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Dziecko i dzieciństwo w prozie dwudziestolecia międzywojennego.

Do XIX wieku w literaturze polskiej rzadko występowała postać dziecka.
Pisarze w swoich utworach przeważnie wyrażali lekceważący stosunek do dzieci wżyciu
zbiorowym, toteż nie przedstawiali ich problemów, warunkówżycia i perspektyw, jakie
stwarzała im sytuacja społeczno-polityczna kraju. Zainteresowanie artystyczne tym tematem
pojawiło się w okresie renesansu ( „Treny” Jana Kochanowskiego),a początek badań
naukowych wiąże się z pracą Jana Amosa Komeńskiego ”Wielka dydaktyka”(1657).
Dopiero w drugiej połowie XIX wieku humanizm pozytywistyczny skierował uwagę pisarzy
na temat, który do tej pory traktowany był niechętnie. Twórcy tego okresu przedstawiali
dziecko w sytuacjach, które budziły w odbiorcyprotest przeciwko krzywdzie społecznej.
W nowelach Orzeszkowej (Daj kwiatek),Prusa (Antek, Grzechy dzieciństwa, Sieroca dola),
Sienkiewicza (Janko Muzykant) i Konopnickiej ( Nasza szkapa ) przejawił się sentyment
i współczucie dla dzieci społecznie upośledzonych. W utworach pozytywizmu ważny był
więc aspekt społeczny, natomiast nie okazywały one zainteresowania powstawaniem
indywidualności i charakteru bohaterów dziecięcych, nie dawały wglądu w ich psychikę.
Jedynie w utworach Prusa dzieci miały własny sposób myślenia, obserwowania i czucia.

W latach międzywojennych pod wpływem nowoczesnych tendencji w psychologii
i w pedagogice pisarze dostrzegli odrębność osobowości dziecka i zwrócili uwagę na rozwój
jego psychiki i umysłowości. Tło tych przeobrażeń literackich było zresztą bogate.
Po I wojnieświatowej i odzyskaniu przez Polskę niepodległości nastąpiła odbudowa
państwowości polskiej.
Liberalizm społeczny, potrzeba reform, ogólne odprężenie po długotrwałej wojnie, zmieniony
system i metody wychowawcze narzucały potrzebę zmiany stosunku człowieka dorosłego
do dziecka. Wojna wyniszczyła społeczeństwo polskie, pozostali w nim w większości starcy,
kobiety, kaleki i dzieci, a więc siłą faktu dziecko stało się ośrodkiem najwyższych
zainteresowań. Z tego powodu również w prozie dwudziestolecia międzywojennego pojawiły
się w literaturze utwory poświęcone bohaterowi dziecięcemu. Według badaczy i krytyków
literatury uzasadnienia tego faktu należy szukać także w koncepcjach osobowości Freuda,
Junga, Adlera. Stanisław Burkot w rozprawie „Powtórka z psychoanalizy” napisał:

„Od początku XX wieku istnieją równolegle i oddziaływują dwie przeciwstawne
koncepcje psychologiczne, dwa w miarę kompletne systemy opisu i wyjaśniania zjawisk
życia psychicznego: behawioryzm i psychoanaliza”.1

W związku z tym stwierdzeniem autor podkreślał, że problemy nowoczesnej psychologii
fascynowały pisarzy dwudziestolecia międzywojennego, stały się inspiracją twórczości
m.in. Heleny Boguszewskiej, Jerzego Kornackiego, Henryka Worcella, Zofii Nałkowskiej.
Pisarze ci reprezentowali nurt behawiorystyczny w literaturze. W tym zestawieniu
na podkreślenie zasługuje twórczość Nałkowskiej, która uważała,że na kształtowanie
jednostki ludzkiej decydujący wpływ wywieraśrodowisko i pamięć a nie – podświadomość
( jak przynajmniej twierdzi Burkot).
Technika behawiorystyczna była charakterystyczna dla prozy społecznej i stała się środkiem
odkrywania nowych prawd o człowieku.
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Psychoanaliza, której twórcą był Zygmunt Freud, przechodziła wiele faz rozwoju,
spotykała się zarówno z entuzjastycznym, jak i chłodnym przyjęciem. Zwracała uwagę
na rolę popędu seksualnego, podkreślając jego aktywność od najwcześniejszych latżycia
człowieka. Freud dokonał także zestawienia cech analogicznych między zabawą dziecka
a twórczością dorosłych. Dlatego – według Speiny – na ogólne zainteresowanie pisarzy
dwudziestolecia postacią człowieka wpłynął freudyzm ”jako nowe spojrzenie na dzieciństwo
i na lata wczesnej młodości związane z postulatami ponownego przeżycia przebytych już faz
rozwojowych”.2

