja3. Szczególny rozwój por-
tretu dziecięcego (jeszcze przed rozpowszechnieniem się fotografi i) przyniósł 
wiek XIX. W zależności od nurtu malarskiego, poczynając od impresjonistów, 
odchodzono od przedstawień realistycznych na rzecz postrzegania subiek-
tywnego, a także indywidualnej interpretacji wizerunku dziecka przez artystę.

Portrety dzieci w malarstwie polskim powszechnie kojarzą się nam 
z nazwiskami wielu wybitnych artystów, m.in. takich jak: Stanisław 

1  Istnieje bogata literatura obejmująca przedstawienia Madonny z Dzieciątkiem. Por. m.in. 
W. Kalicki, M. Kuhnke, Sztuka zagrabiona: uprowadzenie Madonny, Warszawa 2014.

2  Por. m.in. R.C. Davis, B. Lindsmith, Ludzie renesansu: umysły, które ukształtowały erę 
nowożytną, przeł. A. Górska, Poznań 2012.

3  Zob. m.in. A. Witko, Cud w Sewilli: sewilskie malarstwo siedemnastego wieku, Kraków 2013.



428 Jan Wiktor Sienkiewicz

Wyspiański, Józef Chełmoński, Olga Boznańska, Vlastimil Hofmann, 
Włodzimierz Tetmajer, Zofi a Stryjeńska czy Tadeusz Makowski4. To mala-
rze, którzy mają swoje trwałe miejsce w dziejach sztuki polskiej. Ale w jej 
panteonie nadal nie funkcjonują artyści, których wpierw II wojna światowa, 
a po 1945 r. geopolityczny układ w Europie wykluczyły na ponad 70 lat 
z ofi cjalnego krwiobiegu polskiej sztuki XX w.5

Plastyka interesującego nas tzw. polskiego (powojennego) Londynu, 
obejmująca malarstwo, grafi kę i rzeźbę, w stosunku do polskiej literatury 
powstałej w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej, do 1989 r. była wła-
ściwie nierozpoznana. Przez ostatnie ćwierć wieku prowadzone przeze mnie 
badania naukowe ujawniły bogactwo dorobku plastycznego Polaków poza 
Polską, bez którego polska kultura, do upadku muru berlińskiego, była 
poważnie amputowana6.

Liczbę Polaków zamieszkałych w Wielkiej Brytanii,po 1945 r. szacuje 
się na ok. 150 tys. Największym skupiskiem polskich emigrantów stał się 
Londyn, w którym osiedliło się wówczas ok. 30 tys. rodaków7. Blisko 70% 
Polaków osiadłych w Anglii pochodziło z Kresów8. Z tej „fali” emigracji 
wywodziła się, „poza politykami i ofi cerami, największa grupa publicystów, 
pisarzy, poetów, uczonych oraz artystów plastyków”9.

Przywiązanie do polskiej historii, pielęgnowanie pamięci o krainach dzie-
ciństwa i młodości oraz w dużej mierze podtrzymywanie mitów o utraconej 
ziemi, stawało się tematem wielu dzieł malarskich i rzeźbiarskich polskich 
artystów na emigracji. Szczególne miejsce zajmowały polski pejzaż i ziemia 
rodzinna – która, najczęściej coraz bardziej idealizowana, stawała się krainą 
marzeń i nieustających wspomnień. Krainą „cudownego” dzieciństwa10. 

4  O twórczości tych malarzy zob. I. Kossowska, Ł. Kossowski, Malarstwo polskie: symbolizm 
i Młoda Polska, Warszawa 2010.

5  Zob. J.W. Sienkiewicz, Sztuka w poczekalni: studia z dziejów plastyki polskiej na emigracji 
1939–1989, Toruń 2012.

6  O polskiej sztuce na emigracji opublikowałem szereg wydawnictw monografi cznych i ogól-
nych. Zob. np. Marian Bohusz-Szyszko 1901–1995: życie i twórczość, Lublin 1995; Polskie 
galerie sztuki w Londynie w drugiej połowie XX wieku, Lublin–Londyn 2003; Wojciech 
Falkowski: malarstwo, painting, Lublin 2005; Halima Nałęcz, Toruń–Londyn 2007; Ryszard 
Demel: w drodze do tajemnicy światła, Toruń 2010; Artyści Andersa: continuità e novità, 
Warszawa–Toruń 2013 (wyd. 2, Warszawa 2014).

7  Por. R. Habielski, Polski Londyn, Wrocław 2000, s. 47.
8  Ibidem.
9  Z. Żygulski, Przedmowa, w: J.W. Sienkiewicz, Polskie galerie sztuki w Londynie w drugiej 

połowie XX wieku, Lublin–Londyn 2003, s. 9.
10  Por. J.W. Sienkiewicz, Obraz ziemi ojczystej w twórczości artystów polskiego Londynu, 

w:  Obraz i przyroda: materiały z Konferencji „Obraz i przyroda”, Katolicki Uniwersytet 
Lubelski, 6–8 października 2003, red. M.U. Mazurczak, J. Patyra, M. Żak, Lublin 2005, 



 Dziecko w sztuce artystów polskiego Londynu 429

Fot. 1. Marian Bohusz-Szyszko, Portret wnuczka Hanki 
Jędrosz, ol., pł.; wł. pryw., fot. J.W. Sienkiewicz.

Fot. 2. Janina Baranowska, Dziewczyna z gołębiem, ol., 
pł.; wł. pryw., fot. J.W. Sienkiewicz.

Fot. 3. Janina Baranowska, Pastuch gęsi, ol., 
pł.; wł. pryw., fot. J.W. Sienkiewicz.
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Pomimo iż od ponad ćwierć wieku zajmuję się sztuką polską na emigracji 
i mam jej pewne rozpoznanie, to dopiero tytuł niniejszej publikacji zbio-
rowej skłonił mnie do postawienia pytania: czy i w jaki sposób – wobec 
nieobliczalnych strat materialnych i duchowych będących skutkiem wojny 
– temat dziecka zaistniał (lub nie) w dziełach tych artystów, którym udało 
się przeżyć koszmar wojny i znaleźć miejsce w nowej ojczyźnie. Pełne stu-
dium, uwzględniające analizę tematu dziecka w dziełach najważniejszych 
twórców polskich i pochodzenia polskiego w Wielkiej Brytanii, to zadanie 
na przyszłość. Przywołane poniżej dokonania plastyczne kilku polskich 
artystów z powojennego Londynu są (jak się wydaje) dobrym przykładem 
ilustrującym – jak bardzo zagadnienie obecności tematu dziecka w sztuce 
polskiego Londynu jest rodzajem lustra – w którym odnajdujemy obraz 
kondycji wojennego pokolenia polskich artystów, wyrzuconego z kraju 
rodzinnego przez wojenne losy. 

Już przed II wojną światową kolonię polskich malarzy w Londynie two-
rzyli artyści pierwszoplanowi w ówczesnej sztuce polskiej, w tym m.in. Feliks 
Topolski, Marek Żuławski, Henryk Gotlib i Jankiel Adler. W czasie wojny 
dołączyli do nich plastycy, którzy dostali się na Wyspy Brytyjskie indywidu-
alnymi drogami albo wraz z żołnierzami, którzy nie powrócili do powojennej 
Polski11. Główny trzon polskiej kolonii artystycznej na Wyspach Brytyjskich 
stanowią ci ostatni, tj. żołnierze-artyści, którzy wyprowadzeni „z nieludz-
kiej ziemi”, służyli od 1942 r. w Armii Polskiej na Wschodzie, a następ-
nie w 2. Korpusie. W 1945 r. w Rzymie gen. Władysław Anders powołał, 
Polską Szkołę Malarstwa, która pod kierownictwem Mariana Bohusza-
Szyszki dotarła do Anglii pod koniec 1946 r.12 Pod względem formalnym, 
jak też stylistycznym artyści Bohusza stanowili najbardziej jednorodną grupę 
wśród polskich artystów, którzy zamieszkali w Londynie13. W skład Szkoły 

s. 511–528; idem, Krajobraz Ziemi Ojczystej w wizji polskich twórców na emigracji: artyści 
Polskiego Londynu, w: VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego, Olsztyn 10–12 września 2010, 
z. 2: Krajoznawstwo wobec wyzwań integrującej się Europy: asymilacja i współistnienie 
kultur na przestrzeni dziejów w Polsce, red. M. Boguszewski, A. Wielocha, s. 31–45; idem, 
Obraz ziemi ojczystej w twórczości artystów polskiego Londynu: wykład inauguracyjny 
wygłoszony 6 października 2011 r. podczas inauguracji roku akademickiego Wydziału Histo-
rycznego UMK w Toruniu, „Archiwum Emigracji. Studia-Szkice-Dokumenty” 2011, z. 1–2 
(14–15), s. 415–420.

11  Szerzej zob. idem, Artyści Andersa…, passim.
12  J.W. Sienkiewicz, Wyprowadzeni z nieludzkiej ziemi: artyści wokół Andersa, w: Polska–Rosja: 

sztuka polska, sztuka rosyjska i polsko-rosyjskie kontakty artystyczne XX–XXI wieku, t. 2, red. 
J. Malinowski, I. Gavrash, Z. Krasnopolska-Wesner, Warszawa–Toruń 2014, s. 409–416.

