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Dziecko w twórczości Prusa 
(Z historii tejnatu dziecięcego w literaturze)

Дети в творчестве Б. Пруса 
(из истории детской тематики в литературе)

«

Enfant dans l’oeuvre littéraire de Prus 
(De l’histoire du sujet d’enfant dans la littérature)

Sformułowane w podtytule niniejszego artyku łu  pojęcie „tem at dzie
cięcy” jest term inem  oznaczającym zespół lub  zespoły tem atyczne utw oru 
literackiego, których osnową jest osobowość dziecka: jego psychika, 
reakcje na bodźce zewnętrzne, pozycja społeczno-środowiskowa, dzie
ciństwo, tj. zespół jakości psychicznych, środowiskowo-społecznych 
i innych, czasowo zlokalizowanych. W takim  znaczeniu tem at dziecięcy 
może się stać konstytutyw nym  elem entem  treści u tw oru literackiego, jak 
w  Oliwerze Twiście Dickensa Juliance Orzeszkowej, Janku M uzykancie  
Sienkiewicza, D rugiej bramie Górskiej, Dzieciach Brzozy, może też od
grywać w  utw orze rolę m niej znaczną, będąc, że użyjem y tradycyjnego 
nazewnictwa, m otyw em  ubocznym, wątkiem , epizodem itp.: dzieci 
w  C zerw onym  i czarnym  Stendhala, L itka z Bez dogmatu  Sienkiewicza, 
swawolny Dyzio z Ludzi bezdom nych  Żeromskiego. I w  jednym  i w  dru
gim przypadku, istotne jest to, że tem at dziecięcy w pełni się autono- 
m izuje, nie jest pretekstem  do w yrażenia treści innych ani prostym  tłem  
dla tych  treści.

W takiej postaci pojawia się on w literatu rze dość późno, bo dopiero 
w X IX  w. Do tej pory dziecko jako pełna osobowość, psychicznie, so
cjalnie i bytowo zdeterm inowana, nie pojaw ia się właściwie w lite ra 
turze. Można mówić zaledwie o ornam encie dziecięcym, tj. o zespole 
takich jakości (psychicznych, socjalnych, obyczajowych), k tóre funkcjo
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nują w powszechnej świadomości jako „dziecięce”. W swej literackiej 
konkretyzacji ornam ent dziecięcy pełni rolę niejako „użytkow ą” wobec 
treści obcych, służy ich podkreśleniu, uw yraźnieniu, prezentacji, de- 
maskacji. Urszulka z Trenów  Kochanowskiego (ograniczmy się tu  do 
jednego przykładu), to postać, k tórej podstawową funkcją w utworze 
jest wyrazistsza prezentacja podmiotu lirycznego, prowokacja do w zru
szeń i nowych przeżyć. Cechy typowo dziecięce — w najogólniejszym  
rozumieniu — są tu  osnową treści obcych, pretekstem  do wyrazistszej 
ich prezentacji. W takim  znaczeniu dziecko i dzieciństwo mogą funkcjo
nować w litera tu rze  jako określony m o t y w ,  stanowiący bardziej lub 
mniej kompozycyjnie uzasadniony elem ent treści (np. m otyw  dziecka 
zagubionego — w rom ansie barokow ym  i sentym entalnym ). K iedy 
w centrum  zainteresow ań pisarza stanie psychika dziecięca, dziecięcy 
świat i osobowość — nie jako zespół powszechnych, obiegowych przeko
nań i sądów, ale z pełną świadomością ich autonom ii i społecznych po
wiązań — w tedy można mówić o tem acie dziecięcym.

I

Należy wskazać trzy  zasadnicze powody zainteresowań dzieckiem 
w wieku XIX, zwłaszcza w drugiej jego połowie, kiedy jest ono przed
miotem szczególnej troski społeczników. Los dziecka biednego, pokrzyw 
dzonego w środowisku nędzy, zepsucia i wyzysku to jedno z pierwszo
rzędnych zagadnień program u reform  społeczno-gospodarczych tych 
czasów. Chlubnym świadectwem  zainteresowań społecznych dzieckiem 
w tym  »okresie jest protest przeciwko wyzyskowi dzieci zatrudnionych 
w przemyśle, w yrażony przez M arksa w  Kapitale. Z program em  reform  
społeczno-gospodarczych wiąże się ściśle (u nas głównie w pozytywizmie) 
reform a wychowania. S tąd znaczny wzrost zainteresow ań oświatą szkolną, 
pedagogiką, pomocami i środowiskami wychowawczymi. W iek X IX  w y
dał pedagogów tej m iary  co H erbert, Froebel, Dawid. Na podstawach 
gruntow nej wiedzy o dziecku pragnie się oprzeć wszelkie postępowanie 
wychowawcze, nie rezygnując z możliwości oddziaływania na dziecko 
w myśl zasad nowych systemów pedagogicznych (wychowanie społeczne, 
państwowe, obywatelskie itp.). Dziecko staje się wreszcie domeną badań 
psychologicznych. Pow staje, pod silnym  wpływem  psychologii W undta, 
psychologia dziecka jako nauka o wyraźnie określonym  przedmiocie, 
celu i m etodach badań.

Wszystkie te zjawiska determ inują w  dużym stopniu rozwój zainte
resowań dzieckiem w literaturze. N astępuje tu  jednocześnie pew na lite 
racka waloryzacją tem atu: dziecko i dzieciństwo sta ją  się tem atem  lite- 
racko-atrakcyjnym , kryjącym  w sobie wiele możliwości artystycznych,
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prow odującym  do nowych rozwiązań i poszukiwań.1 Można więc mówić, 
że na II połowę w. XIX przypada odkrycie dla lite ra tu ry  nowej, nie wy
zyskiwanej dotąd, sfery  tem atycznej. Odkrycie to, o czym szerzej po
wiemy, wiąże się z pewnym  przełomem w pojmowaniu dziecka i dzie
ciństwa.

Duża popularność tem atyki dziecięcej w  litera tu rze  doby pozyty
wizmu jest w głównej m ierze efektem  społecznych zainteresowań dziec
kiem. Popraw a m aterialnych w arunków  bytu  dziecka z tzw. nizin spo
łecznych, protest przeciwko jego krzyw dzie i wyzyskowi, k ry tyka  tra 
dycyjnego system u wychowania i żądanie p raw  dziecka do swobody, 
prawidłowego rozwoju i aktyw nego — w m iarę naturalnych  możli
wości — udziału w  życiu społecznym, to niektóre z ważkich zagadnień 
ówczesnego program u reform  społeczno-gospodarczych. U nas zaintere
sowanie tym i spraw am i cechuje wszystkich pisarzy tego okresu.2 Typowy 
jest problem  społecznej pozycji dziecka z nizin, pozbawionego należytej 
opieki m acierzyńskiej i społecznej, skazanego na w egetację w  warunkach 
nie sprzyjającym  praw idłowem u rozwojowi. Pojaw ia się on niejedno
krotnie w  twórczości Elizy Orzeszkowej. Tragiczny los dziecięcych boha
terów  Sielanki nieróżowej, żyjących w środowisku nędzy i m oralnej de
praw acji, ponura w egetacja sieroty z Julianki, nieszczęśliwy finał za
bawy wiejskiego dziecka pozbawionego opieki m acierzyńskiej (Tadeusz), 
sm utna historia dziecka żydowskiego z opowiadania Daj kw ia tek  — oto 
niektóre obrazy życia dziecka w środowisku nędzy i poniżenia.

Pozycja społeczna dziecka wiejskiego, pozbawionego opieki i w yjąt
kowo uzdolnionego, to tem at nowel ludowych Sienkiewicza (Janko M u
zykant, Jamiol), nierzadki też w jego publicystyce społeczno-obyczajo
wej. Podobnie w licznych nowelach i powieściach Dygasińskiego (Świat 
i ślepa dziewczyna, Beldonek, Margiela i Margielka) dzieci wiejskie, 
zdolne i pracowite, lecz zaniedbane i biedne, obok dzieci z rodzin zie
m iańskich, wrażliwych, ale zepsutych bezmyślnym  wychowaniem, uka
zują się na tle  śpołeczno-środowiskowych warunków. Krzywda i niedole 
dziecka wiejskiego i proletariackiego to jeden z ważniejszych tem atów

1 Słusznie pisze o tym K. K u l i c z k o w s k a  w książce Literatura dla dzieci
i młodzieży w latach 1864—1914, Warszawa 1959, s. 8 : „Rozkwit literatury dla dzieci 
w dobie pozytywizmu oraz zwrócenie uwagi krytyków na tę dziedzinę ma nie tylko 
swe pedagogiczne źródła. Równie silny wpływ wywarł fakt zainteresowanie się 
pisarzy dzieckiem jako tematem literackim. Temat ten, który dotąd grał rolę m ar
ginesową i pojawiał się na kartach utworów sporadycznie, przeważnie w formach 
liryczno-wspomnieniowych, począwszy od la t siedemdziesiątych autonomizuje się, 
nabiera wagi problemu na miarę społeczną”.

* Por. cytowaną książkę K u l i c z k o w s k i e j .
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liryk i i nowelistyki Konopnickiej (Michał Duniak, Stach Szajarczyk, Ze 
szkoły, Nasza szkapa).3

Protest przeciwko krzyw dzie dziecka z nizin społecznych w raz z żą
daniem popraw y w arunków  m aterialnych i obroną jego naturalnych  
praw  do swobód i szczęścia — to podstawowe w skazania pedagogiki 
społecznej pozytywistów. W twórczości naszych czołowych pisarzy i pu
blicystów tego okresu program  „wychowania praktycznego”, tj. tech
nicznego i przyrodniczo-m atem atycznego, choć stanowił sine qua non  re 
form  społecznych, ustępow ał m iejsca szeroko rozbudowanej teorii w y
chowania moralnego i narodowo-obywatelskiego.4

Przegląd nasz, choć niekom pletny, wskazuje, że w  twórczości naszych 
czołowych pisarzy pozytywizm u tem at dziecięcy ujm ow any w  katego
riach społecznych staje  w centrum  zainteresowań literackich. Zjawisko 
to w ystępuje w dużej m ierze w twórczości Prusa.

