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I. Wstęp 

1. Znaczenie badań nad rozwojem psychicznym dla psychologii teoretycznej. 2. Znaczenie tych badań dla 

praktyki wychowawczej. 3. Zadanie niniejszej rozprawy. 

1. Faza dzieciństwa i młodości, przemiany 

psychiczne i fizyczne, pierwsze przygody i 

przeżycia to są tematy, którymi każdy dorosły 

człowiek chętnie się zajmuje, przy każdej spo-

sobności wspomina i zastanawia się nad nimi z 

tym większą przyjemnością, im więcej lat, za-

wodów i trosk go od tych najpiękniejszych i 

najszczęśliwszych okresów życia przedziela. 

Nic też dziwnego, że i uczeni fizjologowie i 

psychologowie ze szczególną satysfakcją zaj-

mują się naukowym badaniem tych właśnie 

okresów życia człowieka w przeciwieństwie 

np. do okresu starości, któremu stosunkowo 

niewiele tylko badań poświęcono. Do specjal-

nego zajęcia się dzieciństwem i młodością 

skłaniają jednak uczonych nie tylko czynniki 

natury uczuciowej, lecz i wzgląd na doniosłe 

znaczenie tych badań zarówno dla nauki teore-

tycznej, jak i dla praktyki życiowej. Psycholo-

gia człowieka dorosłego – psychologią bowiem 

w niniejszej rozprawce będziemy się zajmować 

abstrahując od fizjologicznego rozwoju dziec-

ka – natrafia na każdym niemal kroku na nie-

zmiernie złożone i skomplikowane zespoły 

zjawisk psychicznych, nie dające się w wystar-

czającym stopniu zanalizować i wyjaśnić. Stąd 

płyną te liczne spory i bezowocne polemiki, 

jakimi literatura psychologiczna jest przepeł-

niona. Życie psychiczne dorosłego, zawiłe i 

ciemne, obfituje w zagadki i tajemnice, nad 

którymi badacze na próżno dotychczas się bie-

dzą. W ostatnich czasach zaczyna się coraz 

silniej w nowych kierunkach psychologicznych 

zaznaczać przekonanie, że klucz do tych ta-

jemnic leży właśnie w pierwszych okresach 

życia człowieka. W dzieciństwie, w wieku 

młodzieńczym wplatają się w tkaninę naszego 

życia poszczególne nici, które później tworzą 

ten skomplikowany splot psychiki dorosłego, i 

dokładne poznanie tych pierwszych okresów 

życia umożliwi lub przynajmniej ułatwi znale-

zienie odpowiedzi na wiele nie dających się 

dziś rozwiązać kwestii i problemów psycholo-

gii teoretycznej. 

 

2. Niemniejsze znaczenie posiada poznanie 

rozwoju psychicznego człowieka i dla celów 

praktycznych, mianowicie dla pracy wycho-

wawczej rodziców i nauczycieli. Bez znajomo-

ści głównych praw i faktów rozwoju psychicz-

nego wychowawca nie będzie mógł w wielu 

wypadkach zrozumieć swego wychowanka, nie 

będzie wiedział, jak ma postępować, by trafnie 

i skutecznie pokierować powierzonym sobie 

dzieckiem, a nawet, co gorsza, często będzie 

postępował błędnie, niewłaściwie i wyrządzi 

mimo woli, wbrew najlepszym nawet inten-

cjom, niepowetowaną szkodę swemu wycho-

wankowi; bądź to nie wyzyskując pięknych 

możliwości rozwoju lub też wprost skierowu-

jąc ten rozwój na fałszywe tory. – I tak się 

istotnie dziś w wielu wypadkach dzieje; mnó-

stwo istnień wykolejonych, wiele charakterów 

spaczonych lub lichych, przyziemnych, jest w 

głównej mierze skutkiem błędów w wychowa-

niu, podobnie jak wiele niedomagań fizycz-

nych, ułomności lub chorób jest skutkiem błę-

dów wychowawców, wynikających z niezna-
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jomości zasad fizjologii i higieny. Stałe 

uwzględnianie i dostosowywanie się do głów-

nych praw rozwoju psychicznego dziecka po-

winno być jedną z naczelnych wytycznych po-

stępowania wychowawcy, o ile praca jego ma 

przynieść dobre rezultaty. 

 

3. W niniejszej rozprawce chce właśnie przed-

stawić w zarysie główne linie rozwoju psy-

chicznego w okresie dzieciństwa i młodości, tj. 

od stanu niemowlęcia do lat dwudziestu kilku, 

tak jak je dzisiejsza psychologia zdołała od-

tworzyć, przy czym uwzględniać będę przede 

wszystkim potrzeby praktyki wychowawczej. 

Co prawda nie ma dziś w nauce jeszcze całko-

witej zgodności poglądów na wiele zasadni-

czych nawet kwestii, dotyczących rozwoju 

psychicznego młodzieży; można nawet powie-

dzieć, że uczeni zbierają dopiero potrzebne 

materiały i cala ta dziedzina, o ile chodzi o 

stronę psychologiczną, jest dopiero w stadium 

przednaukowym. Cześć fizjologiczna jest na-

tomiast znacznie dalej posunięta. Stan ten jest 

skutkiem zarówno ogromnych trudności meto-

dycznych, jak też i ostrego kryzysu, jaki 

współczesna psychologia od szeregu lat prze-

chodzi. Jednakże nawet ogólny, schematyczny 

opis rozwoju, jaki obecnie można podać, bę-

dzie, jak sądzę, dla wychowawców pożytecz-

ny. Umożliwi im bowiem zarówno lepsze zro-

zumienie różnych objawów życia psychiczne-

go dzieci, a co za tym idzie trafniejszą ocenę i 

odpowiedniejsze ustosunkowanie się do nich, a 

takie ułatwi harmonijną współpracę odrębnych 

czynników wychowawczych, najsilniej na 

dziecko działających, to jest domu i szkoły. 



 

II. Ogólne uwagi, dotyczące rozwoju psychicznego 

1. Odrębność struktury psychicznej dzieci i młodzieży. 3. Znaczenie pedagogiczne tej odrębności. 3. Nie-

równomierność tempa rozwoju. 4. Konieczność uwzględniania tej nierównomierności w wychowaniu 5. 

Ciągłość procesu rozwojowego i podział na okresy. 6. Tabela okresów rozwoju psychicznego. 7. Kilka uwag 

o powyższym podziale. 8. Znaczenie nazw poszczególnych okresów.

1. Przechodząc do właściwego tematu, przed-

stawię na wstępie kilka ogólnych twierdzeń, 

dotyczących całego rozwoju psychicznego i 

posiadających doniosłe znaczenie praktyczne. 

Przede wszystkim należy silnie podkreślić fakt, 

że rozwój psychiczny dziecka nie polega tylko 

na zwiększaniu się już istniejących nawet u 

niemowlęcia zdolności i skłonności, ale prze-

ciwnie jest ciągłym przekształcaniem się całe-

go życia psychicznego, które staje się coraz 

bogatsze. Nowe zjawiska psychiczne, których 

pierwotnie nie było, zjawiają się z biegiem 

czasu w formie zrazu prymitywnej, potem 

komplikują się coraz bardziej; stany psychicz-

ne, zrazu proste, stają się coraz bardziej złożo-

nymi i zmieniają się stosunki i znaczenie po-

szczególnych rodzajów zjawisk psychicznych. 

W pewnym okresie dominującą role odgrywają 

przedstawienia spostrzegawcze i one decydują 

o całym zachowaniu się osobnika, w innych 

znów biorą górę czynniki emocjonalne, uczu-

cia i pragnienia. Później znów znaczenie ich 

słabnie, tracą one swe stanowisko na rzecz re-

fleksji, rozumowania itp. Nie można wiec pa-

trzeć na dziecko jako na miniaturę człowieka 

dorosłego, jak to zwykle robimy wskutek 

ogólnej skłonności do antropomorfizmu, tj. do 

przedstawiania sobie innych istot jako ustrojów 

podobnych do nas. Ten fałszywy, a jednak 

ogromnie rozpowszechniony pogląd jest być 

może bezwiedną reminiscencją dawnych i 

dawno odrzuconych teorii biologicznych. Mia-

nowicie jeszcze w XVII w. istniała w biologii 

tzw. teoria „pudełkowa”, wyjaśniająca rozwój 

embriologiczny w bardzo prosty sposób. Zwo-

lennicy tej teorii, tzw. preformiści, do których 

należeli Albrecht Haller, Malpighi i inni zna-

komici zresztą biologowie, sądzili, że w macie-

rzystej komórce jajowej, względnie według 

innych w plemniku znajduje się w ogromnym 

pomniejszeniu już cały człowiek, wyposażony 

od samego początku we wszystkie organa, czę-

ści ciała zupełnie takie same, jakie posiada 

osobnik dorosły. Części ciała tego miniaturko-

wego, bo nawet nie milimetrowego człowieka, 

są tylko pozwijane w kłębek i przezroczyste i 

dlatego niewidoczne. Rozwój embriologiczny 

ma wobec tego, zdaniem preformistów, pole-

gać jedynie na tym, że poszczególne części 

rosną i odkręcają się, prostują, poza tym nic się 

nie zmienia, nic nowego nie przybywa, nawet 

stosunki wielkości poszczególnych partii orga-

nizmu są stale zachowane takie same jak u do-

rosłego człowieka. Rozwój wiec polega jedy-

nie na wzroście, na powiększaniu się. Ta teoria 

pudełkowa konsekwentnie przemyślana pro-

wadziła do absurdalnych wniosków. Z jej zało-

żenia bowiem wynikało np., że w komórkach 

jajowych pramatki Ewy znajdowały się już 

wszystkie pokolenia i wszystkie jednostki, ja-

kie kiedykolwiek żyły, żyją i żyć będą na tym 

świecie, i to zupełnie wykształcone, a tylko 

ogromnie malutkie. Dalszy rozwój biologii, 

zastosowanie dokładnej obserwacji na miejsce 

nieścisłych spekulacji, doprowadził do zupeł-

nego odrzucenia tej z gruntu mylnej teorii. Na 
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jej miejsce wprowadzono i uzasadniono teorię 

epigenezy, której prawdziwość nie ulega dziś 

żadnej wątpliwości. Dziś wiemy, że rozwój 

fizyczny odbywa się drogą bezustannego po-

działu i różnicowania się komórek. Komórki 

rozrodcze nie wykazują jeszcze żadnego podo-

bieństwa do organizmu dorosłego, dopiero po-

woli z biegiem czasu zaczynają się z nich wy-

kształcać poszczególne narządy, przy czym we 

wczesnych okresach rozwoju organizm przy-

biera wygląd zupełnie odmienny od wyglądu 

końcowego. – Występują nawet narządy, np. 

grasica, które u dorosłego prawie zupełnie za-

nikają, jak również i proporcje narządów i czę-

ści ciała ulegają zasadniczym zmianom. Roz-

wój więc nie jest tylko powiększaniem się. 

 

2. Zupełnie podobnie przedstawia się i rozwój 

psychiczny dziecka, jak to później zobaczymy. 

Teoria „pudełkowa” rozwoju psychicznego, 

pokutująca do dziś w szerokich sferach, może 

niejasno sformułowana, ale widoczna w postę-

powaniu z dziećmi, jest nie tylko mylną, ale i 

szkodliwą w pracy wychowawczej. Dziecko 

nieraz zachowuje się w sposób nieodpowiedni, 

niepożądany dla wychowawcy. Dopuszcza się 

pewnych wybryków, zaniedbań itp. Wycho-

wawca musi stale oceniać zachowanie się 

dziecka i odpowiednio do swej oceny ustosun-

kowywać się do niego. Musi wiedzieć, kiedy i 

w jaki sposób ma wkroczyć, by swego wycho-

wanka należycie poprowadzić. Trafna ocena 

zachowania się jest możliwą jednak tylko wte-

dy, gdy znamy warunki, jakie na dany postę-

pek wpłynęły, gdy znamy motywy danego za-

chowania się. I tu z reguły wychowawcy błą-

dzą, traktując dziecko właśnie jako miniaturkę 

człowieka dorosłego, przypisując mu motywy, 

jakie mogłyby w tym wypadku kierować czło-

wiekiem dorosłym, których jednak u dziecka 

nie ma. Posądzamy je o złe serce, lenistwo, 

świadomą złą wolę itp. całkiem niesprawiedli-

wie, gdyż dziecko na ogół ani nie obmyśla 

swego czynu, ani nie zdaje sobie sprawy z jego 

konsekwencji wskutek właśnie swej odrębnej 

struktury psychicznej i braku doświadczenia 

życiowego. Dziecko w pewnym wieku po pro-

stu reaguje na spostrzeżone bodźce w sposób 

zupełnie bezmyślny, czasem zaś są to reakcje 

na jakieś bodźce fizjologiczne, wewnętrzne, z 

których dziecko nie zdaje sobie sprawy. I za-

miast karać je lub prawić morały, lepiej jest 

usunąć dane bodźce, okazje lub zaburzenia 

fizjologiczne, a wtedy i niepożądane reakcje 

ustąpią. Podobnie niektórzy rodzice lub na-

uczyciele pamiętają i wypominają przez czas 

długi, niekiedy przez lata całe – czasem przy 

maturze jeszcze przypomina się młodzieńcowi, 

co „przeskrobał” np. w trzeciej klasie – jakieś 

wybryki dziecka, sprawiając mu niepotrzebnie 

przykrość, zawstydzając je i wzbudzając przez 

to niechęć do siebie. Taki wychowawca tylko 

zraża do siebie wychowanka, robi sobie z nie-

go wroga, nie osiągając żadnych dodatnich 

efektów, i myli się zupełnie, jeśli chce oceniać 

dziecko na podstawie jego zachowania się 

sprzed kilku lat. Dziecko zmienia się tak grun-

townie i czyny jego są tak impulsywne, że po 

paru latach nie może się ono nawet czuć od-

powiedzialne za swe dawne wykroczenia, gdyż 

one są dla niego czymś zupełnie obcym i wy-

pominanie ich odczuwa tylko jako krzywdę. 

Jeśli więc chcemy trafnie ocenić postępowanie 

dziecka, musimy wziąć pod uwagę, jego sto-

pień rozwoju i warunki, w jakich się znajduje, 

a nie wolno mu przypisywać motywów wła-

snych i uważać go za miniaturkę dorosłego. 

Dziecko jest istotą o swoistej, odrębnej struktu-
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rze psychicznej i o tym pierwszym bardzo 

ważnym twierdzeniu, dotyczącym rozwoju 

psychicznego, wychowawcy stale pamiętać 

powinni. 

 

3. Drugie ogólne twierdzenie odnosi się do sa-

mego przebiegu rozwoju. Rozwój psychiczny – 

i pod tym względem jest podobny do rozwoju 

całego szeregu cech fizycznych – nie jest rów-

nomierny, to znaczy: nie odbywa się z jakąś 

stałą, jednostajną lub jednostajnie przyśpieszo-

ną szybkością, lecz przeciwnie cały jego prze-

bieg ma charakter skokowy. Możemy wyróżnić 

okresy szybkiego rozwoju, gdy zdolności in-

tensywnie się powiększają i całe życie psy-

chiczne staje się w szybkim tempie coraz bo-

gatsze; po nich zaś przychodzą okresy wypo-

czynku, zastoju. Określenie tych okresów mia-

nem „zastoju” jest co prawda przesadne, gdyż i 

w tych okresach można dostrzec pewien roz-

wój, tylko znacznie wolniejszy. Ściśle mówiąc, 

mamy tu do czynienia tylko z wyraźną zmianą 

tempa rozwoju. W tych okresach zwolnienia 

tempa organizm niejako wypoczywa, zbiera i 

przegrupowuje siły, bo w następnym okresie 

rozwój pójdzie znowu z wielką szybkością, ale, 

jak to przy: opisie poszczególnych faz zoba-

czymy, nieraz w innym kierunku. 

Jak powyżej zaznaczyłem, tego rodzaju okresy 

przyśpieszenia i zwolnienia tempa zachodzą 

również i w rozwoju cech fizycznych. Stwier-

dzono je dokładnie na cechach łatwo dostęp-

nych dla obserwacji i pomiaru; np. na wzroście 

i wadze. Odnośnie do wzrostu stwierdzono 

silne tempo rośnięcia w pierwszym roku życia, 

po czyn przychodzi osłabienie tempa, trwające 

mniej więcej do piątego roku życia. W piątym 

roku przychodzi z reguły krótkotrwały okres 

intensywnego wzrastania, po czym tempo 

słabnie, staje się coraz to wolniejsze, by swe 

minimum osiągnąć około 11 roku życia. W 

tym roku kończy się ten okres „drugiej pełni” i 

wzrastanie zaczyna znów odbywać się inten-

sywniej Okres drugiego wzrostu trwa dłużej, 

bo do piętnastego mniej więcej roku, po czym 

następuje znowu zwolnienie tempa, przebieg 

wzrastania staje się coraz to słabszy, aż koło 

dwudziestego roku w wzrastanie ustaje prawie 

zupełnie. Podobne zmiany tempa, jakkolwiek 

niezbadane jeszcze dokładnie ze względu na 

trudności mierzenia, zachodzą i w rozwoju 

cech psychicznych. Bardzo wyraźnie widać je 

w postępach w mówieniu dziecka. Gdy zaś 

rozpatrujemy rozwój psychiczny w całości, 

możemy zauważyć prócz zmian tempa także 

zmiany kierunku rozwoju; w poszczególnych 

okresach inne dziedziny życia psychicznego 

intensywnie się rozwijają. 

