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Dziecko i zabawa*

I. Pierwszy krok ku samodzielności

Psychologia może zajmować się 
rzeczami widocznymi i łatwymi lub ukrytym i i trud 
nymi. Gdy jednak mowa o pierwszych czynnościach 
i przedmiotach, jakimi niemowlęta pomagają sobie 
przy zasypianiu lub w stanach niepokoju, to można 
sądzić, że sprawy te mieszczą się gdzieś między ukry
tym a widocznym, ich analiza zaś — między prostym 
stwierdzeniem oczywistości a penetracją w niejasną 
dziedzinę nieświadomości. Dlatego też chciałbym

* Zmarły przed kilkoma laty doktor D. W. Winnicott zaj
muje szczególne miejsce w dziedzinie psychoanalizy dzieci. 
Schematycznym niekiedy teoriom Melanii Klein, której prace 
dały początek angielskiej szkole psychoanalitycznej, Winni
cott przeciwstawia subtelny zmysł obserwacji i skromność 
praktyka. Na publikowany niżej szkic złożyły się fragmenty 
zaczerpnięte z dwu jego publikacji: The Child and the Fa
m ily  Londyn 1957 (Tavistock Publications) oraz (tamże i tego 
samego roku wydana książka) The Child and the Outside 
World. Zebrane w  nich prace przeznaczone były w  większo
ści dla rodziców i wychowawców, stąd ich postulatywny 
i  praktyczny charakter, rekompensowany za to prostatą w y
kładu. Tytuł szkicu pochodzi od tłumacza, podtytuły od auto
ra (A. W. L.).
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zwrócić uwagę na użytek, jaki niemowlęta czynią 
z najzwyklejszych przedmiotów i pokazać, jak wiele 
możemy się dowiedzieć z potocznej obserwacji co
dziennych spraw.
Mój temat wiąże się z rzeczami nie bardziej skompli
kowanymi niż dziecinny pluszowy miś. Ci zaś, któ
rzy zajmowali się dziećmi, mogliby tu  dorzucić in
teresujące szczegóły, szczegóły różne i jak wszystkie 
zachowania charakterystyczne dla każdego dziecka. 
Wiadomo, że niemowlaki wkładają sobie zrazu do 
buzi całą piąstkę, by jednak stosunkowo prędko na
brać własnych przezwyczajeń. Wybiorą do ssania je
den lub dwa palce, czasem kciuk, a drugą ręką będą 
głaskać matkę, skrawek prześcieradła czy pieluszki, 
albo też własne włosy. Chodzi tu  o dwie sprawy. 
Pierwsza — palec lub piąstka w buzi — pozostaje 
w  oczywistym związku z pobudzeniem pokarmowym. 
Druga dotyczy raczej uczuciowości niż pobudzenia. 
Ów pieszczotliwy dotyk pozwala dziecku wejść 
w kontakt z jakąś znajdującą się w pobliżu rzeczą, 
która może stać się dla niego czymś bardzo waż
nym. Bo oto po raz pierwszy bierze ono w posia
danie jakiś przedmiot, który będąc jego pierwszą 
na świecie własnością, nie stanowi — jak kciuk, dwa 
palce czy usta — jakiejś części jego samego. Czymkol
wiek by ten przedmiot był, jest dowodem zaczyna
jącego się związiku ze światem.
Czynności te pojawiają się równocześnie z pierwoci
nami poczucia bezpieczeństwa i związku z inną oso
bą. Dowodzą one, że rozwój uczuciowy dziecka jest 
prawidłowy i że buduje się w nim pamięć o rodzą
cych się związkach. Ta ostatnia może z kolei służyć 
odnawianiu związku z ową rzeczą, którą, jeśli o mnie 
chodzi, nazywam przedmiotem przejściowym. Sam 
ten przedmiot nie jest naturalnie przejściowy, a sym
bolizuje tylko przejście dziecka ze stanu zespolenia 
z matką do stanu, w którym wchodzi ono z nią

Przedmioty
przejściowe
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w kontakt, ale już jako oddzielna i wyodrębniona 
osoba.
