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O dzieciach i dzieciństwie napisano wiele. Są one jednym z ulubionych motywów pojawiających się w różnych 
utworach literackich - w pamiętnikach, powieściach, nowelach, w których pisząc biografię bohaterów albo "od 
kołyski" się wychodzi albo "do kołyski" powraca. Dzieciństwo pełni tu szczególną rolę, daje bowiem podstawę 
zarówno pozytywnym, jak i negatywnym postawom i działaniom bohatera, oskarża lub usprawiedliwia w jego 
obecnym życiu to, co już z dawna ziścić się miało. Raz działa na jego korzyść, innym razem - przeciwko niemu. 

Jednak zagadnienie dziecka i dzieciństwa nie pojawiło się w kulturze europejskiej równolegle z innymi, dotyczącymi 
np. moralności, państwa czy prawa. Przez wiele lat było ono nieobecne tak w sztuce, jak i w myśli filozoficznej i 
społecznej. Uważano bowiem, że nie wnosi w obszar nauki specjalnie ważkich i interesujących problemów 
badawczych. Problemy dziecka, podobnie jak np. tematyka kobieca, były niedoceniane przez badaczy, a nawet 
przez nich lekceważone. 

Dzieciństwo wynalezione czy odkryte? 

Dzieci, jak wskazują badania historyków, nie istniały od zawsze. Zostały one, zdaniem jednych, wynalezione, 
zdaniem innych odkryte. 

Najstarszy wyraz kulturowego zainteresowania dzieckiem wywodzi się oryginalnie z potrzeby stworzenia lepszego 
społeczeństwa. Stało się to dużo wcześniej niż dzieci zostały dostrzeżone jako indywidualności, osoby czy ludzie. 
Edukacja dziecka była pierwszym i podstawowym celem już w Utopii Platona. 

Wraz z rozwojem zainteresowania człowiekiem dziecko stało się przedmiotem tradycyjnych badań psychologicznych 
oraz pedagogicznych. W ostatnim trzydziestoleciu również dzieciństwo i pamięć dzieciństwa zaczęły budzić coraz 
żywsze zainteresowanie, czego wynikiem są liczne opracowania o charakterze antropologicznym, etnograficznym 
czy historycznym, których autorami są między innymi tacy badacze, jak np. E. Key, P. Aries, L. de Mause czy J. Le 
Goff. Zróżnicowany charakter ich opracowań pozwala na odnalezienie odmiennych modeli dzieciństwa. 

Przewartościowanie problematyki związanej z dzieckiem i dzieciństwem dokonało się w kulturze europejskiej 
dwukrotnie. Po raz pierwszy stało się to w roku 1900 za sprawą szwedzkiej feministki i pedagoga, Ellen Key, oraz 
zwolenników tzw. Nowego Wychowania, którzy dziecko i jego rozwój postawili w centrum swoich zainteresowań. 

Ellen Key rozumiała duszę dziecka i wskazywała, że tylko w rodzinie otaczającej je prawdziwą miłością może się 
ona rozwijać w sposób prawidłowy. Zwracała szczególną uwagę na fakt, że dziecko nie może być niczyją 
własnością, że ma swoje prawa, w tym np. prawo wyboru rodziców czy prawo bycia niegrzecznym. Budząc 
sumienia rodzicielskie, wskazując na odpowiedzialność, jaka zostaje złożona na barki rodziców, których nakazem 
moralnym jest wychowanie dzieci obarczonych od urodzenia spuścizną grzechu pierworodnego, przypominając jak 
ważnym i szczytnym powołaniem kobiety jest macierzyństwo i opieka nad ogniskiem rodzinnym, przestrzegała 
równocześnie przed wychowaniem masowym, tłumiącym lub wręcz niszczącym indywidualność dziecka. Ostro 
przeciwstawiła się zawłaszczeniu przez szkołę dzieciństwa na wszelkich jego płaszczyznach (takich, jak np. nauka, 
zabawa, grupa rówieśnicza, rodzina itp.). Rodzinie żyjącej zgodnie z nakazami moralnymi oraz panującej w niej 
atmosferze miłości i szacunku dla dziecka, jak również wspólnym zabawom z dzieckiem przypisywała znaczenie 
podstawowe dla stałego "stawania się" człowieka, nadając jej miano "schronienia dziecięcej duszy". 