 

4. Poznanie tego faktu nierównomierności 

rozwoju posiada doniosłe znaczenie dla prak-

tyki wychowawczej. Bardzo częstym a na ogół 

fałszywie rozumianym zjawiskiem jest nie-

równomierność pracy dziecka w szkole. 

Dziecko na pewnych stopniach nauki robi bar-

dzo dobre postępy, uczy się chętnie i nauka 

przychodzi mu z łatwością, w innej zaś klasie 

to samo dziecko zaczyna się zaniedbywać; nie 

chce czy nie może podołać obowiązkom, świa-

dectwo przynosi bardzo słabe. Nauczyciele 

skarżą się rodzicom, obwiniają swego wycho-

wanka o lenistwo, brak chęci do pracy, żądają 

lepszej kontroli domowej lub nawet ukarania; 

rodzice, zmartwieni, nie wiedzą, jak sobie to 

pogorszenie wytłumaczyć, przypuszczają, że 

dziecko dostało się w jakieś nieodpowiednie 

towarzystwo, martwią się myśląc, że może to 
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odzywają się jakieś atawistyczne złe skłonno-

ści, które w przyszłości mogą się potęgować, i 

zaczynają się odnosić do dziecka odmiennie 

niż dotychczas, tracą do niego serce, odmawia-

ją mu rozrywek, ciągle mu wypominają jego 

winę, a nawet niekiedy boleśnie karzą. I dziec-

ko cierpi niezasłużenie, bo cóż ono temu win-

no, że jego wychowawcy nic nie wiedzą o za-

sadniczym prawie nierównomierności rozwoju, 

nie wiedzą, że po okresie wzrostu zdolności 

musi przyjść okres zastoju, odpoczynku. Po-

nieważ zaś program nauki stale pnie się w górę 

i stawia dziecko przed coraz to trudniejszymi 

zadaniami, nic dziwnego wiec, że wskutek tej 

rozbieżności musi przyjść do obniżenia postę-

pów w nauce. Jest to jednak objaw wcale nie-

groźny; o ile nie działają inne jeszcze przyczy-

ny, nie ma powodu do zmartwień i obaw, a 

tym bardziej do zmiany postępowania wobec 

dziecka. Okres zastoju przeminie i w nowej 

fazie rozwojowej dziecko będzie znowu dobrze 

odpowiadało stawianym mu przez szkołę wy-

maganiom. Program nauczania i wychowywa-

nia powinien być, jak widzimy, dokładnie do-

stosowany do przebiegu rozwoju psychicznego 

młodzieży, o ile nie ma pozostać martwą literą, 

lecz gdy chcemy, aby był w pełni zrealizowany 

i doprowadził do zamierzonego celu. Źle jest, 

gdy jest zbyt trudny, lecz także ujemne daje 

rezultaty, gdy jest zbyt łatwy. Nie postępuje 

bowiem trafnie wychowawca, który, pragnąc 

np. rozwinąć siłę fizyczną swego wychowanka, 

każe mu dźwigać zbyt duże ciężary. Nie tylko 

nie osiągnie swego celu, lecz może spaczyć 

cały dalszy rozwój dziecka i wyrządzić mu 

nawet niepowetowaną szkodę, podkopując je-

go zdrowie. Z drugiej zaś strony nieodpowied-

nim jest również stawianie wychowankowi 

zbyt małych wymagań, a tego rodzaju tenden-

cje u nas obecnie gdzieniegdzie się ujawniają, 

gdyż w tym wypadku naturalna aktywność 

dziecka musi znaleźć dla siebie wyładowanie 

w jakimś innym kierunku, często zupełnie nie-

pożądanym i dość krótki czas, najbardziej do 

kształcenia sposobny, nie zostaje należycie 

wyzyskany; powstaje luka w przygotowaniu 

dziecka do życia, którą później już bardzo 

trudno zapełnić, i najpiękniejsze możliwości 

rozwoju zostają często zmarnowane. – Jak naj-

lepsze więc przystosowanie programu kształ-

cenia do przebiegu rozwoju psychicznego, nie-

zmiernie zresztą trudne w nauce zbiorowej, 

gdyż prawie każde dziecko w innym czasie 

przez te fazy rozwoju i zastoju przechodzi, jest 

jednym z najważniejszych problemów i zadań 

pedagogów i odnośnych władz szkolnych. 

 

5. Przedstawiona powyżej nierównomierność 

rozwoju stanowi bardzo dogodną podstawę do 

przeprowadzenia podziału całego okresu roz-

woju na drobniejsze fazy. W dzisiejszej nauce 

nie ma jakiegoś ogólnie przyjętego podziału, 

lecz panuje na tym punkcie ogromna rozbież-

ność poglądów. Inaczej dzielą okres rozwoju 

fizjologowie, inaczej psychologowie, a i wśród 

nich brak zgody. Jedni przyjmują większą ilość 

faz, inni zadowalają się trzema lub dwiema 

fazami lub objawiają w ogóle niechęć do prze-

prowadzania podziałów. Istnieje na ten temat 

wiele sporów, polemik – zupełnie, jak mi się 

zdaje, niepotrzebnie. Nie chodzi tu bowiem u 

żadną ważną kwestie merytoryczną, o żadne 

cechy obiektywnie istniejące, gdyż podział 

okresu rozwoju na drobniejsze fazy jest sprawą 

natury tylko technicznej, chodzi mianowicie o 

najdogodniejszy sposób opisu. Proces psy-

chicznego rozwoju odbywa się bowiem, jak i 

inne procesy biologiczne, w sposób ciągły. Nie 
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ma w nim żadnych ostrych, wyraźnie zazna-

czonych punktów zwrotnych, które by mogły 

stanowić naturalne granice okresów, lecz są 

tylko drobne, niepozorne przejścia, zmiany, 

których z dnia na dzień niepodobna nawet za-

uważyć, a które dopiero po dłuższym okresie 

czasu prowadzą do przekształcenia się całego 

obrazu. Najlepiej może tę sprawę wyjaśnią 

przykłady. Kto obserwował uważnie małe 

dziecko, ten przyzna, że niepodobna określić 

dokładnie chwili, w której dziecko zaczęło 

chodzić, a przecież umiejętność chodzenia jest 

cechą wybitną, łatwą do skonstatowania i 

zmieniającą zupełnie całe zachowanie się, cały 

tryb życia dziecka. Gdy patrzymy na dziecko 

półroczne i dwuletnie, różnica zachowania się, 

występująca właśnie dzięki umiejętności cho-

dzenia, bije wprost w oczy. Jednakże którego 

dnia, w jakiej chwili dziecko zaczęło chodzić, 

tego określić nie można, bo mamy tu do czy-

nienia z długim szeregiem drobnych, niepozor-

nie występujących zmian. Zrazu dziecko pod-

nosiło główkę i poruszało rączkami, potem 

zaczęło siadać, opierając się o poduszki, brzegi 

łóżeczka itp., potem w taki sam sposób zaczęło 

klękać, wstawać. Gdy już umiało stać, zaczęło 

wykonywać jakieś niezdecydowane ruchy nóż-

kami, których znaczenie i cel były zupełnie 

nieokreślone; z tych jednakże ruchów rozwinę-

ły się niepozornie ruchy już bardziej celowe, 

skoordynowane, dziecko zaczęło się posuwać, 

trzymając się silnie rączkami otaczających je 

przedmiotów. Potem zainteresowane czymś 

puszczało jedną rączkę, czasem obie, przewra-

cało się przy tym często, aż z tych właśnie prób 

wytworzyła się umiejętność chodzenia, biega-

nia, skakania itp. Jak widzimy, w tym bardzo 

pobieżnie przedstawionym szeregu rozwojo-

wym nie ma żadnej naturalnej granicy, szereg 

jest ciągły, zwarty, bez żadnych skoków gwał-

townych czy wyraźnych punktów zwrotnych. 

Jakiś podział można by przeprowadzić tylko na 

podstawie konwencji, umowy. Podobnie nie 

można oznaczyć momentu. od którego zaczyna 

się w życiu człowieka starość. Starzejemy się 

wszyscy i wszyscy znamy dobrze cechy staro-

ści, jak siwizna, zmarszczki, pochylona posta-

wa, drżenie rąk, drobny, niepewny krok itp. A 

jednak kiedy, którego dnia życia starość się 

zaczęła – oznaczyć nie potrafimy, bo i tu nie 

ma żadnej wyraźnej granicy, lecz przejście od-

bywa się w sposób ciągły, niepozorny na prze-

strzeni całych lat. Przecież ani pierwszy siwy 

włos, ani pierwsza zmarszczka, gdybyśmy na-

wet potrafili określić datę ich zjawienia się, nie 

są jeszcze dowodami starości. Każdy rozwój 

jest, jak widzimy, procesem ciągłym, bez 

gwałtownych i ostro się zaznaczających zmian 

i wobec tego nie ma potrzeby spierać się i wy-

silać na wyszukanie jakichś granic okresów, bo 

takich naturalnych granic wcale nie ma. Po-

dział rozwoju na okresy jest rzeczą umowy, a 

nie odzwierciedla żadnej obiektywnej rzeczy-

wistości. 

 

6. Opisując rozwój psychiczny, mógłbym przy-

jąć okresy drobne, np. co miesiąc lub co pół 

roku, i opowiadać, jak wygląda życie psy-

chiczne u dziecka miesięcznego, jak u dwu-

miesięcznego, porównywać, co się zmieniło w 

tym czasie itd. Przy ogólnym jednak przedsta-

wieniu rozwoju byłaby to zbyteczna dokład-

ność: ograniczę się zatem do podzielenia całe-

go rozwoju na sześć dużych faz. Przy tym po-

dziale opieram się głównie na poglądach psy-

chologa i pedagoga Tumlirz’a, który ze swej 

strony oparł się na wynikach badań wielu in-

nych uczonych. Główną zasadą podziału jest 
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odróżnienie okresów intensywnego rozwoju i 

okresów zwolnienia tempa rozwojowego, 

czym się już zajmowaliśmy. 

Podział całego okresu rozwoju przedstawia się 

następująco (zob. Tabela 1): 

I. faza, obejmująca czas od urodzenia do piąte-

go roku życia (0-5), to okres intensywnego 

rozwoju, który będziemy nazywać „wczesnym 

dzieciństwem”. 

II. faza, od 5-7 lat, to okres przejściowy, cha-

rakteryzujący się powolną zmianą zaintereso-

wań dziecka, okres zwolnienia tempa rozwo-

jowego, który nazwiemy „okresem pierwszego 

zastoju”. 

III. faza, od 7-11 lat, to znowu okres intensyw-

nego rozwoju psychicznego, który, ze względu 

na kierunek zainteresowań, nazwiemy „okre-

sem obiektywnym”. 

IV. faza, od 11-14 lat, stanowi okres przej-

ściowy, drugiego zastoju, tzw. „okres lub wiek 

przekory”. 

V. faza, od 14-17 lat, jest okresem intensywne-

go rozwoju, tzw. „okresem dojrzewania” i 

VI. faza, od 17-21 lat, to znowu okres przej-

ściowy, zwolnienia tempa rozwojowego, który 

ze względu na dokonywujące się przemiany 

psychiczne można nazwać „okresem harmoni-

zacji”. 

Po 21. roku życia okres rozwoju jest już za-

kończony, człowiek wchodzi w wiek dojrzały; 

wprawdzie i teraz odbywają się nieraz w jego 

psychice pewne przemiany i przekształcenia, 

jednakże w tempie z reguły bez porównania 

wolniejszym i wywołane jakimiś długo i upo-

rczywie działającymi bodźcami z zewnątrz. 

Fazy I, II i III wyodrębniają się wyraźnie od 

dalszych faz rozwojowych, które znowu. two-

rzą odrębną, dość zwartą całość. Możemy wo-

bec tego ująć wymienione pierwsze fazy od 

0-11 lat razem i nazwać je „okresem dzieciń-

stwa”, dalsze zaś trzy fazy od 11-21 lat rów-

nież połączyć w „okres młodości”. Rozwój w 

okresie dzieciństwa zdąża do wykształcenia 

prymitywnych funkcji psychicznych, jak spo-

strzegania, mówienia, pamięci w okresie mło-

dości zaś przebiega pod wyraźnym wpływem 

budzącego się i rozwijającego popędu płcio-

wego i zdąża do wykształcenia bogatego życia 

uczuciowego i związanych z nim wyższych 

funkcji intelektualnych.  

Wymienione fazy można naturalnie podzielić 

na mniejszą lub większą ilość drobniejszych 

okresów, zależnie od potrzeby badacza. 

7. Zanim przystąpię do omówienia poszcze-

gólnych faz, podam dla uniknięcia możliwych 

nieporozumień parę uwag ogólnych. Przede 

wszystkim musze z naciskiem zaznaczyć, że 

powyższy podział przedstawia tylko pewien 

Tabela 1 : Okresy rozwojowe 

Rozwój psychiczny 0-21 lat 

Dzieciństwo (0-11 lat) Młodość (11-21 lat) 

I. Wczesne 

dzieciństwo 

II. Pierwszy 

zastój 

III. Okres 

obiektywny 

IV. Wiek prze-

kory 

V. Dojrzewa-

nie 

VI. Okres 

harmonizacji 

0 - 5 5 - 7 7 - 11 11 - 14 14 - 17 17 - 21 
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bardzo ogólny schemat, a w życiu, w konkret-

nych wypadkach, zawsze będziemy konstato-

wać znaczne odchylenia nie tylko u poszcze-

gólnych osobników, ale i w całych grupach. 

Dziewczęta np. rozwijają się z reguły szybciej 

niż chłopcy. Różnice te można zauważyć już w 

fazie wczesnego dzieciństwa, gdyż dziewczyn-

ki zwykle o parę miesięcy wcześniej zaczynają 

chodzić i mówić. Wyraźniej występuje ta róż-

nica w okresie młodości, który u dziewcząt 

zaczyna się o jeden lub kilka lat wcześniej niż 

u chłopców. Można powiedzieć, że dziew-

czynki mają krótsze dzieciństwo niż chłopcy. 

Różnic tych w opisie nie uwzględniam, gdyż 

nie tylko płeć, ale i cały szereg innych czynni-

ków wywołuje znaczne odchylenia czasowe i 

jakościowe od podanego schematu; ściśle rzecz 

biorąc, u każdego osobnika przebiega rozwój 

psychiczny w odmienny, indywidualny sposób. 

Stworzenie zatem opisu, uwzględniającego 

wszystkie odchylenia, jest rzeczą niemożliwą, 

musimy zadowolić się więc tylko ogólnym 

schematycznym opisem, opartym na obserwa-

cji przede wszystkim młodzieży kształcącej się 

w szkołach średnich. Jakie zaś ten schemat ma 

znaczenie i jaki może przynieść pożytek, tą 

sprawą zajmę się w jednym z końcowych ustę-

pów rozprawki. 

W przedstawionym schemacie widzimy, że 

liczba 7 i jej wielokrotności odgrywają znaczną 

rolę. W 7-ym roku życia kończy się wczesne 

dzieciństwo i złączony z nim ściśle okres 

przejściowy, na rok 14-ty, tj. 7 pomnożone 

przez 2, przypada początek bardzo ważnego 

okresu dojrzewania. W 21. roku, tj. 7 pomno-

żone przez 3, kończy się cały okres rozwoju. 

Niektórzy uczeni dopatrują się w tym jakichś 

bezwiednych tradycji astrologicznych i z ironią 

mówią o potrzebie porzucenia mistyki liczb w 

empirycznej nauce o dziecku. Jednakże ironia 

nie jest tu bynajmniej uzasadniona; nie można 

przecież unikać liczby 7 dlatego tylko, że zaj-

mowała ona ongiś jakieś wyjątkowe stanowi-

sko w astrologii. Z drugiej strony również za-

chodzi możliwość, że dlatego tej właśnie licz-

bie przypisywano w dawnych czasach jakieś 

wyjątkowe znaczenie, ponieważ trafnie zauwa-

żono, że w życiu jednostki w tych właśnie la-

tach zachodzą ważniejsze przemiany i dopiero 

do tego słusznego spostrzeżenia doczepiono 

szereg fantastycznych spekulacji. W każdym 

razie liczbę 7 wprowadzamy do podziału nie z 

szacunku dla jakiejś mistycznej tradycji, lecz 

jedynie na podstawie bezstronnych obserwacji. 

 

8. Na koniec muszę jeszcze jasno i wyraźnie 

wyjaśnić znaczenie wprowadzonych tu nazw 

poszczególnych faz, pomimo że będę musiał 

częściowo powtarzać myśli wypowiedziane już 

powyżej, lecz zależy mi bardzo na uniknięciu 

na tym punkcie nieporozumień i na usunięciu 

możliwej wieloznaczności nazw. W długim, bo 

obejmującym zwykle jedną trzecią część całe-

go życia ludzkiego okresie rozwoju występują 

trzy zmieniające się cechy osobnika, mianowi-

cie wiek, zjawiska psychiczne i właściwości 

fizyczne. Cechy te, pozostające niewątpliwie w 

pewnym związku między sobą, zależą jednak 

także w dużej mierze od odrębnych warunków 

tak, że ich wzajemna łączność nie jest zupełna. 

