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czyta si´ miejscami jak wartkà powieÊç, innym

razem czuje si´ z kolei lekkie podskórne wrze-

nie „˝ywej” rozmowy. Autorka pozwala zaistnieç

swoim rozmówcom, nie jest nachalna, stawia

krótkie, zupe∏nie naturalne pytania, pozbawione

intelektualnego przesytu, cz´sto ogranicza si´

tylko do pojedynczych s∏ów. Czasami mo˝na

odnieÊç wra˝enie, ˝e celowo udaje niezrozumie-

nie i niewiedz´, stawiajàc to banalne pytanie

„dlaczego?” po to tylko, by pozwoliç swoim roz-

mówcom wyraziç siebie, pomyÊleç dalej – do

koƒca. 

Szczególnie teraz – kiedy ostatni Êwiadkowie

Zag∏ady odchodzà i wraz z nimi (tak cenna) pa-

mi´ç komunikatywna przechodzi stopniowo

w (nieuniknionà) pami´ç kulturowà – warto si´

ws∏uchaç w autentyczne g∏osy trzech Ocala∏ych

z Holocaustu. Mówià oni nie tylko w swoim imie-

niu, lecz sk∏adajà uniwersalizujàce Êwiadectwo.

W teologii ˝ydowskiej s∏owo to wià˝e si´ niero-

zerwalnie z nakazem pami´ci. W∏aÊnie – bo pa-

mi´ç jest g∏ównà bohaterkà tych przedziwnych

rozmów. 

Katarzyna Koƒczal 

Jak to jest byç
dzieckiem?

Alison Gopnik
Dziecko filozofem. Co dzieci´ce umys∏y mówià

nam o prawdzie, mi∏oÊci oraz sensie ˝ycia

prze∏o˝y∏a Magdalena Trzciƒska
Prószyƒski i S-ka
Warszawa 2010

W pierwszej ksi´dze Wyznaƒ Êwi´tego Augusty-

na odnajdujemy taki oto fragment: „Kto mi przy-

pomni grzechy, jakie pope∏ni∏em w niemowl´c-

twie? Wobec Ciebie wolny od grzechu nikt nie

jest, nawet dziecko, które zaledwie jeden dzieƒ

prze˝y∏o na ziemi. Kto wi´c mi przypomni? Mo˝e

ka˝de z tych maleƒkich dzieci, w których dostrze-

gam to, czego sam o sobie nie pami´tam?

Czym grzeszy∏em wówczas?”1. Wylicza nast´p-

nie filozof z Hippony liczne „wyst´pki” okresu

wczesnego dzieciƒstwa: ∏akomstwo, sk∏onnoÊç

do szanta˝owania innych p∏aczem, próby uczy-

nienia doros∏ych swymi niewolnikami, fizycznà

agresj´ wobec tych, którzy nie chcà si´ poddaç

dyktaturze, i wreszcie – trudnà do okie∏znania

zazdroÊç. WyjÊcie z niemowl´ctwa ma zwiàzek

z nabyciem umiej´tnoÊci pos∏ugiwania si´ j´zy-

kiem; rozwrzeszczany berbeç staje si´ ch∏op-

cem wkraczajàcym w okres nauki. Ciàgoty do

beztroskiej zabawy zostajà szybko poskromio-

ne i chocia˝ m∏ody Augustyn zdaje si´ cierpieç
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z tego powodu, przyznaje otwarcie, i˝ grzeszy∏,

sprzeciwiajàc si´ woli opiekunów: „Moje niepo-

s∏uszeƒstwo wobec starszych nie polega∏o na

wybieraniu rzeczy lepszych. Jego êród∏em by∏a

pasja zabawy, ambicja odnoszenia zwyci´stw

w ró˝nych grach, jak te˝ napawanie uszu prze-

ró˝nymi baÊniami scenicznymi”2.

Uderza w pierwszej kolejnoÊci bezkompromiso-

woÊç spojrzenia Êwi´tego Augustyna na okres

dzieciƒstwa. Nie ma tu mowy o ˝adnej niewin-

noÊci i w zwiàzku z tym wykluczona jest wszel-

ka etyczna pob∏a˝liwoÊç. Takie postawienie

sprawy z ∏atwoÊcià mo˝emy zrzuciç na karb na-

g∏ego nawrócenia, które sta∏o si´ udzia∏em auto-

ra Wyznaƒ. Postrzeganie wszystkiego przez

pryzmat relacji z Bogiem i deprecjonowanie

wszelkich przejawów doczesnoÊci jest typowym

rysem osobowoÊci ka˝dego religijnego neofity.