Trzeba tu jednak wspomnieć, że jako pozytywistka uzasadnienia prezentowanych przez siebie poglądów szukała 
nie tylko w samej pomyślności dziecka, lecz także w społecznej wizji nowego świata. Pisała: (…) Przez potomków, 
których sami urobimy, możemy do pewnego stopnia wpłynąć na przyszyte losy pokoleń. (…) wiek XX będzie 
stuleciem dziecka. Będzie nim podwójnie, raz dlatego, że rodzice wnikną nareszcie w duszę dziecka, następnie 
dlatego, że dusza ta udzieli dorosłym swej czystości i prostoty. Wówczas dopiero społeczeństwo odrodzić się może. 

* 

Kolejne stulecie miało zatem należeć do dziecka nie tylko ze względu na odkrycie go i zwrócenie uwagi, że ma ono 
własną duszę, wymagającą "piastowania", swoje własne potrzeby, zainteresowania i prawa. Miało ono być także 
stuleciem dziecka, to właśnie bowiem dzieci otoczone, po raz pierwszy, świadomą złożoności ich natury i praw 
opieką i wychowaniem miały szansę zmienić przyszłość świata. W tym sensie w pajdocentrycznej koncentracji na 
dziecku ono samo pozostawało nadal uprzedmiotowione, jako narzędzie czy też środek służący przebudowie 
istniejącego świata uznawanego przez dorosłych za nie dość dobry. 



Sześćdziesiąt lat po ukazaniu się książki Ellen Key francuski historyk Philip Aries dokonuje ponownego odkrycia 
dziecka i powtórnego przewartościowania w obrębie badań pedagogicznych. Jego książka Centuries of Childhood 
zapoczątkowała w latach 60. stopniowy odwrót badań nad dzieckiem od paradygmatu pozytywistycznego, 
powodując jednocześnie ich zwrot metodologiczny ku historii i historyzmowi. 

Jednakże przystępując do analizy tez P. Ariesa, rzucających nowe światło na kwestię dzieciństwa, nie należy 
zapominać, że to właśnie od czasów Ellen Key i jej Stulecia dziecka po raz pierwszy w centrum uwagi znalazły się 
pytania o obraz dziecka i dzieciństwa. 

Dzieciństwo jest tworem kultury. Idea dzieciństwa - jak dowodzi w swojej książce P. Aries - jest szesnastowiecznym 
wynalazkiem europejskim. Nie istniała ona w czasach Średniowiecza, a większość języków tego okresu nie 
zawierała nawet słowa dziecko. Powyższej tezy oraz drugiej, dotyczącej rozwoju i zmiany koncepcji dzieciństwa 
poprzez wieki i kultury, dowodzi Aries na podstawie bogatych materiałów historycznych, mówiących o pozycji 
dziecka w życiu francuskiej rodziny i społeczeństwa od późnego Średniowiecza do XVIII wieku. Opierając się na 
szczegółowych analizach historycznej dokumentacji, zaczerpniętej ze sztuki i literatury, z osobistych pamiętników i 
wspomnień, z napisów na pomnikach i rodzinnych nagrobkach, z odzieży i zabawek pochodzących z różnych 
okresów, autor wskazuje, że w średniowiecznej Francji dzieciństwo nie było postrzegane jako odrębna od 
dojrzałości faza życia ludzkiego. Jeśli dziecko przeżyło wczesne lata, wrastało w społeczność dorosłych, która nie 
dostrzegała konieczności wyodrębniania żadnych specyficznych dziecięcych ról, oczekiwań i potrzeb. Dzieci, 
traktowane w tych czasach jak mali dorośli, były szczęśliwe, bo, wolne od ograniczeń klasowych czy wieku, 
pozostawały w całkowitym zespoleniu ze światem dorosłych. 

Richard Farson powołując się na Historię dzieciństwa P. Ariesa pisze: W czasach średniowiecznych i 
wcześniejszych, dzieciństwo nie miało po prostu żadnego znaczenia. Nie ma żadnych śladów narodzin bądź wieku; 
dziecko w wieku "około siedmiu lat" mogło mieć zarówno pięć, jak i dziewięć lat. W sztuce aż do XII wieku nie 
pojawiają się żadne dzieci. A nawet później są one portretowane jako mali dorośli, z ich proporcjami, muskulaturą, 
a nawet ubiorem. Są one w każdym calu miniaturą dorosłych. 