13  Por. idem, Polish Presence at Artistic Academies and in the Art of Great Britain aft er 
the Second World War: Introduction to Research, w: Art of the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland & Republic of Ireland in 20th–21st Centuries and Polish–
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Fot. 4. Stanisław Frenkiel, Dziewczyna na koniu bujanym, 
ol., pł.; depozyt, Biblioteka Uniwersytecka UMK w Toru-
niu, fot. J.W. Sienkiewicz.

Fot. 5. Stanisław Frenkiel, Chłopiec z rowerem, ol., pł.; 
depozyt, Biblioteka Uniwersytecka UMK, fot. J.W. Sienk-
iewicz.

Fot. 6. Stanisław Frenkiel, Communicante with 
roses, ol., pł.; wł. Biblioteka Uniwersytecka UMK, 
fot. J.W. Sienkiewicz.
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wchodziło wówczas kilkudziesięciu twórców, którzy przerwali studia w rzym-
skiej Accademia delle Belle Arti oraz inni adepci sztuki, którzy dołączyli do 
Bohusza już na Wyspach Brytyjskich14.

Urodzony w 1901 r. w Trokiennikach na Wileńszczyźnie, dzisiaj leżą-
cych w granicach Białorusi, Bohusz-Szyszko, pomimo gorzkich doświadczeń 
wyniesionych z okresu I i II wojny światowej, zachował w swojej pamięci 
żywe obrazy lat dziecięcych i wczesnej młodości spędzonej na Kresach15. 
Równolegle do cyklu chrystologicznego ważnym nurtem tematycznym 
w jego malarstwie były portrety16. W nich, tak jak w pejzażach i scenach 
religijnych, w mistrzowski sposób wypowiadał się swoją ekspresjonistyczną 
manierą malarską – pełną emocjonalnych zestawień kolorystycznych. I cho-
ciaż portret stał się wyjątkowo ważnym tematem w olejnym malarstwie 
Bohusza, to niezwykle rzadko pojawiał się portret dziecka. Fakt ten zdaje się 
intrygować tym bardziej, iż w dniu wybuchu II wojny światowej w Gdańsku 
artysta pozostawił swojego kilkuletniego syna. Pomimo iż żona i syn prze-
żyli wojnę, Bohusz do Polski i do rodziny nie powrócił. Wśród setek jego 
powojennych kompozycji portretowych dziecko jako temat malarski poja-
wiło się zaledwie w kilku pracach, a do najciekawszych należy portret syna 
chrzestnego Andrzeja Jędrosza.

W przeciwieństwie do Bohusza, temat dziecka bardzo często pojawiał 
się w pracach grafi cznych i olejnych, które wyszły spod ręki bliskiego kolegi 
Bohusza – Zdzisława Ruszkowskiego. Ten absolwent krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych w 1941 r. dotarł do Londynu, gdzie spędził drugą połowę 
swojego życia. Jego malarstwo, szczególnie cenione przez Brytyjczyków 
i Francuzów, poprzez technikę zwaną „aureolizmem”, nasycone jest wieloma 
tematami związanymi z dzieckiem i dzieciństwem. Są to zarówno indywi-
dualne portrety dzieci z otoczenia artysty, jak i kompozycje pełne sielskiej 
nastrojowości i klimatu wspomnień szczęśliwego dzieciństwa17.

British & Irish Art Relation, red. M. Geron, J. Malinowski, J.W. Sienkiewicz, Toruń 2015, 
s. 189–198.

14  Idem, Gli artisti polacchi intorno al. Generale Władysław Anders: 1941–1949, w: Ricordare 
il 2o Corpo d’Armata polacco in Italia (1943–1946): inter arma non silent Musae. Atti del 
Convegno del 23–24 aprile 2013 promosso dell’Accademia Polacca delle Scienze, Biblioteca 
e Centro si Studi a Roma e della Fondazione Romana Marchesa J.S. Umiastowska, red. 
P. Morawski, Rzym 2013, s. 115–124.

15  Por. idem, Marian Bohusz-Szyszko…, passim.
16  Por. Hospicja Nadziei – Hospices of Hope, red. W. Falkowski, E. Lewandowska-Tarasiuk, 

J.W. Sienkiewicz, Warszawa–Londyn 2004.
17  I. Kossowska, „Aureolizm” Zdzisława Ruszkowskiego: Londyn, Wenecja, Loch Maree, w: 

Polscy i rosyjscy artyści i architekci w koloniach artystycznych zagranicą i na emigracji 
politycznej 1815–1990, red. J. Malinowski, I. Gavrash, D. Ziarkowski, Warszawa–Toruń 
2015, s. 365–374.



 Dziecko w sztuce artystów polskiego Londynu 433

Fot. 7. Zdzisław Ruszkowski, Portret chłopca, akwarela, 
papier; wł. Archiwum Emigracji w Toruniu, fot. J.W. Sien-
kiewicz.

Fot. 8. Janusz Eichler, Chłopiec z kolejką, ol. 
pł.; fot. arch. J.W. Sienkiewicz.

Fot. 9. Marek Żuławski, Dwaj chłopcy, akryl, płótno; 
Muzeum Uniwersyteckie UMK, fot. J.W. Sienkiewicz.
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Uczennicą Mariana Bohusza-Szyszki była, urodzona w 1925 r. w Grodnie, 
Janina Baranowska, która na przełomie lat 50. i 60. XX w. studiowała na 
Politechnice Londyńskiej pod kierunkiem żydowskiego artysty polskiego 
pochodzenia – Dawida Bomberga18. Swoją stylistykę malarską skonstru-
owała z dwóch doświadczeń: geometrycznego i abstrakcyjnego myślenia 
o dziele sztuki – które zaczerpnęła z pracowni Bomberga – i ekspresjoni-
stycznej, śmiałej plamy barwnej, jakiej nauczył ją Bohusz. Jej kompozycje 
w manierze, którą sama nazywa refl ections, to najczęściej pejzaże i wspo-
mnienia krainy dzieciństwa. W przeciwieństwie do Bohusza, wśród boga-
tego dorobku dzisiaj 90-letniej artystki nie brakuje również przedstawień 
o tematyce dziecięcej. Malarka, jak podkreśla, miała w Grodnie szczęśliwe 
dzieciństwo, które przerwał wybuch II wojny światowej. Już w Wielkiej 
Brytanii od lat 70. na płótnach Baranowskiej zaczęły pojawiać się tematy 
związane z podgrodzieńską wsią, w tym przedstawienia wiejskich pastuchów 
i chłopskich dzieci, a także portrety dziewczynek, w których doszukać się 
można autoportretowych ujęć samej artystki19.

Na Środkowy i Bliski Wschód, przez który przeszła Baranowska, wojenne 
losy rzuciły także urodzonego w 1918 r. w Krakowie Stanisława Frenkla, 
przedwojennego studenta Wydziału Malarstwa krakowskiej ASP. Po przej-
ściach sowieckich łagrów i wydostaniu się na Bliski Wschód, Frenkiel ukoń-
czył ASP w Bejrucie i w 1948 r. osiadł w Anglii. Twórczość malarska Frenkla 
mieści się w nurcie nowego ekspresjonizmu europejskiego. Jego cały doro-
bek naznaczony jest piętnem człowieka, który jako temat obecny jest na 
setkach płócien i w tysiącach szkiców. Postać ludzką malarz ukazuje najczę-
ściej w sytuacji osobliwej i prawie zawsze niejednoznacznej. Przez człowieka 
Frenkiel ukazuje swój własny świat – w zasadzie dramatyczny i szyderczy. 
W wielu kompozycjach, poprzez tłumy czy też pojedynczą sylwetkę, artysta 
parafrazował swoje wspomnienia z dzieciństwa. Na jego płótnach wyczuwa 
się atmosferę rodzinnego Krakowa, pełnego korowodów, maskarad, obcho-
dów rocznicowych, pantomimy i zapustnej zabawy20. U Frenkla dziecko, 
tak jak dorosły, naznaczone jest piętnem wojennego doświadczenia – kalec-
twem, niemocą i upośledzeniem. Twarz, szczególnie w portretach dziew-
czynek, traci cechy niewinnego oblicza. Nawet w portretach dziewczynek 
idących do Pierwszej Komunii Świętej „czai” się pełna intrygującego i nie-
jednoznacznego spojrzenia twarz kobiety dojrzałej. Te ekspresyjne w wyrazie 

18  Zob. http://www.tate.org.uk/art/artists/david-bomberg-777 (dostęp: 13.09.2015).
19  O artystce zob. J.W. Sienkiewicz, Artyści Andersa…, s. 435–437.
20  Idem, „W świecie zamaskowanym – maska staje się obliczem”: dzieła Stanisława Frenkla 

w Polsce, w: Ars omnia vincit: studia z dziejów sztuki i kultury artystycznej, red. A. Bender, 
M. Kierczuk-Macieszko, Lublin 2012, s. 511–519.
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Fot. 10. Marek Żuławski, Ojciec i syn, ol., pł.; Muzeum 
 Uniwersyteckie UMK, fot. J.W. Sienkiewicz.