Jednak nie to jest dla nas najwa˝niejsze. Najcie-

kawsze wydajà si´, w Êwietle przemyÊleƒ Êwi´te-

go Augustyna, konsekwencje natury poznaw-

czej. Dzieciƒstwa nie nale˝y badaç, lecz ujàç

w rygorystyczne ramy zabiegów wychowaw-

czych. Poskramiaç, nie poznawaç! – milczàco

postuluje Êwi´ty By∏y-Rozpustnik-i-Hulaka. Zale-

cenie podzia∏a∏o nad wyraz skutecznie i a˝ do

XX stulecia dzieci zosta∏y z filozofii skutecznie

wyrugowane. 

Tymczasem w swojej najnowszej ksià˝ce ame-

rykaƒska psycholog Alison Gopnik sugestywnie

przekonuje, ˝e badanie dzieci´cych umys∏ów

jest zaj´ciem tyle˝ pasjonujàcym, co prowadzà-

cym do zaskakujàcych rezultatów poznaw-

czych. Tradycyjne przekonania, uto˝samiajàce

dzieci z istotami irracjonalnymi, egocentryczny-

mi i amoralnymi, sà w jej przekonaniu ca∏kowi-

cie b∏´dne. Korzystajàc z dorobku rozmaitych

dyscyplin badawczych skupionych pod szyldem

nauk kognitywnych, Gopnik argumentuje, ˝e

obraz dzieci´cej umys∏owoÊci jest zdecydowa-

nie bardziej skomplikowany i ró˝norodny, ni˝

dotàd myÊlano: „w rzeczywistoÊci ma∏e dzieci

przyswajajà wi´cej wiedzy, ni˝ sàdziliÊmy, ale

równie˝ wykazujà wi´cej wyobraêni i troski, sà

te˝ bardziej wra˝liwe ni˝ doroÊli” (s. 9). 

Dzieci, przynajmniej do pewnego momentu, sà

zwolnione z wielu obowiàzków, które wykonujà

za nie doroÊli, przede wszystkim – nie pracujà.

Pos∏ugujàc si´ terminologià bli˝szà psychologii

ewolucyjnej, powiemy, ˝e nie muszà one samo-

dzielnie zdobywaç po˝ywienia i dbaç o schronie-

nie przed deszczem, ch∏odem lub nadmiernym

upa∏em. Co równie istotne, dzieci nie opiekujà

si´ potomstwem, poniewa˝ zdolnoÊç rozrodczà

cz∏owiek zyskuje – na tle innych gatunków zwie-

rzàt – bardzo póêno. Wyd∏u˝ony etap rozwoju

organizmu zwany dzieciƒstwem nie zostaje jed-

nak zmarnowany, wr´cz przeciwnie, jest okre-

sem wzmo˝onej aktywnoÊci. Swoisty „bonus

energetyczny” daje dzieciom sposobnoÊç rozwo-

ju bardzo ró˝norodnych kompetencji poznaw-

czych. Jak uczà si´ dzieci?

Zazwyczaj kiedy myÊlimy o nabywaniu wiedzy,

kojarzymy t´ czynnoÊç z mozolnym wkuwa-

niem pewnych porcji informacji, przedstawio-

nych za pomocà okreÊlonego rodzaju symboli

– liter, s∏ów, liczb i tym podobnych. Zdobywa-

niem wiedzy jest dla nas tak˝e zapami´tywanie

obrazów, które z otoczenia wy∏apuje nasz apa-

rat percepcyjny; obrazy te mogà byç wzrokowe,

s∏uchowe, dotykowe lub w´chowe, ale ka˝dora-

zowo trafiajà do umys∏u, niczym Êmieci do

ogromnych rozmiarów kub∏a. Filozof nauki Karl

R. Popper okreÊla∏ takà koncepcj´ „kub∏owà”

teorià wiedzy. Czy ten rozpowszechniony po-

glàd jest prawdziwy? OczywiÊcie nie. I nie jest

on prawdziwy zarówno w odniesieniu do doro-

s∏ych, jak i do dzieci.

1 Âw. Augustyn, Wyznania, przek∏. Kubiak Z., Kraków

1997, s. 32. 
2 Ibidem, s. 37. 
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Milczàcym za∏o˝eniem „kub∏owej” epistemologii

jest ca∏kowite zanurzenie poznawczej aktywno-

Êci cz∏owieka w realnym, fizycznym Êwiecie – tu

i teraz. Przyjmujàc taki poglàd, musimy dojÊç do

wniosku, ˝e to, co ka˝dego dnia robià dzieci,

jest zupe∏nie pozbawione sensu. Ma∏y JacuÊ

stwierdza, ˝e musi spaç przy zapalonym Êwietle,

gdy˝ w ciemnoÊciach z szafy wychodzà poczo-

chrane stworki, które ∏askoczà go po stopach.