Pragnę wprawdzie podkreślić, że sprawy, o których 
mowa, są u dziecka oznaką zdrowia, ale nie chciał
bym też wywołać wrażenia, że jest niedobrze, jeżeli 
niemowlę nie tworzy sobie podobnych zaintereso
wań. W niektórych przypadkach dziecko koncentru
je się na samej matce, której osoba jest mu nie
zbędna, podczas gdy inne niemowlęta sięgają chętnie 
po przedmioty, które nazywam przejściowymi, pod 
warunkiem jednak, że matka jest obecna niejako 
w drugim planie. Zazwyczaj niemowlę przywiązuje 
się szczególnie do jakiejś rzeczy, którą wkrótce ob
darzy nazwą. Ciekawe może być szukanie jej po
chodzenia: wiąże się ono często ze słowem, które 
dziecko słyszało znacznie wcześniej, nim zaczęło 
mówić. Gdy jest maleńkie, rodzice i znajomi dają 
mu pluszowe zabawki, które mają formę zwierząt 
lub dzieci (zapewne ze względu na bezpieczeństwo 
dorosłych). Z punktu widzenia małej osoby kształty 
nie są tak bardzo ważne, a istotne znaczenie mają 
zapach i faktura. Szczególnie ważny jest zapach, tak 
że rodzice szybko się przekonują, że owych przed
miotów nie można bezkarnie myć. Dla świętego spo
koju muszą się zgodzić na przechowywanie pluszo
wej zabawki, brudnej i nieprzyjemnie pachnącej. 
Rosnące dziecko wymaga, by znajdowała się ona 
ciągle w zasięgu ręki, by mu ją cierpliwie podawać, 
gdy wyrzuca ją z łóżeczka lub wózka. Odczuwa też 
potrzebę obśliniania jej lub wyrywania z niej ka
wałków materiału. Zabawka poddawana jest naj
różniejszym manipulacjom i dziecko obdarza ją jakąś 
pierwotną odmianą miłości, w której czuła pieszczota 
miesza się z niszczycielskimi atakami. Potem po
jawiają się inne, nowe zabawki, staranniej wykona
ne i dokładniej przypominające zwierzęta czy dzieci. 
Ponadto rodzice zaczynają się starać, by dziecko 
dziękowało za otrzymanego misia lub lalkę, a mówiąc 
inaczej, by uznało fakt, że przedmiotów tych nie
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zrodziła jego wyobraźnia, lecz że dostarcza ich oto
czenie.
Jeśli powrócimy teraz do pierwszego przedmiotu — 
pieluszki, wełnianego szaliczika, chusteczki matki — 
musimy chyba przyznać, że z punktu widzenia dziec
ka byłoby niewłaściwością domaganie się podzięko
wań i tym samym uznania, że przedmiot ten  przy
szedł do niego z zewnątrz. Albowiem z jego punktu 
widzenia jest on prawdziwie stworzony przez jego 
wyobraźnię. W taki właśnie sposób dziecko zaczyna 
stwarzać świat i wypadnie chyba uznać, że każde 
dziecko musi go stwarzać od nowa. Dla zaczynającej 
się rozwijać istoty ludzkiej otaczający świat może 
nabierać sensu wyłącznie wtedy, gdy jest on przez 
nią w równej mierze stwarzany, co odkrywany.
Z pewnością nie da się tu  wyliczyć wszystkich od
mian przedmiotów i technik przejściowych, jakimi 
posługują się dzieci, gdy są niespokojne lub senne. 
Jest ich zbyt wiele.
Przykłady. Ssąc swój kciuk mała dziewczynka doty
kała z początku długich włosów matki. Potem za
sypiała dotykając twarzy własnymi, wystarczająco 
już długimi włosami i wdychając ich zapach. Czyniła 
tak zawsze aż do momentu, gdy stała się na tyle 
duża, by nosić jak chłopcy krótko przycięte włosy. 