Granica między dzieciństwem a dorosłością nie odgrywała zatem roli w sensie kulturowym. Nie było kategorii 
społecznych, które mogłyby uczynić takie rozróżnienie potrzebnym czy atrakcyjnym. Osoba jawiła się w swoim 
bycie bez potrzeby takich podziałów. 

Jacqes Le Goff natomiast wypowiada się na temat stosunku do dziecka i dzieciństwa w Średniowieczu w tonie 
znacznie mniej optymistycznym niż P. Aries. Wskazuje, że utylitarystyczne w charakterze Średniowiecze ledwie 
dostrzegało dziecko, którego miejsce w pierwszym okresie życia było związane z "izbami kobiecymi", gdzie bawiono 
się nim, lecz gdzie nie było ono traktowane zbyt poważnie. Stąd dzieci były wyrzucane bezpośrednio w znój pracy 
na roli albo nauki rzemiosła rycerskiego. Na skutek takiego podejścia stawały się one przedwcześnie dojrzałymi 
miniaturami dorosłych. 

* 

Dziecko - zdaniem J. Le Goffa - pojawiło się dopiero na skutek nuklearyzacji rodziny i nastania modelu tzw. 
"rodziny domowej" - jako niewielkiej grupy krewnych związanych wspólnym mieszkaniem; modelu rodziny, który 
powstał i rozpowszechnił się wraz ze środowiskiem miejskim i powstaniem klasy mieszczańskiej. Dzieciństwo, 
według niego, jest wytworem miasta i mieszczaństwa, które przynosząc emancypację dziecka, równocześnie 
drastycznie pogorszyło sytuację kobiety, która w mieście stała się niewolnicą domowego ogniska. 

Również zdaniem P. Ariesa dopiero Renesans, a zatem wieki XVI i XVII, charakteryzujące się głębokimi zmianami 
cywilizacyjnymi, w tym także przeobrażeniami w obrębie rodziny, przyniosły nowe poglądy rozpoznające różnice 
między dziećmi a dorosłymi i postrzegające dzieciństwo jako odrębny etap rozwoju człowieka. Od tego czasu dzieci 
zostały uznane za istoty inne od dorosłych, które wymagają odrębnego traktowania. Widziane jako "delikatne 
stworzenia Boże", wymagające - z jednej strony - opieki i bezpieczeństwa, z drugiej - stały się materiałem na 
potencjalnych dorosłych, który wymaga nawrócenia z drogi grzechu pierworodnego, a zatem - edukacji. W ten oto 
sposób dzieciństwo stało się szczególnym okresem przygotowania do dorosłości. 

O ile jednak P. Aries postrzega Średniowiecze jako okres szczęśliwości dziecka zespolonego ze światem dorosłych, 
o tyle w przeciwieństwie do J. Le Goffa, nowy typ rodziny, jaki się wytworzył pod wpływem szerszych zmian 
kulturowych i społeczno-politycznych Odrodzenia, ocenia on krytycznie. Przedstawia go jako wprowadzający tyranię 
rodzicielską w miejsce dotychczasowego wzajemnego zjednoczenia i przyjaźni między dziećmi a dorosłymi, 
pozbawiający dzieci wolności i narzucający ich wychowanie za pomocą rózgi i karceru. 



Inny badacz, Lloyd DeMause, poszukując odpowiedzi na pytanie o kategorię dzieciństwa, stawia opozycyjne tezy 
i dochodzi do wniosków odmiennych niż P. Aries czy J. Le Goff. Dowodzi mianowicie, że obie tezy tego pierwszego, 
tj.: wskazująca brak zróżnicowania społeczności na dzieci i dorosłych w Średniowieczu oraz wynikające z tego 
całkowite zespolenie z dorosłymi przynoszące dzieciom szczęście, oraz wskazująca, że dopiero nowoczesna rodzina 
Renesansu odebrała dziecku wolność, ofiarując mu w zamian bezwzględność i surowość kary, są niesłuszne i nie 
uzasadnione. 