Fot. 11. Halina Korn-Żuławska, Matka z dzieckiem, glina; 
fot. arch. J.W. Sienkiewicz.

Fot. 12. Halina Korn-Żuławska, Kobieta z dzieckiem, glina; 
fot. arch J.W. Sienkiewicz.

Fot. 13. Halina Korn-Żuławska, Bawiące się 
dzieci, glina; fot. arch. J.W. Sienkiewicz.
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i ekspresjonistyczne w warstwie malarskiej portrety zdają się być znacznie 
bardziej wymowne niż pozbawione głębi emocjonalnej przedstawienia por-
tretowe dzieci osadzonych we współczesnej rzeczywistości21.

W swojej twórczości, zarówno malarskiej, jak i – co warto podkre-
ślić – pisarskiej, do wspomnień i obrazów ziemi ojczystej powracał Marek 
Żuławski. W przeciwieństwie do większości londyńczyków, którzy nie chcieli 
po wojnie odwiedzać socjalistycznej wówczas Polski, malarz znał Polskę 
powojenną z autopsji. U Żuławskiego, jak u Frenkla głównym tematem 
malarskim był przede wszystkim człowiek i jego kondycja we współczesnym 
świecie. Ale w zasadzie (tak jak u Bohusza) tylko i wyłącznie człowiek doj-
rzały, ujęty zarówno w sytuacjach codziennej pracy i zmagań egzystencjal-
nych, jak i w scenach intymnych, które stanowią znaczną część jego wiel-
koformatowych aktów kobiecych i męskich22.

To, co w całej twórczości Żuławskiego zdaje się być szczególne, to jego 
tęsknota za dzieckiem, które przyszło na świat dopiero z trzeciego małżeń-
stwa artysty – kilka miesięcy przed śmiercią wówczas ponad 70-letniego 
malarza. Oczekiwanie na upragnionego syna ujawniło się w kompozycjach 
malarskich powstałych przed narodzeniem dziecka, ujętych we wręcz sym-
bolicznych, pełnych schematycznego podejścia do ludzkiej sylwetki, wielko-
formatowych płótnach. W całej twórczości Żuławskiego dzieła te stanowią 
apogeum jego zmagań warsztatowych i stylistycznych, a przede wszystkim 
ukazują marzenie o ukoronowaniu związku małżeńskiego z trzecią żoną – 
Marią Lewandowską23.

Prawdziwą miłością Żuławskiego była jego druga żona – Halina Korn 
z d. Korngold – warszawska Żydówka, która dzięki wakacyjnemu wyjaz-
dowi do Francji w lipcu 1939 r., po wybuchu wojny uniknęła tragicznego 
losu członków jej licznej inteligenckiej rodziny, którzy zginęli w obozach 
koncentracyjnych24. Wojna przerwała jej studia muzyczne w Warszawie. 
Po przeniesieniu się wraz z Markiem Żuławskim z Francji do Londynu 
w 1940 r., początkowo z jego pomocą – a później samodzielnie – zaczęła 
tworzyć prace malarskie i niewielkich rozmiarów rzeźbę w glinie i w metalu. 
Głównym tematem jej prac stały się macierzyństwo i dziecko. Dziecko, 

21  O artyście zob. http://www.muzeum.umk.pl/sztuka_polska/stanislaw-frenkiel (dostęp: 
12.09.2015).

22  Por. J.W. Sienkiewicz, Polscy artyści na Wyspach Brytyjskich: polska sztuka religijna po 
II wojnie światowej: zarys problematyki, w: Gaudium in litteris: księga jubileuszowa ku czci 
Księdza Arcybiskupa Profesora Stanisława Wielgusa, red. S. Janeczek, W. Bajor i M.M. Macio-
łek, Lublin 2009, s. 803–818. 

23  O artyście zob. http://www.muzeum.umk.pl/sztuka_polska/marek-zulawski (dostęp: 
12.09.2015).

24  O artystce zob. http://www.muzeum.umk.pl/sztuka_polska/halina-korn (dostęp: 12.09.2015).
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o którym marzyła, aż do śmierci artystki było jej obsesją. Stylistyka, zarówno 
malarskich, jak i rzeźbiarskich dzieł Haliny Korn-Żuławskiej, oscylująca 
pomiędzy sztuką nieprofesjonalną a naiwną, w dwójnasób podkreśla przeży-
cia artystki, która (po wspomnianej traumie wojennej i stracie najbliższych), 
nadzieję na powrót do równowagi psychicznej widziała w wymarzonym 
dziecku. Postępująca z czasem choroba psychiczna ostatecznie pogrzebała 
marzenia artystki, która po nieudanej operacji neurologicznej zmarła bez-
dzietnie w londyńskim Kolbe House25.

Do wspomnień z dzieciństwa, do marzeń o niekończącej się zabawie 
– w pełnej nostalgii, wzmocnionej przez często monochromatyczną kolo-
rystykę kompozycji – wracał jeden z najmniej znanych dzisiaj w Polsce 
malarzy spod skrzydeł gen. Andersa – Janusz Eichler26. Artysta, który po 
przejściu szlaku 2. Korpusu i ukończeniu studiów malarskich w Londynie, 
ostatecznie w 1948 r. zdecydował się na emigrację do Argentyny. Ten bli-
ski przyjaciel Witolda Gombrowicza, uznawany obecnie za jednego z naj-
wybitniejszych malarzy argentyńskich XX w., jako homoseksualista zmarł 
w Buenos Aires w samotności. W olejnych pracach Eichlera nieustannie 
przewija się postać dojrzewającego młodzieńca, który pozostaje w świecie 
chłopięcych marzeń, otoczony swoimi zabawkami, które to – w ikonogra-
fi cznym kodzie – niosą cały szereg odniesień interpretacyjnych związanych 
z dzieciństwem i dojrzewaniem.

Dzieci nie miał również Adam Kossowski, który – jak wielu innych 
polskich artystów – po wydostaniu się z sowieckich łagrów i przybyciu do 
Wielkiej Brytanii, do końca życia tworzył przede wszystkim prace religijne 
będące wotum za uwolnienie się z sowieckiego piekła. Jednym z najbardziej 
monumentalnych dzieł Kossowskiego jest jednak praca o tematyce świec-
kiej. Potężna w rozmiarach i niezwykle bogata w warstwie ikonografi cznej 
ścienna kompozycja ceramiczna została wykonana w połowie lat 60. XX w. 
Zamontowana na dwóch zewnętrznych ścianach modernistycznego budynku 
Biblioteki North Peckham, położonej w południowo-wschodniej dzielnicy 
Londynu, jest podróżą w czasie, obejmującą blisko 2000 lat historii zwią-
zanej z Londynem i Old Kent Road27.

Najbardziej wymowna, poza całym szeregiem sekwencji historycz-
nej opowieści o dziejach Anglii, jest ostatnia scena ceramicznego ciągu, 

25  Por. J.W. Sienkiewicz, Sztuka oswajania świata: o obecności plastycznej niepełnosprawnych 
umysłowo w polskiej sztuce współczesnej, w: Osoby niepełnosprawne w życiu społeczeństwa 
i Kościoła, t. 1, red. A. Bartoszek, D. Sitko, Katowice–Ruda Śląska 2003, s. 123–150. 

26  O artyście zob. http://www.muzeum.umk.pl/sztuka_polska/janusz-eichler (dostęp: 
12.09.2015).

27  J.W. Sienkiewicz, Old Kent Road – Adama Kossowskiego podróż przez dwadzieścia stuleci 
brytyjskiej historii, w: idem, Sztuka w poczekalni…, s. 269–302.



438 Jan Wiktor Sienkiewicz

przedstawiająca mężczyznę i kobietę z dzieckiem na ulicznym przejściu 
dla pieszych. Przechodzący przez pasy mężczyzna jest autoportretem pol-
skiego artysty. Malarz, grafi k i ceramik cofnięty jest o pół kroku od idącej 
po jego prawej stronie żony Stefanii Kossowskiej – ostatniej redaktorki 
naczelnej „Wiadomości” londyńskich, trzymającej za rękę kilkuletnią dziew-
czynkę. Parze z dzieckiem przygląda się z tyłu kobieta o gasnącym spoj-
rzeniu. Dlaczego? Skomplikowana biografi a artysty i jego małżonki, tak jak 
u innych twórców polskich po przejściach wojennej traumy, nasuwa wiele 
skojarzeń. Czy dlatego, iż jedynym dzieckiem Stefanii Kosowskiej były 
londyńskie „Wiadomości”, a jej męża Adama – ceramiczne dzieła, którym 
bezgranicznie poświęcił swoje życie? Z ceramicznego cyklu historycznego 
wychodzi bowiem bezdzietne małżeństwo Polaków oddanych całkowicie 
Londynowi. Czy Stefania i Adam Kossowscy, z artystycznej wizji i marzeń 
obojga, na zielonym świetle brytyjskiej cywilizacji II połowy XX w., zmie-
rzają ku nadziei dającej szansę na powrót do rodzinnego kraju po latach 
służby na polu sztuk w drugiej ojczyźnie? Na powrót, który fi zycznie miała 
szansę zrealizować przed śmiercią tylko Stefania, przewożąc do Polski swoje 
ukochane dziecko – londyńskie „Wiadomości”28. 