Ale gdy wieczorem znalazła się w łóżku, przestało 
się jej to podobać i zrobiła awanturę. Rodzice za
chowali jednak obcięte włosy i szczęśliwie mogli jej 
dać mały kosmyk. Kiedy jak zwykle przyłożyła je 
sobie do twarzy i poczuła ich zapach, natychmiast 
usnęła.
Pewien mały chłopiec zainteresował się wcześnie 
kolorowym kocykiem z wełny. Zanim skończył rok, 
bawił się wyciąganiem i układaniem różnokoloro
wych nitek wyciągniętych z kocyka. Od tego czasu 
ciągle zajmowały go kolor i faktura wełny. Gdy do
rósł, stał się specjalistą od barwników w fabryce 
tkanin.
Wartość tych przykładów polega na tym, że ukazują,

Stwarzanie i
odkrywanie
świata
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jak różnorodne są zjawiska i techniki pomagające 
zdrowym dzieciom w momentach napięć lub sepa
racji z matką. Prawie wszyscy, którzy mieli do czy
nienia z dziećmi, mogliby podać inne przykłady i ich 
analiza byłaby z pewnością ogromnie ciekawa; trzeba 
tylko zdać sobie sprawę, że naw et najdrobniejsze 
szczegóły są ważne i mają swoje znaczenie. Zamiast 
przedmiotów napotykamy czasem na techniki takie 
jak mruczenie albo bardziej jeszcze ukryte czynności 
jak obserwacja gry świateł lub linii (np. ruch brze
gów firanek poruszanych przeciągiem), czy też na
kładania się obrazów przedmiotów, które przesuwają 
się zależnie od ruchów głowy dziecka. Czasem zaś 
myśl zastępuje okiem dostrzegalne czynności. 
Anomalie. Pragnę uwyraźnić normalność tych zja
wisk przez pokazanie, jak mogą zostać zakłócone na 
skutek separacji matki i dziecka. Mówiąc najogól
niej, odejście matki lub innej osoby, od której dzie
cko jest zależne, nie pociąga za sobą natychmiasto
wej zmiany, ponieważ wytwarza sobie ono we
wnętrzny obraz matki, który pozostaje żywy przez 
jakiś czas. Ale jeżeli nieobecność matki przekracza 
pewną określoną granicę czasową, to wówczas obraz 
wewnętrzny się zaciera. Jednocześnie opisywane tu 
zjawiska przejściowe tracą swój sens i dziecko traci 
zdolność posługiwania się nimi. Widzimy wówczas 
dziecko o kręgu potrzeb zawężonym do karmienia 
i innych zabiegów dotyczących jego ciała. Pozosta
wione samo sobie przejawia ono tendencję do po
wracania do owych czynności pobudzających, mają
cych na celu zaspokojenie zmysłów. Wraz z powro
tem matki, jeżeli jej nieobecność nie trwała zbyt 
długo, dziecko odtwarza sobie jej wewnętrzny obraz, 
ale trwa to przez pewien czas. Pomyślne odbudowa
nie zaufania do matiki przejawia się przez powrót do 
czynności przejściowych. To, co obserwujemy u ma
leńkich dzieci, staje się sprawą poważniejszą, kiedy 
starsze już dziecko czuje się opuszczone i traci zdol
ność do zabawy, do obdarzania uczuciem i przyjmo
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wania uczuć. Mogą temu, jak wiadomo, towarzyszyć 
natrętne czynności erotyczne. O periodycznych skłon
nościach do kradzieży u dziecka, które coś utraciło 
i które jest na drodze do wyzdrowienia, można rów
nież powiedzieć, że stanowią one składnik poszuki
wania przedmiotu przejściowego, utraconego na sku
tek obumarcia lub osłabienia wewnętrznego obrazu 
matki. (...)