Przeciwnie każda z nich może się zmieniać 

sama, nie pociągając za sobą odpowiedniej 

zmiany pozostałych. Np. jak to wszyscy wie-

my, wiek dziecka nie decyduje jeszcze ani o 

stopniu rozwoju psychicznego, ani fizycznego; 

niektóre dzieci dwuletnie mówią już i chodzą 

całkiem dobrze, podczas gdy inne w tym sa-

mym wieku zaczynają zaledwie uczyć się tych 
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funkcji. Podobnie nawet kilka tylko dni prze-

żytych w nowym otoczeniu może pchnąć roz-

wój umysłowy dziecka dalej naprzód niż kilka 

miesięcy spędzonych w dobrze znanym, mono-

tonnym otoczeniu. Pogląd o ścisłej zależności 

rozwoju od wieku, przyjmowany niejako mil-

cząco w wielu pracach w dziedzinie psycholo-

gii dziecka jest mylny; ilość przeżytych mie-

sięcy czy lat jest tylko jednym z wielu czynni-

ków wpływających na rozwój psychiczny i 

wcale nie najważniejszym. Podobnie i stan fi-

zyczny nie decyduje jeszcze o stopniu rozwoju 

psychicznego, jak to mylnie, zwłaszcza w ko-

łach lekarskich, często się przyjmuje. Obie te 

linie rozwojowe człowieka oddziaływują 

wprawdzie na siebie i to w znacznym stopniu, 

intensywniej nawet niż wiek, jednakże nie 

przebiegają dokładnie równolegle, lecz wielkie 

odchylenia są na porządku dziennym. Dzieci 

chore, przebywające wskutek leżenia w łó-

żeczku więcej w otoczeniu książek i obcujące 

tylko z dorosłymi, prześcigają często stopniem 

inteligencji swych rówieśników, oddających 

się tylko hałaśliwym zabawom dziecinnym. 

Często też się zdarza, że jakiś chłopak np. 

15-letni, dobrze fizycznie rozwinięty, silny i 

tęgi, jest pod względem rozwoju swego życia 

uczuciowego znacznie opóźniony, czyli, jak to 

potocznie określamy, jest „jeszcze bardzo 

dziecinny”. 

Wobec częściowej niezależności trzech wy-

mienionych cech jest rzeczą jasną, że podział 

okresu rozwoju według jednej z nich nie okre-

śla jeszcze stanu pozostałych; a na tym tle wła-

śnie jest bardzo wiele nieporozumień i nie-

zgodności nawet wśród uczonych i na tym tle 

zaznacza się bardzo często wieloznaczność 

omawianych nazw okresów. Źródłem wielo-

znaczności jest przede wszystkim błędne łą-

czenie i mieszanie tych różnych i odrębnych 

cech. Gdy mówimy np., że jakiś chłopiec jest 

w okresie przekory, może to powiedzenie zna-

czyć albo że liczy 11 do 14 lat, albo że wyka-

zuje pewne charakterystyczne cechy psychicz-

ne tego okresu, albo też w końcu, że zachodzą 

w nim określone zmiany fizjologiczne, przygo-

towujące okres fizycznego dojrzewania. Po-

nieważ, jak to wiemy, te cechy często nie idą z 

sobą w parze, przeto bez dokładnego ustalenia 

znaczenia nazwy „okres przekory” trudno bę-

dzie uniknąć różnych a niezgodnych interpre-

tacji tego zdania. Musimy więc wyraźnie spra-

wę postawić i zdecydować, czy tymi nazwami 

chcemy oznaczać lata, czy też pewne zespoły 

zmian fizycznych czy psychicznych. Najpro-

ściej byłoby przyjąć znaczenie czasowe tego 

rodzaju, że np. okres wczesnego dzieciństwa 

oznaczałby lata od 0-5; mielibyśmy wtedy do 

czynienia z cechą łatwo uchwytną, jednakże 

osobne określenia nie miałyby racji bytu, gdyż 

dla podania wieku nie potrzeba osobnych, spe-

cjalnych nazw; określenia liczbowe lat zupeł-

nie wystarczają i są znacznie dokładniejsze. 

Ponieważ zaś chodzi nam o opis rozwoju psy-

chicznego, wobec tego musimy przyjąć za pod-

stawę cechy psychiczne i przy ich pomocy zde-

finiować poszczególne nazwy. A wiec okres 

np. wczesnego dzieciństwa nie oznacza pewnej 

w przybliżeniu określonej liczby lat, ani pew-

nego zespołu cech fizycznych osobnika, lecz 

pewien stan organizacji psychicznej, który u 

pewnych jednostek może trwać dłużej, u in-

nych krócej. Nie można przy tym przemilczeć 

faktu, że stosowanie tak rozumianych określeń 

stopnia rozwoju psychicznego jest niekiedy 

bardzo trudne. Zjawiska psychiczne są bowiem 

trudno dostępne badaniu, krótkotrwałe, nie-

uchwytne i niewątpliwie łatwiej jest zajrzeć do 
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metryki i określić wiek życia, aniżeli podać 

trafną nazwę stopnia rozwoju psychicznego. 

Należy więc posługiwać się tymi nazwami 

bardzo ostrożnie, a w wypadkach wątpliwych 

należy raczej wstrzymać się ód określania lub 

zwrócić się o pomoc do fachowego psychologa 

i pedagoga. Jednakże te określenia są ważniej-

sze także dla praktyki życiowej niż sama zna-

jomość wieku fizycznego, gdyż np. do szkoły 

powinno się zasadniczo posyłać dzieci dopiero 

wtedy, gdy osiągną pewien stopień rozwoju 

intelektualnego, nie dzieci w określonym wie-

ku, gdyż wiek sam jeszcze nie wystarcza. Przy 

posługiwaniu się podanymi powyżej nazwami 

pożyteczną jest jednak rzeczą przytaczanie i 

wieku danej jednostki, gdyż w ten sposób 

można się od razu przez porównanie z normal-

nym wiekiem, w którym zwykle dana faza 

rozwoju psychicznego występuje, zorientować, 

czy rozwój ma przebieg normalny, czy też mo-

że dziecko, o które w danym wypadku chodzi, 

jest opóźnione w rozwoju lub też przedwcze-

śnie rozwinięte. A nadto wobec braku ogólnie 

przyjętego podziału rozwoju psychicznego 

podanie wieku zmniejszy w pewnej mierze 

możliwość nieporozumień. 

 

 



 

III. Opis okresu dzieciństwa 

1. Punkt wyjścia rozwoju psychicznego. 2. Zasadnicza cecha charakterystyczna wczesnego dzieciństwa. 3. 

Egocentryzm i obraz świata zewnętrznego. 4. Życie emocjonalne i postępowanie dziecka. 5. Uwagi pedago-
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styczna okresu obiektywnego. 8. Inne cechy tego okresu. 9. Stosunek dziecka do starszych i uwagi ogólne o 

okresie obiektywnym. 

1. Przechodzimy wreszcie do krótkiego opisu 

poszczególnych okresów rozwoju. Punktem 

wyjścia całego rozwoju psychicznego jest, jak 

ogólnie przyjmujemy, zupełna pustka psy-

chiczna; u noworodka żadne świadome zjawi-

ska psychiczne jeszcze nie zachodzą. Maleńka 

istotka w czasie swego życia płodowego i po 

urodzeniu jest pogrążona w głębokim śnie, bez 

żadnych marzeń sennych. Sen ten przerywają 

od czasu do czasu w pierwszych tygodniach po 

urodzeniu dziecka tylko zjawiska natury emo-

cjonalnej, lecz prawdopodobnie nieokreślone, 

bezprzedmiotowe, jak głód, ból itp. To są 

pierwsze przebłyski życia psychicznego i one 

to powodują budzenie się dziecka. W ten spo-

sób głęboki sen zaczynają przeplatać okresy 

jawy, zrazu jednak bardzo krótkie i zapewne 

mało różniące się od snu. W czasie tych okre-

sów jawy ze wszystkich stron uderzają najroz-

maitsze podniety fizyczne na słabiutkie organa 

zmysłowe dziecka. wywołujące chaos niewy-

raźnych, niezróżnicowanych wrażeń zmysło-

wych. Lecz ta mglista zjawa świata zewnętrz-

nego trwa za każdym razem krótko i dziecię 

znów zapada w sen. Z czasem powoli przerwy 

w śnie stają się dłuższe, chaos wrażeń zaczyna 

się układać i porządkować, stan emocjonalny 

nabiera wyrazistości i zaczyna skierowywać się 

już na określone przedmioty; życie psychiczne 

zaczyna płynąć tym wąziutkim zrazu strumy-

kiem. Jeśli ten opis jest zgodny z rzeczywisto-

ścią, możemy scharakteryzować pierwsze 

chwile życia psychicznego jako budzenie się ze 

snu. Jednakie cały ten opis polega tylko na 

przypuszczeniach i domysłach. Jak jest na-

prawdę, tego nie wiemy, bo niemowlę nic nam 

powiedzieć nie potrafi, a w późniejszym wieku 

człowiek już tych pierwszych dni tycia nie pa-

mięta. Empirycznie wiec zbadać życia psy-

chicznego niemowląt nie możemy; nasze do-

mysły wchodzą poniekąd w zakres metafizyki. 

Można więc sobie myśleć, że już wtedy, w 

pierwszych dniach na ziemi spędzanych jest 

jakieś życie psychiczne, przyniesione gdzieś z 

zaświatów, że w tym śnie głębokim przesuwają 

się przez psychikę dziecka jakieś piękne ma-

rzenia senne; przecież niemowlę nieraz przez 

sen się uśmiecha. Wedle ludowych wierzeń 

japońskich dziecko po urodzeniu pamięta i 

wspomina swe poprzednie istnienie i dopiero z 

czasem, w pierwszych latach życia, zaciera się 

ono w pamięci. Jednakże jest to tylko poezja – 

jak jest w rzeczywistości, tego nie wiemy. W 

każdym razie wobec nieukończonego rozwoju 

centrów nerwowych i wobec braku objawów 

zewnętrznych towarzyszących stale zjawiskom 

psychicznym u człowieka dorosłego, musimy 

stwierdzić, że dziecko po urodzeniu nie prze-

żywa jeszcze zjawisk psychicznych tego rodza-

ju; jakie występują w późniejszym wieku. W 

tym znaczeniu mamy do czynienia z zupełną 

pustką psychiczną: Powolne budzenie się z 

głębokiego snu rozpoczyna pierwszy okres ży-

cia psychicznego, fazę najintensywniejszego 
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rozwoju, w której zachodzą zmiany graniczące 

wprost z cudownością. Karol Buhler podkre-

ślając wielkość tych zmian, powiada, że dziec-

ko przychodzi na świat zupełnie bierne, znacz-

nie bardziej niedołężne ni jakiekolwiek zwie-

rzę. W kilka lat później mamy na miejsce tego 

bezradnego i niedoskonałego stworzonka istotę 

o bogatym życiu psychicznym, przewyższającą 

już pod tym względem wszystkie zwierzęta. 

Dziecko kilkuletnie umie już przecie mówić, 

mową ludzką, wydaje sądy, wysnuwa wnioski, 

ma pewien, prymitywny wprawdzie, ale wła-

sny pogląd na świat, uświadamia sobie już ja-

koś różnicę między dobrem a złem, prawdą a 

fałszem, pięknem a brzydotą; tego wszystkiego 

zaś żadne zwierze nie potrafi. Bryłka plazmy 

staje się w przeciągu kilku zaledwie lat czło-

wiekiem, co jest niewątpliwie przemianą 

ogromną, wprost cudowną. 

 

2. Przypatrzmy się teraz bliżej tym zmianom, 

zachodzącym w okresie wczesnego dzieciń-

stwa. Opisując je będę się starał wybrać cechy 

najważniejsze, charakterystyczne dla tego 

okresu. Nawiasowo dodam, że pierwsze lata 

życia dziecka są najlepiej znaną fazą rozwoju 

psychicznego i stanowią od dawna przedmiot 

wielu skrupulatnych badań. Istnieje niezliczona 

ilość prac, osobne podręczniki, a nawet osobne 

oddziały w instytutach psychologicznych, po-

święcone wyłącznie studiom nad psychiką ma-

łego dziecka. W niniejszej krótkiej rozprawie 

nie mogę podawać szczegółowych opisów. Kto 

chciałby się dokładniej z tym najważniejszym 

może okresem rozwoju psychicznego zapo-

znać, znajdzie wiele cennych wiadomości oraz 

informacji bibliograficznych w jednym z pod-

ręczników psychologii dziecka, których do-

kładne tytuły podaję na końcu rozprawy. 

Gdy obserwujemy dziecko w okresie wczesne-

go dzieciństwa, zauważymy z łatwością, że 

większość czynności, jakie ono wykonywa, 

jego ruchy, dźwięki, jakie wypowiada lub wy-

krzykuje, jego mówienie, pytania itp. są prze-

ważnie jakby bezcelowe. Np. w pewnym wie-

ku dziecko zabawia się w ten sposób, że rzuca 

z widoczną przyjemnością jakiekolwiek 

przedmioty na ziemię i natychmiast wyciąga 

po nie rączkę; gdy mu ktoś z otoczenia ten 

przedmiot, który, jakby się mogło wydawać, 

dziecko chciało mieć, poda, rzuca je momen-

talnie znowu i chętnie będzie tę zabawę kilka-

naście razy z rzędu powtarzało. Widoczną jest 

rzeczą, że przy tym rzucaniu dziecku nie cho-

dzi o usunięcie przedmiotu, lecz sama czyn-

ność rzucania sprawia mu przyjemność. Po-

dobnie gaworzy, wypowiada jakieś zgłoski, 

wykrzykuje coś, bynajmniej nie w tym celu, by 

się z kimkolwiek skomunikować. Dziecko już 

starsze podobnie coś mówi, choć właściwie nic 

ma nic do powiedzenia, zanudza dorosłych 

pytaniami, lecz przeważnie nie zależy mu wca-

le na tym, o co się pyta, gdyż zadowala się byle 

jaką odpowiedzią, a często nawet na odpo-

wiedź nie czeka. W tym bezcelowym powta-

rzaniu pewnych czynności uwydatnia się 

ogromna różnica między dzieckiem a doro-

słym, którego wszystkie czynności mają z re-

guły jakiś cel określony, do czegoś zmierzają. 

Tu te czynności są wykonywane d1a nich sa-

mych, dziecko nie chce niczego przy ich po-

mocy osiągnąć, lecz cieszy się nimi, znajduje 

przyjemność w rzucaniu, w wypowiadaniu czy 

w wykrzykiwaniu pewnych zgłosek, w pytaniu 

itd. Tego rodzaju czynności nazywamy „ćwi-

czeniem się”, a celem tych ćwiczeń, naturalnie 

nieświadomym, bo dziecko sobie z niego 

sprawy nie zdaje, jest opanowanie pewnych 
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ruchów, wytworzenie pewnych form, schema-

tów psychicznych, którymi później, w całym 

swym życiu będzie się posługiwało. Ciągłe 

ćwiczenie się jest cechą charakterystyczną 

pierwszego okresu. W ćwiczeniach dziecka 

chodzi tylko o stronę zewnętrzną, formalną, a 

nie o zawartość tych wytwarzanych dopiero 

form, o treść, jaka się w nich mieści. 

 

3. Z tym ustawicznym ćwiczeniem się dziecka 

łączą się ściśle inne cechy tego okresu. I tak, 

dziecko zajęte ćwiczeniem się, zajmuje się 

właściwie tylko samym sobą; ono samo jest 

główną osią własnych zainteresowań i zajęć, 

wszystko zaś inne jest dla niego mniej lub wię-

cej obojętne. Cechę tę nazywamy egocentry-

zmem dziecka. I wskutek tego świat zewnętrz-

ny, cała otaczająca dziecko rzeczywistość, ma-

ło je interesuje. Dziecko nic jest ciekawe ani 

też nie zależy mu na tym, by dokładnie poznać, 

jak ten świat wygląda, jak jest zbudowany i 

urządzony. Rzeczywistością zajmuje się dziec-

ko o tyle, o ile dostarcza mu ona materiału do 

ćwiczeń; poza tym jakiejś chęci poznania, dą-

żenia do wiedzy, cc dziecka nie ma. Wątpliwą 

jest nawet sprawa, jak się świat zewnętrzny 

dziecku przedstawia, czy wywołuje w nim ta-

kie same wrażenia zmysłowe i przedstawienia 

spostrzegawcze jak u dorosłych, czy też ma 

wygląd jakiś odmienny? Badania eksperymen-

talne nad dziećmi wykazały, że wrażliwość 

zmysłowa dziecka jest kilka razy mniejsza niż 

dorosłego; dziecko nie odróżnia jeszcze tylu 

barw, jasności, dźwięków, woni itp., ile my 

odróżniamy. Jego spostrzeżenia są znacznie 

uboższe, co nas zresztą nie dziwi, gdyż o ilo-

ściowej różnicy miedzy psychiką dziecka a 

dorosłego jesteśmy z góry przekonani. Niektó-

rzy jednak uczeni twierdzą nadto, że dziecko 

nie posiada jeszcze wyraźnych przedstawień 

spostrzegawczych, lecz tylko przedstawienia 

tak zw. „ejdetyczne”, to znaczy widzi przed-

mioty je otaczające, lecz równocześnie może 

widzieć i przedmioty, które poprzednio widzia-

ło, a których w danej chwili w polu widzenia 

już nie ma. Tego rodzaju zdolności ejdetyczne 

w ciągu lat dalszego rozwoju zanikają i wśród 

dorosłych są już bardzo rzadkie. Ejdetyk doro-

sły może, przypatrzywszy się nawet nie bardzo 

dokładnie jakiemuś skomplikowanemu obra-

zowi, wywołać sobie później ten obraz na do-

wolnym tle i będzie go widział i opisywał tak 

dobrze, jak gdyby prawdziwy rzeczywisty ob-

raz przed nim się znajdował. Z tych przedsta-

wień ejdetycznych, które u wszystkich dzieci 

mają występować, dopiero powoli wyodrębnia-

ją się przedstawienia spostrzegawcze i odtwór-

cze czyli pamięciowe. Wprawdzie cała ta kwe-

stia ejdetyzmu nie jest jeszcze dostatecznie 

wyjaśniona i słuszność powyżej przedstawio-

nej teorii pozostaje pod znakiem zapytania, w 

każdym razie jednak istnienie różnic także ja-

kościowych między spostrzeganiem u dzieci i 

u dorosłych, jest bardzo prawdopodobne. Do-

piero właśnie w ciągu omawianego okresu 

rozwoju zdolności spostrzegawcze rozwijają 

się i obraz świata zewnętrznego upodabnia się 

coraz bardziej do tego obrazu, jaki mają doro-

śli. 