* 

L. DeMause do badań o charakterze historycznym wprowadzając nową perspektywę psychologiczną, a dokładniej 
psychodynamiczną, powiada, że studiując rozwój kategorii dzieciństwa (trybów wychowywania dzieci) na 
przestrzeni wielu generacji należy skoncentrować się głównie na tych momentach, które w sposób najbardziej 
znaczący oddziaływały na generacje następne, przede wszystkim zaś oznacza to uważne prześledzenie tego, co się 
działo, gdy dorosły stawał twarzą w twarz z dzieckiem, które czegoś potrzebowało. Stawia przy tym hipotezę, że 
sytuacja taka wywoływała reakcje trojakiego rodzaju. Po pierwsze - dorosły mógł użyć dziecka jako narzędzia 
projekcji własnych nieświadomych pragnień (tzw. projective reaction); po drugie -mógł on użyć dziecka jako 
substytutu obrazu osoby dorosłej odgrywającej istotną rolę w czasach jego własnego dzieciństwa (tzw. reversal 
reaction); po trzecie wreszcie - mógł on zareagować empatycznie i działać w taki sposób, by zaspokoić wszystkie 
potrzeby dziecka (tzw. emphatic reaction). 

Kierując się powyższymi założeniami, DeMause prezentuje przygnębiające wyniki prowadzonych przez pięć lat 
studiów nad relacjami między dziećmi a dorosłymi. Historię dzieciństwa kreśli jako "koszmar senny", z którego 
ludzkość zaczyna się powoli budzić. Przedstawia długą i smutną historię - jak to określa - "chorego traktowania" 
dziecka, sięgającą początkami wczesnego Średniowiecza i mającą swój przerażający ciąg dalszy w wiekach 
następnych. Wydana przez niego książka The History of Childhood zawiera szczegółowe analizy ewolucji 
dzieciństwa przez wieki (od okresu romańskiego, przez wczesne Średniowiecze, Renesans aż do wieku XIII) kultury 
urbanizującej się w tych czasach Europy i Ameryki, klasy społeczne formujące się w związku z przemianami 
stosunków własności oraz ze względu na panujące na tych obszarach stosunki władzy - między innymi w 
imperialnej Rosji. 

Wyciągając wnioski na temat sytuacji dziecka i obrazu dzieciństwa w minionych czasach podkreśla, że nie mogą 
one w sposób bezwzględny dotyczyć wszystkich dorosłych w każdej z kultur i w każdym z branych po uwagę 
okresów historycznych, zawsze i wszędzie bowiem byli i są tacy rodzice, którzy kochali i pielęgnowali swoje dzieci, 
a popełniane przez nich błędy były bardziej skutkiem ich ignorancji niż zlej woli. Faktem jest także, jak podkreśla 
dalej, że podczas gdy w dzisiejszych czasach coraz częstsze stają się przypadki fizycznego i psychicznego znęcania 
się nad dziećmi, od wieku XVIII stopniowo zaczęła się wyłaniać bardziej humanitarna postawa wobec nich, 
wspierana - jak np. w Anglii -powstawaniem stowarzyszeń koncentrujących się na ochronie dzieci przed 
okrucieństwem dorosłych. Co ciekawe, pojawiły się one równolegle ze stowarzyszeniami zajmującymi się ochroną 
zwierząt. 

Bezlitosne traktowanie dzieci, od praktyki zabijania ich tuż po urodzeniu, poprzez porzucanie czy zaniedbywanie 
prostych czynności pielęgnacyjnych do celowego ich głodzenia, bicia oraz trzymania w całkowitym odosobnieniu od 
świata, jest tylko jednym z aspektów agresji i okrucieństwa oraz lekceważenia ich praw i uczuć. Dzieci, pozbawione 
psychicznych możliwości przeciwstawienia się tym przejawom agresji, stawały się ofiarami mocy, których nie były 
w stanie kontrolować i były wykorzystywane na różne, często niewyobrażalne sposoby, będące odzwierciedleniem 
świadomych, a częściej nieświadomych, motywów starszych. 

* 

Opisane praktyki Lloyd DeMause uzasadnia specyficznym stosunkiem ludzi do własnych nieograniczonych 
możliwości reprodukcji, dzięki którym zawsze rodziło się więcej dzieci niż społeczeństwa mogły utrzymać i zatrudnić 
w przyszłości. Stąd wywodzi się zapewne szeroko rozpowszechniona w pewnych okresach praktyka zabijania nowo 
narodzonych dzieci, przybierająca taką czy inną formę; dotyczyła ona głównie dziewczynek, jako tych, które w 
przyszłości mogły rodzić "nowe dusze". Stąd również prawdopodobnie inne przekonanie, przeważające w świecie 
chrześcijaństwa, że seks jest grzeszny, a pochodzące z niego potomstwo jest od początku skażone złem grzechu 
pierworodnego. Tłumaczono tym okrutne praktyki edukacyjne stworzone w celu wypędzenia zła z duszy dziecka i 
uczynienia go lepszym i mniej nieznośnym niż było ono z przyrodzenia. 