Ewolucja. U dziecka zdrowego techniki i przedmio
ty  przejściowe stanowią punkt wyjścia dla ewolucji 
ku pełnej zdolności do zabawy. Łatwo można spo
strzec, że dla wszystkich dzieci zabawa jest wprost 
życiową koniecznością i że zdolność do zabawy jest 
oznaką zdrowia. Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, 
że pierwszą wersją zabawy jest właśnie ten zwią
zek, w jaki niemowlę wchodzi z przedmiotem przej
ściowym i mam nadzieję, że jeśli rodzice będą go 
rozumieli jako oznakę dobrego rozwoju, to nie będą 
się wstydzili zabierać tych czasem dziwnych rzeczy, 
kiedy na przykład podróżują z dzieckiem. Że nie 
będą dziecka od nich odwodzić, i że zadbają, by nie 
ginęły. Z czasem, jak starzy żołnierze, przedmioty 
te odchodzą po prostu w cień. Mówiąc inaczej — 
ulegają przeobrażeniom i są zastępowane przez cały 
zespół zjawisk wypełniających królestwo dziecięcych 
zabaw, a także przez działalność i zainteresowania 
kulturalne — ową szeroką dziedzinę, która zajmuje 
pośrednie miejsce między życiem w świecie ze
wnętrznym a życiem w marzeniach sennych.
Trud rozróżniania między zjawiskami zewnętrznymi 
a marzeniami nie jest łatwy. Wszyscy żywimy na
dzieję, że zadanie to potrafimy dobrze wykonać, aby 
w ten sposób dać dowód naszego zdrowia. Ale cza
sem szukamy odpoczynku od owego trudu rozróżnia
nia i znajdujemy go w naszych zainteresowaniach 
i zajęciach kulturalnych. Na ogół zgadzamy się z tym, 
że obszar, w którym główną rolę odgrywa wyobraź
nia, jest u dziecka znacznie rozleglejszy niż u  do
rosłych i sądzimy, że zabawa, która wykorzystuje

Dojrzewanie 
do zabawy
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świat zewnętrzny i zachowuje intensywność marze
nia sennego, jest czymś charakterystycznym dla 
dzieci. Sądzić można, że u oseska, który ledwie za
czął ogromny trud osiągania .stanu dorosłego zdrowia, 
istnieje życie pośrednie, szczególnie w momentach 
oddzielających życie na jawie od snu. Zjawiska 
i przedmioty, o których mówiłem, mieszczą się w ob
szarze odpoczynku, jaki ofiarowujemy dziecku w po
czątkach jego życia, kiedy jeszcze od niego nie 
oczekujemy prawie wcale, by odróżniało sen od jawy. 
Kiedy jako psychiatra zajmujący się dziećmi wcho
dzę z nimi w kontakt i kiedy widzę jak rysują, jak 
mówią o sobie i swoich snach, jestem zawsze za
skoczony, że tak łatwo przypominają sobie pierwszą 
ukochaną rzecz. Zaskakują też często własnych ro
dziców, pamiętając o kawałku kołderki i różnych 
dziwacznych przedmiotach, o których oni sami daw
no zapomnieli. Jeśli przypadkiem taki przedmiot się 
zachował, to dziedko zna jego miejsce w zaświatach 
na wpół zapomnianych rzeczy: dno szuflady, ciemny 
kąt na najwyższej półce szafy. Kiedy przedmiot gi
nie, jak to się czasem zdarza, lub kiedy nieświadomi 
jego znaczenia rodzice dają go innemu dziecku, jego 
zaginięcie powoduje u dzieci lęk. Inni rodzice są 
z tymi przedmiotami tak zaznajomieni, że od razu 
kładą przy noworodku „rodzinny” przedmiot przej
ściowy i oczekują, że zareaguje nań podobnie jak 
poprzednie dzieci. Łatwo przewidzieć, że będą cza
sem rozczarowani, bo przedmiot w ten ; sposób ofia
rowany może nabrać lub nie nabrać znaczenia dla 
dziecka. To zależy. Ale jest też zrozumiałe, że taki 
sposób ma swoje niebezpieczeństwa, ponieważ od
biera noworodkowi sposobność do stwarzania. Jest 
to z pewnością ułatwienie, że dziecko bawi się znaj
dującym się w domu przedmiotem, który można na
zwać i który staje się prawie częścią rodziny. Od 
zainteresowania, jakim go dziecko obdarzy, zależy 
jego przyszłe zainteresowanie lalkami, innymi za
bawkami i zwierzętami. (...)