Brak zainteresowania rzeczywistym światem 

zewnętrznym objawia się w sferze intelektual-

nej dziecka zamiłowaniem do bajek. Dziecko 

wchłania chciwie opowiadane mu bajki i 

przyjmuje je za prawdę. Nie troszczy się ani 

nawet może nie chce odróżniać szczegółów 

prawdziwych od wymyślonych i przenosząc te 

ostatnie nad szarą rzeczywistość, żyje w świe-

cie fantastycznym, w świecie bajki. Chatka, 
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widziana w lesie, to domek czarownicy, w du-

żym piecu, stojącym w kącie pokoju, mieszka-

ją jakieś istotki albo groźne, albo też mile, 

usłużne, zależnie od treści opowiadań osób 

starszych. Krzesło może być lokomotywą albo 

powozem, a lalki to istoty żywe, bardzo nawet 

podobne do ich właścicielek. Tego rodzaju 

przykładów można podać wiele; dowodzą one, 

że świat dziecka jest bardzo różny od naszego, 

w którym stale się obracamy, i dlatego tak czę-

sto nie możemy dziecka zrozumieć i jego my-

śli; obawy, zachowanie się są nieraz dla nas 

niejasne. 

 

4. W związku z egocentryzmem dziecka przed-

stawia się jego życie emocjonalne bardzo ubo-

go. Z uczuć występują przeważnie tylko uczu-

cia fizyczne niższego rzędu, odnoszące się do 

„ja” fizycznego; a wiec kompleksy uczuciowe, 

jak głód; nasycenie" złość wskutek przeszkód 

w realizacji jakichś zachcianek itp. Uczuć wyż-

szych, których cała ogromna skala zabarwia 

życie psychiczne dorosłego; prawie zupełnie 

nie zna: Dziecko np. oswaja się nader łatwo z 

nowym otoczeniem i nie tęskni wcale za do-

mem. Miłości rodziców także zaobserwować 

nie można, zastąpić ich może bowiem każda 

obca osoba i byle się z dzieckiem łagodnie ob-

chodziła; zdobędzie sobie łatwo jego zaufanie i 

przywiązanie, jakimi poprzednio cieszyli się 

rodzice. Nikłość życia uczuciowego wydaje się 

nam zupełnie racjonalną, „ekonomiczną”, jeże-

li się można tak wyrazić, gdy uwzględnimy 

główne zadanie tego okresu, jakim jest wytwo-

rzenie, zasadniczych form intelektualnych. W 

tym procesie rozwojowym wysoko rozwinięte 

życie uczuciowe stanowiłoby niewątpliwie 

przeszkodę. Podobnie. jak uczucia, tak i pra-

gnienia dziecka są proste, nie skomplikowane, 

odnoszą się głównie do sfery fizycznej a nadto 

są nietrwałe. Dziecko rezygnuje ze swych za-

chcianek stosunkowo łatwo i szybko o nich 

zapomina: Wiemy wszyscy, jak nietrudno jest 

dziecko „zagadać”, odwrócić jego uwagę i 

podsunąć; mu do zabawy na miejsce upragnio-

nych jakieś inne przedmioty. Jedną z przyczyn 

tego zjawiska jest wielka podatność na wszel-

kiego rodzaju sugestie płynące z otoczenia. 

Egocentryzm dziecka zaznacza się również 

wyraźnie w sferze woli i działania. Zachowa-

niem się dziecka nie kieruje w najmniejszej 

mierze namysł ani rozwaga. O postanowie-

niach u dziecka w tym okresie mówić nie moż-

na; dziecko działa wyłącznie pod wpływem 

chwilowych impulsów i nie zna żadnych ha-

mulców wewnętrznych, które by te impulsy 

mogły powstrzymać. Lada więc zawsze zupeł-

nego spełniania swych życzeń bez reszty; 

sprzeciwianie się otwarte wywołuje już nawet 

w pierwszym roku życia wybuchy złości i 

gniewu. W swym nieposkromionym dążeniu 

do realizowania wszystkich, choćby najdzi-

waczniejszych zachcianek, staje się często 

bożkiem i tyranem swego otoczenia, toteż roz-

sądne kierowanie dzieckiem w tym okresie bez 

posługiwania się groźbami i karami, które są 

zwykle bezużyteczne a często nawet szkodli-

we, lecz przez usuwanie drażniących bodźców, 

wymaga wiele umiejętności i cierpliwości. Te 

cechy dzieciństwa, tzw. „infantylne”, utrzymu-

ją się zresztą u niektórych osób, zwłaszcza ob-

darzonych zdolnościami i zamiłowaniami arty-

stycznymi, przez całe życie. Uporczywość w 

dążeniu do zaspokojenia swych zachcianek 

wpływa dodatnio na rozwój intelektualny, 

wzbudzając niekiedy prymitywne, rozumowa-

nia, kombinacje i podstępy. Znakomity, współ-

czesny psycholog amerykański J. B. Watson, 
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porównując zachowanie się rocznej małpki z 

zachowaniem się dziecka w tymże wieku, 

opowiada, że mała małpka, chcąc uzyskać od 

rodziców pożywienie, a nie mogąc im przemo-

cą go odebrać, gdyż jest fizycznie słabsza, 

ucieka się często do podstępu. Ukrywszy się 

mianowicie w jakimś kąciku, zaczyna głośno 

krzyczeć i rzucać się tak, jak gdyby ktoś na nią 

napadł. Rodzice, słysząc te krzyki, zostawiają 

swe jedzenie i biegną na ratunek, tymczasem 

nasza małpka, korzystając z oddalenia się ro-

dziców, kradnie pożywienie, biorąc, ile tylko 

może. Do takiego podstępu zdolne byłoby, 

zdaniem Watsona, dopiero jakieś 6-letnie 

dziecko. Jednakże ta opinia Watsona o niższo-

ści dziecka wydaje mi się nietrafną. Sam bo-

wiem obserwowałem analogiczne podstępy u 

dziecka 11-miesięcznego. Dziecko to, umiejące 

już dobrze raczkować i trochę nawet chodzić, 

nie chętnie przebywało w swej „klateczce” z 

poręczami, do której rodzice je wstawiali. Wo-

lało poruszać się swobodnie w pokoju. Płacz i 

krzyki okazały się bezskuteczne i wobec tego 

dziecko, nie zaniedbując wprawdzie także i 

tych środków, uciekło się już do podstępu. Za-

uważyło mianowicie, że rodzice wyjmowali je 

z zagrody, ilekroć sygnalizowało potrzebę fi-

zyczną. Wobec tego, gdy miało już dość sie-

dzenia w klatce, oznajmiało z poważną minką 

swą potrzebę i dopiero wyjęte z klatki wybu-

chało radosnym śmiechem i usiłowało jak naj-

szybciej oddalić się od rodziców. Podstęp, jak 

widzimy, wcale nie gorszy od podstępu rocznej 

małpki. 

 

5. Tak się przedstawiają w zarysie główne ce-

chy charakterystyczne wczesnego dzieciństwa. 

Ze względu na ciasne ramy wstrzymuję się w 

niniejszej rozprawce od wszelkich uwag i 

wskazań pedagogicznych, tym bardziej że i 

dzisiejsza nauka niewiele ich jeszcze podać 

może. Jednakże w tym miejscu musze stać się 

obrońcą małych dzieci i zwrócić uwagę na ko-

nieczność łagodnego, choć konsekwentnego 

postępowania z nimi. System nerwowy dziecka 

w tym okresie dopiero się rozwija i jest wsku-

tek tego ogromnie wrażliwy na wszelkie urazy, 

które pozostawiają po sobie często trwałe śla-

dy. Przeżycia, jakie u dorosłego przemijają bez 

żadnych złych skutków, u dziecka pociągnąć 

mogą za sobą fatalne następstwa. Nieostrożni 

wychowawcy przygotowują nieraz swym nie-

oględnym postępowaniem podłoże pod poważ-

ne choroby nerwowe; oni to właśnie stwarzają, 

co prawda bezwiednie, jednostki nerwowe, 

przeczulone, lękliwe i niezdolne do czekającej 

je ciężkiej walki o byt. Na wychowawcach cią-

ży wielka odpowiedzialność, z czego powinni 

sobie zdawać dokładnie sprawę. Szkodliwe na 

ogół jest przede wszystkim stosowanie ostrych 

kar fizycznych, następnie tak obecnie rozpo-

wszechnione straszenie dzieci jakimiś zmyślo-

nymi opowiadaniami o kominiarzu, który po-

rywa niegrzeczne dzieci itp. Dziecko nie boi 

się z natury niczego prócz gwałtownych hała-

sów i utraty równowagi; wszystkie inne obawy 

dzieci są już produktem szkodliwej działalno-

ści wychowawczej. Unikać należy również 

dostarczania dziecku zbyt wielkiej ilości no-

wych wrażeń. Nie powinno się obsypywać 

dzieci zabawkami, prowadzić na przedstawie-

nia teatralne, kinematograficzne itp., nie należy 

zabawiać ustawicznie, bo to wszystko wpływa 

na dziecko ujemnie. Dziecko powinno wzra-

stać w atmosferze cichej, spokojnej, bez żad-

nych gwałtownych wzruszeń i zmian, pozo-

stawiane wiele sobie samemu. Ponieważ dziś 

nauka nie poznała jeszcze prawie wcale działa-
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nia wychowawczego całego szeregu czynni-

ków, dlatego lepiej jest za wiele nie „wycho-

wywać”, lecz chroniąc jak najpilniej dziecko 

od wszelkich uszkodzeń; ograniczyć swą inge-

rencje czynną do koniecznego minimum, a 

resztę pozostawić samej naturze. Wychowawca 

powinien w tym okresie troszczyć się przede 

wszystkim o należyty, normalny rozwój fizyczny 

dziecka i usuwać wszelkie możliwości urazów 

nerwowych. 

 

6. Reasumując powyższe uwagi o pierwszym 

okresie rozwojowym, podkreślam, że wczesne 

dzieciństwo jest okresem ćwiczenia się z wy-

raźnie występującym egocentryzmem. Wszyst-

kie inne cechy pozostają w najściślejszym 

związku z wymienionymi właściwościami. 

Rezultatem rozwoju w tym okresie jest przede 

wszystkim opanowanie podstawowych ruchów 

i rozwinięcie zasadniczych funkcji intelektual-

nych, to jest spostrzegania, mówienia i myśle-

nia oraz pamięci. Po mniej więcej 5-ciu latach 

zadania pierwszego okresu są już z grubsza 

wypełnione, pewne formy czy schematy psy-

chiczne są już gotowe. Dziecko wchodzi obec-

nie w dwuletni okres przejściowy, okres 

„pierwszego zastoju”. Ta faza rozwojowa nie 

ma swego wyraźnego oblicza, gdyż przejście z 

jednego okresu rozwojowego w drugi odbywa 

się powoli i zachodzące zmiany są prawie nie-

dostrzegalne. Dotychczasowe zainteresowania 

nieznacznie gasną; ulubione dotychczas zaba-

wy przestają dziecku sprawiać przyjemność 

nowe zainteresowania jeszcze wyraźnie się nie 

zaznaczają, choć już niekiedy można je zaob-

serwować podobnie jak i dawne upodobania, 

które od czasu do czasu jak gdyby jakaś fala 

powrotna się zjawiają. Obserwowałem np. jak 

dziewczynka sześcioletnia z przyjemnością 

bawiła się grzechotką, przeznaczoną dla cał-

kiem małych dzieci. Jednakże te nawroty są 

krótkotrwałe; następnego dnia grzechotka po-

szła znowu w kąt i dziewczynką na nią już na-

wet spojrzeć nie chciała. Na ogół dziecko w 

tym okresie przejściowym nudzi się, trudno je 

zabawić i zająć czymkolwiek. Nudząc się sa-

mo, nudzi i drugich, jest kapryśne i uciążliwe 

dla otoczenia. Ten okres przejściowy, pozba-

wiony jakichś wybitnych cech charaktery-

stycznych, wykazuje znaczne zwolnienie tem-

pa rozwojowego. Zdolności, które w poprzed-

nim okresie bardzo intensywnie, niejako z dnia 

na dzień wzrastały, obecnie zmieniają się tylko 

powoli i nieznacznie, jest to bowiem okres jak 

gdyby wypoczynku i zbierania sił do dalszego 

skoku Przy końcu tego okresu dziecko zaczyna 

zwykle uczęszczać do szkoły, przechodząc 

dzięki temu w zupełnie nowe środowisko. Fakt 

powyższy częściowej zmiany otoczenia wpły-

wa zwykle na skrócenie fazy przejściowej i 

przyśpiesza początek następnego, okresu. Jed-

nakże nie należy sądzić; że fakt wstąpienia do 

szkoły jest przyczyną, wywołującą nowy okres 

rozwojowy U dziecka nie posyłanego do szko-

ły, nowy okres też by nadszedł, może nieco 

później; ale musiałby nadejść, gdyż każdy 

okres dalszy jest koniecznym następstwem po-

przedzającego. Gdy zadania jednego okresu są 

spełnione, rozwój po krótkiej przerwie toczy 

się dalej. 

 

7. Dziecko wchodzi teraz w okres obiektywny, 

w którym występuje zasadnicza zmiana zainte-

resowań, pociągająca za sobą zmianę szeregu 

innych właściwości psychicznych. Dziecko 

zajęte dotychczas ćwiczeniem się, zaintereso-

wane jedynie swą własną osobą, wykształciło 

już pewne intelektualne formy psychiczne, ale 
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formy te są na razie puste. Trzeba wiec teraz 

wypełnić je jakąś treścią i wobec tego zaintere-

sowania dziecka zmieniają zupełnie swój kie-

runek; z własnej osoby, ze stanowiska egocen-

tryzmu, przenoszą się na zewnątrz, na otacza-

jący świat. Rzeczywistość, świat obiektywny 

zaczynają wyłącznie zaprzątać umysł dziecka i 

przedstawiają mu się niezwykle interesująco. 

Dziecko pragnie teraz poznać jak najwięcej 

najrozmaitszych przedmiotów. Zaczynają się 

wiec wyprawy po tajemniczych zakątkach i 

skrytkach domowych, wycieczki po ptasie 

gniazda, na łąki, nad rzekę, wystawanie w 

niemym podziwie przed wystawami sklepo-

wymi, kolekcjonowanie różnorodnych przed-

miotów. Kieszenie chłopaka w tym okresie 

rozwoju są prawdziwym magazynem, pełnym 

przeróżnych skarbów. Czego tam nie ma: i 

kamyczki barwne lub dziwnego kształtu, mu-

szelki, blaszki, sznurki, druty, znaczki poczto-

we, ołówki, kreda itp. Wszystkie te rzeczy są 

albo cennymi obiektami, zasługującymi na 

bliższe zbadanie, albo bardzo pożytecznymi 

narzędziami do „pracy” lub zabawy. Przy ko-

lekcjonowaniu dzieci nie kierują się ani namy-

słem, ani planem; zbierają najrozmaitsze 

przedmioty według swej chwilowej fantazji lub 

naśladując kolegów. Zbierają wiec motyle, 

owady, minerały, kasztany, znaczki pocztowe, 

pióra itp., przy czym niekiedy dochodzą do 

bardzo gruntownych wiadomości w danych 

dziedzinach. Np. znaczki pocztowe niekiedy 

tak dobrze rozpoznają, że już z okazanego rąb-

ka potrafią trafnie określić, z jakiego państwa 

pochodzi i jakiego rodzaju jest dany znaczek. 

Przy tym żywiołowym dążeniu do poznania, 

które często daje się w domu przykro odczu-

wać, dziecko psuje i niszczy wszystko, co mu 

wpadnie w ręce, gdyż chce zobaczyć, jak to „w 

środku” wygląda. W tej całej działalności po-

znawczej dziecka łatwo jednak zauważyć 

szczegół, stanowiący wybitną różnicę w po-

równaniu z zachowaniem się dorosłych, mia-

nowicie brak wszelkiego wartościowania. U 

człowieka dorosłego prawie równocześnie ze 

spostrzeżeniem występuje sąd o wartości da-

nego przedmiotu i ten sąd warunkuje dalsze 

ustosunkowanie się tymczasem dziecko ani nie 

umie, ani nie stara się o określenie wartości. 

Ono ogląda, zbiera, gromadzi najrozmaitsze 

przedmioty, cenne i zupełnie bezwartościowe z 

równym zapałem. Wszystko je ciekawi, 

wszystko jest godne uwagi. 