Krytycy często zarzucali psychoanalizie Freuda niedocenianie znaczenia wpływu
życia społecznego na kształtowanie się osobowości człowieka. W latach późniejszych
socjalizacji jej dokonał m.in. Fromm, wzbogacając motywacje biologiczne o problematykę
społeczną. Twierdził on,że „raj jest po prostu zbiorowym wyobrażeniem dzieciństwa
jednostki” i ,,wrażenia z naszego najwcześniejszego dzieciństwa (...) domagają się
odtworzenia ze względu na nie same, być może bez dalszego odwoływania się
do ich zawartości, a więc powtórzenie ich jest spełnieniem pragnień”.3

Fromm rozwinął równocześnie opis mechanizmów obronnych psychiki ludzkiej.
Między innymi należy do nich ucieczka od rzeczywistegoświata i poszukiwanie Arkadii.
Jedną z postaci Arkadii jest kraj lat dziecinnych. Choć Fromm opracował swoją teorię
w latach późniejszych, podobny sposób myślenia, można spotkać u wielu pisarzy
dwudziestolecia międzywojennego.

Odgałęzieniem psychoanalizy Freuda w latach międzywojennych była
„psychologia indywidualna”, której twórcą był Adler. Twierdził on,że każde dziecko
wstępuje w dalszeżycie z poczuciem indywidualnej woli, według której zawsze postępuje.
Ale wskazywał też, że często napotyka ono na sprzeciw otoczenia, narażone jest na konflikty
z dorosłymi i wtedy chroni się w świat marzeń.

Psychoanaliza wywarła ogromny wpływ na kształtowanie się literatury. Spowodowała
pojawienie się pewnych tematów i motywów, które zajęły ważne miejsce w wielu utworach
literackich, chociaż w każdym z nich pełniły inne, niekiedy bardzo odmienne role.
Należy dodać, że „ tematy te i motywy uzyskały z biegiem czasu pełną autonomię”.4

Zalicza się do nich motywy autobiograficzne, motywy snu, stanów psychopatologicznych,
dojrzewania seksualnego, a przede wszystkim – powroty pamięcią w dzieciństwo.
Według Stanisława Burkota „ tworzą (one) długą listę literackich transformacji pojęć
i kategorii przejętych z psychologii głębi”.5

Dla szerszego uzasadnienia przyczyn pojawienia się powyższych motywów
w literaturze Burkot przypomina jeszcze stanowisko Junga, jego koncepcje osobowości
ludzkiej. Jung, analizując psychikę człowieka dwudziestego wieku, zwracał uwagę na szok,
jakiego doznała ludzkość w wyniku I wojny światowej. Wówczas nastąpił przełom
w myśleniu człowieka – przełom spowodowany z jednej strony zachwianiem wiary
w podstawowe wartości moralne, które uległy zdezaktualizowaniu podczas wojny
oraz z drugiej – zachwianiem wiary w rozwój techniki i postęp cywilizacyjny.
Po wojnie człowiek czuł się nadal zagrożony, stracił poczucie bezpieczeństwa,
zrodziła się więc potrzeba zrodzenia czegoś, co przyniosłoby równowagę.
Jednym ze sposobów, za pomocą którego można było tę równowagę utrzymać, były właśnie
powroty pamięcią do lat dziecięcych. Jung twierdził,że ,,wspomnienia dzieciństwa są
najczęściej apokryfami zrodzonymi ze współczesnej zachcianki dorosłego, który przerzuca ją
w dzieciństwo (wówczas libido powraca do swych umiłowań dawniejszych), podobnie
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jak ludzkość przerzuca swoje mity i podania do wieku złotego umieszczonego w zaraniu
dziejów.6

W dzieciństwie i sztuce Jung dostrzegał zdolność do mitycznego myślenia, która cechuje ludy
pierwotne. W tym myśleniu Jung widział lekarstwo na bolączki współczesnej cywilizacji.

Natomiast Cieślikowski twierdził, że ,,nie istnieje nigdy współcześnie przeżywaniu
świadomość przebywania w raju, ale dostrzega się ją dopiero z perspektywy dorosłości.”7

W dwudziestoleciu międzywojennym również w pedagogice zmieniło się spojrzenie
na dziecko.