Temat dziecięcy pojawia się we wczesnym okresie jego twórczości, 
a więc wtedy, kiedy pisarstw o autora Lalki przesiąknięte jest na jbar
dziej postępowymi treściam i społecznymi. Już we wczesnej publicy
styce sform ułuje P rus zasady system u pedagogicznego, k tó ry  choć oparty 
na pedagogice Spencera, w ykazuje wiele znamion oryginalności.5 K ry
tykę przejaw ów zacofania i głupoty w  wychowaniu ziem iańskim  po
dejmie pisarz w  pierwszych nowelach i opowiadaniach, co widać choćby 
na przykładzie losów dziecięcych bohaterów  Anielki, Grzechów dzieciń
stwa, Sierocej doli. Pobrzm iew ają tu  echa Roussowskiej „pedagogik^ 
natu ra lne j” : żądanie dla dziecka praw  do swobody i nieograniczania jego 
rozwoju naturalnego, troska o praw idłow y i harm onijny rozwój orga
nizmu i psychiki, postulat kształtow ania hum anitarnych pojęć o świecie 
i ludziach poprzez kontakt z na tu rą  i z ludźmi biednymi, lecz uczci
wym i etc. Jak  wszystkich pozytywistów, wzrusza pisarza ponadto los 
dzieci wiejskich, biednych, lecz uzdolnionionych i wrażliw ych na uroki 
świata, takich jak ty tu łow y bohater A ntka  czy  Stasiek z Placówki. P rusa 
cechuje znam ieny um iar w  przedstaw ieniu ujem nych stron życia, jak 
kolwiek obraz dziecka m a tu  dużą wymowę oskarżycielską.

O wiele bardziej niż innych pisarzy okresu in teresu je  P rusa problem  
pozycji dziecka ze środowiska dworsko-ziemiańskiego, poddanego w pły
wom otoczenia i skrępowanego bezmyślnym  wychowaniem. Los bohatera

s A. B r o d z k a :  O nowelach Marii Konopnickiej, Warszawa 1958.
4 Potrzeba wychowania moralnego znalazła szerokie uzasadnienie teoretyczne 

w programie pedagogicznym Świętochowskiego, zob. Pedagogika pozytywizm u  
warszawskiego, praca zbiorowa pod red. R. W r o c z y ń s k i e g o .  Wrocław 1958.

* B. G a w a r e c k i :  Filozofia teoretyczna Bolesława Prusa, „Przegląd W ar
szawski” 1923, n r  18; R. W r o c z y ń s k i : ·  Pedagogika społeczna Bolesława Prusa, 
„Oświata i K ultura” 1948, n r 9—10; Pedagogika pozytywizm u warszawskiego...
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Sierocej doli to typow a dla ziem iańsko-kapitalistycznych stosunków pol
skich doby popowstaniowej historia dziecka z rodziny społecznie zde- 
klasowej i zrujnow anej. Na kanwie historii syna oficjalisty dw or
skiego z Grzechów dzieciństwa, Kazia Leśniewskiego, dokonuje autor 
prezentacji stosunków ekonomiczno-społecznych w  środowisku dworsko- 
ziemiańskim. W Omyłce dziecko zostaje wciągnięte w  ry tm  w ydarzeń 
o dużej doniosłości społeczno-narodowej. Tak jak  w  Anielce  staje się 
ono tragiczną ofiarą system u ekonomicznego, uczestnicząc bezwiednie 
w  wydarzeniach, k tórych znaczenia nie pojmuje.

W kraczam y tu ta j w obszar problem atyki bardzo ważnej, wiążącej się 
bezpośrednio ze spraw ą społecznych zainteresowań dzieckiem w lite ra 
turze pozytyw istycznej. Studium  osobowości dziecka, ukazanego na sze
rokim  tle  społeczno-środowiskowym, dokonuje się zazwyczaj u Prusa, 
jak i u wszystkich pozytywistów, pod kątem  odniesienia cech tej oso
bowości do środowiska. Dziecko staje się jednym  z elem entów rzeczy
wistości przedstaw ionej, k tó ry  wpływa na odpowiednią modyfikację 
treści obocznych: ich w yrazistszą prezentację i demaskację. Można więc 
mówić o pew nej funkcyjności tem atu  dziecięcego w  literaturze tych lat, 
funkcyjności zupełnie różnej od ornam entacyjnej roli tem atu. W Juliance 
Orzeszkowej, Beldońku  Dygasińskiego, Anielce, Sierocej doli, Omyłce 
P rusa poprzez w yrazisty  i skonkretyzow any sposób dziecięcego odczu
w ania potęguje się dokładność przedstaw ień, tem atyka dziecięca objawia 
tu  jedną ze swoich funkcji: bardziej w szechstronną i obrazową charak
terystykę środowiska społecznego. Zjawiska pozostające w bezpośrednim 
związku z tem atycznym i zainteresowaniam i dzieckiem: postać dziecka, 
jego akty  świadomości, doznania psychiczne, wydarzenia, których jest 
podmiotem, dzieciństwo z szeregiem przysługujących m u cech itp. m ają 
w utw orze walor ilustratyw ny, wobec obcych sobie treści swoiście funk
cjonalny.

Z funkcją charakteryzacyjno-środowiskową wiążą się ściśle następne: 
dem askatorska i oskarżycielska. N aturalne właściwości psychiki dziecka 
obnażają na praw ie kontrastu  społeczny układ sił, którego dziecko jest 
udziałem. Nie przypadkowo ta  szczególna odmiana k ry tyk i społecznej, 
częsta w ówczesnej literaturze, wypowiada się we wczesnej twórczości 
literackiej Prusa, najbardziej zasobnej w  postępowe treści społeczne. 
Nieszczęśliwy los bohatera Sierocej doli to przejm ująca i pełna idealizmu 
obrona praw  dziecka do życia i zabawy w społeczeństwie kapitalistycz
nego wyzysku i przemocy. H istoria Antka to spotęgowanie konfliktów 
społecznych i gospodarczych, w  pouwłaszczeniowej wsi polskiej. Poprzez 
tragiczne dzieciństwo Anielki dokonuje się ostra demaskacja pasożytnic- 
tw a i rozrzutności ziemiaństwa.
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Atrakcyjność i przydatność tem atyki dziecięcej w  w yrażaniu treści 
społecznych tkwiła, jak  widzieliśmy, w tym, że dzieciństwo prezentow ało 
pisarzowi szereg cech pozytywnych, jak wrażliwość i bystrość obser
wacji, wrodzona dobroć i naiwność, bezbronność, k tóre to cechy w ra 
m ach określonego program u ideowego pozytyw istów m ogły być odpo
wiednio „sfunkcjonalizowane”. Ten typ funkcyjności tem atyki dziecięcej 
w utworze opiera się na przekonaniu o dużej sile oddziaływania społecz
nego dziecka. Dziecko jest bowiem z natu ry  istotą społecznie użyteczną: 
potrafi dzięki swym natura lnym  dyspozycjom oddziaływać pozytywnie 
na środowisko społeczne. Ten idealistyczny, na dickensowskich wzorach 
oparty, stosunek do dziecka jest więc skierowany głównie w  stronę w ar
tości społecznych. Jaś z Sierocej doli w yw iera korzystny w pływ  na dzieci 
pana P iotra i powoduje gruntow ną przem iany w psychice Panewki. Bo
ha te r ty tułow y Przygody Stasia, choć bezbronny i bezświadomy, jest 
powodem wydarzenia, które pogodzi jego rodziców z organistą.

Problem  pozytywnego odziaływania dziecka na postępowanie do
rosłych wypowiada się najw yraźniej w  Anielce. Tytułow a bohaterka 
utw oru przez swą dobroć, dziecięcą słodycz i naiwność powoduje zmiany 
w psychice dorosłych: zatw ardziałego w swym uporze chłopa G ajdy oraz 
ojca, który, zniewolony postaw ą i reakcjam i dziecka, pojm uje wartość 
własnych przewinień.

Do cierpień dręczących go od kilku dni — pisze Prus o panu Janie — przybyło 
nowe: co Anielka myśli o jego postępowaniu? [..] dziś nagle wystąpiła osobistość 
nowa, kochająca i ukochana, której jasny i naiwny umysł wbrew woli domagał 
się odpowiedzi na pytanie: dlaczego ojciec posługuje się tak rozmaitymi zasadami 
w życiu? Dlaczego sam prosi o pomoc, a nie udziela jej innym? Dlaczego ubogim 
zaleca pracę, a pomimo to sam nie pracuje?.· '

Ta funkcyjność tem atyki dziecięcej u P rusa m usiała doprowadzić do 
zbyt idealnego, niew ątpliw ie przesadnego, pojm owania w pływ u dziecka 
na otoczenie. Przejaskraw ienia w rysunku jego psychiki, możliwości po
znawczych i uczuciowych, pozycji społecznej i nędzy, w  jakiej w zrasta — 
to zjawisko znamienne dla lite ra tu ry  tych lat. Biedne dziecko z ludu 
jest z reguły istotą nadzwyczajnie zdolną, obdarzoną skarbam i uczucia 
i głębokim poczuciem m oralności (Janko M uzykant Sienkiewicza, Ju- 
liańka Orzeszkowej, Stach Szafarczyk  Konopnickiej). W m yśl podsta
wowych zasad ideowych wczesnej twórczości Prusa m it idealnego „aniel
skiego dzieciństwa”, obok tem atu  chłopa, starców, ludzi psychicznie 
zwichniętych, służyć m iał ilustracji tez pozytyw istycznych.7 Znacznie

6 B. P r u s :  Pisma, t. VII, Warszawa 1948, s. 68.
7 Z. S z w e y k o w s k i :  Twórczość Bolesława Prusa, t. I, Poznań 1947.
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silniej niż np. Dygasiński czy Konopnicka akcentował P rus możliwość 
odnowy m oralnej społeczeństwa przez dziecko, stąd na jego krzyw dę 
i niedolę reaguje w ybitnie emocjonalnie.

II

W Przygodzie Stasia  P ru s  zastrzega się, że tytułow y bohater „nie 
posiada żadnej niezwykłej cechy”.

Staś jest dzieckiem legalnym i niepodrzuconym; nie okazuje najmniejszych 
zdolności do kradzieży lub do gry na jakimś instrumencie, a co gorsza, nawet cień 
głupkowatości nie daje mu prawa do tytułu dobrze urodzonego.8

Ta w yraźna w swej literackiej aluzyjności wypowiedź wskazuje 
świadomą opozycję P rusa wobec licznych w ówczesnej literaturze ten
dencji do idealizacji dziecka, którym  zresztą pisarz sam ulegał. Opozycja 
m a tu ta j cel dwojaki: psychologiczny — jest w  imię zachowania praw dy 
psychologicznej skierowana przeciw deform owaniu, idealizowaniu psy
chiki dziecka oraz literacki — skierowany» przeciw fałszywemu pojmo
waniu „literackości” tem atu, k tó ry  z na tu ry  będąc jakoby ubogi i prosty, 
domaga się odpowiednich uniezw ykleń i przekształceń.9 Zajm ijm y się 
najpierw  psychologicznym aspektem  opozycji.