Świat fantastyczny bajek i symboli, w którym 

dziecko żyło w pierwszym okresie rozwojo-

wym, przekształca się i zwolna zanika. Obec-

nie nie wierzy już tak łatwo w to wszystko, co 

mu starsi opowiadają; nadszedł już czas dema-

skowania św. Mikołaja, podpatrywania rodzi-

ców, którzy wieczorem przygotowują drzewko 

Bożego Narodzenia, czas, gdy dziecko, nie 

odrzucając jeszcze prawdziwości bajek, nie 

wierzy jednak, by one mogły się rozgrywać w 

jego otoczeniu, lecz przenosi je gdzieś daleko, 

za morze, w jakieś nieznane i niedostępne kra-

iny. Powoli jednak te fantastyczne historie 

przestają je interesować, a na ich miejsce 

wchodzą opisy przygód, podróży i odkryć. Dą-

żenie do poznania rzeczywistości panuje bez-

spornie w całym życiu psychicznym w okresie 

obiektywnym, jednakże, dla uniknięcia niepo-

rozumień, muszę podkreślić, że dziecko intere-

suje się jedynie przedmiotami rzeczywistymi, 

danymi w doświadczeniu zmysłowym. Wiedza 

książkowa nie pociąga go wcale, jest zbyt ode-

rwana i monotonna, łatwo nudzi i nuży. Dzięki 

zajęciu się światem zewnętrznym rozwijają się 

silnie odpowiednie zdolności intelektualne, jak 



OPIS OKRESU DZIECIŃSTWA  21 

spostrzegawczość, pamięć, inteligencja prak-

tyczna i zdolność myślenia; jednakże tylko od-

nośnie do przedmiotów konkretnych, zmysło-

wych, Pojęcia abstrakcyjne są jeszcze dla umy-

słu dziecka niedostępne, z czym trzeba w na-

uczaniu poważnie się liczyć. 

 

8. Życie emocjonalne jest w okresie obiektyw-

nym jeszcze bardzo ubogie. Zjawiają się 

wprawdzie niektóre uczucia wyższego rzędu, 

np. przywiązanie do rodziców względnie opie-

kunów, ale są one krótkotrwałe. Dla zilustro-

wania tej przelotności uczuć przytoczę z wła-

snej obserwacji wypadek, gdy chłopak ośmio-

letni, wysłany dla kuracji z domu rodziców do 

nieznanych poprzednio krewnych, w pierw-

szych dniach swego pobytu tęsknił ogromnie, 

płakał, nie chciał nawet jeść itp. Po trzech mie-

siącach zaś, odwieziony z powrotem do rodzi-

ców, znowu przez kilka dni czuł się nieszczę-

śliwy, tym razem jednak z tęsknoty za ciotką, 

która się nim w czasie kuracji opiekowała. 

Właściwie, w porównaniu z okresem wczesne-

go dzieciństwa, zachodzą w życiu uczuciowym 

dziecka bardzo nieznaczne zmiany, które moż-

na, jak w powyższym przykładzie, przypisać 

tylko lepszemu rozwojowi pamięci. Niewąt-

pliwie ubóstwo uczuciowe ma te same, co i 

poprzednio, przyczyny w oszczędzaniu sił dla 

innych zadań. 

W sferze woli i działania nie widzimy już tych 

gwałtownych, nieposkromionych zachcianek i 

kaprysów, jakie wskutek egocentryzmu u ma-

łego dziecka występowały. Wprawdzie działa-

niem nie kieruje jeszcze i teraz namysł ani 

rozwaga, jednakże postępki dziecka w tym 

okresie nie są już tylko bezpośrednimi reak-

cjami na bodźce zewnętrzne, lecz płyną raczej 

z chęci powtarzania tego, co dziecko gdzieś 

słyszało lub widziało: Dziecko robi głównie to, 

co robią inni w jego otoczeniu, co mu powie-

dzą, względnie co usłyszy z ust starszych lub 

kolegów i przyjaciół. Brak rozwagi jest wyraź-

nie widoczny, gdyż dziecko często nieświado-

mie naraża się na poważne niebezpieczeństwa. 

Dlatego też wymaga bacznego nadzoru. W 

domu przestaje już być tyranem, przede 

wszystkim z tego powodu, że jest bardziej sa-

modzielne, nie zdane w zupełności na łaskę 

starszych, lecz w wielu wypadkach samo sobie 

potrafi dać radę, a poza tym dzięki rozwojowi 

intelektualnemu rozumie już coś niecoś z tego; 

co mu starsi tłumaczą, i rezygnuje łatwiej ze 

swych zamiarów i chęci; gdy starsi je zganią. 

Pragnienia ma dość skromne i dzięki temu a 

także wskutek ubóstwa życia uczuciowego robi 

wrażenie jednostki dość zrównoważonej i spo-

kojnej. 

 

9. W stosunku do starszych jest dziecko w 

okresie obiektywnym wdzięcznym obiektem 

wychowawczym. Nie krytykuje bowiem jesz-

cze swoich wychowawców, lecz odnosi się do 

nich z wielką serdecznością i ufnością garnie 

się do nich, zwierza się, rade się przypochlebić, 

słucha chętnie ich poleceń i wskazówek choć 

co prawda często o nich zapomina Przyczyna 

tego ustosunkowania się leży częściowo w do-

broci i radości życiowej dziecka, częściowo też 

w tym, że starsi mu imponują; tyle przecież 

widzieli, tyle wiedzą i potrafią zrobić. Ten miły 

stosunek ulegnie wkrótce gruntownej zmianie, 

ale na razie uzewnętrznia się na każdym kroku. 

Np. uczeń jedenastoletni potrafi po kilkudnio-

wej zaledwie znajomości objąć wpół i uściskać 

swego nauczyciela w czasie przerwy szkolnej 

lub, gdy zobaczy go na ulicy, cały promienieje 
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i radośnie, choć mniej zgrabnie, wita go ukło-

nem, przystaje i uśmiecha się do niego, gdy 

tymczasem uczeń z klas wyższych z reguły już 

z daleka omija swoich wychowawców, kryje 

się przed nimi, odwraca się, by tylko nie zdjąć 

swej czapeczki. 

Rezultatem okresu obiektywnego jest dalszy, 

znaczny rozwój zdolności intelektualnych oraz 

wzbogacenie umysłu całym szeregiem wiado-

mości o życiu i świecie. U wielu osób np. u 

wieśniaków, żyjących w jakiejś zapadłej wio-

sce, bez szkoły, gdzie nie ma możności kształ-

cenia się wiedza obiektywna o świecie, nabyta 

w tym okresie, nie zwiększa się już wiele w 

dalszym życiu. Gdy bowiem dziecko pozna 

cały szereg przedmiotów, gdy zorientuje się 

jako tako w stosunkach życiowych, naturalny 

rozwój intelektualny jest tym samym prawie 

ukończony; a nabyty zasób wiadomości wy-

starcza już do zaspokojenia potrzeb życia co-

dziennego, prowadzonego w jakichś prymi-

tywnych, nieskomplikowanych warunkach. 

Zrównoważone, zajęte głównie światem ze-

wnętrznym dziecko w tym okresie jest w swym 

zachowaniu trochę podobne do człowieka doj-

rzałego, w każdym razie podobniejsze niż było 

w okresach poprzednich i niż będzie w okre-

sach późniejszych. Dorośli interesują się prze-

cie również głównie światem zewnętrznym z tą 

jednak różnicą, że dorosły wszystkie swe spo-

strzeżenia i wiadomości wartościuje, u dziecka 

zaś nie ma jeszcze sądów o wartości. Jest to 

skutkiem ubóstwa życia uczuciowego dziecka, 

ponieważ sądy o wartościach opierają się na 

uczuciach. Wypełnienie tej luki będzie zada-

niem dalszych okresów rozwojowych. 

 

 



 

IV. Opis okresu młodości 

1. Przejście do wieku przekory. 2. Życie uczuciowe i zachowanie się w tym okresie. 3. Inne cechy wieku 

przekory. 4. Okres dojrzewania; życie uczuciowe. 5. Ustosunkowanie się wzajemne obu płci. 6. Funkcje in-

telektualne w okresie dojrzewania. 7. Pojawienie się sądów o wartościach i odkrycie własnej odrębności 

psychicznej. 8. Krytycyzm; plany życiowe. 9. Działanie; trudności pedagogiczne. 10. Wskazania wycho-

wawcze. 11. Okres harmonizacji. 12. Harmonizowanie ideałów z rzeczywistością; przejście do dojrzałości. 

1. Mniej więcej około 11 r. życia kończy się 

idylla okresu obiektywnego i dziecko przecho-

dzi w nową fazę, fazę drugiego zastoju, w tak 

zw. „okres przekory” (od 11-14 lat). Dzieciń-

stwo, zasługujące istotnie u wielu dzieci na 

określenie „sielskie, anielskie”, również z tym 

okresem przemija, zaczyna się zaś obecnie z 

wiekiem przekory drugi wielki rozdział rozwo-

ju, młodość „górna, chmurna”, najeżona wie-

loma przykrościami i niebezpieczeństwami. 

Zachodzące obecnie zmiany są wywołane 

głównie przez dwa czynniki, z których pierw-

szym, natury psychicznej, jest okoliczność, że 

wytworzone w okresie wczesnego dzieciństwa 

formy intelektualne zostały już wypełnione 

pewną treścią, tj. wiadomościami o świecie 

zewnętrznym. Wobec tego dotychczasowe za-

interesowania tracą swą rację bytu i powoli 

maleją. Jakiś zwrot musi wobec tego obecnie 

nastąpić. Kierunek tego zwrotu wyznacza drugi 

czynnik, który stanowiąc doniosłe zmiany fi-

zjologiczne, rozpoczynające się właśnie w or-

ganizmie rozwijającej się jednostki Najważ-

niejsze z nich zachodzą w pewnych gruczołach 

dokrewnych; tj. takich, których wydzieliny 

tzw. „hormony” nie wydostają się na zewnątrz 

organizmu, lecz przechodzą do krwi i krążą z 

nią po całym ciele. Dopiero teraz zaczynają te 

gruczoły intensywną działalność wydzielniczą; 

ich hormony zaś wywierają silny wpływ na 

cały organizm, powodują zmiany morfologicz-

ne, oddziaływują na wszystkie prawie funkcje 

fizjologiczne, miedzy innymi na funkcje sys-

temu nerwowego: Spokojne i zrównoważone 

dziecko, z okresu obiektywnego staje się wsku-

tek działania tych nowych bodźców wewnętrz-

nych jakieś rozdrażnione i przeczulone. Jego 

nerwy znajdują się stale, jak się potocznie wy-

rażamy, w stanie silnego napięcia. Przedsta-

wione zmiany fizjologiczne wpływają wyraź-

nie na całe psychiczne życie, które wskutek 

tego przybiera zupełnie inny wygląd i przecho-

dzi w nową fazę, fazę zastoju przejściową mie-

dzy dwoma okresami intensywnego rozwoju, 

tj. między okresem obiektywnym i okresem 

dojrzewania: Ta faza zmniejszenia tempa roz-

wojowego ma w przeciwstawieniu do okresu 

pierwszego zastoju wyraźne; charakterystyczne 

rysy, które poniżej przedstawię. 

 

2. Nowe procesy fizjologiczne; wzmagające 

stopniowo swą siłę, dochodzą do świadomości 

dziecka w postaci mglistych wrażeń ustrojo-

wych i niejasnych ale przykrych stanów uczu-

ciowych. Dziecko nie rozumie naturalnie tych 

zmian, jakim jego organizm podlega; i nie 

umie ich sobie wytłumaczyć. Jest tylko nie-

spokojne, rozdrażnione, jakieś słabe i niezado-

wolone z siebie i z drugich. Drobne, niemiłe 

zdarzenia życia codziennego odczuwa bole-

śnie, wszystko je drażni, irytuje, a poradzić 

sobie nie potrafi. W psychice, jego wytwarza 

się przykre poczucie własnej bezradności i 

bezsilności. Ono czuje, że dzieje się z nim coś 
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niezwykłego, coś, czego się boi i co mu przy-

krość sprawia; a ponieważ nie wie, jak sobie 

pomóc, traci równowagę ducha i wpada w we-

wnętrzną rozterkę. Starsi; do których niekiedy 

się zwraca, nie rozumieją przeważnie, a co 

chodzi, gdyż dziecko nie potrafi jasno określić; 

co mu dolega, a zresztą i oni na te niedomaga-

nia nic po radzić nie mogą. Stąd budzi się w 

dziecku jakaś, niechęć; gniew na wychowaw-

ców którzy spokojnie patrzą na jego przykrości 

i swoimi wymaganiami, wskazówkami, jeszcze 

tylko drażnią i tak już rozdrażniony system 

nerwowy. Od tej chwili cały dalszy rozwój 

psychiczny odbywać się będzie w opozycji do 

starszych, która w różnych okresach będzie 

przybierać odmienne formy. 

 

Stany, rozterki wewnętrznej, rozdrażnienia i 

depresji znajdują swój zewnętrzny wyraz w 

pewnej dzikości i zuchwalstwie w zachowaniu 

się; w ciągłym przeciwstawianiu się drugim, 

krnąbrności i ustawicznym zaprzeczaniu. Dla 

tych cech właśnie nazywamy ten okres „wie-

kiem przekory”. Młode jednostki wykazują w 

tym czasie nawet skłonność do okrucieństwa, 

obojętność i brak serca dla rodziców i wycho-

wawców; stają się złośliwe i dokuczliwe, psują 

wszystko i niszczą bynajmniej nie z dawniej-

szej ciekawości, jak dany przedmiot w środku 

wygląda, lecz dla samej chęci niszczenia. 

Przykre stany wewnętrzne prowadzą od czasu 

do czasu do pozornie nieuzasadnionych wybu-

chów, dających się jednak wyjaśnić przyczy-

nami natury fizjologicznej. Są to prawdopo-

dobnie reakcje systemu nerwowego na nowe 

bodźce wewnętrzne, do których się organizm 

jeszcze nie przystosowany. Ciągłe podrażnie-

nia gromadzą się niejako, złość wzbiera i nagle 

z jakiegokolwiek błahego powodu następuje 

wybuch. Np. chłopak 13-letni wraca w połu-

dnie do domu ze szkoły i, choć w szkole nic 

przykrego go nie spotkało, na pytania rodziców 

odpowiada niechętnie, z rosnącym rozdrażnie-

niem i wreszcie z powodu jakiejś łagodnej 

uwagi wpada w gniew, zaczyna krzyczeć, iry-

tować się, w końcu wybucha gwałtownym pła-

czem i ucieka z pokoju. Po takim ataku przy-

chodzi zwykle opamiętanie, chłopak wstydzi 

się, żałuje, szczerze przeprasza i przyrzeka po-

prawę, jednakże po jakimś czasie podobna hi-

storia znowu pozornie bez powodu się powta-

rza. Cały ten okres przejściowy jest dla prze-

żywającego go osobnika bardzo przykry; 

wprawdzie u niektórych przybiera łagodne 

formy z zaledwie dostrzegalny mi rysami cha-

rakterystycznymi, jednakże może też mieć 

przebieg bardzo ostry, opisane wybuchy mogą 

przypominać wprost patologiczne ataki ner-

wowe. W tych wypadkach wychowawcy po-

winni w swym postępowaniu kierować się ła-

godnością i współczuciem oraz postarać się o 

dobrą opiekę lekarską nad swoim wychowan-

kiem. 

 

3. Zdolności intelektualne rozwijają się w 

omawianym okresie, jak już wspomniałem, 

stosunkowo powoli, chęć do nauki słabnie i 

postępy w szkole zwykle się pogarszają (zob. 

str. 12). Pojęcia bardziej oderwane, jakieś pro-

blemy ogólne są jeszcze w dalszym ciągu zbyt 

trudne, a poza tym jednostkę w tym wieku nie-

łatwo można Czymś zainteresować, wszystko 

ją nudzi, męczy i drażni. Ulubioną lekturę tego 

okresu stanowią jakieś opisy walk, awanturni-

czych przygód w egzotycznych krajach, jakieś 

opowiadania indyjskie itp., co pozostaje może 

w związku z jej własnym postępowaniem. W 

wieku przekory osobnik, naraża się niekiedy 
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zupełnie zresztą bezmyślnie na poważne nie-

bezpieczeństwa, a że jest przy tym nieposłusz-

ny i niekarny, robi często właśnie „na złość” 

to, co mu zostało zakazane. Np. bez namysłu 

decyduje się, gdy tylko nadarzy się sposob-

ność, na niedozwoloną jazdę dorożką, mimo że 

jedzie w niedogodnej pozycji, ledwie przycze-

piony gdzieś z tyłu karoserii. Obserwowałem 

raz podobną jazdę, ale samochodem, gdzie w 

każdej chwili groziło niebezpieczeństwo co 

najmniej kalectwa. Łazi, niszcząc ubrania, po 

płotach, po moczarach itp., bo to wszystko jest 

zakazane. 

W końcu przedstawię jeszcze jeden ważny rys 

charakterystyczny omawianego okresu. Osob-

nik w tym czasie usuwa się wyraźnie od młod-

szych od siebie, od dzieci i w poczuciu swej 

wyższości gardzi nimi. Ponadto także chłopcy 

zaczynają stronić od dziewcząt; obie płcie od-

dzielają się od siebie i unikają się wzajemnie. 

Jest to pierwsza, bezpośrednia oznaka budzą-

cego się popędu płciowego Dotychczas istniały 

tylko dzieci i chłopak równie chętnie bawił się 

z dziewczynkami, jak z innymi chłopcami i 

uważał je za zupełnie odpowiednie, a w naj-

gorszym już razie za trochę niezdarne towa-

rzyszki zabaw. Obecnie już ta obojętność mija. 

Dorastający chłopak nic chce się już bawić z 

dziewczynkami, wyszydza je i wyśmiewa, 

choć ukradkiem zaczyna się nimi interesować. 

Kwestie seksualne zaciekawiają go i niepokoją. 

Już koledzy szkolni opowiadają sobie różne 

historie, snują domysły i uświadamiają się 

wzajemnie. Pokazują sobie i pożyczają jakieś, 

przeważnie pornograficzne, a niepoważnie 

swój temat traktujące książki i obrazki. Te za-

interesowania występują w ścisłej zależności 

od stopnia rozwoju fizjologicznego. W jednej 

klasie szkolnej obok grupy młodzieńców, zaj-

mujących się już żywo kwestiami seksualnymi, 

może istnieć inna grupa, złożona prawdopo-

dobnie z osobników na wcześniejszym stopniu 

rozwoju fizjologicznego, których te sprawy 

jeszcze wcale nie interesują, a nawet nudzą. 