Po odzyskaniu niepodległości myślano przede wszystkim o przyszłym pokoleniu,
dlatego zagadnienia pedagogiczne i wychowawcze zajęły czołowe miejsce wświadomości
epoki.
Pojawiła się duża ilość nowych instytucji pedagogicznych i wydawnictw z dziedziny
pedagogiki, pedologii i psychologii wychowania, organizowano zjazdy i kongresy
międzynarodowe, które drogą porozumienia zmierzały do kształtowania nowego człowieka
pozbawionego instynktów mordu, grabieży (antyteza pokolenia z czasów wojny).

O związku literatury z kierunkami pedagogicznymi pisał Zbigniew Białek.
Twierdzi on,że pedagogika XX wieku ukazywała wewnętrznyświat dziecka jakoświat
bardzo skomplikowany, „świat, w którym dzieje się niejedna tragedia, mała z punktu
widzenia dorosłych, ale wielka i brzemienna w skutki z punktu widzenia dziecka „.8

Duże znaczenie w tym okresie miał ruch pedagogiczny określany mianem
tzw. ”nowego wychowania”, który występował przeciw tradycyjnej szkole i tradycyjnemu
systemowi wychowania i nauczania.

Postulaty nowej pedagogiki wychodzącej od dziecka były związane z przekonaniem,
że w rozwoju psychicznym dzieci i młodzieży trzeba dostrzegać swoiste właściwości
w zakresie myślenia, w dziedzinie doznań uczuciowych i działania.
Towarzyszyły im próby ukazania odrębności dziecięcego widzeniaświata, dziecięcej
wyobraźni, uczuciowości, uwydatnienie problemu indywidualności.

Drugim ważnym kierunkiem pedagogicznym dwudziestolecia międzywojennego był
socjologizm pedagogiczny, który ukazywał jednostkę na tle grupy i przygotowywał dziecko
do życia społecznego. Podkreślał decydujący wpływ społeczeństwa nad jednostką bez jej
woli. Wszystkie prądy i kierunki pedagogiczne w dwudziestoleciu służyły celom
wychowawczym społeczeństwa. Według Zbigniewa Białka różne systemy pedagogiczne,
głównie zaś pajdocentryzm (przyznający dziecku centralne miejsce w procesie
wychowawczym) i psychoanaliza, pozwalały pisarzom okresu międzywojennego wniknąć
w wewnętrzny świat dziecka, odsłonić jego aktywność i żywość, ujawnić swoiste właściwości
i prawa. Główny przedstawiciel pedagogiki pajdocentrycznej, Edward Chaparéde zaznaczał:
„dziecko nie jest, jak się często sądzi, człowiekiem w miniaturze.
Jego umysłowość jest nie tylko ilościowo, ale i jakościowo różna od naszej; nie jest ona tylko
mniejszą, jest ona inną”.9

Ówczesna wiedza psychologiczna oraz zagadnienia pedagogiczne i wychowawcze
wpłynęły na obudzenie się zainteresowania dzieckiem i dzieciństwem w literaturze
międzywojennej. Literackie wykorzystania tematu dziecięcego przybierały różną postać.
Między innymi temat ten wystąpił w literaturze autobiograficznej jako zainteresowanie
genezą własnej – pisarza – osobowości.

Powroty pamięcią do lat dziecięcych pojawiły się w różnym nasileniu i w odmiennych
ujęciach literackich. Cechą charakterystyczną twórczości wielu prozaików międzywojennego
okresu było też dążenie do ukazania odmienności psychiki dziecięcej w stosunku do psychiki
człowieka dorosłego.
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W naszej literaturze Janusz Korczak był tym pisarzem, który przez całeżycie
propagował założenia pedagogiki naturalistycznej: wiarę w dobroć dziecka, w jego wartości
przyniesione ze sobą naświat. Walczył on o uznanie wieku dziecięcego za pełnoprawny etap
rozwoju człowieczeństwa. Generalnym problemem twórczości tego pisarza była sprawa
dziecka uwikłanego w konflikt z otaczającą rzeczywistością. Poza tym jego utwory literackie
stanowiły dokumentację refleksji nad istotą dzieciństwa.

W opowieściach „Bobo”, „Feralny tydzień”, „Spowiedź motyla” Korczak opisywał
przeżycia dziecka od niemowlęcia po okres dorastania. Natomiast w powieści „Król Maciuś
Pierwszy” przedstawił obraz marzeń bohatera dziecięcego, któryżył w obcym dla niego
świecie pełnym okrucieństwa i zła. Korczak wyolbrzymiał konflikty między dziećmi a ludźmi
dorosłymi. Sądził, że tylko uznanieświata dziecięcego za odrębny od dorosłego pozwoli
kształtować w dziecku zadatki na przyszłego obywatela.
Dziecięcy bohaterowie książek tego pisarza mieli swoje zmartwienia, kłopoty, znali
samotność i tęsknotę. Wytrwale podążali naprzód, znosili przeszkody na drodze
ku wytyczonym przez marzenie celom.