Średniowiecze jawi się DeMause’owi jako czas naznaczony dziecięcą śmiercią, zarazą, głodem i nieszczęściem, jako 
okres dziecięcej poniewierki. (…) masowo rodzące się i umierające dzieci nie przykuwały uwagi dorosłych. 
Niemowlęta, zwłaszcza nie chrzczone, grzebano pod progiem domu lub w ogrodzie, razem z padłym bydłem. 
Śmierć i narodziny dziecka były zwyczajnym elementem codzienności, wydarzeniem nie budzącym emocji. (…). 



* 

Prace P. Ariesa, L. de Mause’a, J. Le Goffa są jednymi z wielu, które podjęły trudne i złożone studia nad modelami 
dzieciństwa z punktu widzenia historii i dowodzą, że chociaż modele te miały duży wpływ na społeczeństwa w 
różnych czasach, to same rodziły się pod wpływem filozofii, nauki i religii swoich czasów. E. Kulawiec pisze na ten 
temat: (…) Stąd wywodzi się cała gama modeli: od metafizyki do biologii środowiska, od pierwotnego grzechu do 
wrodzonej doskonałości, od moralnej neutralności do seksualnego determinizmu, od behawioryzmu i 
uwarunkowania do systemów społecznych, które odzwierciedlają historię poglądów zmieniających się pod 
wpływem postępu nauk ścisłych i socjologii. Myśli Locka, Rousseau, G. Stanleya, Halla i Piageta, Freuda, Deweya i 
Marksa, Skinnera i Brunera były w każdej instancji oparte na skomplikowanym intelektualnym i społecznym 
podłożu. 

Pomimo różnic w omówionych wyżej poglądach, możliwe jest również wyciągnięcie wniosku, że dzieciństwo stało 
się ważne dopiero w rezultacie zmian w cywilizacji, które poprzedzały i otaczały Odrodzenie. W Średniowieczu - jak 
pisze R. Farson - dzieci po prostu rosły, teraz wyodrębnienie dzieciństwa i traktowanie go jako okresu 
przygotowania do dorosłości wymagało ich wychowywania. 

Społeczeństwo przypisało tak pojmowanemu dzieciństwu same negatywne cechy, takie jak: irracjonalność, 
imbecylizm, słabość, prelogicyzm i prymitywizm. Często nie zdajemy sobie sprawy z faktu, że rodzice, 
wychowawcy, a także same dzieci w kolejnych przemijających epokach byli obciążeni brzemieniem tego spojrzenia 
na dziecko i dzieciństwo, które dało początek ogromnej przemianie historycznej. Nawet w przełomowym Stuleciu 
dziecka gdzieniegdzie pobrzmiewają echa takiego właśnie postrzegania dziecka - gdy E. Key pisze np.: Z każdej 
"niecnoty" wydobyć odpowiednią "cnotę" znaczy pokonać zło dobrem. 
Komu i do czego jest potrzebne dzieciństwo? 

Pytania dotyczące kategorii dzieciństwa, stawiane współcześnie, Dane Jens Qvortrup dzieli na trzy zasadnicze 
grupy, które - zdaniem autora - dotyczą: 
obrazu dzieciństwa, 
rozpoznawania warunków życia dzieci (socjografia dzieciństwa), 
postrzegania dziecka jako aktora życia społecznego i aktywnego jego obserwatora. 

W swoich dalszych rozważaniach scharakteryzuję krótko wyłonione przez Qvortrupa grupy pytań. 

Dzieciństwo jako wynalazek kultury jest amalgamatem różnych wyobrażeń, które mówią, w jaki sposób 
społeczeństwo postrzega dziecko. Obraz dzieciństwa, będący tworem społeczeństwa dorosłych, powstaje pod 
wpływem oddziaływań o charakterze religijnym, kulturowym i politycznym. 