Fundam entalną zasadą psychologii i pedagogiki pozytywistycznej jest 
teza o autonom ii psychiki dziecka, a więc jej odrębności wobec psychiki 
człowieka dorosłego. Wiąże się to z przełomem w sposobie pojmowania 
tych spraw, przełomem, którego początki należy odnieść do czasów Rous
seau^ . A utor Emila okazał się niew ątpliw ym  nowatorem  w sposobie 
in terp re tac ji psychiki dziecka i dzieciństwa. Dziecko było dla niego 
idealnym, doskonale czystym  nosicielem wartości pierwotnych, na tu ra l
nych, nie skażonych cywilizacją, obyczajami i ku lturą . Wiek dojrzały 
jest antytezą tego stanu: człowiek poprzez stały  kontakt z wytworami 
praw a, cywilizacji, obyczajów oddalił się znacznie od swego naturalnego 
źródła. Dokonał sie( więc już tu ta j podział między dzieciństwem a wie
kiem  dojrzałym , podział k tó ry  mimo swego zaplecza filozoficznego i świa
topoglądowego otw ierał nowe, nieznane dotąd perspektyw y poszukiwa
niom poznawczym i artystycznym .

Realizacje podstawowej tezy Roussowskiej na terenie sztuki w  ogóle, 
a lite ra tu ry  w szczególności, były różne i wielokierunkowe. L iteratu ra  
w. XVIII, dla k tórej spraw y nowej pedagogiki były żywe i istotne

8 P r u s :  op. cit., t. IV, s. 5.
• W twórczości Konopnickiej opozycja wobec przejawów uniezwyklania tematu 

dziecięcego objawia się w losach tytułowego bohatera noweli Stach Szafarczyk. 
Poglądy na tę kwestię sformułuje autorka Dymu w  recenzji Beldonka Dygasiń
skiego, „Gazeta Polska” 1888, n r 259.
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(szczególnie w powieściach wielkich realistów  angielskich tego okresu, 
np. Fieldinga czy Sm olletta), ignorowała poza tym  tem at dziecięcy. 
W Tomie Jonesie Fieldinga bohater tytułow y, ukazany na wstępie epi
zodycznie jako podrzucone niemowlę, pojawił się na arenie wypadków 
już jako czternastoletni chłopiec. B rak zrozumienia dla tem atu dziecię
cego charakteryzuje niem al całą lite ra tu rę  europejską tego okresu. 
Dziecko pojawi się tu  i ówdzie jako ornam ent literacki, jego profil psy
chofizyczny jest ubogi i szkicowy. Wobec braku jakichkolw iek opraco
wań i kompletności m ateriału  trudno kusić się tu  o jakieś obserwacje 
szczegółowe. W każdym  razie jednak rom antyzm  w ykazuje zupełnie już 
inny stosunek do dziecka, wyraźnie różny od poprzedniego.10

Romantycy, wychodząc z Roussowskiej koncepcji autonom ii św iata 
dziecięcych myśli, przeżyć i wyobrażeń, upatryw ali w  psychice dziecka 
zespół jakości bardzo zróżnicowanych, nie dających się sensownie w y
tłumaczyć. Dla jednych na tu ra  dziecka była objawieniem  tajem nicy ży
cia, a typ  dziecięcej wyobraźni jedynie wartościowym, bo niespraw dzal
nym  i irracjonalnym  sposobem poznania św iata (W ordsworth, de Vigny, 
Nerval). Ta właściwość psychiki dziecięcej ma dla nipktórych rom anty
ków swe m otyw acje religijne.11 Dziecko przez swą przyrodzoną naiwność 
jest istotą najbliższą prostocie i prawdzie ewangelicznej; bezpośrednią 
inicjację do takiego pojmowania rzeczy daje ewangelia św. Łukasza. 
Dziecię z IV części Dziadów  Mickiewicza pojmie tajem nicę serca pustel
nika. Zdumionemu księdzu pustelnik wyjaśnia: „Nie dziw, głosu na tu ry  
nie dosłyszą starzy” .12 Orcio z Nie-Boskiej Komedii, chłopczyk przed
wcześnie rozwinięty, chorobliwie w rażliw y i przeczulony, to częsta w  lite 
raturze rom antycznej postać dziecka o psychice w yraźnie zdeformo
wanej. P rezentację takiej psychiki da Słowacki na przykładzie losów 
bohaterów  G odziny m yśli, Eoliona z Wacława i Eoliona z Samuela Zbo
rowskiego. Postacie dziecięcych bohaterów z dram atów  Słowackiego to

10 K. T u n e y :  Psychologia dziecka w twórczości Prusa, „Ruch Literacki”, 
1934, z. 10.

11 Por. słowa Lucyfera z Eloa de Vigny’ego (pieśń II, ww. 111—112):
Car toujours l’ennemi m ’oppose triomphant 
Le regard d’une vierge ou la voix d’un enfant.

W polskim tłumaczeniu Z. T r z e s z c z k o w s k i e j  (Adama M-skiego) fragment 
ten brzmi: '

Bo zawsze przeciwstawi mej mocnej prawicy 
Wróg zwycięski głos dziecka, spojrzenie dziewicy.

11 A. M i c k i e w i c z :  Dzieła, t. III, Warszawa 1955, s. 70. Z cytatem tym ko
jarzy się nieodparcie sentencja Wordswortha: „The child is father of the man".
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n a tu ry  chorobliwe, gwałtownie reagujące na przejaw y życia, oszołomione 
tajem nicą, tragiczne przez w ew nętrzne rozdarcie i oczekiwanie śmierci.13

Nie ulega wątpliwości, że ten  sposób realizacji tem atyki dziecięcej 
w litera tu rze  rom antycznej m iał zaplecze filozoficzne, światopoglądowe 
i pedagogiczne. Szczególnie pedagogika tego okresu, zwracającą uwagę 
na rozwój .uczuć i sfery im aginatyw nej dziecka, mogła tu  oddziałać bardzo 
silnie.14

W łasne dzieciństwo objawia się niektórym  rom antykom  we wspom
nieniu jako najpiękniejszy, pozbawiony trosk i kłopotów okres życia. 
Częsty to m otyw  twórczości Goethego, nierzadki w  lirykach Keatsa 
i wczesnych balladach V. Hugo. Ten ostatni w  tomie wierszy L ’A rt d’être  
Grand-Père (1877), potrafił z dużą przenikliwością psychologa i przyja
ciela spojrzeć na dziecko i trafnie, choć bez większych ambicji w tym 
kierunku, odmalować jego po rtre t psychiczny. Autobiograficzne wspom- 
.nienia z dzieciństwa pojawią się w  twórczości Mickiewicza. Jeśli w  IV 
części Dziadów  służą one, jak  słusznie zauważył K leiner, stylizacji upla
styczniającej przedstaw ienia 15, w  Panu Tadeuszu  jest ich wymowa bar
dziej bezpośrednia i żywa.

P raktyczne i teoretyczne zdobycze psychologii eksperym entalnej 
W undta, k tóre na psychologię i pedagogikę I połowy XIX  w. nie w y
w arły  wielkiego wpływu, w płynęły jednak decydująco na powstanie 
i rozwój psychologii dziecka, k tóra w II połowie wieku ma pełne prawo 
do m iana nauki. Opozycja przeciwko dotychczasowym spekulacjom  w tej

n „...Lecz z wyroków Pana
Dusza w dziecięciu bladym obłąkana,
Smutna i z ciałkiem niedołężnym zwadna,
A w obłąkaniach jak aniołek ładna;
Gdy się uśmiecha — zda się, że do nieba;
Płacze — to myślisz, że mu tak potrzeba 
Nad jaką dawną pamiątką lub szkodą 
Jak  zapłakanej wierzbie stać się nad wodą.
Tylko że ojcu, gdy mu dziecię zbladło,
W chorobie dziecka jest zgryzot zwierciadło;
Tylko że nieraz jakaś moc grobowa 
Przekleństwo ojca kładnie w dziecka słowa;
Lub w obłąkane czynności dziecięce 
Jakieś piekielne mieszają się ręce
I straszne rzeczy czynią dziecka mocą...”

J. S ł o w a c k i :  Wacław [w:] Dzieła, t. II, Wrocław 1952, s. 379—380. Zob. S. 
Z d z i a r s k i :  Eołion a Ordo, „Życie”, R. II (1898), nr 19.

14 Ciekawe uwagi o romantycznych systemach pedagogicznych Richtera i Tren- 
towskiego w podręczniku S. K o t a :  Historia wychowania, Warszawa 1924.

1J J. K l e i n e r :  Mickiewicz, Dzieje Gustawa, t. I, wyd. II, Lublin 1948, 
ss. 399—400.
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dziedzinie w yraziła się w generalnej tendencji trak tow ania  psychiki 
dziecka jako splotu czyników jakościowo zróżnicowanych, lecz tw orzą
cych autonomiczną całość. Dla pozytywistycznego system atu psychologii 
znamienny jest jednocześnie prym at czynników m otyw acyjnych nad 
przedmiotowymi, naturalnym i dyspozycjami dziecka, k tóre dotychczas 
stanowiły praw ie jedyne pole badań i obserwacji. Tw órcy „pedagogiki 
społecznej” zw racają przede wszystkim uwagę na zespół czyników mo
tyw acyjnych określonych społecznie (środowisko, rodzina), jako główne 
determ inanty rozw oju psychicznego dziecka.

Zaplecze w rozw oju nauk psychologicznych określa w  dużej m ierze 
gusty i upodobania literackie epoki. Harm onizujący z ogólnymi założenia
mi artystycznym i, żądającym i ścisłej współzależności rzeczywistości kreo
wanej z realnie istniejącą, postulat zachowania praw dy psychologicznej 
w odtwarzaniu przeżyć dziecka, należał do podstawowych wskazań k ry 
tyki tego okresu. Chmielowski om awiając wczesne u tw ory  P rusa dopa
tru je  się w nich wartości artystycznych tam , gdzie psychologiczna w ier
ność rysunku postaci dziecka, jest zachpwana i nie zdeformowana nalo
tam i sentym entalizm u i uczuciowej przesady.16 Podobną ocenę tem atyki 
dziecięcej we wczesnych opowiadaniach P rusa dostrzegam y w szkicach 
Sienkiewicza 17, K onopnick iej18, Dygasińskiego 19, a więc u pisarzy, dla 
których sama „m ateria” przeżyć psychicznych dziecka jest przedm iotem  
szczególnych zainteresow ań i obserwacji.