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II. Dlaczego dzieci się bawią?

Niektóre powody są oczywiste, 
ale warto może dokonać ich przeglądu.
Dla przyjemności. Większość dorosłych powie, że 
dzieci się bawią, ponieważ lubią zabawę i trudno 
byłoby temu zaprzeczyć. Dzieci czerpią przyjemność 
z doświadczeń zmysłowych i uczuciowych, jakich im 
dostarcza zabawa. Podsuwając im różne przedmioty 
i pomysły, możemy rozszerzać te dwa typy doświad
czenia, lecz te propozycje warto dozować raczej 
oszczędnie niż rozrzutnie, ponieważ dzieci potrafią 
świetnie wynajdywać potrzebne im przedmioty 
i nowe zabawy, co także jest dla nich źródłem przy
jemności.
Aby wyrazić agresywność. Powiada się często, że 
w zabawie dzieci „wyładowują nienawiść i agresyw
ność”, zupełnie jakby agresywność była jakąś nie
pożądaną substancją, której można się pozbyć. Jest 
to z pewnością po części prawdziwe, ponieważ stłu
miona uraza i następstwa gniewu mogą zostać od
czute przez dziecko jako coś niedobrego, usadowio
nego w jego wnętrzu. Ale lepiej jest określić tę 
samą sprawę stwierdzając, że popędy agresji lub nie
nawiści mogą się ujawnić w znanym otoczeniu, nie 
powodując jednocześnie agresywnego i nienawistne
go odwetu ze strony otoczenia. Dziecko ma przeko
nanie, że dobre otoczenie powinno być zdolne do 
zniesienia agresywnych uczuć wyrażonych w formie 
mniej lub bardziej możliwej do przyjęcia. Należy 
pogodzić się z faktem, że agresywność jest obecna 
w strukturze psychicznej dziecka i że dziecko czuje 
się nieuczciwe, jeżeli to, co obecne, jest ukrywane 
i negowane.
Agresywność może być źródłem przyjemności, ale 
nieuchronnie przynosi z sobą rzeczywistą lub wy
obrażoną krzywdę zadaną komuś drugiemu i dziecko 
musi w  końcu natrafić na tę komplikację. Źródło 
tego problemu jest w pewnej mierze usunięte, gdy

Szczerość
agresji
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dziecko decyduje się na wyrażenie uczuć agresyw
nych w formie zabawy, a nie tylko w chwilach złoś
ci. Innym sposobem wyrażania agresywności jest 
wprzęgnięcie jej w działanie o charakterze konstruk
tywnym, ale dziecko uczy się tego stopniowo. Do 
nas więc należy dostrzeżenie społecznej w gruncie 
rzeczy wartości, która tkwi w postępowaniu dziecka 
wyrażającego swoje agresywne uczucia w zabawie 
raczej niż w przystępie złości. Wprawdzie nie lubi
my być nienawidzeni czy obrażani, lecz nie powin
niśmy z tego powodu ignorować tego, co umożliwia 
samokontrolę popędów agresywnych.
Aby zapanować nad lękiem. Jeśli łatwo stwierdzić, 
że dzieci bawią się dla przyjemności, to znacznie już 
trudniej dostrzec, że bawią się, aby opanować lęk 
lub myśli i popędy, które powodują stany lękowe, 
jeśli nie są kontrolowane.