Jako zjawisko i pojęcie dzieciństwo zostało odkryte w czasach "przejścia", gdy feudalizm zaczął z wolna ustępować 
miejsca początkującemu kapitalizmowi i stanowi burżuazyjnemu, w okresie, który był świadkiem powstawania 
nowej struktury produkcji, nowej siły politycznej, nowych relacji między sferą publiczną a prywatną, nowej rodziny i 
nowej jednostki prezentującej całkiem nowe postawy wobec czasu, miejsca, samej siebie i innych, seksualności, 
funkcjonowania człowieka w świecie, wreszcie - jego uczuć i zachowań. Jak się wydaje, z ekonomicznego, 
społecznego i psychologicznego punktu widzenia równocześnie pojawiły się potrzeba i możliwość odkrycia 
dzieciństwa, które obok dorosłości i rodzicielstwa stało się jednym z podstawowych zjawisk i pojęć społecznej 
rzeczywistości człowieka. 

Od tej pory rozpoczęła się postępująca separacja tego, co dopuszczalne dla dziecka bądź też dla niego specjalnie 
stworzone od tego, co przeznaczone być mogło tylko dorosłym. Wyrwane ze świata dorosłych dziecko, którego 
było dotąd integralną częścią, miało odtąd być integrowane ze społeczeństwem przez działalność szkoły i rodziny. 
Psychologiczne i społeczne progi między dorosłością a dzieciństwem rosły, a wzrastanie i dojrzewanie do dorosłości 
stawało się coraz bardziej złożone. Coraz bardziej też utrwalał się obraz dzieciństwa jako koniecznej fazy 
przejściowej między "nie-dorosłością" a dorosłością. Rysujący się tu obraz dziecka pełen jest ograniczeń, a ono 
samo postrzegane jako "margines" ludzki. Dzieciństwo, opisywane jako "niedostatek", z użyciem standardów 
"nieodpowiedzialności", charakteryzują słabość, ignorancja, nieracjonalność, niekompetencja, niedoskonałość i 
niepełność, czasem nawet prymitywny charakter dziecięcego doświadczenia i działania. 

A. Brzezińska mówi, że przyjmując taką postawę zakładamy, iż dziecko to nie-dorosły", "przed-dorosły" lub inny niż 
dorosły. 



Pełen niedoskonałości "przed-dorosły" musi przejść trudną drogę przygotowania do dorosłości, dlatego też często 
dzieciństwo rozpatruje się w kontekście socjalizacji pierwotnej (dokonującej się w rodzinie) i wtórnej (związanej ze 
środowiskiem pozarodzinnym). 

Mimo licznych niedostatków, tak definiowane dzieciństwo bywa idealizowane (stając się obiektem westchnień i 
tęsknoty dorosłych za "rajem utraconym" bądź też próbą ucieczki od trudów dorosłości), infantylizowane (będąc 
obszarem, którego potrzebują dorośli, by mogli się poświęcać i spełniać swoją niedorosłą dorosłość), bywa 
wreszcie instrumentalizowane (stając się obszarem, w którego obrębie dorośli mogą doświadczać poczucia kontroli, 
władzy, sprawstwa i własnej wartości). 

Rozumienie dzieciństwa jako przejściowej fazy życia nie jest jednak jedynym z możliwych. Termin ten, jak podaje 
B. Smolińska-Theiss, obejmuje dziś różnorakie treści. Jest ono traktowane jako: przemijająca faza życia człowieka; 
obszar wpływów edukacyjnych; polityczne, ekonomiczne i światopoglądowe przygotowanie młodego człowieka do 
przyszłego życia; status społeczny związany z udziałem dzieci w społecznym podziale dóbr i środków; jest 
zespołem doświadczeń życiowych zdobywanych przez dzieci; jest rzeczywistością dziecka, jego dziecięcym 
działaniem, doświadczeniem, przeżyciem, myśleniem jest wreszcie dziecięcym losem, zapisującym się w biografii 
człowieka. 