W literaturze II połowy XIX  w. postulat zachowania psychologicznej 
wierności rysunku dziecka był w zakresie rozwiązań szczegółowych poj
mowany różnie. Szerokie i psychologicznie podbudowane zaintereso
wania psychiką dziecięcą w literatu rze rosyjskiej la t osiemdziesiątych 
m ają jako główny przedm iot sferę em ocjonalno-im aginatyw ną dziecka, 
dla k tórej m otyw acje społeczno-środowiskowe są m niej istotne.20 W lite 
ratu rze francuskiej tego okresu, mimo znacznej popularności omawianego 
tem atu, zainteresow ania samą psychiką dziecka nie są wielkie. Psycho
logia dziecka w szeregu powieści autobiograficzno-wspomnieniowych 
(Lotiego, F rance’a i in.) rysu je się, słabo. Konwencjonalność w rysunku

18 P. C h m i e l o w s k i :  Aleksander Głowacki (Bolesław Prus) [w:] Pisma 
krytycznoliterackie, t. II, WaTszawa 1961.

17 H. S i e n k i e w i c z :  Szkice literackie: II Pisma Bolesława Prusa... [w:] 
Dzieła, t. XLV, Warszawa 1951.

18 M. K o n o p n i c k a :  Pisma Bolesława Prusa, tom pierwszy, „Kłosy”, (1881), 
nr 850 i id.: „Omyłka”. Opowiadania Bolesława Prusa, „Gazeta Polska”, 1888, n r 16. 
Oba artykuły szeroko omówiła A. B r o d z k a  w  cytowanej pracy o nowelach Ko
nopnickiej.

18 Ad.[olf] D y g. [a s i ń s k i]: Bolesław Prus (Aleksander Głowacki) i jego 
utwory. „Przegląd Tygodniowy”, R. XXI (1886), nr 21, 23, 26.

10 G. B i a ł y :  Włodzimierz Korolenko, Warszawa 1954, ss. 198—202.
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postaci małego bohatera kojarzy się często z idealistycznym  i pełnym  
sentym entalizm u stosunkiem  doń.21 Ciekawe,, że w twórczości wielkich 
realistów  francuskich tego okresu (z w yjątkiem  Daudeta) nie pojawia się 
dziecko jako pełna osobowość.

N ajwiększy w pływ  na zainteresowania tem atem  dziecięcym w lite
ra tu rze  europejskiej II połowy XIX w. m iał Dickens. A utor Olivera 
Tw ista  był jednym  z pierwszych, k tó ry  na dziecko spojrzał z perspek
tywy psychologa i przyjaciela. S tąd obok dogłębnej znajomości psychiki 
dziecka twórczość jego nasycona jest idealizmem w pojmowaniu psy
chicznych cech dziecka biednego, opuszczonego i samotnego w świecie 
dorosłych (postacie dziecięce z opowiadań wigilijnych, Dawid Copperfield, 
O liver Twist, Pawełek, F lorencja Dombey i in.). Idealistyczny stosunek 
Dickensa do dziecka, będący źródłem  odpowiedniej funkcji tem atyki 
dziecięcej w  jego twórczości, deform uje niew ątpliw ie psychikę dziecka 
i jest niekiedy w  rażącej niezgodzie z praw dą psychologiczną.22 Ten kie
runek  idealizacji odziałał bardzo silnie na Prusa.

W polskiej litera tu rze  popow staniow ej, realizacje tem atyki dziecięcej 
są różnorodne. Dla Dygasińskiego psychika dziecka oznacza zespół jakości 
uform ow anych pod silnym  wpływem  środowiska, świadczą o tym  postacie 
dziecięce z Margieli i M argielki, Beldonek, Zosia z opowiadania Świat 
i ślepa dziew czyna  i in. U Dygasińskiego, dobrego psychologa i pedagoga, 
obraz psychiki dziecka jest w yjątkow o dogłębny i prawdziwy.

W nowelistyce Orzeszkowej jest on skonwencjonalizowany i szkicowy. 
A utorka typizuje najbardziej w yraziste przejaw y psychiki dziecka, uka
zując z godną podziwu konsekwencją w pływ  w arunków  środowiskowo- 
społecznych i dyspozycji dziedzicznych na jej kształtow anie się (por. ty 
tułow ą postać Julianki, parę bohaterów  Sielanki nieróżowej, Helkę 
z Dobrej pani, k ilkuletn ią córeczkę pani z Aniołów, Kostusia, syna ślu
sarza z A... B... C...).

21 Powieść ta  dlatego nosi często nazwę le roman de l’enfance, a więc powieść 
o dzieciństwie jako pewnym okresie życia (książki A. F r a n c e ’a: Le livre de mon 
ami, 1885 i Pierre Nozière, 1889 i P. L o t i e g o: Le Roman d’un enfant, 1890). O powie
ściach tych pisze w swojej Anthologie des romanciers du XI X- e  siècle (Paryż, 1945, 
s. 27), E. M a y n i e 1, że „...naissent de ce besoin d’opposer l’idéal, la vie rêvée 
plus belle et meilleure, à la réalité, d la vie médiocre et cruelle, qui est bien une 
tendance de l’enfant" [...] powstają [one] z tej potrzeby przeciwstawienia ideału, 
życia piękniejszego i lepszego, rzeczywistości, życiu szaremu i okrutnemu, która 
stanowi wyraźną tendencję umysłowości dziecka.

22 Zwrócił już na to uwagę W. D i b e l i u s  w swojej monografii o Dickensie. 
iCharles Dickens, 1916). Na jego opinie powołuje się K. T u r e y  w cytowanym 
artykule. Ciekawe uwagi na ten tem at są też w książce S. M o n o d a: Dickens 
romancier, Paris 1953. '
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Znacznie szerszy i psychologicznie pogłębiony zakres zainteresow ań 
dzieckiem cechuje nowelistyczną twórczość Konopnickiej. Dla autorki 
Michała Duniaka, Stacha Szafarczyka, Ze szkoły, Naszej szkapy  psychika 
dziecka jest przedm iotem  wielu szczegółowych analiz, dem onstrujących 
niepoślednią wiedzę psychologiczną. Konopnicka potrafi dostrzec kon
sty tutyw ne cechy psychiczne, form ujące się nie tylko pod w pływem  
w arunków  społeczno-środowiskowych, ale też na skutek wrodzonych 
dziecku dyspozycji psycho-biologicznych (Anusia). W łaściwy dla nowe
listycznej techniki pisarki rodzaj opisu typizującego zjaw iska (Nasza 
szkapa) nie pomija jednak cech indywidualnych, jednostkowych. K on
sekwentne utrzym ania harm onii między rodzajem  opisu typizującego 
cechy psychiczne dziecka a opisem indyw idualizującym  je, to znam ienny 
rys realizacji tem atyki dziecięcej w  twórczości Konopnickiej.

Zainteresowania psychiką dziecka cechują, jak  widać, wszystkich czo
łowych pisarzy doby popowstaniowej. Przytoczona na wstępie deklaracja 
Prusa z Przygody  Stasia nie jest zjaw iskiem  wyjątkow ym . Dążność do 
typizacji cech psychicznych jest znamieniem Przygody. Ma tu  ona dwo
jakie znaczenie: ukazuje najbardziej istotne cechy psychiki dziecka i w a
loryzuje je pod kątem  przeciw staw ienia z przeżyciam i dorosłych, nie po
zbawionych ignorow ania i pogardy dla dziecka.

Dokładny opis doznań i przeżyć psychicznych bohatera Przygody  do
konuje się poprzez obserwacje in tro - i ekstraw ertyczne.

Po ciężkiej pracy i kilkumiesięcznych doświadczeniach doszedł Staś do wiel
kich rezultatów. Udało mu się uchwycić różnicę między swoją nogą a krawędzią 
kołyski, a nawet między łonem matki a sienniczkiem .23 [...] Toteż ssał jak pijawka, 
spał i krzyczał, a ludzie dorośli kiwali głową nad jego niedołęstwem .24

Wiedział, że głód morduje go od strony nóg, że w jednych punktach głowy 
koncentrują się wszystkie możliwe hałasy, a w drugich — wszelkie barwy i że 
trzeci punkt służy do ssania.“

Opis typizujący doznania i reakcje dziecka dom inuje w  przedstaw ie
niu pierwszych lat dzieciństwa Antka, choć i później, gdy bohater prze
jaw i szereg cech osobniczych (duże zdolności, wrażliwość i obserwacja), 
nie zanika on zupełnie. Indyw idualne cechy dziecka wiejskiego nie są, 
podobnie jak  w  przypadku Sienkiewiczowskiego Janka M uzykanta, nad
zwyczajne. W środowisku skazującym  dziecko na przeciętność ujaw niają 
się na tu ra lne  dyspozycje psychiczne, na k tóre n ikt nie chce zwracać 
uwagi. K ontrast o dużej wymowie społecznej nie deform uje w  tym  przy
padku psychiki dziecka.

23 B . P r u s :  Pisma, t. IV, Warszawa 1950, s. 16.
24 Ibid., s. 16.
“  L. c.
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Dążność do zachowania prawdopodobieństwa psychologicznego w  ry 
sunku postaci dziecka jest znamieniem  całej twórczości P rusa.28 Należy 
się więc zająć spraw ą, k tóra przysporzyła niemało kłopotów badaczom 
i kom entatorom  utw orów  pisarza. Chodzi o problem  idealizacji dziecka 
w jego twórczości, o to jakie są przejaw y tego zjawiska i w  czym szukać 
należy jego genezy.

Określone m odyfikacje psychiki dziecka nie były, jak widzieliśmy, 
obce pisarzom współczesnym Prusowi. W yolbrzymienie i skarykaturo- 
w anie cech psychicznych dziecka jako osnowy anegdoty literackiej 
w  funkcji hum orystycznej, cjioć nie pozbawionej momentów krytyczno- 
wychowawczych, cechuje K łopoty babuni. Problem  dzieciństwa w  aspek
cie psychologicznym i psychologiczno-pochodnym jest kanwą hum ory
stycznej anegdoty tym  w yrazistszej, że osnutej na wydarzeniach, któ
rych przedm iotem  jest dziecko nienorm alnie rozw inięte o spotęgowanych 
reakcjach i przytępionej inteligencji. Należy sądzić, że mimo przesady 
i w yjaskraw ień ma się tu  do czynienia ze spraw ą społeczno-środowisko- 
wych m otyw acji rozwoju dziecka.