Agatka ch´tnie chodzi na spacery, ale tylko wte-

dy, gdy w kieszeni kurtki znajduje si´ miejsce

dla jej malutkich przyjació∏ – czerwonow∏osych

bliêniàt Adasia i Beatki. Pewnego dnia staje

przed tobà ch∏opiec, o którym dotàd sàdzi∏eÊ,

˝e jest po prostu twoim synem, lecz on najzupe∏-

niej serio informuje ci´, i˝ w∏aÊnie przemieni∏ si´

w Czarnego Rycerza i wybiera si´ do Kryszta∏o-

wej Twierdzy, by uwolniç uwi´zione w niej dzie-

ci. Wszyscy to znamy i, jeÊli si´ nie myl´, zazwy-

czaj traktujemy podobne fantazje z du˝à dozà

pob∏a˝liwoÊci, zarazem odmawiajàc im wi´ksze-

go znaczenia. Ot, dziecinne wymys∏y! 

Nic bardziej b∏´dnego, uÊwiadamia nas Gopnik.

Niestworzone historie, zabawy w udawanie,

zmyÊleni przyjaciele i wiele innych dzieci´cych

„wymys∏ów” to starannie zbudowana i Êwietnie

funkcjonujàca struktura uwarunkowanych ewo-

lucyjnie dzia∏aƒ poznawczych. Âwiat realny dzie-

ci poznajà poprzez Êwiaty wyobra˝one, jak mó-

wi si´ cz´sto w filozofii – Êwiaty kontrfaktyczne.

Chcàc zrozumieç, dlaczego spoÊród rozmaitych

dost´pnych strategii poznawczych maluchy wy-

bierajà „gr´ wyobraêni”, trzeba pojàç, co zapew-

nia cz∏owiekowi sukces w jego fizycznym i spo-

∏ecznym Êrodowisku. Najwa˝niejsza spoÊród

wielu odpowiedzi brzmi: przewidywanie i zmia-

na zachowania w zale˝noÊci od informacji do-

cierajàcej do umys∏u. Aby przewidzieç, co si´

stanie za chwil´ (za godzin´, dwie, jutro, za ty-

dzieƒ), trzeba dostrzegaç zwiàzki pomi´dzy

obiektami lub zdarzeniami w kategoriach przy-

czynowo-skutkowych. Kiedy rzuc´ pi∏k´, babcia

jà z∏apie, kiedy mama p∏acze, to zapewne jest

smutna. Jaki jest zwiàzek pomi´dzy przyczyno-

wà naturà rzeczywistoÊci a zdolnoÊcià do myÊle-

nia kontrfaktycznego u dzieci?

PrzypuÊçmy, ˝e mamy do wykonania pewne za-

danie, na przyk∏ad na∏o˝enie krà˝ków z umiesz-

czonymi poÊrodku otworami na pionowo usta-

wiony drà˝ek. Wszystkie krà˝ki pasujà, lecz jeden

z nich ma otwór zaklejony taÊmà, wskutek czego

nawleczenie go jest niemo˝liwe. DoÊç skutecz-

nym sposobem jest post´powanie zgodnie

z metodà prób i b∏´dów. Próbujemy kilkakrotnie

na∏o˝yç „felerny” krà˝ek, ale kolejne niepowodze-

nia sk∏aniajà nas do poniechania czynnoÊci. Tak

postàpi∏oby 15-miesi´czne dziecko. Jednak ju˝

oko∏o 3 miesi´cy póêniej maluch zachowa∏by

si´ zupe∏nie inaczej: „Dziecko osiemnastomie-

si´czne u∏o˝y∏oby poprawnie wszystkie pozosta-

∏e krà˝ki, nast´pnie podnios∏oby krà˝ek-pu∏apk´

i przybierajàc przy tym wyraz twarzy mówiàcy:

«I kogo chcesz tutaj oszukaç?», odmówi∏oby na-

wet podj´cia próby na∏o˝enia go na drà˝ek. [...]