Socjografia dzieciństwa 

Wśród wymienionych wyżej znaczeń są takie, które mają względem dziecka charakter zewnętrzny i koncentrują się 
na analizie i opisie warunków jego życia. Badania prowadzone w tym zakresie obejmują studia nad czynnikami 
utrudniającymi jego prawidłowy rozwój. Nie należy bowiem zapominać, że chociaż w ostatnich latach status 
dziecka został gwałtownie zliberalizowany i znacznie więcej uwagi poświęca się jego prawom, a wychowanie 
"zhumanizowano", to bywa, że dzieci są dziś nadal przedmiotem różnorodnych oddziaływań ze strony dorosłych aż 
do granic zawłaszczenia dzieciństwa. Dostrzegamy coraz częściej, że zostało ono zagrożone i zubożone przez nowe 
formy wyzysku i izolacji oraz postępującej destrukcji świata wartości, w którym żyjemy. Literatura donosi o 
"zaginięciu" dzieciństwa lub jego degradacji, chociaż tak bardzo staramy się je chronić. 

Coraz liczniejsze opracowania powstające na świecie mówią o dzieciństwie, które jest eliminowane, skracane, 
komercjalizowane, skolaryzowane, dezintegrowane, kolonizowane, patologizowane, biurokratyzowane, 
technologizowane, któremu dorośli starają się nadać cechy dorosłości (adultized childhood). Mimo postępu, jaki 
poczyniły społeczeństwa od przełomowych momentów, które doprowadziły najpierw do wynalezienia, później do 
odkrycia i przewartościowania problematyki dziecka i dzieciństwa, dzieciństwo jako zjawisko dotyczące każdego 
człowieka bywa nadal zawłaszczane i zniewalane w najróżniejszy sposób, zatracając swój niepowtarzalny, 
indywidualny podmiotowy charakter. 

Pedagogów, socjologów i psychologów dzieciństwa interesuje także to, jak dziecko postrzega otaczający je świat i 
jak radzi sobie z niesprzyjającą sytuacją, w której przyszło mu żyć i funkcjonować w rodzinie, szkole, instytucjach 
wychowawczych, wreszcie jak pokonuje ono rodzące się braki w różnorodnych obszarach otaczającego je świata. 

Dziecko jako aktor życia społecznego 

Aktywność dziecięca, działanie, doświadczenie zdobywane w spotkaniach z dorosłymi, a także spontaniczność, 
świeżość postrzegania i rozumienia oraz wyobraźnia są najważniejszymi atrybutami dziecięcego świata i źródłem 
samopotwierdzenia i samorealizacji dziecka. W świetle tego dziecko jest twórcą własnego rozwoju i zmian 
społecznych, jest osobą aktywną. 

Taka wizja dziecka rodzi pytania o dzieciństwo jako zespól dziecięcych doświadczeń, przeżyć i działań, jako 
dziecięcy świat przeżywany. Badacze koncentrujący swoje studia wokół tak pojętego dzieciństwa wkraczają w 
bogaty świat dziecięcych przeżyć ogarniających przestrzeń ekonomiczną, społeczno-polityczną, etyczną, kulturową, 
teologiczną. Dzieci pytają nie tylko o to, co jest im fizycznie i psychologicznie bliskie. Stawiają także pytania o te 
obszary rzeczywistości, które tradycyjnie były uznawane przez badaczy za niedostępne dla nich. 

James Garbarino dowodzi, że środowisko życia dziecka jest nie tylko areną czy kontekstem działania dziecka. Jest 
ono przede wszystkim tworzywem edukacyjnym, które dziecko wykorzystuje w różny sposób, czerpiąc z niego 
wiedzę i tworząc własny obraz świata, budując własną filozofię życia. 

Dziecko, żyjące w rzeczywistości, która próbuje zawłaszczać i zniewalać jego indywidualną przestrzeń, bywa jednak 
nie tylko jej aktywnym badaczem czy twórcą. Potrafi ono także działać w sposób destrukcyjny, stosując przemoc 
wobec innych i środowiska, w którym żyje. Nasilające się zjawisko przemocy zadawanej przez dzieci zaciera powoli 
sielski obraz dziecka, którego sugestywną wizję stworzyła Ellen Key w Stuleciu dziecka. 



Zakończenie 

Wnikliwa analiza podanych wyżej zakresów znaczeniowych przypisywanych obecnie kategorii dzieciństwa pozwala 
na sprowadzenie ich do dwóch opozycyjnych ujęć, a mianowicie do ujęcia przedmiotowego i podmiotowego. 