W sposobie traktow ania wpływów społeczno-środowiskowych na 
dziecko cechuje Prusa w yraźna tendencyjność, łatw o uzasadniona pro
gram em  ideowym wczesnej twórczości pisarza. Środowisko kształtuje 
psychikę tych dzieci,.k tóre są silnie w  nie wrośnięte, pozbawione samo
dzielnych odruchów, bierne w  sposobie reagowania na bodźce. Dziećmi 
takim i są m. in. synowie pana Karola, Jędrek  — syn Durskiego i Antek — 
warszawski ulicznik z Sierocej doli, Lonia i W ałek, syn pomywaczki 
dworskiej z Grzechów dzieciństwa, Józio z Anielki. Ich pojęcia moralne, 
charak ter i osobowość podlegają rozwojowi i wpływom warunków, w ja 
kich w zrastają. Jest to w yraźną ilustracją  przekonań pisarza, który, 
zgodnie z ówczesnym stanem  wiedzy psychologicznej, głęboko wierzy 
w  stałą ewolucję psychiki dziecka. W jednej z kronik pisał między in.: 
„angielscy m oraliści wiedzą o tym, że człowiek nie przynosi ze sobą na 
św iat „zasad m oralnych”, że „poczucie obowiązku” nie jest m u wrodzo
nym, ale że wszystkie podobne uczucia należy szczepić i rozw ijać".27

Zupełna niezależność od wpływów społeczno-środowiskowych cechuje \  
natom iast psychikę dzieci biednych i osamotnionych, k tórych wartości 
pozytyw ne kształtu ją się w  opozycji do środowiska. Są to dzieci obda
rzone dużą siłą woli, bystrością um ysłu i naturalnym  poczuciem m oral
nym, poczuciem trw ałym  i niezmiennym. Jaś z Sierocej doli zachowa 
przyrodzoną dobroć i słodycz mimo nie najlepszych przykładów  ze strony 
otoczenia i kolegów. Podobnie Anielka, k tóra choć narażona bez przerw y

18 Rzeczowe opracowanie tego problemu w rozprawie S. W o r o w s k i e g o :  
Dzieci w  utworach Prusa, „Przyjaciel Szkoły”, 1931, nr 8.

17 „Kurier Warszawski”, 1886, n r 294 [w:] Kroniki, t. IX, Warszawa 1960, s. 239.
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na zgubne w pływ y otoczenia, pozostanie do końca dzieckiem o idealnej, 
anielskiej naturze. Jak  więp widać, P rus w  odniesieniu do niektórych 
dzieci zakłada pew ną stabilność charakteru . Istnieje zespół jakości psy
chicznych z góry określony dyspozycjami dziecka, k tó ry  w  trakcie roz
woju jedynie ulepsza się nie ulegając wpływom  środowiskowo-społecz- 
nym. Pisarz, nie negując istnienia zew nętrznych m otyw acji rozwojowych, 
uchyla ich działanie tam, gdzie w  grę wchodzą m om enty inne, pozapsy- 
chiczne — ideowo-społeczne. „Pozytyw ne” wartości tkw iące w  psychice 
dzieci zostają wyidealizowane przez ustatycznienie tym  wyrazistsze, że 
kontrastujące z w arunkam i środowiskowymi.

W yjątkam i są tu  dziecięcy bohaterowie Grzechów dzieciństwa  
i O m yłki, ale też wywodzą się oni ze środowisk, których oddziaływanie 
jest nikłe, mało w yraziste i nie dość kontrastow e. B ohater Grzechów  to 
dziecko dworskiego oficjalisty, wychow ujące się wprawdzie we dworze, 
lecz zachowujące dużą swobodę i samodzielność ruchów przez sta ły  kon
tak t z przyrodą, dziećmi wiejskimi itp. Podobnie Antoś z O m yłki, dziecko 
żywe, bezpośrednie w sposobie reagow ania na wszelkie przejaw y życia 
i inteligentne, którego samodzielności nie ograniczy tępy  system  edukacji 
pana Dobrzańskiego. ^Tam, gdzie wpływ środowiska na małego bohatera 
jest ograniczony, gdzie przez rozwój właściwych sobie dyspozycji psychicz
nych osiąga on dużą samodzielność i swobodę, psychika jego nie wymaga 
„retuszów”, jest na tu ra lna  i prawdziwa. Stąd we wczesnej nowelistyce 
pisarza dwa omawiane u tw ory  zajm ują pozycję szczególną. ̂ W yczulony 
zmysł obserwacji psychologicznej P rusa re jes tru je  tu  wszelkie, niekiedy 
bardzo subtelne i w  istocie swej mocno złożone, przejaw y psychiki 
dziecka (np. budzenie sięt pierwszych wzruszeń erotycznych u Kazia 
z Grzechów  lub początki uczuć patriotycznych Antosia ż Om yłki). Obser
w acja wolna jest tu  od sentym entalizm u i przesady, mimo wyraźnie emo
cjonalnego stosunku autora do przedm iotu.

y P rus zakłada więc określoną hierarchię postaci dziecięcych, k tórej 
wyznacznikiem podstawowym  jest rodzaj i stopień wpływów społeczno- 
środowiskowych na kształtow anie psychiki. Gdzie rodzaj wpływów (przez 
rodziców, środowisko jako grupę społeczną, a więc dorosłych, nauczy
cieli, rówieśników itp.) i stopień ich natężenia jest duży, psychika kształ
tu je się w opozycji do nich, co powoduje idealizację i W yjaskrawienie 
cech pozytywnych, dobrych (Anielka z Anielki, Jaś z Sierocej doli, 
W anda z Pałacu i rudery). W pełni wypowiada się tu  paradoks typow y 
dla lite ra tu ry  tego okresu, a ukanonizow any pisarską prak tyką Dicken
sa — przy m aksym alnej ścisłości w  rejestracji i analizie zew nętrznych 
m otyw acji rozwojowych oraz założonej tezie dynamiczności rozwojowej 
pojawia się idealizacja i „statyzacja” psychiki dziecka. Stopień deform acji 
jego portre tu  psychicznego jest tu ta j stosunkowo największy. Drugą



Dziecko w twórczości Prusa 209

grupę, om awianą poprzednio, stanow ią dzieci silnie wrośnięte w środo
wisko i ulegające m u. Ich psychika kształtu je się pod kątem  wiernego 
przystosowania do w arunków  i okoliczności życiowych. Te postacie są 
scharakteryzow ane negatyw nie jako jedne z ofiar ustro ju  społecznego. 
Trzecią wreszcie grupę postaci dziecięcych stanow ią te, które przez na
turalne w arunki (niemowlęcy bohater Przygody Stasia) lub własne dys
pozycje psych iczne i okoliczności środowiskowe (Kazio z Grzechów dzie
ciństwa, Antoś z O m yłki) uniezależniły się właściwie od wszelkich wpły
wów z zewnątrz. Na tych to najbardziej klarow nych substratach psychiki 
dziecięcej skupiają się „przedm iotowe” zainteresowania P rusa psychologa.

W róćmy jeszcze do spraw y idealizacji po rtre tu  małego bohatera 
u Prusa. Idealizacja ta  przejaw ia się w szeregu cech psychicznych dziecka: 
w jego spotęgowanej wrażliwości i reakcjach na bodźce zewnętrzne, 
w rozbudowanej sferze im aginatyw nej, przesadnej uczuciowości, przed- 
czesnej dojrzałości um ysłowej i uczuciowej. Typowymi przykładam i są 
tu  Jasio z Sierocej doli, Anielka, Stasiek z Placówki,28 Jaka jest geneza 
i cel tego zabiegu? Jedni wywodzą go z rom antycznej koncepcji dzieciń
stwa, drudzy u pa tru ją  w  nim w ykładnik emocjonalnego stosunku pisarza 
do dziecka (zwłaszcza biednego) i dzieciństwa w ogóle. Inni wreszcie, 
z których poglądem solidaryzujem y się, nie negując słuszności poprzed
nich, widzą w idealizacji dziecka u P rusa jeden ze sposobów realizacji 
jego program u społeczno-moralnego. Już dla współczesnych Prusowi re
cenzentów jego wczesnych utw orów  (Chmielowskiego, Sienkiewicza, Ko
nopnickiej) fak t ten  był zupełnie oczywisty. Idealizacja postaci stojących 
poza głównym nurtem  życia zbiorowego, jak  to trafnie form ułuje Szwey
kowski: starców, dzieci, dziwaków i ludzi prostych, wywołana jest po
trzebą przeciw staw iania ich psychiki anorm alnej i zdeformowanej — 
najbardziej w ynaturzonym  przejawom  życia społecznego. Starzec, prosty 
człowiek z ludu, i dziwak — to ludzie, k tórych łączy z dzieckiem podobna 
pozycja społeczna i typ  reakcji psychicznych. Podobnie jak dziecko, 
reagują oni w sposób spontaniczny, naiw ny i szczery (por. Helunię i Hoffa 
oraz W andę i Piołunowicza z Pałacu i rudery, Anielkę i Gajdę z Anielki, 
Kazia i babcią ze Szka tu łk i babci). C harakteryzuje ich wszystkich ogra

n iczo n y  zakres możliwości poznawczych mimo trafnej, a niekiedy do
głębnej i przenikliw ej oceny rzeczywistości. Szweykowski w monografii
0 pisarzu pisze, że cała ta  galeria postaci jest również przedmiotem psy
chologicznych zainteresowań pisarza, którego w tym  okresie twórczości 
zajm uje szczególnie „analiza stanów w yjątkow ych duszy ludzkiej” i „ana
liza namiętności człowieka” .29 Je st jednak rzeczą bardzo prawdopodobną

28 Szczegółowy opis psychiki tych dzieci w cytowanych pracach T u r e y
1 W o r o w s k i e g o .

21 S z w e y k o w s k i :  op. cit., s. 82.
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i to jeszcze, że dla pisarza świadomość autonom ii psychiki dziecka z sze
regiem odrębnych reakcji, doznań i przeżyć m usiała szukać jakiegoś 
wsparcia w podobnych objawach. Nie zapominajmy, że jest to okres, 
kiedy świat psychiki dziecka nie został całkowicie odkry ty  przez lite ra 
turę, że bardzo często czytelnik m usiał wierzyć bardziej autorskiej de
klaracji niż artystycznem u dokonaniu. N aw et Sienkiewicz, tak  świadomie 
ukazujący w szeregu kronik, recenzji i omówień świat przeżyć psychicz
nych dziecka jako teren płodnych eksploatacji literacko-psychologicz*- 
nych, dziwi się, że w  Przygodzie Stasia zdarzeniowość, fabularność jest 
tak  nikła. W yraża przy tym  obawę, czy psychologiczny p o rtre t dziecka 
jest na ty le ciekawy i ważny, aby mógł stanowić jedyną osnowę treści 
utw oru literackiego.30

Podobną rolę w  obrębie tej g rupy „typów pozytyw nych” odgrywa 
ornam ent zwierzęcy — pies. M otyw przyjaźni dziecka z psem, przy
jaźni, ufundowanej na podobnej pozycji w  świecie i w zajem nym  zro
zumieniu to jakby nowa, społecznie ukierunkow ana w ersja klasycy- 
stycznej paraboli zgody między „dziećmi n a tu ry ”. Przyrodzona niepo
radność i szczerość objawów, społeczna izolacja i życie w  klimacie cał
kowitego niezrozumienia, wreszcie pragnienie opieki i pomocy — oto 
m om enty styczne sytuacji życiowej dziecka i psa.