Formy oddziaływania wychowawczego zaczerpnięte z założeń tzw. nowego
wychowania uwidoczniły się również w utworach Kazimierza Rosinkiewicza:
„Sam”, „Wesoły turniej” i Haliny Górskiej m.in. w książce „ Nad czarną wodą”.

W latach dwudziestych jednym z wyodrębniających się nurtów prozy polskiej była
wspomniana już powieść autobiograficzna tematycznie obejmująca lata dziecięce autorów.
Utwory takie nie były adresowane do czytelnika dziecięcego, chociaż zawierały analizę
określonych faz rozwoju dzieci i młodzieży.
W rozwoju tej powieści wyróżnia się trzy okresy.10

W pierwszym okresie, obejmującym lata dwudzieste, ukazały się następujące utwory:
cykl wspomnieniowy Juliusza Kadena – Bandrowskiego „Miasto mojej matki” (1925),
„W cieniu zapomnianej olszyny” (1926), Marii Dąbrowskiej „Usmiech dzieciństwa” (1923),
powieść Kornela Makuszyńskiego „Bezgrzeszne lata” (1925).
Drugi etap rozwoju powieści autobiograficznej obejmował lata trzydzieste.
Ukazały się wtedy między innymi książki Zygmunta Nowakowskiego „Przylądek Dobrej
Nadziei „ (1931), „Rubikon” (1935), Wańkowicza „Szczenięce lata” (1934).
Charakterystyczne książki dla trzeciego okresu to: Tadeusza Peipera „Ma lat 22” (1936),
Stanisława Piętaka „Młodość Jasia Kunefała” (1938) i „Dwadzieścia latżycia” (1937)
Zbigniewa Uniłowskiego.

Motyw dzieciństwa najczęściej był wykorzystywany przez pisarzy, którzy chętnie
powracali wspomnieniami do kraju lat dziecinnych.
Najważniejszym składnikiem genezy tych wspomnień było – twierdziŚwięch w cytowanej
pracy – pragnie ucieczki w przeszłość, w beztroskie chwile dzieciństwa, dążność
do powtórnego przeżycia szczęśliwych lat. „Wszystko jest zawsze cudowne, ale nigdy
nie w taki sposób, jak byliśmy mali „ – pisała Maria Dąbrowska w „Uśmiechu dzieciństwa”.

Zwrot pisarzy do minionych lat dzieciństwa posiadał również literacką genezę.
Motywy autobiograficzne pojawiły się już wcześniej u takich klasyków literatury jak: Goethe,
Dickens, Tołstoj i Gorki.

Specyficzność tematyki dziecięcej w powieści autobiograficznej polegała na tym,
że była ona jednocześnie podstawą subiektywnej analizy i ogólnej refleksji pisarza.
Świat dziecięcy, istniejący obiektywnie oraz osobista i współczesna refleksja autora,
która odnosiła się do całegożycia, są w tym typie powieści ze sobą ściśle złączone.
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Według Bolesława Farona w powieściach autobiograficznych o tematyce dziecięcej
emocjonalny stosunek pisarzy do wspomnień łączył się z chęcią konfrontacji doświadczeń
dzieciństwa ze współczesnością. Często konfrontacja taka zawierała elementy
dydaktyczno – moralizatorskie i wtedy pierwszoplanowość tematyki dziecięcej zacierała się.
Chęć powtórnego przeżycia dawnych wrażeń i emocji wystąpiła – jak pisze Faron –
w powieściach Zegadłowicza, Nowakowskiego, Kadena-Bandrowskiego, Dąbrowskiej,
Kornela Makuszyńskiego. „Czuję słodycz w sercu moim i tkliwość tak rzewną, że jestem jak
dziecko” – pisze Makuszyński w „Bezgrzesznych latach”.

ZdaniemŚwięcha przywiązanie do czasów dzieciństwa jako okresu beztroski
i swawoli pojawiło się też w utworach, które opisywały „trudne dzieciństwo pod zaborami”.
Należą do nich: „Uczniaki” Perzyńskiego, Choynowskiego „W młodych oczach”,
Gomulickiego „ Wspomnienia niebieskiego mundurka”.