W ujęciu pierwszym, w którym dziecko jest obiektem oddziaływań jednostek, grup społecznych i instytucji, 
dzieciństwo jest rozumiane jako (…) świadczenie na rzecz dziecka i oddziaływanie dorosłych na dzieci, ma ono 
zatem charakter zewnętrzny wobec dziecka. Podstawą ontologiczną takiego ujęcia jest przekonanie badaczy o 
konieczności podziału świata na dwa odrębne obszary świat dorosłego i świat dziecka, to zaś w konsekwencji 
prowadzi do dalszej jego segmentacji na odrębne, różne jakościowo światy. 

W ujęciu drugim, w którym dziecko jest traktowane jako podmiot i twórca własnego rozwoju (…) dzieciństwo jest 
światem dziecka, jest jego indywidualnym doświadczeniem, które urzeczywistnia się i rozwija przez kontakt z 
dorosłymi. Ujęcie to ma odmienną podstawę ontologiczną aniżeli przedstawione wyżej ujęcie przedmiotowe. U jego 
podłoża leży holistyczne przeświadczenie o jedności świata, który jest światem ludzi. W świecie tym dzieciństwo 
jest tak samo potrzebne wszystkim i wszystkich dotyczy, zaś kategoria dzieciństwa ogarnia swoim zakresem całą 
rozpiętość continuum czasowego - od przeszłości po przyszłość. 

Kiedy jesteśmy dziećmi, jest ona związana z tym, czego się bezpośrednio doświadcza. Z drugiej strony jest czymś, 
co jest w nas stale obecne. Dendrologia, nauka zajmująca się badaniami drzew i drewna, posługuje się między 
innymi metodą analizy tzw. pierścieni wzrostu, które dostarczają informacji o warunkach wzrostu w roku, kiedy 
dany pierścień się formował. Dla analogii, którą pragnę tu wprowadzić, znacznie ważniejszy jest jednak fakt, że 
każdy z tych pierścieni jest nadal częścią rozwijającego się drzewa. Nie jest to - jak sądzę - paralela idąca zbyt 
daleko, by stwierdzić, że jest to dokładnie sytuacja rozwijającego się człowieka. Niemowlę, berbeć, podlotek, 
wyrostek, młodzieniec są, podobnie jak dorośli i starzy, fazami życia - "pierścieniami wzrostu" człowieka - stale w 
nim obecnymi. Tak jak żyjący pierścień wzrostu w drzewie, dzieciństwo jest zatem żyjącą częścią każdego z nas, 
która w każdej chwili może być przywoływana pod postacią jego pamięci. Podsumowując, dzieciństwo jest nie tylko 
fazą życia, która trwa czy minęła, ale stanowi rdzeń każdego z nas. Tworzy ono w nas miejsce do gromadzenia 
nowych doświadczeń, pozwala nam wciąż na nowo dziwić się światem, czegoś poszukiwać i do czegoś dorastać. 
Czyni nas stale gotowymi do przeżywania nowych fascynacji i podejmowania zabawy. Wyposaża nas w 
umiejętności współbycia i współdziałania z innymi. 

Dzieciństwo jest wreszcie, jak mówi A. Brzezińska, czymś, co wprawdzie dotyczy bezpośrednio innych ludzi, ale 
możemy w nim jako starsi uczestniczyć i także go doświadczać, choć w odmienny sposób i z odmiennej 
perspektywy niż wówczas, gdy sami byliśmy dziećmi. Ze swoim dzieciństwem - jakoś przeżytym i zapamiętanym - 
możemy być obecni (np. jako rodzeństwo, rodzice, krewni czy wychowawcy) w czyimś dzieciństwie, mającym 
miejsce "tu i teraz". 

Od chwili odkrycia dziecka przez kulturę, powstanie i ewolucja kategorii dzieciństwa oscylowały między dychotomią 
a jednością, między zespoleniem a separacją, między subiektywnością a obiektywnością, między tym, co 
zewnętrzne a tym, co wewnętrzne, wreszcie między tym, co społeczne - a tym co indywidualne. Przyjęcie 
perspektywy podmiotowości sprzyjające zniesieniu wymienionych wyżej antynomii pozwala nam na dostrzeganie 
wciąż nowych kategorii analizy i opisu, które wydają się być istotne z punktu widzenia konieczności permanentnego 
rozpoznawania i rekonstrukcji obrazu dzieciństwa jako zjawiska społecznego oraz tego, jak dalece tworzone przez 
naukę modele dzieciństwa odpowiadają temu obrazowi. 

Maria Szczepska-Pustkowska 