L. Włodek w m onografii o pisarzu pisze: „K iedy chodzi o dzieci 
m ilknie P rus u ty lita rysta  i odzywa się jego czułe na niedolę serce".31 
Istotnie, stosunek Prusa do dziecka i dzieciństwa jest, jak  poza Włod
kiem niejednokrotnie i słusznie wskazywano, wybitnie emocjonalny. 
W literaturze pozytywistycznej em ocjonalny stosunek do dziecka jest 
zjawiskiem tak  powszechnym, że można by zeń uczynić jeden z istotnych 
wyróżników ideologii tej g rupy literackiej. P rus szczególnie żywo reaguje 
na krzyw dę dziecka biednego, w czym daleko odbiega od ęurowych 
reguł pedagogiki Spencera. Zaangażowanie emocjonalne autora, u jaw 
nione w opisie losu dzieci pokrzywdzonych, biednych i osamotnionych, 
jest, jak w przypadku Dickensa, przyczyną idealizacji i licznych prze
jaskrawień.

Bardziej niż pozostałych pisarzy tego okresu cechuje P rusa uczuciowy 
stosunek do dziecka i dzieciństwa w ogóle. Dzieciństwo jest pogodnym 
i najszczęśliwszym okresem  życia człowieka, stąd każdorazowa pamięć 
o nim  wyzwala w bohaterach wzruszenia i emocje. S taruszka ze Szka
tu łk i babki znajduje we wspomnieniach własnego dzieciństwa i wnuczka 
jedyną radość w  życiu pełnym  trosk i poniżeń. Dla Zosi Lachowicz 
z Dusz w  niewoli m arzenie senne z dzieciństwa jest chwilowym  uśmie

>0 H. S i e n k i e w  i c z: op. cit., s. 302.
S1 L. W ł o d e k :  Bolesław Prus. Zarys społeczno-literacki, Warszawa 1918,

s. 124.
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chem kłopotów, pow rotem  w krainę szczęścia i radości. Bohaterowi 
Przeklętego szczęścia, W ilskiemu, obrazy z dzieciństwa pojaw iają się 
w momencie szczególnie radosnym , harm onizują z atm osferą szczęścia 
i pogody. O rnam ent dzieciństwa radosnego i pogodnego, w  w yraźnej 
funkcji stylizacyjnej, pojawi się epizodycznie w Lalce, Em ancypantkach, 
Faraonie.

Genetyczne podstaw y emocjonalnego stosunku pisarza do dzieciństwa 
są trudne do jednoznacznego określenia i różnorodne. Jest to zapewne 
przejaw  ogólnych dążności czasu, upatrujących w dziecku istotę społecz
nie użyteczną, dobrą, godną uwagi i szacunku dorosłych. Z drugiej stronny 
musiała tu  również oddziaływać tradycja  literacka, przynajm niej od 
czasów rom antyzm u. W pływ szczególnie w yraźny należy przypisać 
Dickensowi, k tó ry  stale Prusow i patronował. I wreszcie uzasadnienia 
uczuciowego stosunku Prusa do dziecka należy szukać w typie jego oso
bowości i charakteru . P rezentacja tych zjawisk, już zresztą szeroko i do
statecznie udokum entowanych, nie jest jednak naszym  zamiarem.

Pragniem y zwrócić uwagę na jeszcze jedną sprawę. Otóż pisze się 
często o autobiograficznym  charakterze tem atyki dziecięcej we wczes
nych utw orach P rusa (por. np. opinie J. Kulczyckiej-Saloni i Z. Szweykow
skiego w m onografiach o pisarzu). Rzecz wym aga szczegółowszych ba
dań, jakkolwiek nasycenie treści wczesnych nowel i opowiadań „dzie- 
ciętych” pisarza m ateriałem  przeżyć własnych jest bardzo prawdopo
dobne, co zresztą odnieść można do wszystkich utw orów  o tem atyce 
dziecięcej. Pisarz, form ując psychikę swoich postaci literackich na wzór 
własnej, daje przejaw  troski o zachowanie praw dy psychologicznej 
w opisie przeżyć i reakcji dziecka. To jest jedna funkcja autobiogra- 
fizmu, k tó rą  można odnieść do Prusa. Zw rot do w łasnych przeżyć z okresu 
dzieciństwa oznaczać też może potrzebę powtórnego przeżycia la t szczę
śliwych i radosnych. M ateriał wspomnień zostaje w tedy poddany pewnej 
selekcji pod kątem  uw ypuklenia jasnych i pogodnych stron życia. A uto- 
biografizm jest tu  kanw ą refleksji, kom entarza i oceny rzeczywistości 
podstawionej. We wczesnej nowelistyce Prusa ten  rodzaj wspomnień 
własnego dzieciństwa jest, jak pokazywaliśmy, wyraźny.

II

A rtystyczną realizację tem atyki dziecięcej u Prusa wyznaczają dwa 
czynniki: dążenie do zachowania praw dy psychologicznej w rysunku 
postaci dziecka oraz możliwie najw iększa wyrazistość i sugestywność 
w sposobie przedstaw ienia i rozwiązania niektórych kw estii społecznych. 
Nie znaczy to, że w  konkretnej realizacji dwa te dążenia są sobie prze
ciw stawne lub równoległe do siebie. Są to najczęściej elem enty korela-
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tywne: kry terium  zachowania praw dy psychologicznej jest w arunkiem  
koniecznym eksperym entu, którego przedm iotem  jest fak t społeczno- 
obyczajowy i środowiskowy.

Funkcja charakteryzująca i dem askatorska dziecka i dzieciństwa w y
stępuje najw yraźniej w odpowiednim ukształtow aniu narracji, prow a
dzonej z pozycji małego bohatera. Mamy tu  do czynienia z odpowiednią 
„perspektyw ą n arrac ji” 32, k tórej kształt językow o-stylistyczny i kom
pozycyjny może być różny. Faktyczność perspektyw y może być ozna
czana dziecięcym sposobem i zakresem  obserwacji, jakkolw iek sama n ar
racja  prowadzona jest przez autora. W ram ach jej ukształtow ania przez 
narra to ra  „spojrzenie dziecka” pojawia się tam,, gdzie w  w ydarzenia 
wmieszany jest bezpośrednio dziecięcy bohater, a więc każdorazowe za
stosowanie „chw ytu” ma m otyw ację realistyczną i kompozycyjną. W ta 
kiej postaci perspektyw a narracyjna pojawia się u P rusa w  Przygodzie  
Stasia, Anielce, Om yłce, Placówce, Sierocej doli. Spotykam y ją  też cza
sami w  Jamiole Sienkiew icza, Juliance i Przygodzie Stasia Orzeszkowej, 
w Beldonku  Dygasińskiego (tu stopień dziecięcego „upodmiotowienia 
narracji jest bardzo duży), a wreszcie w niektórych nowelach Konopnic
kiej (Anusia, Ze szkoły  i in .)33 Stopień ingerencji autora w  zakreśloną 
szarokością dziecięcej obserwacji narrację  jest różny, zależny od funkcji 
zabiegu. Jeśli pierwszorzędnym  zam iarem  autora jest ukazanie autonom ii 
dziecięcych przeżyć i myśli, ingerencja ta  nie jest w ielka, nad kom en
tarzem  góruje zdecydowanie opis (Przygoda Stasia, odpowiednie fra 
gm enty dotyczące Staśka z Placówki i Jasia z Sierocej doli). Nigdy jed
nak sugestia dziecięcego spojrzenia na rzeczywistość nie jest w tym  
przypadku u P rusa  tak  duża, jak  np. u Dygasińskiego w Beldonku. 
W przypadku społecznej funkcyjności tem atu  (charakterystyka i dema- 
skacja środowiska) ingerencja dorosłego narra to ra  jest znaczna. P e r
spektyw a dziecięcego spojrzenia jest nasycona kom entarzem  i refleksją 
autorską. Przejaw ia się to zwłaszcza w  Anielce.

O drębny typ epickiej perspektyw y wspomnień z dzieciństwa znajduje 
wyraz w  narrac ji dziecięcych bohaterów  Grzechów dzieciństwa  i O m yłki. 
Dystans między przedm iotem  opowieści a narrato rem  jest znacznie 
m niejszy niż w poprzednim  przypadku, co w ynika już z samej form y 
gram atycznej narracji. Zmniejszenie dystansu potęguje wyrazistość 
przedstaw ień odnoszących się do psychiki dziecka: jego przeżyć, reak
cji itp. Ta forma narrac ji k ieru je się bowiem z n a tu ry  swej ku formom 
przeżycia, a przez nie ku ich treści. P rus, podobnie jak  i Dickens, k tó ry

** Termin A. B r o d z k i e j  z cytowanej pracy o nowelach Konopnickiej. Per
spektywa narracyjna oznacza dodatkowy dystans epicki, jaki w narracji dziecię
cego bohatera wytwarza się między nim a światem.

** A. B ro  d z k  a: op. cit., ss. 150—156.
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był m u tu  wzorem, panuje całkowicie nad wspomnieniami z pozycji czło
wieka dorosłego. Jego kom entarz, jakkolw iek rzeczowy i pozbawiony 
sentym entalizm u, nie zawsze przystaje do ścieśnionego dziecięcym spo
sobem widzenia i in te rp re tac ji zjaw isk obszaru treści.