Dziecko, jako temat w plastycznych wizjach polskich londyńczyków, już 
tylko na przykładzie twórczości przywołanych przez nas artystów, jawi się 
jako oddzielny potężny problem badawczy. W nim jak w soczewce skupiają 
się różne tęsknoty będące wynikiem tragicznych losów wojny, która zabrała 
przyszłym twórcom ich dzieciństwo, i której konsekwencje w wielu przy-
padkach nie pozwoliły na rodzicielstwo w latach powojennych obciążonych 
traumą przeżyć psychicznych i fi zycznych.
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Netografi a
http://www.muzeum.umk.pl/sztuka_polska/halina-korn (dostęp: 12.09.2015)
http://www.muzeum.umk.pl/sztuka_polska/janusz-eichler (dostęp: 12.09.2015)
http://www.muzeum.umk.pl/sztuka_polska/marek-zulawski (dostęp: 12.09.2015)
http://www.muzeum.umk.pl/sztuka_polska/stanislaw-frenkiel (dostęp: 12.09.2015)
http://www.tate.org.uk/art/artists/david-bomberg-777 (dostęp: 13.09.2015)
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Summary

Jan Wiktor Sienkiewicz 
Th e child in the art of Poles based in London

Th is article is a fi rst attempt to show the presence of the subject of the child in the 
works of Polish artists painted in Britain following the Second World War. By studying
the paintings of selected artists among Poles in London, the author attempts to identify 
the sources of inspiration in works depicting representations of children—as the main 
subject of paintings in the works of artists who suff ered the trauma of war. In the article, 
the author points to the need for further study of this topic.
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Zabawy muzyczno-ruchowe wprowadzeniem 
dziecka w świat muzyki kompozytorów 

europejskich

Wstęp

Dokonując analizy problematyki zabaw muzyczno-ruchowych jako formy 
wprowadzenia dziecka w świat muzyki kompozytorów europejskich, zasadne 
jest ukazanie, kto może być organizatorem takiego rodzaju zabaw, a także 
jaką rolę pełnią te zabawy w rozwoju dziecka w zakresie edukacji ele-
mentarnej. Aktywność ruchowa jako ważne źródło rozwoju motorycznego 
i muzycznego dziecka powinna być rozwijana przez kreatywnego nauczy-
ciela, umiejętnie wykorzystującego różne źródła zabaw i ciągle poszukują-
cego nowych inspiracji. 

Zabawa taneczna to aktywność, która oparta jest na swobodnym, dobro-
wolnym, bezinteresownym i twórczym działaniu dziecka1. Poprzez taką 
działalność uczestnik otrzymuje możliwość własnego rozwoju zarówno pod 
względem muzycznym (kształcenie słuchu muzycznego, pamięci rucho-
wej, świadomości swojego ciała i przestrzeni), jak i ruchowym (doskona-
lenie motoryki dużej i małej). Organizując zabawy z tego zakresu, dzieci 
mogą także poznać elementy innych kultur (m.in. utwory muzyczne, stroje 
ludowe, rodzaje tańców itp.)2. 

***

Działania nauczyciela w obszarze wychowania i edukacji normo-
wane są zapisem Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego3. 

1  J. Huizinga, Homo ludens: zabawa jako źródło kultury, przeł. M. Kurecka, W. Wirpsza, 
Warszawa 1998.

2  O. Kuźmińska, Taniec w teorii i praktyce, Poznań 2002.
3  Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego, MEN, 2008, http://www.wychowanie-

przedszkolne.pl/podstawa-programowa/ (dostęp: 04.10.2015).
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Zadaniem pedagoga zgodnie z wytycznymi zawartymi w tym dokumen-
cie jest m.in.: stwarzanie dla dzieci takich sytuacji dydaktyczno-wycho-
wawczych, w których będą mogły rozwijać swoje różnorodne uzdolnienia; 
kształtowanie odporności emocjonalnej ważnej w pokonywaniu trudnych 
sytuacji, nauka o sposobach radzenia sobie ze stresem i porażkami, roz-
wijanie w dzieciach umiejętności społecznych względem rówieśników 
i osób dorosłych. Obowiązkiem nauczyciela jest także stworzenie takich 
warunków, które będą sprzyjać wspólnej i zgodnej nauce i zabawie dzieci 
o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i psychofi zycznych. Warto, 
aby pedagodzy pamiętali o budowaniu takiego środowiska przedszkol-
nego, które zapewni dzieciom również rozwój sprawności fi zycznej, np. 
poprzez zachęcanie do uczestnictwa w zabawach ruchowych. Zadaniem 
nauczyciela wychowania przedszkolnego jest także – jak zapisano w pod-
stawie programowej – „wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych 
i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy 
teatralne oraz sztuki plastyczne; kształtowanie u dzieci poczucia przyna-
leżności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej czy wspólnoty naro-
dowej) oraz postawy patriotycznej; zapewnienie dzieciom lepszych szans 
edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodziel-
ności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne 
w edukacji szkolnej”4.

Cele te mogą być realizowane poprzez wprowadzenie do podstawowych 
zajęć zabaw tanecznych z zastosowaniem muzyki kompozytorów europej-
skich. Najważniejszymi i najczęściej wymienianymi w literaturze5 funk-
cjami, jakie pełni aktywność muzyczno-ruchowa, są: emocjonalna, wycho-
wawcza, poznawcza i kształcąca. 

Zauważyć można także, że wyznaczone zadania są spójne z celami 
pracy dydaktyczno-wychowawczej wskazanymi w Podstawie Programowej 
Wychowania Przedszkolnego6.

Wychowanie przedszkolne służy wspomaganiu rozwoju, wychowaniu 
i kształceniu dzieci. W kategorii Wychowanie zdrowotne i kształtowanie 
sprawności fi zycznej dzieci widnieje zapis, iż dziecko kończące przedszkole 
i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej „jest sprawne fi zycznie lub jest 
sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym 
ruchowo; uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogro-

4  Ibidem, s. 17.
5  Zob. np. O. Kuźmińska, op. cit.; R. Lange, Taniec, choreologia, humanistyka, Poznań 2000; 

W. Tomaszewski, Człowiek tańczący, Warszawa 1991; K. Dudkiewicz, Mowa ciała poprzez 
taniec, „Życie Szkoły” 2000, nr 6, s. 342–344.

6  Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego, s. 17–24.
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dzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej”7. W sferze 
zatytułowanej Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem znaj-
dujemy zapis, iż dziecko: „wie, jak należy się zachować na uroczystościach, 
np. na koncercie, festynie”; odgrywa role w zabawach parateatralnych, posłu-
gując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizy-
tami8. Natomiast w zakresie Wychowania przez sztukę – muzyka i śpiew, 
pląsy i taniec9 jest informacja, że dziecko chętnie uczestniczy w tańcach 
i muzykowaniu, „dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku 
utworu muzycznego, wyraża je pląsając lub tańcząc; tworzy muzykę, korzy-
stając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych przedmiotów), a także 
improwizuje ją ruchem; w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki 
poważnej”10. Natomiast w obszarze Kształtowanie umiejętności społecznych 
dzieci wyszczególnia się porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne 
funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych11.

Zgodnie z wytycznymi w Podstawie Programowej Wychowania 
Przedszkolnego12 w trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy, jak i wyzna-
czone cele wychowawcze, poznawcze i kształcące dzieci w wieku przedszkol-
nym zaleca się (w rozliczeniu tygodniowym) co najmniej jedną piątą czasu 
przeznaczyć na zabawę dowolną, swobodną, przy ograniczonym udziale 
nauczyciela; co najmniej jedną piątą lub jedną czwartą czasu (w zależności 
od wieku) dzieci powinny spędzać na zabawach ruchowych w środowisku 
przyrodniczym, np. w ogrodzie przedszkolnym, parku. Do realizacji zarówno 
celów poznawczych, kształcących, jak i przytoczonego tu zalecenia, odnoszą-
cego się do zagospodarowania czasu zapisanego w Podstawie Programowej 
Wychowania Przedszkolnego, mogą służyć ćwiczenia muzyczno-ruchowe 
z wykorzystaniem muzyki kompozytorów europejskich.