Lęk jest czynnikiem stale obecnym w dziecinnych 
zabawach. Zagrożenie nadmiernym lękiem prowadzi 
do zabaw o charakterze kompuLsywnym lub repety- 
tywnym, a także do przesadnego poszukiwania przy
jemności w zabawie. Zbyt intensywny lęk przerywa 
zabawę, która zmienia się wówczas w czynność na
stawioną wyłącznie na zaspokojenie zmysłowe. Nie 
mogę tu przeprowadzić dowodu na tezę, że lęk sta
nowi podłoże zabaw dziecięcych. Ważne są natomiast 
praktyczne konsekwencje tego stanu rzeczy. O ile 
bowiem dzieci bawią się dla przyjemności, o tyle 
możemy od nich wymagać przerwania zabawy, ale 
jeśli pozwala ona na odsunięcie lęku, nie możemy 
dzieci od niej odrywać, nie powodując cierpienia, 
rzeczywistego lęku lub nowych zachowań obronnych 
przed lękiem (jak masturbacja lub marzenia na 
jawie).
Dla rozszerzenia kręgu doświadczeń. Znaczna część 
życia dziecka jest wypełniona zabawą. Dla dorosłego 
doświadczenia zewnętrzne i wewnętrzne mogą być 
bardzo bogate, natomiast prawie całe dziecięce bo
gactwo bytuje w zabawie i w fantazmatach (marze
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niach na jawie). Jak  doświadczenia życiowe rozwijają 
osobowość dorosłych, talk osobowość dziecka rozwija 
się w zabawie w pojedynkę, z innymi dziećmi lub 
z dorosłymi, którzy podsuwają nowe pomysły. Bo
gacąc się, dzieci rozwijają stopniowo zdolność do
strzegania bogactwa w otaczającym je świecie rze
czywistym. Zabawa jest zawsze dowodem zdolności 
do tworzenia, równoznacznej z życiem. Wkład do
rosłych polega na docenianiu roli zabawy, na prze
kazywaniu dzieciom tradycji ludycznych, ale nie 
wolno im paraliżować i wykrzywiać dziecięcej po
mysłowości. Wracamy tu  do spraw sygnalizowanych, 
kiedy była mowa o pierwszej zabawce dziecka 
i związanym z nią obszarze doświadczeń przejścio
wych.
Aby nawiązać kontakty społeczne. Początkowo dzieci 
bawią się same, albo tylko z matką. Nie domagają 
się od razu towarzystwa innych dzieci. Ale dziecko 
zaczyna odkrywać niezależne istnienie innych dzieci 
w dużej mierze dzięki właśnie zabawie, w  której 
odgrywają one z góry ustalone role. Zupełnie jak 
dorośli, którzy w pracy łatwo zyskują przyjaciół 
i wrogów, podczas gdy inni mogą latami żyć bez
czynnie i zachodzić w głowę, dlaczego nikt nie wy
kazuje ochoty zaprzyjaźnienia się z nimi, tak dzieci 
łatwo znajdują przyjaciół i wrogów w zabawie, na
wet gdy poza nią przychodzi im to z trudnością. 
Zabawa dostarcza ram dla pierwszych związków 
uczuciowych i tym samym ułatwia rozwój kontak
tów społecznych.
Integracja osobowości. Zabawa, działalność artystycz
na i praktyki religijne prowadzą, każda na swój spo
sób, do utrwalenia i ogólnego zintegrowania osobo
wości. Można na przykład dostrzec bez trudu, że 
dzięki zabawie dochodzi do powiązania stosunku jed
nostki do własnej rzeczywistości wewnętrznej z jej 
stosunkiem do rzeczywistości zewnętrznej. 
Rozpatrując tę skomplikowaną sprawę w innym 
aspekcie, powiem, że w zabawie dziecko ustala
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Zabawa a 
zmysłowość

związek z funkcjami ciała. Byłoby ciekawe prze
analizować pod tym względem masturbację lub inne 
formy doświadczeń zmysłowych i towarzyszące im 
fantazmaty świadome i nieświadome, aby porównać 
to wszystko z prawdziwą zabawą podporządkowaną 
myślom świadomym i nieświadomym, gdzie zwią
zane z nimi czynności ciała ulegają zawieszeniu albo 
są powiązane z treścią zabawy. Gdy stajemy wobec 
przypadku dziecka, u  którego fantazmaty pozornie 
nie towarzyszą kompulsywnej masturbacji, lub też 
dziecka, u którego marzenia na jawie pozornie po
zostają bez związku z lokalnym lub ogólnym pobu
dzeniem cielesnym, dopiero wówczas dostrzegamy 
wyraźnie zdrową tendencję, jaka tkwi w zabawie. 