Funkcja omawianego zabiegu jest podwójna. Z jednej strony służy 
plastycznej prezentacji psychiki dziecka. Z drugiej dąży w stronę zja
wisk społecznych: wpływa na wyrazistszą prezentację środowiska i jego 
demaskowanie. Nowy sposób spojrzenia na środowisko jest szczególnie 
przydatny  tam , gdzie ogląd rzeczywistości kojarzy się nierozerwalnie 
z jej kry tyką. Już Konopnicka w  artyku le  o O m yłce  wskazywała ten  sens 
operacji artystycznej Prusa, pisząc o „złagodzonym św ietle” , tj. o od
powiednim  stanow aniu wymowy tragicznych wydarzeń, k tóre dziecko 
spostrzega i ocenia.34 K ontrast między psychiką dziecka, czystą, wrażliwą 
i naiwną, a w arunkam i, w  jakich ono wzrasta, potęguje jednocześnie 
ostrość w idzenia krytycznego. „Ukazanie rozkładu moralnego klasy 
obszarniczej widzianego oczyma dziecka wzmogło oskarżycielską wy
mowę utw oru, spotęgowało napięcie dram atyczne powieści” — pisze
0 Anielce  J. Kulczycka-Saloni w  m onografii o pisarzu.35 Dążność do reali
stycznego, a psychologicznie uzasadnionego przedstaw ienia tego wycinka 
rzeczywistości społeczno narodowej, którego obszar i pojemność określa 
dziecięcy sposób widzenia i rozum ienia zjawisk, może też oznaczać rezy
gnację pisarza z ukazania całości zjawisk, k tórych nie chciał widzieć
1 oceniać. Tak wię(c technikę „podwójnej perspektyw y” spojrzenia dziec
ka — jak  ją  określa Konopnicka — można wiązać z określonym  progra
mem ideowym pisarza. Jest ona, jak to słusznie i przekonywająco po
kazała Alina Brodzka w książce o nowelach Konopnickiej, przejawem  
charakterystycznym  dla lite ra tu ry  lat siedem dziesiątych i osiemdziesią
tych ubiegłego stulecia nowych rozwiązań i poszukiwań artystycznych. 
U Prusa koresponduje z nią pokrew ny typ  techniki kom pozycyjno-nar- 
racyjnej: spojrzenie psa, k tórej funkcję w pełni wyzyska dopiero D y
gasiński. Zantropom orfizow any sposób m yślenia zwierzęcia, bliski obser
wacji i rozum owaniu dziecka, to jeszcze jeden przykład odnowy literac
kiego spojrzenia na świat. Pies K urta  z Przygody Stasia trafn ie  ocenia 
najbliższe środowisko wiejskie, a w spojrzeniu K arusia z Anielki nie brak  
goryczy i rozczarowania autora do społeczeństwa pozbawionego uczuć 
hum anitarnych i chęci niesienia pomocy biednym  i opuszczonym.

Em ocjonalny stosunek Prusa do tem atu  ludzi biednych, społecznie po
krzyw dzonych i osamotnionych, stanowiący znamieną cechę jego wczes
nej twórczości literackiej, wpływa na znaczne zmniejszenie .dystansu 
między narratorem  i czytelnikiem, a także na znaczną rozbudowę form

34 „Gazeta Polska”, 1886, n r  16
55 J. K u l c z y c k a - S a l o n i :  Bolesław Prus, Warszawa 1955, s. 77.
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bezpośredniej wypowiedzi autorskiej: kom entarza, refleksji, apelu. Jest 
to też jedna ze znam iennych cech narrac ji wczesnych nowel i opowiadań
0 tem atyce dziecięcej. Technika perspektyw y narracy jnej „spojrzenia 
dziecka” nie ham uje swobody ruchów  autora. Kom entarz, w brew  reali
stycznym m otywacjom  narrac ji dziecięcej (w Grzechach dzieciństwa
1 Omyłce), w yraża „dojrzałą” wiedzę narratora, jest także wyjaśnieniem  
zdarzeń nie mogących się stać przedm iotem  dziecięcej narracji. Częste 
refleksje w  Sierocej doli czy  w  Anielce  wiążą się niew ątpliw ie ze spo
łecznym adresem  utworów. Funkcję podobną pełnią apele (np. w  koń
cowym fragm encie Antka). Wobec nadm iaru refleksji w  Anielce  ukazane 
w utworze wydarzenia czynią niejednokrotnie w rażenie jakiegoś m ate
riału  przykładowego, zebranego jedynie dla ilustracji m yśli przewodniej. 
Sugestię tę potęgują jeszcze niektóre rozdziały o sentencjonalnych ty tu 
łach: „W jaki sposób Bóg czuwa nad sierotam i” ; „Spraw iedliw y litu je  
się nad wszelkim bydlątkiem , ale serce bezbożnych jest okru tne”.

Dążność do zachowania spontaniczności przeżyć psychicznych i reakcji 
dziecka wyraża sięk w częstym u P rusa typie liryzowanego opisu przy
rody, postrzeganej i in terpretow anej przez małego bohatera. Jest to 
najczęściej opis anim izowany (lub antropom orfizowany), w yraźnie kon
trastu jący  z opisem środowiska i ludzi. Pojaw ia się on w odpowiednich 
fragm entach Sierocej doli, Przygody Stasia, Placówki, Anielki. Ten typ 
techniki opisowej nie jest obcy innym  pisarzom współczesnym Prusowi. 
Sienkiewicz stosuje go w końcowym fragm encie Jamioła  (opis lasu, któ
rym  idzie sierota; opis jest tu  wpleciony w form ę monologu zbliżonego 
do mowy pozornie zależnej), nasyca nim niektóre partie  W pustyn i 
i w  puszczy. U Dygasińskiego widzimy go w niektórych partiach Bel- 
donka. Orzeszkowa liryzuje1 opis przyrody i środowiska, postrzeganych 
przez dziecko w Tadeuszu  i w Przygodzie Jasia.

Technika poetyzacji opisu przez odpowiedni zestaw  przekształceń 
(animizacje, antropom orfizacje) to jeden z ważkich i artystycznie suge
styw nych sposobów przedstaw ienia autonom ii przeżyć psychicznych 
dziecka. Potrzeba uw ydatnienia tej autonomii, dotychczas ignorowanej 
przez literaturę, nie jest wykroczeniem przeciw psychologii dziecka, 
które ma przyrodzoną skłonność do anim izacji świata. Z drugiej strony, 
pozytywistów w ogóle a Prusa w  szczególności, cechuje w yraźna skłon
ność do hiperbolizacji przedstaw ień odnoszących się do św iata przeżyć, 
doznań i reakcji dziecka. Jest to zjawisko ze wszech m iar uzasadnione 
potrzebą szczególnego podkreślenia sfery  tem atycznej, dotychczas zu
pełnie ignorowanej przez literatu rę .

Tem at dziecięcy objawia, jak  widać, szczególną przydatność w pro
cesie odnowienia środków w yrazu artystycznego. Słusznie pisze G. Biały 
w  cytowanej monografii o Korolence, że w litera tu rze  la t osiemdziesią
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ty ch  „[...] w ielu pisarzy zapragnęło sięgnąć do świadomości dziecięcej 
Jako do swoistego typu  prostego i w  prostocie swej najbardziej złożonego 
doznawania rzeczywistości”.36 Obok narracy jnej techniki „spojrzenia 
dziecka”, k tóra jest poważną zdobyczą lite ra tu ry  II połowy XIX wieku, 
stw ierdza się przejaw y pewnego odnowienia schem atów kompozycyjno- 
fabularnych. Pierw sza operacja dotyczy tu  fabularnego schem atu przy
gody. M otyw przygody dziecięcej, stanowiący osnowę kompozycyjną 
wielu nowel Czechowa (Grisza 1886, Zbieg  1887), Korolenki (W  nocy  
1888) czy też opowiadań D audeta z Listów  z mojego m łyna  — że ogra
niczymy się do przykładów najbardziej znanych — nadaje nowy sens 
i funkcję przedstaw ianym  wydarzeniom, k tórych przedm iotem  i niekiedy 
podm iotem  jest dziecko. W naszej literaturze tego okresu m otyw dzie
cięcy w  takim  ukształtow aniu „przygodowym ” pojaw i Się w Przygodzie  
Jasia i w Tadeuszu  Orzeszkowej, w Jamiole Sienkiewicza, a u P rusa 
w  Przygodzie Stasia. Zdarzenie, z na tu ry  swej proste i nieskomplikowane, 
jakkolw iek nie pozbawione w  Przygodzie Stasia  pewnej komplikacji, 
u rasta  do m iary  przygody, tj. nieoczekiwanego układu wydarzeń. P rzy- 
Toda i ludzie, postrzegane po raz p ierw szy przez małego bohatera, uka
zują się w wym iarze nadzwyczajnym, zadziwiającym. ^M otyw  dziecka 
pełni rolę leitm otivu , scalającego kompozycyjnie fabułę. W zrasta jedno
cześnie napięcie, potęguje się dynam ika wydarzeń.

Druga operacja artystyczna dotyczy fabularnego m odelu biograficz
nego. Chronologiczny ciąg w ydarzeń okresu dzieciństwa i młodości sta
nowi kom pozycyjną zasadę Dawida Copperfielda, Dombey i syna, Oli- 
vera Tw ista  Dickensa, Dzieciństwa, chłopięctwa i młodości L. Tołstoja, 
autobiograficznych, cytowanych poprzednio powieści F rance’a i Lotiego 
czy też wspomnieniowej powieści D audeta Le Petit Chose, Histoire d’un  
enfant (1886). Fabuła w takim  ukształtow aniu zdradza wyraźne zależ
ności od typu  biograficznej powieści angielskiej XVIII w., bogacąc się 
o nowy, wyraźnie zaznaczony elem ent wspom nień i ich funkcji. U nas 
typ  kompozycji wspomnieniowej pojaw i się na szerszą skalę u Prusa, 
w którego twórczości rozm iar fabuły opartej na wydarzeniach okresu 
dzieciństwa i młodości jest stosunkowo największy (Anielka, Sieroca dola, 
G rzechy dzieciństwa, Omyłka). Kompozycyjna funkcja elem entu wspom
nień uwidacznia się w  odpowiedniej selekcji treści biograficznej, a celem 
tego jest nasycenie jej elem entam i pogody, radości i spokoju. Tok bio
grafii, zasadniczo zgodny z naturalnym  następstw em  wydarzeń, reguluje 
częstotliwość wspomnień: pojaw iają się one w momentach ważnych, 
w jakiś sposób uzasadnionych potrzebą wspominania, zwłaszcza tam, 
gdzie dystans między dorosłym narratorem  a przedm iotem  narracji jest

s* B i a ł y :  op. cit., s. 198.
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duży, jak  w  Grzechach dzieciństwa  czy w  „małej try logii” Sienkiewicza 
(S tary sługa, Hania, Selim  Mirza). Łagodzą one efek t bezpośrednich 
przedstaw ień i uplastyczniają samą form ę przeżywania podmiotu wspo
minającego.