***

Wiedząc, jakie umiejętności z zakresu muzyki i ruchu dziecko powinno 
nabyć w edukacji elementarnej, nauczyciele powinni poszukiwać różnych 
dróg rozwiązań metodycznych, jednocześnie umożliwiając dzieciom szeroko 
rozumianą aktywność, w tym aktywność twórczą. Jak wskazuje Beata Sufa, 
twórczy nauczyciel powinien „umieć stymulować myślenie twórcze dzieci, 
pobudzać ich ciekawość poznawczą, motywację protwórczą oraz kształtować

7  Ibidem, s. 19.
8  Ibidem, s. 20.
9  Ibidem.
10  Ibidem, s. 19.
11  Ibidem, s. 18.
12  Ibidem, s. 23.
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praktyczne sprawności związane z działaniami twórczymi w różnych obszarach 
aktywności. Czynnikiem określającym kreatywnego nauczyciela powinien być 
innowacyjny styl pracy, który ma wpływ na rozwijanie, pobudzanie i wspiera-
nie kreatywności dziecięcej, wyzwala autokreację uczniów i ich pełne inwencji 
relacje ze światem”13. Należy podkreślić, że dziecko nie musi umieć wykony-
wać wszystkich ćwiczeń, ale powinno czuć się zmotywowane i zainspirowane 
do różnych form aktywności twórczej, szczególnie z obszaru muzyki i ruchu. 

Jednym ze źródeł zabaw muzyczno-ruchowych mogą być utwory kom-
pozytorów europejskich, które tym samym staną się wprowadzeniem dziecka 
w świat muzyczny. Ten rodzaj dziecięcej aktywności, jak każda inna zabawa, 
charakteryzuje się m.in.: swobodą, dobrowolnością, bezinteresownością, 
powtarzalnością, radością i twórczością14. 

***

Podejmując rozważania na temat wykorzystania muzyki klasycznej 
w zabawach muzyczno-ruchowych, należy odwołać się także do metody 
aktywnego słuchania Batii Strauss, opierającej się na zapoznaniu dzieci 
m.in. z tym rodzajem muzyki. Polega ona na zastosowaniu gestów, ruchów, 
śpiewu, gry na instrumentach oraz tańca podczas słuchania danego dzieła 
muzycznego. Ta nowatorska metoda z obszaru muzyki i ruchu posiada kilka 
etapów pracy, podczas których dzieci wysłuchują dany utwór, a następnie 
wypowiadają się na jego temat, np. charakteryzując tempo, dynamikę; przed-
stawiają ilustrację ruchową do wysłuchanego utworu, posługując się mimiką, 
gestem, ruchem; z przygotowanych instrumentów niekonwencjonalnych 
tworzą orkiestrę z dyrygentem, który wykonując określone znaki, podaje 
rytm grania poszczególnych instrumentów (akompaniament do utworu)15. 
Ponadto należy zwrócić uwagę, że dzieciom łatwiej usłyszeć (wytańczyć) daną 
muzykę, jeśli wcześniej zapoznały się już z charakterem utworu, np. z wyglą-
dem i barwą instrumentów słyszanych w danej kompozycji muzycznej16. 

13  B. Sufa, Teacher’s creativity in early chidchood education-demands and reality, w: História, 
súčasnos a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove: 
zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účas ou organizovanej Peda-
gogickou fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
red. A. Prídavková, M. Klimovič, Preşov 2014, s. 293.

14  J. Huizinga, op. cit., s. 22–26, 31–32, 55–56.
15  E. Frołowicz, Aktywny uczeń w świetle muzyki: propozycje dla nauczycieli, Gdańsk 2008; 

J. Tarczyński, Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss, „Wychowanie Muzyczne 
w Szkole” 2000, nr 2–3.

16  M. Przychodzińska-Kaciczak, Muzyka i wychowanie, Warszawa 1969; eadem, Polskie kon-
cepcje powszechnego wychowania muzycznego: tradycje, współczesność, Warszawa 1979; 
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Odwołując się do literatury17 oraz głównych założeń metody aktywnego 
słuchania Batii Strauss18, a także do własnego doświadczenia zawodowego 
śmiało mogę stwierdzić, że projektowanie i odgrywanie przez dzieci scenek 
muzyczno-ruchowych sprawia im wiele radości i przyjemności. 

***

Jako nauczyciel z ponad 20-letnim stażem pracy na rzecz rozwoju dzieci 
uważam, że aktywność zabawowa jest ponad wszelkimi granicami i stanowi 
ciekawy sposób wprowadzenia dziecka w świat muzyki kompozytorów 
europejskich. Do realizacji opisanych wcześniej celów powstał zestaw wielu 
zabaw tanecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym19, którego fragment 
przedstawiam w dalszej części publikacji (tabela 1 i 2). 

Tabela 1. Propozycje utworów muzyki kompozytorów europejskich – źródło zabaw muzyczno-
-ruchowych 

Lp. Tytuły Autor Zabawa z wykorzystaniem:

1.

MARSZ TURECKI
z Sonaty A-dur

Wolfgang 
Amadeusz Mozart

piłek zróżnicowanych pod względem 
wielkości, koloru, ciężaru, materiału 
wykonania (podrzucanie, przerzuca-
nie, toczenie, przekładanie, unosze-
nie, opuszczanie)MARSZ 

RADECKIEGO
Johann Strauss 
(ojciec)

2.

DLA ELIZY Ludwig van 
Beethoven wstążek do gimnastyki artystycznej 

(kreślenie w powietrzu różnych 
kształtów i fi gur)

MENUET Z KWIN-
TETU SMYCZKO-
WEGO op. 13 nr 5

Luigi Boccherini

3.

WIOSNA z cyklu 
„Cztery pory roku” Antonio Vivaldi fragmentów tkanin różnego kształtu 

i grubości (unoszenie i poruszanie 
się na różnej wysokości z danym 
kawałkiem materiału)

ZIMA z cyklu 
„Cztery pory roku” Antonio Vivaldi

E. Lipska, M. Przychodzińska, Muzyka w nauczaniu początkowym: metodyka, Warszawa 
1991.

17  J. Huizinga, op. cit.; O. Kuźmińska, op. cit.
18  E. Frołowicz, op. cit.
19  B. Kosztyła, Funkcje zabaw tanecznych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, „Zabawy 

i Zabawki. Studia Antropologiczne”, 2015 nr 13, s. 211-223; B. Kosztyła, Taniec jako 
twórcza metoda wspierania rozwoju ruchu uczniów klas 1-3, w: Transgresje w edukacji. 
Twórcza edukacja i edukacja do twórczości, red. M. Kołodziejski, t. II, Pułtusk, 2016, s. 155-
166.
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4.

ETIUDA E – dur, 
op.10 nr 3 Fryderyk Chopin 

rąk, dłoni, palców (kreślenie w po-
wietrzu dowolnych linii, kształtów)

POLKA ITALIANO Siergiej Rachma-
ninow

5.

POLKA TRITSCH- 
TRATSCH op. 271

Johann Strauss
(syn)

papieru o różnych wielkościach, fak-
turach, grubościach (uderzanie, 
zgniatanie, prostowanie, falowanie, 
unoszenie)ŻYCZENIE Fryderyk Chopin

6.

Sonata cis – moll 
tzw. SONATA 
KSIĘŻYCOWA op. 
27 nr 2

Ludwig van 
Beethoven

różnych substancji, np. wody, piasku 
(przelewanie, przesypywanie, wstrzą-
sanie)

MARZENIE Robert Schumann
Źródło: Opracowanie własne.

Zabawa muzyczno-ruchowa może być oparta na ruchu tanecznym, 
który określany jest jako zestaw podstawowych ruchów (m.in.: podskok, 
przeskok, tupnięcie, wymachy). Te z kolei w połączeniu w pewne sekwencje 
stanowią specyfi czną formę kompleksową określoną mianem kroku tanecz-
nego danego tańca20. Dlatego kolejne propozycje ćwiczeń tanecznych, które 
opracowane zostały na podstawie informacji o charakterze tańca, zawarte 
np. w publikacjach Mariana Wieczystego21 oraz Olgi Kuźmińskiej22, poka-
zują, w jaki sposób zabawa muzyczno-ruchowa może być początkiem nauki 
kroków tanecznych. 

Nauczyciel wychowania przedszkolnego może stosować własne zestawy 
ćwiczeń różnych form ruchu, w których muzyka i ruch stanowią równo-
rzędne elementy treści nauczania. Ćwiczeniami z tego obszaru są m.in. tańce, 
gimnastyka artystyczna, zabawy i gry z muzyką, korowody taneczne. Są to 
takie formy uaktywniania ruchowego, które kształcą sprawność ruchową 
i prowadzą do wszechstronnego, harmonijnego oraz ogólnego rozwoju 
organizmu, a tym samym wpływają na podniesienie poziomu wychowania 
i edukacji z zakresu muzyczno-ruchowego, rozwijając i doskonaląc nawyki 
w tym zakresie23.

20  B. Bednarzowa, M. Młodzikowska, Tańce, rytm, ruch, muzyka, Warszawa 1983, s. 28.
21  M. Wieczysty, Tańczyć może każdy, Kraków 1986. 
22  O. Kuźmińska, op. cit.
23  B. Bednarzowa, M. Młodzikowska, op. cit., s. 37. 
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Tabela 2. MARSZ TORREADORA z opery Carmen (G. Bizet) – źródłem zabaw muzyczno-
-ruchowych

Lp. Nazwa zabawy Cecha 
utworu Opis zabawy

1.