Dzieci te nie muszà podejmowaç fizycznej pró-

by – mogà sobie wyobraziç, co by si´ sta∏o, gdy-

by zechcia∏y w∏o˝yç go na drà˝ek, i dzia∏ajà

zgodnie z tym wyobra˝eniem” (s. 28). Oto ukryta

moc kontrafaktów! Przyczyna okreÊlonego stanu

rzeczy zostaje odkryta raczej w krainie twórczej

fantazji ni˝ w Êwiecie realnym, ale w tym drugim

mo˝na nowo nabytà wiedz´ od razu wykorzy-

staç. Nieomal ka˝de dzieci´ce wyobra˝enie sta-

nowi hipotetycznà odpowiedê na pytanie „co by

by∏o, gdyby...?”. Dotyczy to w jednakowym stop-

niu zjawisk Êwiata fizycznego, jak i fenomenów

psychicznych. Rozpoznanie, i˝ wykr´cenie plu-

szowemu misiowi ∏apki sprawi mu ból, pozwala

dzieciom na dostrze˝enie podobnej zale˝noÊci

u ˝ywych stworzeƒ, w tym tak˝e u ludzi. Jest to

znaczàcy krok w kierunku zachowaƒ empatycz-

nych. Zauwa˝my ponadto, ˝e stany mentalne

wyobra˝onych przez dzieci postaci sà psycho-

logicznie ca∏kowicie wiarygodne: smok chce
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porwaç ksi´˝niczk´, ksi´˝niczka kocha ksi´cia,

ksià˝´ nie boi si´ smoka, bo jest odwa˝ny. Krót-

ko mówiàc, w ka˝dej fikcji tkwi ziarno prawdy.

Jest zaskakujàce, ˝e przez d∏ugi czas nad opisa-

nà umiej´tnoÊcià kreowania alternatywnych

Êwiatów pokutowa∏o przeÊwiadczenie, i˝ dzieci,

choç faktycznie dysponujà niezwyk∏à wyobraê-

nià, nie potrafià jednak odró˝niç fikcji od rzeczy-

wistoÊci. Wbrew poglàdom takich psychologów,

jak Freud i Piaget, nie jest to prawdà. Udawanie

i opowieÊci o wyimaginowanych przyjacio∏ach

dzieci cz´sto przerywajà uwagami typu: „to tylko

tak na niby”, „to nie naprawd´”. Przeprowadzo-

no ju˝ wiele badaƒ wykazujàcych, ˝e komenta-

rze te sà silne zakotwiczone w posiadanej przez

maluchy wiedzy – gdy zbyt powa˝nie podcho-

dzimy do obu form zabawy, dzieci umiej´tnie

sprowadzajà nas na ziemi´. 

Ksià˝ka Gopnik przekonujàco zaprzecza wielu

stereotypowym poglàdom na temat dzieci´cej

umys∏owoÊci. Odwo∏ujàc si´ do rozleg∏ego za-

plecza badaƒ eksperymentalnych i czerpiàc

z najnowszych teorii funkcjonowania umys∏u,

amerykaƒska badaczka udowadnia, ̋ e dzieci sà

wspania∏ymi odkrywcami, nieustannie podró˝u-

jàcymi pomi´dzy Êwiatem realnym a Êwiatami

wyobra˝onymi. To mali naukowcy, którzy niestru-

dzenie i z ogromnà ekscytacjà poznajà nowe

fragmenty rzeczywistoÊci. Z wycinków tych dzie-

ci zapami´tale sk∏adajà w∏asne koncepcje funk-

cjonowania Êwiata. Ich teorie sà nie tylko sku-

teczne w planowaniu i podejmowaniu dzia∏aƒ,

ale – jak pokazuje Gopnik – zaskakujà tak˝e po-

lotem i wyobraênià, sà równie˝ pe∏ne troski

i wspó∏czucia. 

Swego czasu Thomas Nagel, publikujàc artyku∏

zatytu∏owany Jak to jest byç nietoperzem?,

wywo∏a∏ goràcà debat´ na temat mo˝liwoÊci

naukowego poznania fenomenu ÊwiadomoÊci.

Parafrazujàc s∏owa nowojorskiego filozofa, mo˝e-

my zapytaç: jak to jest byç dzieckiem? Jednà

z bardziej tajemniczych kwestii dotyczàcych on-

togenetycznego rozwoju cz∏owieka jest niemo˝-

noÊç udzielenia na to pytanie satysfakcjonujàcej

odpowiedzi. Mimo ˝e ka˝dy z nas by∏ kiedyÊ

dzieckiem, z czasem bezpowrotnie tracimy

pierwszoosobowà perspektyw´ dzieci´cego

umys∏u. Mo˝liwe wi´c, ˝e w tej sprawie nigdy

nie zyskamy wiedzy kompletnej, coÊ nam zawsze

b´dzie si´ wymykaç, pewne problemy na zawsze

pozostanà nierozwiàzanà zagadkà. Warto jednak

zauwa˝yç, ̋ e 100 lat temu wiedzieliÊmy na temat

dzieci´cych umys∏ów zdecydowanie mniej ni˝

obecnie. Kto wie, mo˝e nadchodzàce dekady

przyniosà rozwiàzanie nawet tych naukowych

∏amig∏ówek, które dziÊ uwa˝amy za beznadziej-

ne? 

Tomasz Zar´bski 
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