Zainteresowanie dzieciństwem i młodością – zdaniemŚwięcha – było m.in. formą
ucieczki do rzeczywistości. Autorzy przekazując obrazświata widzianego oczyma dziecka
powracali do raju lat dziecinnych, pragnęli dokładnie go odtworzyć i przeżyć ponownie
chwile szczęścia. Pisarze chcieli przy tym dogłębnie opisać dziecięce uczucia i marzenia.
Widzenieświata oczyma dziecka było równocześnie krytyczne, spontaniczne, dociekliwe,
takie, jakiego potrzebowała literatura.

W latach dwudziestych rozwijała się również literatura poświęcona problematyce
dziecięcej, lecz tematycznie nie związana z dzieciństwem autorów. Do tego nurtu należało
m.in. twórczość Korczaka, powieści Kadena o jego synach („Wakacje moich dzieci”
i „Aciaki z pierwszej A”) oraz „Przymierze z dzieckiem” Marii Kuncewiczowej.
Kształtowanie charakterów pod wpływemśrodowiska, otoczenia rodzinnego, szkolnego
uwidoczniło się w utworze Balickiego „Chłopcy” i w „Narodzinach człowieka”
Szemplinskiej.

W latach trzydziestych nastąpiło wiele zmian w kraju pod względem politycznym,
społecznym i kulturalnym. Kryzys gospodarczy i polityczny przyczynił się do pogłębienia
klęski bezrobocia, spowodował pauperyzację mas pracujących oraz wzrost nastrojów
niezadowolenia wśród rzesz społeczeństwa. Sytuacja społeczno – polityczna kraju miała
wpływ na kształt literatury o tematyce dziecięcej. Wyodrębnił się wówczas nurt literatury
o treściach społecznych. Tworzyli go postępowi pisarze tego okresu: Górska, Boguszewska,
Brzoza, Kornacki, Szelburg – Zarembina, Szemplińska.
Ważne miejsce w literaturze zajęło dziecko proletariackie. Często było ono bezdomne,
bez opieki, biedne, walczące o kawałek chleba. Dzieci te spotykała wrogość i wyzysk.
Życie ich było pełne nieufności, lęku. Problem ten ukazywały m.in. utwory Brzozy (Dzieci),
Grabowskiej (Żółty dom), Górskiej (Ślepe tory, Druga brama).
Bardziej optymistyczne są szkice Morcinka o dzieciach z tomu „Gołębie na dachu”,
w których – jak twierdzi Baczyński – występują dzieci „na pokaz”, dalekie od prawdy
i rzeczywistości.11 Wymienione utwory zwracały uwagę społeczeństwa na warunki, w jakich
żyły dzieci proletariackie, biedne i zaniedbane: pisarzeżądali opieki nad nimi i poprawy ich
losu.

Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, że w prozie międzywojennej
motyw dziecka był bardzo popularny, ale następowały zmiany w sposobie jego ujęcia.
Głównym zadaniem literatury było ukazanie swoistości świata dziecka oraz odmienności jego
psychiki w stosunku do psychiki człowieka dorosłego.

Pisarze w swoich utworach chętnie powracali wspomnieniami do kraju lat dziecinnych, gdyż
była to: „ucieczka od bieżącegożycia do spokojnej oazy minionych lat młodości”.12 Ignacy
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Fik twierdzi również, iż zmiany wżyciu następujących po sobie pokoleń prowokowały
autorów starszego pokolenia do konfrontacji swej młodości z młodością ludzi nowych.
Ten czynnik również sprzyjał powstawaniu literatury o dzieciach. Pisarze tego okresu
poruszali także zagadnienia dziecka w społeczeństwie i zwracali uwagę na dziecko
jako problem społeczny.
W prozie międzywojennej dzieciństwo pełniło różnorodne funkcje, poczynając od funkcji
dydaktyczno – moralnej poprzezświadomą ucieczkę od norm i konwenansówżycia ludzi
dorosłych i autokreację pokoleniową do widzeniaświata oczyma dziecka.

Nową postawę literatury w stosunku do dziecka wyraziła Elżbieta Szemplińska
w powieści „Narodziny człowieka”. Autorka przedstawiła w niej problematykę psychicznego
i intelektualnego rozwoju dziecka aż do okresu dorastania oraz uzasadniła tezę, że dojrzałość
człowieka nie zależy od jego wieku. Motto utworu brzmi: „Nie o dziecku, które będzie kiedyś
człowiekiem, lecz o człowieku, który jest jeszcze dzieckiem”.
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