Podczas gdy pierwsi w czasie przerw opowia-

dają sobie tajemniczo o swych „ciekawych” 

przygodach lub spostrzeżeniach; inni nie chcą 

nawet patrzeć na pokazywane im obrazki, żału-

jąc na to czasu, który można doskonale wyzy-

skać na gonitwy i zabawy, na dziedzińcu 

szkolnym. 

 

4. Poznaliśmy główne cechy charakterystyczne 

okresu przekory, którymi są ogólne rozdraż-

nienie, krnąbrność i awanturniczość. Okres ten 

jest najprzykrzejszym w całym rozwoju za-

równo dla przechodzących przez ten okres jed-

nostek, jak i dla wychowawców. Po kilku la-

tach, mniej więcej około 14. roku życia (u 

dziewcząt z reguły wcześniej) wiek przekory 

się kończy, a koniec jego schodzi się zwykle z 

nowym faktem natury fizjologicznej, mianowi-

cie z rozpoczęciem właściwego funkcjonowa-

nia gruczołów płciowych, objawiającego się u 

dziewcząt jako pierwsza menstruacja, u chłop-

ców jako pierwszy nocny wypływ nasienia. 

Zaczyna się znowu okres intensywnego rozwo-

ju, okres „dojrzewania”. Pomimo że na granicy 

tych dwu okresów występuje fakt natury fizjo-

logicznej, który łatwo można czasowo określić: 

nie można tego momentu uważać za wyraźny 

punkt zwrotny, gdyż i tu przejście odbywa się 

nieznacznie i pewne rysy charakterystyczne 

okresu przekory utrzymują się jeszcze przez 

czas dłuższy Życie, psychiczne w okresie doj-

rzewania, trwającym mniej więcej od 14-17 lat, 

jest już bardzo bogate i skomplikowane; oka-

zuje ono szereg cech charakterystycznych, od-
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różniających osobnika w tym wieku; od czło-

wieka dorosłego. Te cechy będę się starał 

obecnie systematycznie przedstawić. 

Dominującą rolę w całym życiu psychicznym 

zaczynają obecnie odgrywać uczucia i pra-

gnienia, wiążące się razem w zawiłe kompleksy 

emocjonalne wyższego rzędu, jakich w dotych-

czasowym życiu osobnika jeszcze nie było. 

Główna przyczyna rozkwitu uczuć leży w dzia-

łalności omówionych powyżej hormonów, któ-

re obecnie nie tylko wywołują zmiany morfo-

logiczne, jak np. rozwój różnorodnych cech 

płciowych, lecz także działają w dalszym ciągu 

na system nerwowy, choć nie wywołują obec-

nie już tak silnych jak poprzednio reakcji, 

dzięki częściowemu przystosowaniu się orga-

nizmu. Dlatego i całe życie psychiczne płynie 

już spokojniejszym nurtem i przybiera charak-

ter łagodniejszy, mniej gwałtowny niż w po-

przednim okresie. Działanie hormonów wyraża 

się w świadomości w formie niejasnych, nie-

określonych jeszcze poglądów, z których z 

czasem wykrystalizuje popęd płciowy. W tym 

wczesnym ujawnianiu się tego popędu leży 

niewątpliwie pewna dysharmonia ustroju ludz-

kiego, na którą zwrócił uwagę znany biolog 

Miecznikow, gdyż popęd zjawia się prędzej, 

zanim jeszcze cały organizm jest zdolny do 

wypełniania odnośnych funkcji bez szkody dla 

siebie. Dysharmonię te łagodzi częściowo oko-

liczność, Te popęd płciowy nie występuje od 

razu w swej jasnej, wyraźnej postaci, lecz jak 

wspomniałem, przybiera początkowo mglistą 

formę skomplikowanych stanów emocjonal-

nych, pomimo że z reguły u nas młodzież w 

tym wieku zdążyła się już dokładnie „uświa-

domić”. Osobnik w omawianym właśnie okre-

sie przeżywa często uczucia jakiejś nieokreślo-

nej, bezprzedmiotowej a miłej tęsknoty. Na 

samotnych przechadzkach, szarą godziną pusz-

cza wodze swej fantazji i marzy o jakichś bo-

haterskich czynach, o przedziwnych przygo-

dach, o pracy i szczęściu własnym i ogólnym. 

W te marzenia powoli zaczynają się wkradać 

osoby drugiej płci i to pozwala właśnie na 

zdemaskowanie tych tęsknot jako wyrazu po-

pędu płciowego. Inną formą tegoż popędu jest 

zaznaczająca się silnie jaka tkliwość, potrzeba 

przyjaźni. W tym wieku zawiązują się na ławie 

szkolnej łatwo związki przyjaźni, które niekie-

dy trwają przez cale dalsze życie. Człowiek 

dorosły natomiast już bardzo trudno i rzadko 

może się z kimś naprawdę zaprzyjaźnić. W 

wieku dojrzewania koleżeństwo jest traktowa-

ne bardzo poważnie i dla solidarności ponosi 

się nieraz ciężkie ofiary. Na tle tych tęsknot, 

skłonności do marzeń, potrzeby przyjaźni i 

miłości rozwijają się wzniosłe uczucia etyczne. 

Miłość ludzkości, ojczyzny zaczyna płonąć 

żywym i czystym, bo bezinteresownym pło-

mieniem i często w czyn się przyobleka, czego 

dowodów dostarcza nam nasza historia ostat-

nich lat. Rozwijają się też uczucia estetyczne; 

młodzież zaczyna teraz rozumieć i odczuwać 

piękno poezji, która wypowiada przecież jej 

własne uczucia i marzenia. Zajęcie się literatu-

rą jest nie tylko bierne, lecz i czynne. Któż w 

tym okresie życia sam wierszy nie pisał? 

Jednakże wskutek przeczulenia systemu ner-

wowego, a może i wskutek nowości tych 

wszystkich przeżyć, występuje u dojrzewają-

cych osobników brak pewnego zrównoważenia 

i harmonii w życiu uczuciowym, stanowiący 

wybitną różnice w porównaniu z człowiekiem 

dorosłym. Przede wszystkim łatwo można 

skonstatować przesadę w samych uczuciach i 

w ich wyrazie zewnętrznym. Jakieś błahe 

bodźce wywołują nieproporcjonalnie silne 
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afekty i nastroje, kłócące się wprost z całością 

danej sytuacji. Przesadne zachwyty lub nie-

oczekiwana pogarda, radość i zapał lub kom-

pletne zniechęcenie występują bez właściwego 

powodu, tak że dorośli, którzy te przeżycia 

obserwują lub o nich się dowiadują, są skłonni 

uważać je za jakąś pozę czy komedianctwo. I 

w wielu wypadkach mają rację, chociaż prze-

ważnie nie mamy do czynienia z udawaniem, 

lecz istotnie uczucia są ogromnie intensywne. 

Jednakże, i to jest drugą cechą odróżniającą od 

człowieka dorosłego, uczucia te mimo swej 

gwałtowności trwają stosunkowo krótko i ła-

two przechodzą w stany wprost przeciwne. 

Ożywienie i zapał zmieniają się w mgnieniu 

oka w obojętność, niechęć lub przygnębienie, 

życie uczuciowe waha się między dwoma bie-

gunami, stosunkowo rzadko tylko przebywając 

w częściach środkowych całej swej skali. Ale 

dla uniknięcia nieporozumień trzeba zazna-

czyć, że u osobników zdrowych, fizycznie do-

brze rozwiniętych, przeważają uczucia dodat-

nie, wesołość, ożywienie, chęć działania. Np. 

wszyscy cieszymy się widokiem młodych 

dziewcząt, „podlotków”, które ciągle się śmieją 

i chichoczą. U takich „podlotków” trudno o 

chwilę skupienia; w najpoważniejszych chwi-

lach bowiem wybuchają nagle niepowstrzyma-

nym śmiechem, nie wiadomo z jakiego powo-

du. 

 

5. Stosunek do drugiej płci w okresie dojrze-

wania ulega znowu pewnej zmianie. Nie ma 

już teraz tego odsuwania się oraz wzajemnej 

niechęci, jakie cechowały wiek przekory; 

owszem są to lata pierwszej miłości, tęsknot i 

wzdychań do ukochanej osoby, ale zarazem 

lata nieśmiałości i wstydu. I chłopcy i dziew-

częta czerwienią się wyżej uszu, gdy się 

wspomni choćby imię ich ideału. I choć myślą 

o nim ciągle i radzi by zobaczyć, zbliżyć się, tu 

jednak jakiś nieumotywowany wstyd zmusza 

ich do unikania się wzajemnego lub w najwyż-

szym stopniu onieśmiela, zamyka usta, odbiera 

zgrabność ruchów (tzw. „cielęce lata”). Cha-

rakterystycznym rysem tego okresu jest kole-

żeńskość nawet w dziedzinie erotycznej. (Czę-

sto można obserwować wypadki, w których 

znaczna część jakiejś klasy szkolnej uwielbia 

jedną i te samą osobę. Chłopcy gromadkami 

promenują pod oknami mieszkania swej wy-

branej, a dziewczęta wspólnie adorują jakiegoś 

śpiewaka, nauczyciela lub nawet nauczycielkę. 

Wskutek zmienionego ustosunkowania się 

względem drugiej płci zaczynają występować 

pierwsze oznaki kokieterii. Chłopak, który do-

tychczas mało poświęcał uwagi swemu ubraniu 

lub fryzurze, zaczyna teraz gorliwie zajmować 

się pewnymi szczegółami swego zewnętrznego 

wyglądu i nieraz zdarza się, że w czasie lekcji 

szkolnej trzyma ukradkiem lusterko pod ławką 

i przegląda się w nim lub też poprawia niezbyt 

czysto umytymi rękami uczesanie włosów, lub 

też w domu usiłuje pożyczoną brzytwą usunąć 

pierwsze ukazujące się włosy na brodzie, kale-

cząc się przy tym niemiłosiernie. Podobnie 

podlotki nie lubią już dziecinną modą uszytych 

sukienek, lecz przebierają się nieraz w ukryciu 

w suknie starszych lub, korzystając z nadarza-

jącej się sposobności, robią użytek z pudru czy 

też perfum. 

Ogólnie mówiąc, w stosunkach wzajemnych 

obu płci występuje w okresie dojrzewania wy-

raźne przyciąganie się, połączone jednak z 

pewną dozą nieśmiałości i obawy. 

Omówiłem powyżej w krótkości rozwój życia 

uczuciowego w okresie dojrzewania. Na za-

kończenie tego ustępu muszę jeszcze raz pod-
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kreślić, że właśnie swoiste życie uczuciowe 

stanowi najważniejszą cechę charakterystyczną 

tego okresu. Zmiany, jakie dobitnie i w innych 

dziedzinach życia psychicznego się zaznaczają, 

pozostają jednak, jak zobaczymy, w wyraźnej 

zależności od rozwoju stanów emocjonalnych; 

są wiec cechami niejako pochodnymi. Okres 

dojrzewania jest okresem hegemonii życia 

uczuciowego. 

 

6. Przechodzę obecnie do rozpatrzenia rozwoju 

funkcji intelektualnych. Rozwój tych funkcji 

jest uwarunkowany głównie przez dwa czynni-

ki, to jest przez dalsze zmiany anatomiczno-

fizjologiczne, zachodzące w systemie nerwo-

wym, i przez omówionym już rozkwit życia 

uczuciowego. Rozwój centralnego systemu 

nerwowego posuwa się w okresie dojrzewania 

bardzo intensywnie naprzód i zmianom w nim 

zachodzącym odpowiadają prawdopodobnie 

nowe formy intelektualne, które dopiero teraz 

pojawiają się w myśleniu rozwijającego się 

osobnika i zaczynają zajmować w nim coraz to 

więcej miejsca. Mam tu na myśli pojęcia ogól-

ne, abstrakcyjne tego typu, jak np. ludzkość, 

sprawiedliwość, wolność, wiedza, prawda, 

piękno itp. Dotychczas bowiem terminy tego 

rodzaju nie znajdowały oddźwięku a umyśle 

dziecka; były to dla niego wyrazy niejasne, 

przeważnie niezrozumiałe, którymi ono ope-

rować nie umiało. Zainteresowania dziecka 

zwracały się przede wszystkim w stronę 

przedmiotów konkretnych, jednostkowych i te 

przedmioty zajmowały myśl dziecka i tylko z 

przedstawieniami konkretnymi potrafiło sobie 

dziecko jakoś radzić, tylko nimi umiało się po-

sługiwać. Teraz zaś terminy abstrakcyjne za-

czynają nabierać życia i treści. Nie stają się 

jeszcze wprawdzie jasnymi, ściśle zdefiniowa-

nymi pojęciami, bo takimi nie są przeważnie i 

u ludzi dorosłych, ale przestają już być pustymi 

dźwiękami. Łączą się z nimi teraz całe łańcu-

chy myśli, one stają się czymś znanym, bli-

skim, intuicyjnie rozumianym i stanowią ośro-

dek rozważań, dyskusji, a nawet mogą być po-

średnimi motywami działania. 

Nowy ten składnik życia intelektualnego po-

ciąga za sobą rozwój zdolności spekulatyw-

nych, jak np. analizowania i rozumowania. 

Procesy te są również w dużej mierze nową 

zdobyczą okresu dojrzewania, bo dotychczas 

prawie wyłącznymi czynnościami umysłowy-

mi dziecka było spostrzeganie i uczenie się 

pewnych rzeczy, przy czym naturalnie zasad-

niczą role odgrywały zdolności spostrzegawcze 

i pamięć. Jakiegoś wnioskowania, rozumowa-

nia u dziecka praw że nie spotykamy, jak to 

mogą poświadczyć np. nauczyciele, którzy 

prowadzą naukę matematyki w niższych kla-

sach szkół średnich. Teraz zaś, gdy w prądzie 

życia psychicznego pojawiły się już pojęcia 

abstrakcyjne, stają się one z natury swej punk-

tem wyjścia rozważań o charakterze spekula-

cyjnym. gdyż nie wiążą się przecież bezpo-

średnio ani ze spostrzeganiem, ani z działaniem 

praktycznym. Rozumowania, jakie zaczyna 

osobnik w tym okresie rozwoju przeprowa-

dzać, są jeszcze zupełnie prymitywne, co 

zresztą jest rzeczą naturalną. Nie odbywają się 

jeszcze w według zasad logiki i grzeszą bra-

kiem systematyczności, a nawet bijącą w oczy 

naiwnością. Poszczególne przesłanki są przyj-

mowane bez uprzedniego zbadania ich praw-

dziwości, lei są zaczerpnięte często z fantazji i 

przemawiają do przekonania danego osobnika 

przede wszystkim dzięki swym walorom uczu-

ciowym, zgodności z pragnieniami itp. Dlatego 

też tak trudno przekonać młodzieńca w taki 
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wieku o niesłuszności jego poglądów, gdyż 

wykazanie błędów logicznych, niezgodności z 

rzeczywistością nie może go skłonić do odrzu-

cenia myśli, mających dla niego dostateczne 

uzasadnienie uczuciowe. Pomimo wszystkich 

wad i braków pojawienie się rozumowań w 

życiu psychicznym osobnika stanowi nie-

zmiernie ważny krok naprzód w rozwoju du-

chowym. 

 

7. U ile omówione dwie zdobycze tego okresu, 

to jest pojęcia abstrakcyjne i zdolność rozu-

mowania, zawdzięcza osobnik rozwijający się 

prawdopodobnie zmianom warunków anato-

miczno-fizjologicznych, o tyle drugi czynnik, o 

którym wspomniałem, mianowicie rozkwit 

życia uczuciowego warunkuje zjawienie się w 

świadomości sądów o wartościach oraz wpły-

wa na zasadniczą zmianę kierunku zaintereso-

wań, dostarczając głównej treści myślowej w 

tym okresie. Jak już powyżej wyjaśniłem, 

dziecko prawie wcale nie wartościuje czyli nie 

ocenia przedmiotów, z którymi się styka, ani 

zdarzeń, jakie przeżywa, z tego przede wszyst-

kim powodu, że jego życie emocjonalne jest 

zbyt jeszcze ubogie, by mogło stanowić wy-

starczającą podstawę takich ocen. Przeciwnie 

zaś człowiek dorosły wartościuje prawic 

wszystkie swe przeżycia, a te sądy o warto-

ściach zaczynają się wytwarzać właśnie w 

okresie dojrzewania. Wobec bowiem hegemo-

nii życia uczuciowego wszystkie spostrzeżenia, 

przedstawienia itp. osobnika rozwijającego się 

zabarwiają się w pewien sposób uczuciowy i 

zależnie od jakości i intensywności występują-

cych w związku z nimi zjawisk emocjonalnych 

stają się czymś cennym, wartościowym lub też 

odwrotnie nabierają wartości negatywnych w 

różnym stopniu. Innymi słowy to wszystko, co 

się zgadza z pragnieniami i uczuciami danej 

osoby, staje się w jej oczach czymś dodatnim, 

cennym, inne zaś rzeczy są ignorowane, odrzu-

cane jako bezwartościowe lub szkodliwe. Sądy 

o wartościach, zaznaczające się obecnie już 

wyraźnie w życiu umysłowym jednostki i po-

zostające w omawianym okresie rozwojowym 

w ścisłym związku z życiem emocjonalnym; 

zostają już na zawsze jako stały składnik 

wszystkich przeżyć psychicznych, jakkolwiek 

w późniejszym rozwoju bezpośrednia łączność 

z uczuciem znacznie osłabnie i podstawą są-

dów o wartościach stanie się obok uczuć do-

świadczenie życiowe, rozumowanie i nauka. 