„Melodia i rytm” 
z corridy – 
posłuchaj 
i przedstaw 

muzyka

Prowadzący zwraca się do dzieci następującymi 
słowami: „zajmijcie wygodne miejsca (można 
usiąść, położyć się). Zapraszam was do wykonania 
trzech zadań muzycznych: 
a) zamknijcie oczy i posłuchajcie w ciszy muzyki, 
którą dla was przygotowałam. Słuchajcie uważnie. 
Pomyślcie nad tym, o czym może opowiadać ta 
muzyka, brzmienie jakich instrumentów słychać 
oraz czy dynamika, nastrój muzyki się zmienia?
b) wsłuchując się w muzykę unieście powoli ręce 
i spróbujcie wykonać taniec palców, rąk, dłoni
c) słuchając muzyki, każdy w dowolnej dla siebie 
chwili wstanie i będzie poruszał się (w ciszy – bez 
słów) rytmicznym krokiem w dowolnych kierun-
kach po sali”.

2.
„Długie i krótkie 
kroki” – popatrz 
i zatańcz

rytm

Prowadzący zwraca się do dzieci w następujący 
sposób: „przygotowałam dla was krótki pokaz kro-
ków tanecznych dla muzyki pasodoble. Zwróćcie 
uwagę na ilość i rodzaj tych kroków (długie, krót-
kie, wolno stawiane, szybko, dynamicznie, stawiane 
od pięty, stawiane od palców). Teraz zapraszam 
wszystkie chętne osoby do próby poruszania się 
w rytm tak, jak zostało pokazane podczas prezen-
tacji, tzn. pierwszy krok tupnięcie lewą nogą, krok 
2–7 marsz w dowolnym kierunku po sali, ósmy 
krok połączenie stóp”.

3.
„Kolory muzyki” 
– posłuchaj 
i narysuj 

strój

Prowadzący zwraca się do dzieci następującymi 
słowami: „poznaliście już melodię, rytm i kroki do 
muzyki pasodoble. Spróbujcie zaprojektować/ 
narysować kredkami (dowolnego koloru i rodzaju) 
strój tancerza (tancerki lub pary) na dowolnie 
wybranej przez siebie kartce papieru (pod wzglę-
dem koloru, wielkości). Proponuję, aby chłopcy 
przygotowali rysunek partnerki ubranej w zapro-
jektowany strój do pasodoble, natomiast dziew-
czynki podjęły się próby stworzenia ilustracji part-
nera w charakterystycznym stroju torreadora. 
Każdego, kto wykona pracę, zapraszam, aby zapre-
zentował swój rysunek, maszerując w rytm muzyki 
po sali lub przedstawił go, tańcząc ze swoją pracą 
własny układ choreografi czny”.

Źródło: Opracowanie własne. 
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Zadaniem nauczyciela jest zatem nieustanne poszukiwanie nowych 
„dróg”, np. do stworzenia prawidłowej komunikacji między rówieśnikami, 
uwrażliwiania na piękno, wzmacniania poczucia zaufania, życzliwości, sza-
cunku, rozwoju stanu emocjonalnego, wyrażania emocji w sposób nie-
werbalny poprzez ruch, gest, mimikę, wzmacniania wiary we własne siły, 
motywacji do zdobywania wiadomości o różnego rodzaju muzyce i jej 
cechach charakterystycznych (m.in.: o kompozytorach, wykonawcach, stro-
jach z danej epoki, życiu i twórczości kompozytorów i krajach, w których 
tworzyli swoje dzieła), kształcenia świadomości swojego ciała, sprawności 
ruchowej, motorycznej, poczucia rytmu, pamięci słuchowej i ruchowej, pod-
jęcia samodzielnej próby twórczości muzycznej, uczenia się jej rozumienia 
i przeżywania24. I taką właśnie „drogą” realizacji zamierzeń wychowawczo-
-edukacyjnych w obszarze muzyki i ruchu mogą stać się zabawy muzyczno-
-ruchowe do utworów kompozytorów europejskich. 

Zakończenie

Podsumowując podjęte rozważania na temat zabaw muzyczno-ruchowych 
z wykorzystaniem muzyki kompozytorów europejskich, można stwierdzić, 
że powyższe zabawy posiadają wartość zarówno wychowawczą, poznawczą, 
jak i kształcącą. Ćwiczenia podejmowane do utworów (np. walca, marsza, 
sonaty, etiudy) mogą stać się źródłem ruchowej ekspresji małych dzieci, 
a tym samym wprowadzeniem ich w świat twórców muzyki. Ten rodzaj 
aktywności zabawowej wykorzystującej np. muzykę klasyczną kompozy-
torów europejskich może być wprowadzeniem także do nauki tańca. Ze 
względu na funkcje tego rodzaju zabaw i wynikające z ich realizacji korzy-
ści dla dzieci, nauczyciele powinni wykorzystywać je zarówno w orga-
nizacji czasu wolnego dzieci przedszkolnych, jak i w realizacji tematów 
z poszczególnych obszarów edukacyjnych. Każdy nauczyciel, znając moż-
liwości i potrzeby swojego młodego wychowanka, a także cele i funkcje 
muzyki w wychowaniu i edukacji dziecka, powinien poszukiwać nowych 
źródeł ich realizacji25. 

24  O. Kuźmińska, op. cit.; W. Tomaszewski, op. cit.; D. Kappert, Tańcząc z dziećmi: impro-
wizacja taneczna, symbolika ciała, socjoterapia, przeł. H. Łukaszewska, N. Szymańska, 
Warszawa 2005.

25  B. Kosztyła, Twórczy nauczyciel w pedagogice J. Korczaka, w: Interdyscyplinarność w wycho-
waniu. Inspiracje korczakowskie, red. R. Gawrych, A. Solak, T.E. Wardzała, Gdańsk 2014, 
s. 135–151; B. Kosztyła, Zabawy muzyczno-ruchowe jako popularna tematyka doskonalenia 
zawodowego nauczyciela edukacji elementarnej, w: Edukacja wczoraj – dziś – jutro. Edu-
kacja w dialogu pokoleń i budowaniu lepszej przyszłości, red. E. Sałata, M. Mazur, J. Boja-
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Summary

Bernadeta Kosztyła 
Musical and motion games as a child’s introduction into the world of music 

by European composers
Th e aim of this presentation is to show the role of musical and motion games as an 
introduction into the world of European composers. In the fi rst part, based on an analysis 
of the literature, physical activity as an important source of the motor and musical 
development of children will be discussed. Further on, games for pre-school age children 
will be presented which use diff erent kinds of music composed by European composers.
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radykalnej zmiany społecznej (2010).

Anna Gołębiowska – dr n. hum., adiunkt w Pracowni Dydaktyki Historii 
Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego; dydaktyk historii i nauczyciel 
przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie oraz historia i społeczeństwo 
w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu. Zajmuje się przede wszystkim 
przygotowaniem studentów do wykonywania zawodu nauczyciela i prowa-
dzi warsztaty pomagające podnosić kompetencje studentów i nauczycieli 
z komunikacji, motywacji, aktywnych metod nauczania i regionalizmu. 
Naukowo zajmuje się historią wychowania, szkolnictwem alternatywnym, 
przemianami świadomości historycznej młodzieży oraz reformami szkol-
nictwa polskiego. 

Małgorzata H. Herudzińska – dr, adiunkt w Katedrze Socjologii w Szkole 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Autorka publikacji z dzie-
dziny pracy socjalnej oraz przede wszystkim socjologii (publikacje pra-
cowników SGGW w Warszawie: http://bg.sggw.pl/index.html). Szczególne 
zainteresowania skupiają się wokół życia małżeńskiego oraz rodzinnego. 
Zagadnienia, które porusza, to m.in. rynek małżeński, dobór małżeński, 
modyfi kacje ról rodzinnych, dziecko w sytuacji rozwodu czy funkcje rodziny 
a starzejące się społeczeństwo polskie.

Anna Jeziorkowska-Polakowska – polonistka, adiunkt w Katedrze Dydak-
tyki Literatury i Języka Polskiego oraz Pracowni Literatury Polsko-Żydow-
skiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Kurator Koła 
Dydaktyków Polonistów i członek Towarzystwa Naukowego KUL. Zainte-
resowania badawcze: kultura i sztuka polskich Żydów, język jidysz, dydaktyka 
języka polskiego. Autorka książek: Pieśni zaklęte w dwa języki… O kołysan-
kach polskich, żydowskich i polsko-żydowskich (1864–1939) (2010), Polsko-
-żydowska literacka mapa Lubelszczyzny (2013). Redaktorka tomu (razem 
z A. Karczewską) Żydowskie dziecko (2013). Finalistka Konkursu im. Majera 
Bałabana organizowanego przez Żydowski Instytut Historyczny (2009).
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Kinga Kimic – dr inż., architekt krajobrazu, projektant; adiunkt w Katedrze 
Architektury Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii 
i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie – przedstawicielka zespołu projektowania; opiekun studenc-
kiego Koła Naukowego Architektów Krajobrazu przy SGGW. W pracy 
naukowej i dydaktycznej zajmuje się zagadnieniami związanymi z warto-
ściami, historią i przemianami publicznych parków i ogrodów XIX i XX w., 
ze szczególnym uwzględnieniem ich programu wypoczynkowego skiero-
wanego do szerokiego grona użytkowników, w relacji do dawnych czasów 
i obecnych uwarunkowań. Prowadzi także badania nad kształtowaniem 
współczesnych przestrzeni publicznych miast, modernizacją i rewitaliza-
cją przestrzeni osiedli mieszkaniowych oraz terenów poprzemysłowych. 
Autorka i współautorka opracowań projektowych i badawczych związanych 
z kształtowaniem terenów zieleni w przestrzeni miejskiej, a także publika-
cji dotyczących historycznych i współczesnych obiektów architektury kra-
jobrazu. 