W artykule niniejszym  chcieliśmy dać zarys pew nej problem atyki ba
dawczej, k tó ra  może i powinna zainteresować zarówno historyka, jak 
teoretyka literatury . Pokazując genetyczne i m erytoryczne wyznaczniki 
interesującego nas zjawiska w literaturze, przekonani jednocześnie je
steśmy o jego struk tura lnej odrębności. Sądzić należy, że trudność w  in
tegracji zjawisk z zakresu psychologii, socjologii i lite ra tu ry  (potrzeba 
takiej in tegracji ujaw nia się tu  niewątpliw ie) sprawiła, że tem at dziecięcy 
w literatu rze jest właściwie jeszcze nadal m erytorycznie o teoretycznie 
niedookreślony. S tąd twórczość Prusa, traktow aną jako przejaw  typo
wych w pewnym  okresie zainteresow ań literackich dzieckiem, u jm u
jem y w kontekście możliwie szerokim. Nie pretendując do całkowitego 
wyczerpania spraw y, pragnęliśm y wskazać tu  problem atykę zdaniem  na
szym najważniejszą, dokonać pew nych klasyfikacji i ocen, postawić 
hipotezy, k tóre niejednokrotnie domagają się bogatszych i szczegółow- 
szych uzasadnień niż te, k tóre dajemy.

Р Е З Ю М Е

В своей статье автор пытается указать источники детской тема
тики и метод ее вы раж ения в творчестве Болеслава Пруса, одного 
из наиболее выдающихся польских писателей периода позитивизма. 
Понятие „детская тема” автор трактует как тематический комплекс 
или тематические комплексы литературного произведения, содержа
нием которого является ребенок как  личность — его психика, реакция 
на внешние стимулы, позиция в общественной среде, детство, т.е. 
совокупность его психических, общественных и прочих качеств в 
определенный исторический момент. Метод художественного конкре
тизирования детской тематики у Пруса автор связы вает с тремя 
направлениями интереса к  ребенку в тот период: общественного 
психологического и художественного.

В I главе рассматривается общественный интерес к  ребенку 
в XIX столетии. Влияние этого интереса на польскую литературу 
этого периода, особенно на творчество Пруса, весьма очевидно. Име
ется в виду ребенок обиженный в общественном отношении („Си
ротская доля”, „Антек”), лишенный материнской и воспитательной 
опеки („Анелька”, Детские вины”). Ребенок контрастирует с обще
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ственной средой своим естественным т.е. искренним, наивным пове
дением и своей непосредственностью. Можно утверждать об извест
ной целеустремленности детской тематики в литературе того вре
мени и в творчестве Пруса, в частности целеустремленности, которая 
сводится к  четкой характеристике среды и ее разоблачению. Такой 
тип функциональности детской тематики в произведении основы
вается на довольно идеалистическом убеждении, утвердившимся со 
времен Диккенса, что общественное воздействие, ребенка очень зна
чительно. Ребенок — это существо полезное в общественном отно
шении. Благодаря своим естественным склонностям он может поло
жительно воздействовать на общественную среду („Анелька”, „Си
ротская доля”).

Во второй главе автор показывает особенности психики ребенка 
в творчестве Пруса, представляя этот образ на широком фоне поль
ской и европейской литературы, науки, культуры  и педагогики того 
времени. Стремление к  сохранению психилогического правдоподобия 
в обрисовке личности ребенка — характерная черта всего творчества 
Пруса, с известной тенденциозностью в представлении влияния об
щ ества и среды на развитие ребенка. Именно в творчестве Пруса 
вы раж ается парадокс, типичный для литературы этого периода (глав
ным образом у  Диккенса); при принятом тезисе о динамическом раз
витии ребенка — наблюдается образ ребенка, психически вполне 
определившегося и не развивающегося (Анелька в одноименной по
вести, Ясь в „Сиротской доле”, Ванда в „Дворце и развалине”). Де
формация и идеализация психики некоторых детских типов в про
изведениях Пруса объясняется общественной „адресованностью” 
произведений, „функциональностью” тематики, о чем ш ла речь в I 
главе. Автор обращает внимание на эмоциональный подход Пруса 
к  ребенку и детству, а такж е на автобиографический характер самой 
детской тематики в творчестве Пруса.

В последней (III) главе рассматриваются художественные сред
ства конкретизации детской тематики у Пруса. Показанные в I главе 
„функциональности” тематики Прус осуществляет благодаря со
ответствующей композиции повествования, которой дано название 
„глазами ребенка” . Этот прием хорошо известен в польской и евро
пейской литературе этого периода. Это повествование, которое ве
дется якобы с позиции ребенка, имеет свое влияние на более обстоя
тельную характеристику среды, но и на более правдоподобное и не
посредственное представление психики ребенка („Приключение Ста- 
ся”, „Детские вины”, „Ошибка”). Вместе с тем развертывается автор
ский комментарий что уменьшает расстояние между рассказчиком
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и читателем. Стремление к  сохранению непосредственности психи
ческих переживаний и реакции ребенка проявляется в часто встре
чающемся у Пруса лирическом описании природы, которую воспри
нимает и объясняет ребенок. Ф акт, что детская тематика стала цент
ральной в творчестве Пруса, оказал влияние на возобновление ф а
булярных схем, а именно схемы приключения ребенка („Приклю
чение Стася”) и фабулярного автобиографического образца („Анель- 
ка”, „Сиротская доля”, „Детские вины” , „Ошибка”). Из этого видно, 
что детская тема оказывается особенно удобной в процессе возобнов
ления средств художественного изображения в литературе того вре
мени.

R É S U M É
Dans cet article l’au teu r s’occupe des sources e t des façons de pré

senter le su jet d ’enfant dans l ’oeuvre litté ra ire  de B. Prus, un des plus 
éminents écrivains polonais de l’époque du positivisme. La notion du 
„sujet d ’enfan t” est comprise par l’au teu r comme un ou des ensem bles 
de sujets de l’oeuvre litté ra ire  ayant pour la tram e l ’individualité de 
l’enfant, son psychisme, ses réactions aux stim ulants ex térieurs, sa posi
tion sociale et celle du milieu, son enfance c.-à-d. l ’ensemble de qualités 
psychiques, du milieu, sociales et autres, localisées dans le temps. Les 
m anières d ’une concrétisation litté raire  des sujets d ’enfant chez P rus 
sont liées par l’au teu r avec trois courants d ’in térêts prêtés à l ’enfant dans 
cette période-là: 1° — in térêts sociaux, 2° — in térêts psychologiques, 
3° — in térêts  artistiques.

Dans le prem ier chapitre l ’au teu r parle  des in térêts sociaux prêtés 
à l’enfant au X lX -e s., dont l ’inspiration, dans la litté ra tu re  polonaise 
de cette période, et surtout chez Prus, est bien visible. Il s’agit ici de 
l’image de l’enfant socialem ent lésé (Sieroca dola, A ntek), privé de la 
protection m aternelle e t éducative (Anielka, G rzechy dzieciństwa). 
L ’enfant, en résu lta t de ses conduites naturelles donc sincères, naïves et 
directes, fait un contraste avec l ’image du m ilieu social. On peu t parle r 
donc d ’un certain  type de fonction des sujets d ’enfant dans la litté ra tu re  
de cette époque aussi chez Prus. Le but de cette fonction est la caractérisa
tion plus précise du m ilieu e t sa démasquation. Un tel type de fonction 
du sujet d ’enfant dans l’oeuvre litté raire  est basé sur la conviction assez 
idéaliste, prise de Dickens, que l’enfant a une grande force d ’influencer
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la  société. De sa nature, l ’enfant est un être  socialement utile, car, grâce 
à ses dispositions naturelles, il sait influencer positivem ent le milieu 
social (Anielka, Sieroca dola).

Dans le deuxièm e chapitre  l ’au teu r présente l ’image de la vie psychi
que de l’enfant dans l’oeuvre litté ra ire  de Prus, plaçant le tou t sur un 
fond aussi large que possible de la litté ra tu re , de la science, de la culture, 
de la pédagogie européenne et polonaise de cette époque. La tendance 
■à conserver la vraisem blance psychologique dans le dessin de la 
silhouette de l ’enfant est un tra it caractéristique dans l ’oeuvre littéraire  
de Prus. En même tem ps cet écrivain se caractérise par une certaine 
intention tendancieuse à donner les motivations, sociales e t du milieu, 
du développem ent psychique de l’enfant. C’est dans l’oeuvre de P rus que 
s ’énonce le paradoxe typique pour la litté ra tu re  de ces années-là (surtout 
pour Dickens): à côté de la thèse  sur le développem ent dynam ique du 
psychisme de l ’enfant, apparaît l’image de l’enfant complètement m ûr 
au point de vue psychique et non su jet au développem ent (l’héroïne de 
titre  d ’Anielka, Jaś de Sieroca dola, W anda de Pałac i rudera). La dé
form ation e t l’idéalisation du psychique de certains types d ’enfants chez 
P rus s’expliquent par l’adresse sociale des oeuvres, pa r les moyens d ’un 
„caractère fonctionnel” choisi du su jet même, dont nous avons parlé dans 
le prem ier chapitre. On y a ttire  l ’a ttention aussi à l ’attitude émotionnelle 
de P rus envers l ’enfant et l ’enfance, ainsi qu ’au caractère autobio
graphique du su jet d ’enfant dans l’oeuvre de cet écrivain.

Dans le chapitre troisième, finissant l’article, l ’au teu r parle  de cer
tains moyens artistiques de la concrétisation du sujet d ’enfant ainsi 
présenté chez Prus. Les moyens de la „fonction” du sujet, dont il était 
question dans le prem ier chapitre, se réalisent en résu lta t d’une com
position requise de la narration, nommée „point de vue d ’enfant”. Cette 
sorte de prise est bien connue dans la litté ra tu re  polonaise e t euro
péenne de cette époque. Cette narration, faite d ira-t-on  de la position de 
l ’enfant, exerce son influence non seulem ent sur la caractérisation plus 
détaillée et contrastée du  milieu, mais aussi su r la présentation du côté 
psychique de l’enfant, plus vraisem blable et directe (Przygoda Stasia, 
G rzechy dzieciństwa, Omyłka). En même tem ps il y  a un développement 
du com m entaire d ’au teu r comme symptôm e de la dim inution de la dis
tance en tre  le n a rra teu r e t le lecteur. La tendance à m aintenir le ca
ractère spontané des impressions psychiques et des réactions de l ’enfant 
se m anifeste chez P rus dans le type fréquent de la description lyrique 
de la na tu re  vue et in terprétée  par l’enfant. Le fait de prendre les sujets 
d ’enfants pour les sujets cen traux  des oeuvres a exercé son influence
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aussi sur un certain  renouvellem ent des schémas de composition de la 
fable, à savoir sur celui du schéma fabulaire de l ’enfant (Przygoda S ta 
sia) et su r celui du modèle biographique de fable (Anielka, Sieroca dola, 
Grzechy dzieciństwa, Omyłka). Comme on le voit, le  su jet d ’enfant est 
particulièrem ent u tile  dans le processus du renouvellem ent des moyens 
d ’expression litté raire  dans la litté ra tu re  de l ’époque en question.
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