Prócz sądów o wartościach przynosi ze sobą 

rozkwit życia uczuciowego także zupełną 

zmianę kierunku zainteresowań, zmianę, za-

znaczającą się powoli już w okresie przekory. 

Intensywnie występujące przeżycia wewnętrz-

ne ściągają na siebie z przemożną siłą uwagę 

jednostki i odrywają ją od wyłącznego zajmo-

wania się światem zewnętrznym. Dojrzewający 

osobnik dopiero teraz zaczyna patrzeć w siebie 

i odkrywa w sobie bogaty i tajemniczy świat 

uczuć i myśli, a nadto uświadamia sobie swoją 

odrębność i niezależność. Dopiero teraz do-

chodzi do poznania, że jest istotą odrębną, po-

siadającą swe własne życie swe własne losy, 

które musi sam przeżyć i nikt choćby najbar-

dziej mu oddany i kochający nie może za niego 

cierpieć, myśleć i pracować. Samotny musi iść 

w ciemną nieznaną przyszłość. To odkrycie 

własnej odrębności i własnego bogatego życia 

psychicznego, przychodzące niekiedy na młodą 

jednostkę nagle, jakby jakieś objawienie, po-

ciąga za sobą przede wszystkim odwrócenie się 

od rzeczywistości, która zaczyna ciążyć, i za-

tapianie się w świecie własnych myśli i ma-

rzeń. Życie intelektualne przybiera charakter, 
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który można określić terminem zapożyczonym 

z psychiatrii jako „autystyczny”. Ten zwrot, 

tak bardzo charakterystyczny dla okresu doj-

rzewania, pociąga za sobą ważne następstwa. I 

tak odkrycie bogatego życia wewnętrznego 

wzbija młodą jednostkę w dumę; zdaje się jej, 

że to specjalnie ona jest tal hojnie przez naturę 

uposażoną, że jest czymś wyjątkowym, lep-

szym od innych. Rodzi się stąd młodzieńcza 

pewność siebie, zarozumiałość, przybierająca 

niekiedy komiczne formy jakiejś bufonady. 

Młodzieniec mając poczucie wysokiej własnej 

wartości, staje się bardzo drażliwy na tym 

punkcie i zaczyna się do drugich odnosić z 

wyższością, lekceważąco. Poznanie własnej 

odrębności budzi w nim, poza przejściowymi 

okresami, smutku i lęku przed życiem, pęd do 

samodzielności, jakąś chwalebną chęć autono-

mii. Dotychczas dziecko rozwijało się i kształ-

towało pod wpływem warunków, jakie na nie 

oddziaływały; było właściwie tylko przedmio-

tem formowanym przez wpływy zewnętrzne, 

do których by trzeba zaliczyć i procesy fizjolo-

giczne; dziecko było wychowywane. Teraz 

dopiero jednostka staje się podmiotem, nie tyl-

ko biernie reagującym, ale i czynnym. We wła-

snym rozwoju sarna zaczyna świadomie od-

grywać pewną role i z tym nowym czynnikiem 

powinna się pedagogowie liczyć. 

 

8. Splot wymienionych powyżej zmian, zacho-

dzących w życiu intelektualnym, staje się pod-

stawą krytycznego ustosunkowania się wzglę-

dem otoczenia, a specjalnie względem osób 

starszych, z którymi dana jednostka się styka. 

Poczucie wysokiej własnej wartości prowadzi, 

jak już wspomniałem, do obniżania wartości 

drugich, toteż młody człowiek nie uznaje w 

tym czasie żadnych autorytetów ani powag i 

nie przyjmuje już z wiarą tego, co mu starsi, 

rodzice („co tam matka wie?”) czy wycho-

wawcy, powiadają i nakazują, lecz zaczyna nad 

tym mędrkować, wszystko krytykować i o 

wszystkim ma swoje własne, odmienne zdanie. 

Młodzież w tym wieku jest bardzo skora do 

sporów, do długich dyskusji, w których zajmu-

je zwykle stanowisko bardzo radykalne i broni 

poglądów, choćby mało prawdopodobnych, ale 

przeciwstawiających się poglądom ogólnie 

uznawanym. I tak zaczyna się obecnie z reguły 

okres zwątpień religijnych. Osobnik, który do-

tychczas bez oporu i zastanowienia się wyko-

nywał nałożone mu przez starszych praktyki 

religijne, zaczyna obecnie odnosić się do nich z 

niechęcią, zaczyna krytycznie, choć często 

bardzo naiwnie, deliberować nad podstawami 

wiary, i zwykle, jak w naszych stosunkach, 

traci wiarę „dziecinną” albo zupełnie, albo co 

najmniej siła jego przekonań religijnych 

znacznie maleje. Podobnie zaczyna się zasta-

nawiać nad stosunkami społecznymi, zajmuje 

się polityką i w tych dziedzinach również po-

glądy skrajne, radykalne najłatwiej mogą go 

sobie pozyskać, choćby dlatego tylko, że prze-

ciwstawiają się panującemu porządkowi rze-

czy. To krytyczne, opozycyjne stanowisko mło-

dzieży w okresie dojrzewania stanowi wielką 

trudność dla wychowawców, których nauki i 

upomnienia spotykają się często z ironicznym 

uśmiechem wyższości na twarzy wychowanka, 

a żadne przekonywania rozumowe nie potrafią 

sprowadzić go z błędnej drogi, gdyż, jak wie-

my, jego myśli pozostają pod hegemonią uczuć 

i logiczne, zimne wywody głębszego wpływu 

nie wywierają. 

Na koniec muszę poruszyć jeszcze jeden punkt 

ważny w rozwoju psychicznym, mianowicie 

powolne tworzenie się ideałów życiowych. 
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Opozycyjne stanowisko wobec rzeczywistości, 

nieokreślona tęsknota i inne podobne stany 

emocjonalne skłaniają osobnika do ucieczki w 

świat nierzeczywisty, w świat fantazji, a wobec 

dokonanego odkrycia własnej odrębności, nic 

dziwnego, że w marzeniach pierwsze miejsce 

zajmować będą myśli o własnej przyszłości. I 

wtedy w samotnych rozmyślaniach lub w dłu-

gich szczerych rozmowach najbliższych przy-

jaciół zaczynają się snuć marzenia o jakichś 

wzniosłych czynach, o jakichś górnych i dale-

kich celach i pracach życiowych, mających z 

gruntu przebudować, zmienić istniejący stan 

rzeczy. Wtedy to kształtują się plany życiowe i 

ideały, co prawda bardzo jeszcze mgliste, nie-

uchwytne i nie liczące się zupełnie z możliwo-

ściami. Jest to znowu ważny krok naprzód w 

rozwoju duchowym; dotychczas bowiem 

dziecko nie myślało zupełnie o swej przyszło-

ści, nie kłopotało się wcale tym, że ono samo 

będzie musiało wybierać i decydować o dro-

gach, po których ma się jego dalsze życie poto-

czyć. Teraz zaś myśli o przyszłości stają się 

najulubieńszym zajęciem, a że przyszłość 

przedstawia się wzniośle i różowo, osobnik ze 

stale wzrastającą niecierpliwością oczekuje 

chwili wyzwolenia się z obowiązków szkol-

nych, które mu coraz bardziej ciążą, by móc się 

rzucić w wir życia samodzielnego i przystąpić 

do pracy nad realizacją swych ideałów. 

 

9. Przedstawiwszy najważniejsze zmiany w 

życiu intelektualnym, zajmę się jeszcze krótko 

działaniem osobnika w okresie dojrzewania. W 

tej dziedzinie następuje również wzbogacenie 

się życia psychicznego; wzrasta bowiem ilość 

motywów, które działaniem dojrzewającego 

osobnika kierują. Wśród tych motywów na 

pierwszy plan wybijają się uczucia i nastroje, 

rozsądek natomiast i namysł jeszcze do decy-

dującego głosu nie dochodzą i na działanie 

większego wpływu nie mają. Toteż, jak zmien-

ne są stany emocjonalne, tak i w wypływają-

cym z nich działaniu nie ma ścisłości, konse-

kwencji, lecz częste zmiany i przerzucanie się 

od nadzwyczajnych wysiłków do zupełnej 

bierności i apatii. Także wskutek kierującej roli 

uczuć występuje, co łatwo zauważyć można, 

nieliczenie się z rzeczywistymi warunkami i 

możliwościami. Tęsknota i niezadowolenie z 

szarej codzienności wzbudzają żądzę nadzwy-

czajnych, awanturniczych przygód, pragnienie 

czynów bohaterskich, niezwykłych. Jeśli do-

damy, że człowiek w tym okresie życia jest 

bardzo podatny na sugestie otoczenia, że nie-

zmiernie żywo oddziaływują nań towarzystwo, 

lektura, teatr, kino itp., a rozsądek nie neutrali-

zuje jeszcze tych często szkodliwych wpły-

wów, musimy dojść do przekonania, że jest to 

okres dla jednostki bardzo niebezpieczny. To-

też tak łatwo w tym czasie o samobójstwa z 

błahych nawet przyczyn, gdyż osobnik dopiero 

dojrzewający nie zdaje sobie sprawy z grozy 

śmierci, nie myśli o niej tak, jak myślą dorośli, 

i nie boi się jej, czego dowodem może być 

również ślepa odwaga, okazywana często w 

czasach jakichś rozruchów czy wojny; łatwo 

również o występki, zbrodnie lub jakieś lek-

komyślne czyny, których skutków niestety czę-

sto odrobić nie można. I nie należy winić mło-

dzieży za jej niekiedy złe postępowanie, gdyż 

nie są to czyny wykonywane z rozwagą, namy-

słem, lecz występują pod nieodpartym, we-

wnętrznym przymusem uczuć, toteż i prawo-

dawstwo traktuje je stosunkowo łagodnie. Wo-

bec takiego stanu jest rzeczą jasną, że osobnik 

w tym okresie rozwoju wymaga specjalnie pie-
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czołowitej opieki i starania ze strony wycho-

wawców. 

Jednakże oddziaływanie wychowawcze jest 

ogromnie trudne. Jak już o tym wspominałem, 

młodzież w okresie dojrzewania zajmuje z re-

guły stanowisko krytyczne i opozycyjne 

względem starszych. Gdy poznaje dokładniej, 

w miarę rozwoju intelektu, panujące stosunki 

życiowe i urządzenia społeczne, w wielu wy-

padkach biegunowo różne od obrazów świata 

stwarzanych przez nią w rojeniach fantazji, 

młodzież, nie znając jeszcze nieubłaganych 

praw rządzących światem realnym, nie zdając 

sobie sprawy z ogromnych trudności, na jakie 

realizacja wszelkich planów i reform napotyka, 

uważa te różnice miedzy istniejącym stanem 

rzeczy a jakimś wymarzonym, idealnym świa-

tem za winę społeczeństwa starszego. Ludzie 

dorośli, jak sądzi, są albo źli i nie chcą zmiany 

na lepsze1ub też są ograniczeni i niedołężni i 

nie wiedzą, jakie zmiany należy wprowadzić 

lub nie mogą swych planów uskutecznić 

Wskutek takiej opinii, obok całego szeregu 

innych czynników, o których powyżej była już 

mowa, odsuwa się młodzież od starszych i 

tworzy odrębny, wrogi obóz, zamyka się przed 

nimi, ukrywa swe myśli i poglądy, jakby nie 

bardzo pewna ich wartości, otacza się tajemni-

cą i opornie, bez przekonania, przeważnie tyl-

ko pod przymusem wypełnia nakazy i polece-

nia swych wychowawców. 

 

10. Jak przełamać te zaporę, oddzielającą wy-

chowawcę od wychowanka, jak uzyskać w 

tych warunkach wpływ na młode dusze, to 

kwestie ogromnie trudne, mające jednak za-

sadnicze dla pedagogów znaczenie. Można 

przytoczyć wiele wskazówek negatywnych, 

powiadających, czego należy w postępowaniu 

z młodzieżą unikać. I tak wobec jej wysokiego 

poczucia własnej wartości i przesadnej drażli-

wości na tym punkcie należy unikać ironizo-

wania, szyderstwa lub nawet pobłażliwego 

traktowania wychowanków „z góry”, bo takie 

postępowanie upokarzając odsuwa i zraża w 

najwyższym stopniu. Nie należy również sto-

sować w razie jakichś wykroczeń zbyt ostrych 

represji, bo one nie tylko do niczego nie pro-

wadzą, lecz często zwiększają opór i tworzą 

fałszywych „bohaterów”. A dalej trzeba wy-

strzegać się pilnie jakichś niesprawiedliwych 

rozstrzygnięć, choćby nawet w sprawach ma-

łoznacznych, gdyż i drobne niesprawiedliwości 

utwierdzają młodzież w jej złej opinii o star-

szych i wzmacniają jej opozycyjne stanowisko. 

Nie należy krepować młodzieży całym kodek-

sem nakazów i zakazów, nie narzucać jej tego, 

co robić powinna, a czego jej nie wolno, gdyż 

wobec budzącej się samodzielności nakazy 

właśnie zniechęcają, a czasem wywołują nawet 

skutek wręcz odwrotny. Gdy inicjatywa jakiejś 

pracy wychodzi ze strony młodzieży, wtedy 

zwykle wychowankowie wykonują ją z zapa-

łem, z wielkim choćby nakładem wysiłku Tej 

samej pracy zaś, gdy jest nakazaną, młodzież 

wykonać nie chce lub wykona ją niedbale. Z 

jakim zapałem np. czytano w ukryciu dzieła 

poetów narodowych w czasach, gdy ta lektura 

była zakazana, a jak niechętnie zapoznaje się 

dziś młodzież z tymi samymi utworami, gdy 

szkoła tego żąda. Podobnych wskazówek nega-

tywnych można przytoczyć znacznie więcej, 

ale one, choć są zupełnie racjonalne, kwestii 

nie rozwiązują, nie wskazują bowiem pozy-

tywnie tego, co wychowawca ma robić, jaką 

zająć postawę, by uzyskać wpływ na młodzież, 

tj. by na nią w pożądany sposób oddziaływać. 
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Z psychologii rozwoju wynika jednak jasna, 

pozytywna nauka, a mianowicie: ponieważ 

okres dojrzewania jest okresem hegemonii ży-

cia uczuciowego, przeto kto chce mieć wpływ 

na młodzież, musi przede wszystkim apelować 

do jej uczuć. Wychowawca, który potrafi mło-

dzież pozwać i zapalić, będzie miał zadanie 

bardzo łatwe i pracę wdzięczną. Wygórowane 

nawet jego wymagania będzie młodzież przyj-

mowała ochotnie i wypełniała je z całym po-

święceniem, a wyniki jego starań wychowaw-

czych będą nad wyraz dodatnie. W praktyce 

szkolnej często można zaobserwować, że jed-

nych nauczycieli uczniowie kochają, odnoszą 

się do nich z ufnością i pracują dla nich gorli-

wie, podczas gdy inni stale napotykają na opór, 

niechęć i lekceważące traktowanie przedmiotu. 

Wyjaśnienia faktów tego rodzaju należy szukać 

właśnie w tym, że ci pierwsi potrafili przemó-

wić do uczuć; młodzieży, podczas gdy drudzy 

odpowiedniej drogi nie znaleźli. Powyższe 

wskazanie jest wprawdzie proste i zrozumiałe, 

ale gdy spytamy dalej o dokładniejsze obja-

śnienie, jak ma wychowawca w praktyce po-

stępować, by młodzież sobie pozyskać, na to 

pytanie w dzisiejszym stanie nauki odpowiedzi 

jasnej i wyczerpującej dać nie można. Pedago-

giem trzeba się urodzić; kto zdolności oddzia-

ływania na drugich ze sobą na świat nie przy-

niósł, kto nie wyczuwa niejako intuicyjnie, jak 

należy postąpić, co powiedzieć w niezliczo-

nych drobnych sytuacjach codziennego współ-

życia z młodzieżą, ten mimo nauki i szczerych 

usiłowań nigdy silniejszego wpływu na mło-

dzież nie wywrze i w najlepszym wypadku 

będzie tylko poprawnym nauczycielem, ale 

nigdy nie stanie się prawdziwym przewodni-

kiem. Postać jego nie pozostanie na zawsze 

wyrytą w umysłach i sercach młodzieży, lecz 

wspomnienie o nim i jego naukach czas szybko 

zetrze z pamięci. Prawdopodobną jest rzeczą, 

że główne znaczenie przy oddziaływaniu na 

uczucia młodzieży ma wartość wewnętrzna wy-

chowawcy, podczas gdy jakieś walory bardziej 

zewnętrzne odgrywają tylko drugorzędną role. 

Własny zapal wychowawcy, jego wiara w na-

ukę i ideały, jego poziom moralny i miłość do 

wychowanków – to są czynniki najsilniej 

przemawiające do uczuć młodzieży. Kto chce 

być dobrym wychowawcą, musi sam swą psy-

chikę w wymienionym kierunku dobrze przy-

gotować i w pracy nad sobą, nad kształceniem 

własnej osobowości nigdy nie ustawać. To jest 

najprawdopodobniejsza odpowiedź, jaką na 

postawione powyżej pytania dać można. 