Kazimierz Korab – dr hab., prof. nadzwyczajny Wyższej Szkoły Promocji 
w Warszawie, rektor Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego (2012–2014); czło-
nek Rady Programowej Tato.net. Wybrane publikacje: Ani feminokracja, 
ani wirokracja. O zaletach modelu komplementarnego, w: Ojcostwo dzisiaj, 
red. D. Kornas-Biela, Lublin 2010–2014; Strengthening the social dimension 
of economy and developing the social entrepreneurship: an alternative to 
the crisis in Poland, w: Emprendeduria social: Alternariva sostenible para 
una nueva economia, red.C. Parra, F. Porta, Barcelona 2014; Pseudonauka. 
Choroba, magia czy biznes? (red. nauk.), Warszawa 2011; Wirtual. Czy nowy 
wspaniały świat? (red. nauk.), Warszawa 2010. 

Andrzej Korczak – dr hab., adiunkt w Szkole Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie. Pracę doktorską obronił w 2002 r. na Uniwersytecie 
Warszawskim. Opublikował szereg artykułów i kilka książek na temat fi lo-
zofi i greckiej. Starał się pokazać, jaką rolę w powstaniu fi lozofi i greckiej 
spełniła religia, mitologia i sztuka grecka oraz że pierwsi fi lozofowie greccy 
nie są materialistami, za jakich uważają ich autorzy wielu popularnych 
i naukowych opracowań. W ostatnich latach opublikował kilka artykułów 
i jedną książkę na temat fi lozofi i mitu, w których krytycznie zanalizował 
teorie mitu Mircei Eliadego, Ericha Fromma, Carla Gustava Junga i Josepha 
Campbella. Obecnie zajmuje się interpretacją wybranych mitów starożyt-
nych i współczesnych. Stara się pokazać, że w opowieściach mitycznych 
zawarte są liczne i ważne twierdzenia egzystencjalne. Najważniejsze publi-
kacje: Mądrość Starożytnych Greków (2007), Od mitu do logosu (2011), Nić 
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Ariadny. Teorie bytu presokratyków a myśl współczesna (2012), Th e preso-
cratic philosophers. A new interpretation (2013), Mytholologos. Filozofi czne 
interpretacje teorii mitu Mircei Eliadego, Josepha Campbella i Ericha Fromma 
(2013; wyd. 2, 2015), Indyjskie inspiracje teorii mitu Mircei Eliadego i Josepha 
Campbella (2015).

Bernadeta Kosztyła – mgr, asystent w Instytucie Pedagogiki Przedszkolnej 
i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, nauczy-
ciel dyplomowany, instruktor tańca i animator zabawy. Zainteresowania 
naukowe: znaczenie aktywności tanecznej w rozwoju dziecka, twórczość, 
ekspresja muzyczna i sceniczna. Autorka programów z zakresu m.in. eduka-
cji tanecznej i muzycznej, współautorka innowacyjnego projektu dotyczącego 
wykorzystania polskiego języka migowego w zabawach muzyczno-rucho-
wych dla dzieci słyszących. Współpracuje m.in. z Krakowskim Instytutem 
Rozwoju Edukacji; Europejskim Stowarzyszeniem „Szansa”, prowadząc 
warsztaty szkoleniowe dla studentów, nauczycieli i dyrektorów z obszaru 
m.in. aktywności tanecznej i muzycznej. Od wielu lat zaangażowana w dzia-
łalność wolontariacką (m.in. Afryka, Papua Nowa Gwinea). Wybrane publi-
kacje: Zabawy muzyczno-ruchowe jako popularna tematyka doskonalenia 
zawodowego nauczyciela edukacji elementarnej, w: Edukacja wczoraj – 
dziś – jutro. Edukacja w dialogu pokoleń i budowaniu lepszej przyszłości, 
red. E. Sałata, M. Mazur, J. Bojanowicz, Radom 2015, s. 354–362, Funkcje 
zabaw tanecznych w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkol-
nej, „Studia Antropologiczne” 2015,  t. 13, s. 210–226, Twórczy nauczyciel 
w pedagogice J. Korczaka, w: Interdyscyplinarność w wychowaniu. Inspiracje 
korczakowskie, red. R. Gawrych, A. Solak, T.E. Wardzała, Gdańsk 2014, 
s. 135–151, Znaczenie tańca w rozwoju dzieci, w: Szanse i zagrożenia w edu-
kacji elementarnej, red. I. Czaja-Chudyba, B. Sufa, A. Szkolak, Kraków 2014,
s. 95–108.

Marzena Kruk – dr, adiunkt w Zakładzie Socjologii Ogólnej i Badań nad 
Migracjami w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół socjologii 
migracji, zdrowia i choroby, niepełnosprawności, wykluczenia społecznego 
oraz ekonomii społecznej. Jest współredaktorem książki Dajmy szanse. 
Zatrudnienie i praca w perspektywie zdrowia psychicznego (2010) oraz publi-
kacji związanych z migracjami, wykluczeniem społecznym, ekonomią spo-
łeczną.

Kamilla Łaguna-Raszkiewicz – dr pedagogiki. Pracuje w Niepaństwowej 
Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. Zainteresowania naukowe: 
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miasto i jego pamięć społeczno-kulturowa – perspektywa pedagogiczna, 
kategorie: miejsce i nie-miejsce a globalizacja w kontekstach edukacyjnych, 
działania społeczno-edukacyjne na rzecz animacji środowiska, metody jako-
ściowe w badaniach społecznych. Wybrane publikacje: Memory as social 
capital. Outline of the problem, „Papers of Social Pedagogy” 2015, nr 1 (2),
Miejsce i pamięć o jego przeszłości z perspektywy osób bezrobotnych. 
Komunikat z badań, „Pedagogika Społeczna” 2015, nr 1 (55), Pamięć spo-
łeczna o relacjach polsko-żydowskich w Białymstoku – perspektywa edukacji 
międzykulturowej (2012).

Józef Roman Maj – ks. prałat, były proboszcz parafi i św. Katarzyny na 
Służewie. W latach 1973–1984 był duszpasterzem akademickim Warszawy 
oraz kapelanem „Solidarności” dla środowisk naukowych. W czasie stanu 
wojennego współorganizował Prymasowski Komitet Pomocy Osobom 
Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom. W 1981 został Krajowym 
Kapelanem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Inicjator budowy 
Pomnika Ofi ar Terroru Komunistycznego 1944–56. Odznaczony francu-
skim Narodowym Orderem Zasługi za zaangażowanie w ochronę praw 
ludzkich oraz inne zasługi cywilne, Laudacją Senatu Stanów Zjednoczonych 
w hołdzie dla 40 lat pracy duszpasterskiej oraz wzorowej postawy obywatel-
skiej, laureat Nagrody Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy za zasługi dla 
miasta, medalu w 25-lecie „Solidarności”, wyróżnienia Varsaviana im. 
Hanny Szwankowskiej i wielu innych nagród. Obecnie tworzy Centrum 
Kapelańskie im. Jerzego Popiełuszki Kapłana i Męczennika.

Marius Miheţ – dr, studia doktoranckie (2003–2008) w Babeş-Bolyai 
University, Cluj-Napoca, Rumunia (tematem rozprawy była proza pokolenia 
lat 60. w literaturze rumuńskiej, głównie proza Constantin Ţoiu – jednego 
z największych powieściopisarzy powojennej literatury rumuńskiej); starszy 
wykładowca na Wydziale Literatury Uniwersytetu Oradea w Rumunii. Jest 
także krytykiem literackim i stałym współpracownikiem czołowego czasopi-
sma literackiego w Rumunii „Rumunia Literara”. Współredaktor magazynu 
„Familia” – jednego z najstarszych czasopism kulturalnych (działającego 
od 1865 r.). Autor prawie 400 esejów i kronik literackich – w większości 
w rumuńskich czasopismach literackich. Wybrane prace: Cercul literar de 
la Oradea (2012); recenzja powieści Rejected Radu Jörgensena (alias Radu 
Georgescu), w: „Contemporary Romanian Writers” (2015).