Zabawa wiąże bowiem wzajemnie te dwa aspekty 
życia: funkcjonowanie ciała i myślenie. Angażując 
całość osobowości dziecka, zabawa stanowi alterna
tywę dla zmysłowości. Wiadomo dobrze, że gdy lęk 
się nasila, zmysłowość nabiera charakteru natrętcze- 
go a zabawa staje się niemożliwa.
Podobnie, kiedy spotykamy dziecko, u którego sto
sunek do rzeczywistości wewnętrznej nie jest po
wiązany ze stosunkiem do rzeczywistości zewnętrz
nej lub — mówiąc inaczej — dziecko, którego oso
bowość jest pod tym względem głęboko rozkojarzona, 
wówczas dopiero jasno widzimy, do jakiego stopnia 
normalna zabawa (podobnie zresztą jak przypomina
nie sobie i opowiadanie snów) jest czynnikiem od
działującym w kierunku integracji osobowości. Dzie
cko o tak rozkojarzonej osobowości nie potrafi się 
bawić lub czyni to w taki sposób, że inni nie będą 
mogli uznać jego zabawy za powiązaną ze światem. 
Komunikacja z innymi. Dla dziecka zabawa może 
stać się próbą powiadomienia wybranych osób z jego 
otoczenia o swoich wewnętrznych odczuciach lub 
uczuciach dotyczących otoczenia. Na tej samej za
sadzie, co niekiedy ubranie dla dorosłych, zabawa 
może być „szczerością wobec samego siebie”. Ale ta  
jej funkcja może się szybko przemienić w swoje
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przeciwieństwo, bo jak o słowach, tak i o zabawie 
można powiedzieć, że zostały nam dane dla ukry
wania naszych myśli, jeżeli mamy na uwadze myśli 
najgłębsze. Stłumiona część nieświadomości musi po
zostać ukryta, ale jej część druga jest czymś, co każ
dy pragnie poznać i zabawa, podobnie jak sny, służy 
samopoznaniu i komunikacji na głębokim poziomie.
U dzieci poddawanych psychoanalizie to pragnienie 
komunikowania poprzez zabawę jest wykorzystywa
ne zamiast mowy, którą posługują się dorośli. Trzy
letnie dziecko często ocenia naszą zdolność do rozu
mienia tak  wysoko, że psychoanalitykowi jest nie
słychanie trudno stanąć na wysokości zadania. Roz
czarowanie dziecka pod tym względem może zrodzić 
u niego silne poczucie goryczy i nic nie stanowi dla 
lekarza większej zachęty do poszukiwania coraz to 
głębszego porozumienia, jak właśnie smutek dziecka 
spowodowany naszym niepowodzeniem w zrozumie
niu tego, co chciało nam zakomunikować poprzez 
zabawę.
Dzieci starsze tracą już sporo złudzeń w tej materii 
i nie przeżywają dużego wstrząsu, gdy pozostają nie
zrozumiane lub nawet gdy odkrywają, że są zdolne Utrata złudzeń 
do oszukiwania i że całe wychowanie jest przede 
wszystkim uczeniem się, jak tracić złudzenia i wy
bierać kompromisy. Jednakże wszystkie dzieci (i na
wet niektórzy dorośli) potrafią w mniejszym lub 
większym stopniu odnajdywać tę zdolność do wiary 
w możliwość bycia rozumianym i w  ich zabawach 
możemy zawsze odnaleźć drogę do nieświadomości — 
i do pierwotnej szczerości tak mocno rozwiniętej 
u małego dziecka, a która powraca później do sta
dium nierozwiniętego pączka.

Przełożył Aleksander W it Labuda