 

11. Jak z podanego opisu widzimy, okres doj-

rzewania jest okresem intensywnego rozwoju 

psychicznego i prawie wszystkie rodzaje zja-

wisk psychicznych, jakie występują w życiu 

psychicznym dojrzałego człowieka, już się w 

tym okresie pojawiają. Jednakże sposób ich 

występowania i ich wzajemne ustosunkowanie 

się, jak też i główny kierunek zainteresowań 

jest jeszcze odmienny i wykazuje wyraźne róż-

nice w porównaniu z człowiekiem dorosłym. 

Poszczególne składniki psychiczne nie są jesz-

cze ze sobą zharmonizowane. Uzgodnienie i 

harmonizacja wzajemna poszczególnych stron 

życia psychicznego odbywa się dopiero w nad-

chodzącym obecnie okresie, trwającym mniej 

więcej od 17-21 r. życia, a stanowiącym ostatni 

już etap rozwoju i przejście do formy dojrzałej. 

Stany emocjonalne zatracają powoli swe do-

minujące stanowisko; na pierwszy plan wybija 

się chłodny, spokojny intelekt. Naturalnie 

zmiana ról odbywa się stopniowo, drobnymi 

krokami w sposób prawie niedostrzegalny. 
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Powoli pod wpływem rozsądku, działającego 

jakby hamulec, życie uczuciowe znacznie się 

uspokaja, wyrównuje i traci swą przesadną in-

tensywność; nie ma już tych gwałtownych 

przeskoków nie ma już tego przemożnego 

wpływu na działanie. Wśród motywów bo-

wiem rozwaga również stopniowo zajmuje 

dominujące stanowisko i kieruje całym postę-

powaniem. W tym okresie dopiero zaczyna 

człowiek być w pełni odpowiedzialnym za 

swoje czyny. W końcu pod wpływem przewagi 

intelektu odbywa się w sposób nieznaczny po-

wtórnie, jak w okresie obiektywnym, zwrot na 

zewnątrz w kierunku świata obiektywnego i to 

„nastawienie ekstrospekcyjne”, jak tego rodza-

ju kierunek myśli i zainteresowań nazywa prof. 

Błachowski, pozostaje na stałe już i u dorosłe-

go człowieka. Opisane zmiany nie odbywają 

się, rzecz jasna, w sposób równomierny, sys-

tematyczny. W okresie harmonizacji zachodzą 

jeszcze dość często chwile nawrotów, momen-

ty, w których znowu uczucia i przypadkowe 

impulsy obejmują rządy, i wtedy młody czło-

wiek „szumi”, jak to potocznie mówimy, odda-

je się hucznym zabawom, pozwali sobie na 

niewybredne dowcipy itd. Nawroty ułatwia i ta 

okoliczność, że właśnie wtedy młodzież 

opuszcza mury szkolne, w których była ujęta w 

mocne karby rygorów, i uzyskuje stosunkowo 

dużą swobodę działania. Lecz są to już tylko 

jakby „powracające fale” coraz to słabsze, aż 

wreszcie prędzej czy później nikną zupełnie. 

Powolne wybijanie się zjawisk intelektualnych 

na pierwszy plan życia psychicznego, zrówno-

ważenie uczuciowe i zwrot na zewnątrz – to są 

główne cechy charakterystyczne okresu har-

monizacji. Czynnikiem wygładzającym nie-

równomierności i wybujałości okresu dojrze-

wania jest przede wszystkim intelekt. 

 

12. Równocześnie i w związku z tymi proce-

sami odbywa się jeszcze proces innej harmoni-

zacji, niezmiernie doniosły, gdyż od wyników 

tego procesu zależy w dużej mierze wartość 

całego życia jednostki. Wzniosłe, lecz mgliste 

ideały życiowe, marzenia o przyszłym działa-

niu, wysnute w okresie dojrzewania i oparte 

przede wszystkim na podłożu stanów emocjo-

nalnych, a nie liczące się z rzeczywistością, 

wchodzą obecnie pod ocenę trzeźwego rozsąd-

ku. Młodzieniec poznaje coraz lepiej otaczają-

cy go świat zewnętrzny, zaczyna zdawać sobie 

sprawę z twardych praw życiowych, rządzą-

cych nami z bezlitosną konsekwencją, których 

żaden zapał, żadne uczucia zmienić nie potra-

fią, dostrzega trudności i przeszkody, piętrzące 

się na jego drodze, których tak łatwo, jak się to 

w marzeniach zdawało, usunąć nie można. I 

staje teraz przed trudnym zadaniem pogodze-

nia swych marzeń i ideałów z rzeczywistością. 

Teraz z ideałów nieuchwytnych musi sformo-

wać jasne, dokładnie określone cele życiowe, z 

marzeń musi przejść do postanowień, gdyż już 

np. wybór wyższych studiów wymaga stanow-

czej decyzji, przekreślającej cały szereg od-

miennych, a niekiedy nęcących możliwości, 

których może kiedyś w późniejszym życiu bę-

dzie żałować. Od stopnia, w jakim mu się uda 

zharmonizować swe ideały z rzeczywistymi 

warunkami, będzie zależała w dużej mierze 

wartość jego dalszego życia. I nie wszystkim 

udaje się znaleźć pomyślne rozwiązanie. W 

większości wypadków, w zetknięciu z szarym, 

codziennym życiem zaczynają wzniosłe ma-

rzenia o przyszłości powoli schnąć i zamierać, 

ideały schodzą dci roli odświętnych frazesów, 

nie pozostających w żadnym związku z działa-

niem, a człowiek żyje bez żadnej dalszej myśli, 
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bez żadnego przyświecającego mu w górze 

celu, tak tylko z dnia na dzień jako zwykły zja-

dacz chleba". Inni znów, nie umiejąc również 

pogodzić tych dwu światów świata marzeń 

młodzieńczych i świata rzeczywistości, nie 

rezygnują jednak ze swych rojeń, lecz raczej 

ignorują świat obiektywny. Powstają z nich 

typy marzycieli, fantastów, fałszywych ideali-

stów, niezdolnych do żadnego czynu, do żad-

nej celowej pracy, typy ludzi, z którymi nikt 

się poważnie nie liczy, gdyż na nich nigdy po-

legać nie można. Nieliczni tylko potrafią prze-

prowadzić pomyślnie tę harmonizację, prze-

kształcić swe mgliste i nieokreślone marzenia 

w wyraźne cele życiowe, do których realizacji 

zmierzają potem przez cale życie, idąc krokiem 

pewnym i odrzucając z heroicznym niekiedy 

zaparciem się siebie poziome względy ego-

istyczne. – To będą jednostki wybitne, praw-

dziwi wybrańcy i dobroczyńcy ludzkości. 

Faza harmonizacji kończy cały długi okres 

rozwojowy, zajmujący około jednej trzeciej 

życia człowieka. Organizacja psychiczna jed-

nostki przybiera już określone, nie ulegające w 

większym zmianom formy. W dalszym życiu 

zdolności i skłonności jednostki nie zmieniają 

się prawie zupełnie ani w swej jakości, ani pod 

względem stopnia, tak że od chwili ukończenia 

fazy harmonizacji można je uważać za cechy 

stale, charakteryzujące poszczególnych ludzi. 

Już żadne nowe rodzaje zjawisk psychicznych 

nie wzbogacą prądu świadomości, nawet zain-

teresowania i poglądy nie ulegną większym 

zmianom lub przesunięciom, chyba w bardzo 

rzadkich, w wyjątkowych wprost wypadkach, 

jakimi są np. nagłe nawrócenia religijne. Z 

powtarzanych często czynności tworzą że nie-

znacznie nałogi, przyzwyczajenia, które stają 

się drugą naturą. Wszystko się ustala, dni za 

dniami płyną monotonnie podobne do siebie, 

jak dwie krople w ody. Plastyczna masa, do 

której porównać można organizm młody, 

twardnieje na kamień w wytworzonej w okre-

sie rozwoju formie. Zaczyna się wiek dojrzały, 

czas produktywnego działania, do którego 

młodość była okresem przygotowawczym. 

 



 

V. Zakończenie 

1. Zmienne warunki rozwoju psychicznego. 2. Znaczenie norm fizycznych. 3. Znaczenie pedagogiczne 

schematu rozwoju psychicznego. 

1. Podany powyżej opis przemian psychicz-

nych, jakie zachodzą w rozwijającej się jed-

nostce, nasunie prawdopodobnie niejednemu 

z czytelników szereg wątpliwości i zastrzeżeń 

co do trafności różnych szczegółów. Pewne 

partie opisu nie będą się zgadzały bądź to z 

własnymi wspomnieniami, bądź też z obser-

wacjami, jakie można na tym lub innym 

dziecku poczynić. Licząc się z możliwością 

tego rodzaju zarzutów, muszę raz jeszcze 

podkreślić zamieszczoną już poprzednio 

uwagę, że podany opis rozwoju jest i nie mo-

że być czymś więcej, jak tylko ogólnym 

schematem, rozwój zaś poszczególnych jed-

nostek musi być mniej lub bardziej różny od 

naszkicowanego obrazu. Rozwój każdego 

dziecka przebiega z reguły w swoisty, indywi-

dualny sposób. Zastanówmy się nieco nad tą 

sprawą. 

Przebieg rozwoju psychicznego jednostki jest 

wyznaczony przez cały zespół warunków, 

różnych, odmiennych u poszczególnych osób. 

Najważniejszym może czynnikiem, określa-

jącym rozwój danej jednostki, jest jej swoista 

struktura wewnętrzna, częściowo wrodzona, 

częściowo zaś w ciągu życia się zmieniająca. 

Bodźce zewnętrzne działając na osobnika 

będą wobec tego wywoływać różne skutki, 

zależnie od stanu jego wewnętrznej struktury 

w danej chwili. Każdy krok naprzód na dłu-

giej drodze rozwoju psychicznego jest spo-

wodowany zjawieniem się odpowiedniej 

podniety zewnętrznej; działanie tej podniety 

będzie jednak tylko wtedy skuteczne, gdy 

struktura wewnętrzna została już przygoto-

wana, gdy odpowiedni stopień rozwoju został 

już osiągnięty. Tej zależności od struktury 

wewnętrznej zawdzięczamy widoczną cią-

głość procesu rozwojowego, pewną logikę 

rozwoju sprawiającą, że jedne stadia wystę-

pują po innych w ustalonym porządku i dzięki 

niej właśnie rozwój osobnika przedstawia się 

nam jako zwarta, konsekwentna całość, gdyż 

te same bodźce działające na psychikę jeszcze 

nieprzygotowaną, żadnych zmian nie wywo-

łują. 

Przyczyn zewnętrznych, warunkujących roz-

wój człowieka, istnieje bardzo wiele. I tak 

szybkość rozwoju zależy od czynników fizjo-

logicznych, np. pewne choroby, sposób od-

żywiania mają znaczny wpływ na przyśpie-

szenie względnie opóźnienie rozwoju. Dzieci 

dobrze odżywione rozwijają się na ogół szyb-

ciej i lepiej niż dzieci niedożywione, wynędz-

niałe. Następnie klimat i środowisko, w jakim 

dzieci wzrastają, stanowią również ważne 

czynniki rozwojowe. Jest rzeczą znaną, że na 

południu, a nawet u osobników ras południo-

wych, choćby u nas żyjących, dojrzewanie 

następuje szybciej niż u ludów, zamieszkują-

cych północne kraje. Podobnie dzieci, wy-

chowywane w mieście i wystawione wskutek 

tego na działanie licznych i różnorodnych 

bodźców, rozwijają się psychicznie szybciej 

niż dzieci wiejskie, żyjące w środowisku ci-

chym, monotonnym. Jako dalsze czynniki, 

określające rozwój psychiczny dzieci, można 

wymienić atmosferę moralną domu, towarzy-
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stwo, lekturę, specjalne doświadczenia ży-

ciowe, np. przeżycia wojenne itd. Wyczerpu-

jące wyliczenie warunków rozwoju oraz bliż-

sze ich omówienie nie należy już do tematu 

niniejszej rozprawy. Podane przykłady dowo-

dzą, jak sądzę w sposób wystarczający praw-

dziwości twierdzenia, że rozwój psychiczny 

zależy od dużej ilości czynników. Ponieważ 

zaś te czynniki są różne u różnych jednostek i 

to tak dalece, że nie ma dwóch ludzi, którzy 

by wzrośli w identycznych warunkach, przeto 

jest rzeczą jasną, że rozwój każdej jednostki 

musi przybierać jakieś swoiste, indywidualne 

formy. 

 

2. Wobec faktu istnienia znacznych różnic 

rozwoju u poszczególnych osobników war-

tość podanego powyżej schematycznego opi-

su wydaje się bardzo problematyczna. Musi-

my więc odpowiedzieć sobie jeszcze na pyta-

nie, czy i jaką praktyczną korzyść może od-

nieść wychowawca ze zaznajomienia się z 

tego rodzaju schematem rozwoju. Odpowiedź 

na tę kwestię może dać nam porównanie z 

analogicznym przykładem z dziedziny prak-

tyki lekarskiej. W gabinecie lekarza-pediatry 

znajdują się zwykle tabele np. Pirqueta, poda-

jące normy wzrostu i wagi dla każdego wieku 

dziecka. W tabelach takich możemy odczytać, 

że np. ośmioletni chłopiec powinien mieć 

wzrostu 120 cm i ważyć 25 kg, a dziewczyn-

ka w tym samym wieku powinna mieć 118 

cm wzrostu i wagę 23 kg. W rzeczywistości 

trudno byłoby znaleźć dziewczynkę względ-

nie chłopaka w tym wieku, który miałby wła-

śnie przepisaną wysokość i wagę. Z reguły 

spotyka się odchylenia od norm i to dość 

znaczne, które jednak nie stanowią żadnej 

niespodzianki, gdyż wiemy, że liczby zawarte 

w tabelach są tylko średnimi, obliczonymi na 

podstawie pomiarów tysięcy najrozmaitszych 

dzieci, a więc wartościami fikcyjnymi. Wie-

my nadto, że obliczone normy są zmienne 

mają w znacznej mierze charakter przypad-

kowy, gdyż badając różne grupy dzieci 

otrzymujemy różne wyniki. Lecz mimo tych 

wad są tabele norm bardzo użyteczne i oddają 

cenne usługi. Dzięki nim bowiem można 

szybko zorientować się w stanie rozwoju fi-

zycznego danego osobnika oraz łatwo ocenić, 

czy stosunek wagi do wzrostu jest u niego 

prawidłowy Drobne odchylenia od normy nie 

odgrywają jeszcze żadnej roli, natomiast w 

wypadkach znaczniejszych odchyleń mamy 

wyraźną wskazówkę, że dziecko należy pod-

dać dokładnemu badaniu i ewentualnie od-

powiedniej kuracji. 

 

3. Podobnie i podany opis rozwoju psychicz-

nego, w którym przedstawione główne etapy 

rozwojowe będzie można na ogół u wszyst-

kich dzieci obserwować, choć w różny m 

stopniu nasilenia, może ułatwić wychowawcy 

zorientowanie się w stanie rozwoju danej jed-

nostki. Wychowawca, znając schemat rozwo-

ju, łatwiej będzie mógł określić okres rozwo-

jowy i ewentualnie zauważy znaczniejsze 

odchylenia, a w takim razie powinien poddać 

wychowanka dokładniejszym badaniom 

względnie obserwacji i wyniki swych spo-

strzeżeń uwzględniać w swej pracy wycho-

wawczej i w swym ustosunkowaniu się do da-

nej jednostki. Ponadto znajomość schematu 

rozwoju, uwypuklającego różnice, jakie za-

chodzą między psychiką dzieci i młodzieży a 

psychiką ludzi dorosłych, może rozwiać myl-

ne, choć bardzo dziś rozpowszechnione 

mniemanie, o którym obszerniej mówiłem na 
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str. 7 i n., że dziecko jest miniaturą człowieka 

dorosłego, i dzięki temu może uspokoić zbyt 

wrażliwych rodziców, którzy w zaobserwo-

wanych objawach pewnych faz rozwojowych 

niekiedy z lękiem dopatrują się symptomów 

jakiejś nienormalności, a z drugiej strony mo-

że skłonić zbyt ostrych wychowawców do 

odnoszenia się z większą miłością i pobłażli-

wością do dzieci i powstrzymać jakieś kary, 

represje, stosowane często zbyt pochopnie 

wskutek fałszywej interpretacji postępków 

dziecka. Tak przedstawiają się korzyści jakie 

z zapoznania się ze schematycznym opisem 

rozwoju może wychowawca dla swej praktyki 

odnieść. 

Na koniec zaznaczę, że układając powyższy 

obraz głównych linii rozwoju psychicznego, 

miałem przede wszystkim cel praktyczny na 

oku. Chciałem mianowicie, choć w drobnej 

mierze, ułatwić tak bardzo pożądaną, nie-

odzowną wprost współprace domu ze szkołą. 

Oby rodzice i wychowawcy bacznie obser-

wowali młodzież, zwracając uwagę na poda-

ne charakterystyczne cechy poszczególnych 

okresów rozwojowych i komunikowali sobie 

wzajemnie z całą szczerością i zaufaniem swe 

spostrzeżenia. Jedynie bowiem dokładna zna-

jomość stanu psychicznego wychowanka 

umożliwi zajęcie odpowiedniej postawy wy-

chowawczej i celowe kierowanie jego rozwo-

jem. Rodzice i nauczyciele, obserwując wy-

chowanka bez wzajemnej łączności, widzą go 

w innym zupełnie otoczeniu i mogą sobie 

wytworzyć tylko jednostronny, a co za tym 

idzie, nieprawdziwy obraz. Obustronna ob-

serwacja, szczera wymiana spostrzeżeń jest 

więc nieodzownym warunkiem owocnej pra-

cy wychowawczej dla dobra młodzieży, tego 

najcenniejszego skarbu narodu. 
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