Ewa E. Muszyńska – dr n. hum., pedagog, nauczyciel akademicki, absol-
wentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje 
w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie kieruje Studium 
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Pedagogicznym. Prowadzi zajęcia z pedagogiki i współczesnych proble-
mów edukacyjnych na studiach dziennych i podyplomowych, a także semi-
naria dla nauczycieli: „Twórczy nauczyciel – teoria i praktyka”. Ukończyła 
podyplomowe studia w zakresie arteterapii. Od lat zajmuje się problematyką 
związaną z wpływem doświadczeń okresu dzieciństwa na jakość funkcjo-
nowania w późniejszych okresach rozwojowych jednostki. 

Oleksandr Okhrimenko – doktorant Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego 
im. Tarasa Szewczenki w Kijowie. Jego rozprawa dotyczy historii życia 
codziennego w Anglii czasów dojrzałego średniowiecza. Zainteresowania 
badawcze obejmują także palaeografi ę łacińską, kodykologię łacińską, póź-
nośredniowieczną poezję angielską, a także historię muzyki.

Henryk Raszkiewicz – dr psychologii, adiunkt w Katedrze Edukacji i Kultury 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zainteresowania 
naukowe: psychologia teoretyczna i kliniczna, ogólnohumanistyczne zało-
żenia metod badawczych w naukach psychologicznych i społecznych. 
Opublikował m.in.: Reprezentacja konstrukcyjna umysłu (studium psycho-
logiczne) (1991), Reprezentacje umysłu według psychoanalizy, cz. 1, „Przegląd 
Psychologiczny” 1990, nr 3, s. 571–584, cz. 2, „Przegląd Psychologiczny” 
1990, nr 4, s. 779–798, Środowiskowe zdeterminowanie symbiotycznych cech 
osobowości i zaburzeń osobowości borderline, w: Psychologia współczesna – 
oczekiwania i rzeczywistość, red. M. Ledzińska, G. Rudkowska, L. Wrona, 
Kraków 2005, s. 383–396, Semioza umysłowa. Studium psychologiczno-spo-
łeczno-semiotyczne (2006), Mentalność niewolnicza, w: Formy świadomości 
społecznej, red. K. Sztalt, M. Zemło, Lublin 2013, s. 371–410, Symboliczne 
wyrażenie i znakowa mediacja ustosunkowania do obiektu. Psychologia prze-
życia i działania z perspektywy symbolu i znaku (2015).

Małgorzata Ratajczyk – dr n. hum. w zakresie literaturoznawstwa; adiunkt na 
Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu; pracownik w Zakładzie Zasobów Poznawczych 
Człowieka. Zainteresowania naukowe: baśń i jej paradygmat gatunkowy, 
mechanizmy odbioru tekstów literackich, zjawisko intertekstualności, per-
spektywy i granice edukacji teoretycznoliterackiej w nauczaniu wczesnosz-
kolnym. Ważniejsze publikacje: Czytelnik w przestrzeni intertekstualnej. 
Swoboda odbioru czy zniewolenie?, Kalisz–Poznań 2010, Intertekstualny 
porządek lektury jako przykład działania logos w percepcji utworów literac-
kich, w: Logos – Etos – Chaos. Miscellanea, red. P. Piekarski, Poznań–Kalisz 
2010, Baśnie kaliskie wobec inwariantnych wyznaczników swego gatunku, w: 
Dziedzictwo kulturowe miasta Kalisza i regionu Południowej Wielkopolski, 
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t. 1, red. S. Kowalska, Poznań–Kalisz 2011, Między bajką a baśnią, w: Baśń 
we współczesnej kulturze, t. 1, Niewyczerpana moc baśni: literatura – sztuka 
– kultura masowa, red. K. Ćwiklak, Poznań 2014, s. 117–131.

Jan Wiktor Sienkiewicz – prof. zw. dr hab., historyk sztuki i krytyk sztuki. 
Od 1989 roku prowadzi prace badawcze dotyczą zagadnień związanych 
z kulturą artystyczną w obrębie XX-wiecznej polskiej i europejskiej sztuki 
nowoczesnej, zwłaszcza polskiej sztuki i polskiego życia artystycznego na 
emigracji w latach 1939–1989. Studiował prawo i historię sztuki w KUL. 
Tam też, po magisterium w 1987 roku, uzyskał stopień doktora w 1992 roku 
i doktora habilitowanego w 1998 roku w zakresie historii sztuki nowocze-
snej. Do 2006 roku pracował w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana 
Pawła  II w Lublinie, a w latach 2006–2009 w Uniwersytecie Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 5 lat kieruje na UMK jedynym 
w świecie Zakładem Historii Sztuki i Kultury Polskiej na Emigracji. W 2014 
roku, decyzją Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora nauk humanistycz-
nych. Jego dorobek publikacyjny liczy ponad 200 pozycji, w tym 30 książek 
(autorskich, współautorskich i współredagowanych). Członek kilkunastu 
polskich i zagranicznych stowarzyszeń, towarzystw naukowych i redakcji, 
W 2008 roku otrzymał Srebrnym Medalem Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej „Za Długoletnią Służbę”. W 2014 roku, za zasługi dla polskiej 
kultury na emigracji, odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Ewa Skrzetuska – dr hab., prof. nadzw., kierownik Zakładu Pedagogiki 
Ogólnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zaintere-
sowania naukowe: pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, pedago-
gika specjalna, terapia pedagogiczna. Doktorat i habilitację uzyskała na 
Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie pracowała jako 
nauczyciel akademicki do 2013 r. Najważniejsze publikacje: Model działań 
wychowawczych w zakresie relacji rówieśniczych wobec uczniów ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji wczesnoszkolnej, w: Pedagogika 
wczesnoszkolna, uczeń i nauczyciel w zmieniającej się przestrzeni społecznej, 
red. I. Kopaczyńska et al., Toruń 2014, s. 173–190, Th erapeutic education 
of children with learning diffi  culties in early-school education, w: Special 
educational needs in the perspective of speech therapy, red. L. Neubauerova 
et.  al., Zielona Góra 2014, s. 171–192, Rozwój koncepcji pomocy psycholo-
giczno–pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
w: Edukacja jutra, red. K. Denek et al., Sosnowiec 2013, s. 225–238, Poziomy 
i wymiary indywidualizacji w edukacji wczesnoszkolnej, w: Problemy eduka-
cji wczesnoszkolnej. Indywidualizacja – uzdolnienia – refl eksja nauczyciela, 
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red. E. Skrzetuska, Lublin 2011, s. 37–60, Przyswajanie pisma przez uczniów 
ze słabym widzeniem w klasach 1–3 (2005).

Andrzej Smolarczyk – dr n. hum., historyk, polonista. Pracuje na stano-
wisku adiunkta w Katedrze Ekonomii i Nauk Społecznych na Wydziale 
Zarządzania Politechniki Białostockiej. Specjalizuje się w dziejach ziem pół-
nocno-wschodnich Rzeczypospolitej, zwłaszcza w okresie międzywojennym. 
Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół dziejów oświaty, pro-
blemów mniejszości narodowych, życia politycznego i kulturalnego pogra-
nicza polsko-litewsko-białoruskiego.

Beata Sufa – dr, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej 
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN; pedagog, wykładowca, nauczyciel 
edukacji wczesnoszkolnej, coach. Zainteresowania naukowo-badawcze kon-
centrują się wokół zagadnień pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej, 
pedeutologii. Podstawowe kierunki pracy naukowo-badawczej dotyczą pro-
blematyki: społeczno-kulturowych uwarunkowań interakcji edukacyjnych, 
wspierania rozwoju dzieci w edukacji elementarnej, kreatywności i twór-
czości nauczyciela i ucznia, kompetencji nauczyciela, skutecznej komuni-
kacji w klasie szkolnej. Autorka monografi i pt. Komunikacja niewerbalna: 
o porozumiewaniu się nauczycieli i uczniów w edukacji wczesnoszkolnej 
(2008), rozdziałów, w tym anglojęzycznych w monografi ach, współredak-
torka opracowania Szanse i zagrożenia w edukacji elementarnej (z I. Czają-
-Chudybą i A. Szkolak, 2014) oraz kilkudziesięciu artykułów w recenzowa-
nych publikacjach, ostatnio: Developing the children’s creativity in the ele-
mentary education, Stereotypes and teacher’s knowledge about the work as 
an inhibitor of the creative student’ development in early childhood education 
(2015). Prelegentka na kilkudziesięciu ogólnopolskich oraz międzynarodo-
wych konferencjach naukowych. Doświadczenia zawodowe wykorzystuje 
we współpracy z instytucjami, których przedmiotem zainteresowania jest 
szeroko pojęta edukacja wczesnoszkolna.

Joanna Wyleżałek – dr hab., socjolog i pedagog, adiunkt w Katedrze Socjologii 
Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje 
się głównie zagadnieniami świadomości społecznej i jej patologii, wystę-
pującymi w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i politycznych, 
funkcjonalnie ze sobą powiązanych. W swoich rozważaniach dotyczących 
funkcjonowania człowieka w instytucjach uwzględnia zarówno aspekt sys-
temowy, jak i indywidualny, nie przesądzając ostatecznie o strukturalnej 
determinacji jednostek w życiu społecznym.
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