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Gdy na zy wa my dziec ko ma łym psy cho lo -
giem i mó wi my, że ma na iw ną wie dzę

o umy śle, czy li tzw. teo rię umy słu lub ina czej
– zdol ność do men ta li za cji, stwier dza my, że
po tra fi ono do strzec we wnętrz ne przy czy ny
za cho wań in nych lu dzi. Jak pi szą psy cho lo go -
wie roz wo jo wi, dziec ko przy pi su je so bie i in -
nym prze ko na nia, pra gnie nia i emo cje i, od -
wo łu jąc się do tych nie ob ser wo wal nych,
we wnętrz nych sta nów, wy ja śnia i prze wi du je
za cho wa nia. Jak i kie dy u dzie ci po wsta je ta -
ka „zdol ność do men ta li za cji” czy „teo ria
umy słu”, cze mu ona słu ży, czy jest dziec ku
po trzeb na i w ja kim ce lu? 

Psy cho lo go wie roz wo jo wi od po nad trzy -
dzie stu lat po szu ku ją od po wie dzi na py ta nie,
w ja kim wie ku dzie ci po raz pierw szy uświa -
da mia ją so bie, że in ni lu dzie ma ją sta ny
umy sło we, któ re kie ru ją ich za cho wa niem.
Choć mo że to być uzna ne za pa ra doks, ale
współ cze śnie trud niej jest udzie lić jed no -
znacz nej od po wie dzi na owo py ta nie, niż
mia ło to miej sce na po cząt ku po szu ki wań.
Na pod sta wie wy ni ków pierw szych ba dań,
prze pro wa dzo nych w la tach 80. XX wie ku 
i przez ko lej ne dwie de ka dy, więk szość psy -
cho lo gów uzna wa ła, że dzie ci roz po zna ją cu -
dze sta ny umy sło we od koń ca czwar te go ro ku
ży cia. Wte dy wła śnie więk szość dzie ci roz wią -
zu je pra wi dło wo tzw. test fał szy we go prze ko -
na nia. W za da niu tym dziec ko ob ser wu je
dwie la lecz ki – Zo się i Fran ka – ba wią ce się
pi łecz ką i cho wa ją ce ją do jed ne go z dwu le -
żą cych obok po jem ni ków – zie lo ne go i nie -

bie skie go. Następnie jed na z la le czek – Zo sia
– wy cho dzi. W cza sie jej nie obec no ści Fra nek
wyj mu je pił kę z zie lo ne go pu deł ka i wkła da ją
do dru gie go, nie bie skie go. Po chwi li wra ca
Zo sia, a dziec ku, któ re oglą da to zda rze nie,
za da wa ne jest py ta nie: Gdzie Zo sia po szu ka
pił ki? Ba da cze stwier dzi li, że czte ro lat ki pra -
wi dło wo mó wią ce, że Zo sia po szu ka pił ki
w zie lo nym pu deł ku, ro zu mie ją, że za cho wa -
niem Zo si kie ru je fał szy we, bo już nie zgod ne
z rze czy wi sto ścią prze ko na nie. Na to miast ta -
kiej kom pe ten cji, zda niem ba da czy, nie po -
sia da ją młod sze dzie ci. In ny mi sło wy, dzie ci
od czwar te go ro ku ży cia po tra fią my śleć
o prze ko na niach in nych osób i, roz po zna jąc
ich treść, bez tru du mo gą prze wi dy wać cu dze
za cho wa nia. 

Wie lu na ukow ców za sta na wia się, czy już
znacz nie wcze śniej dzie ci nie my ślą o sta -
nach na sze go umy słu. Czy trud ność trzy lat -
ków z te stem fał szy we go prze ko na nia nie 
wy ni ka z fak tu, że aby od po wie dzieć pra wi -
dło wo na py ta nie te stu trze ba, po pierw sze,
za pa mię tać wa żne wy da rze nia oglą da nej hi -
sto ryj ki i, po dru gie, do brze zro zu mieć py ta -
nie o to, co zro bi Zo sia, a za tem po wstrzy mać
się od od po wie dzi na py ta nie, uwzględ nia jąc,
że ja – ob ser wu ją cy ca łe zda rze nie – wiem,
gdzie jest pił ka. Wbrew po zo rom, przed sta -
wio ne za da nie sta wia przed dziec kiem du że
wy ma ga nia: trze ba pa mię tać, my śleć i ro zu -
mieć. 

Ba da cze za sta na wia ją się, czy bez opo wia -
da nia hi sto ryj ki i bez za da wa nia py ta nia da się
spraw dzić wie dzę dziec ka o umy śle. Tak wła -
śnie po stą pi ły Oni shi i Ba il lar ge on ze swo im
ze spo łem kon stru ując in ne za da nie, test nie -
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ma ją cy cha rak te ru ję zy ko we go i ba da ją cy
pierw szą, nie jaw ną jesz cze teo rię umy słu.
W tym te ście mia rą dzie cię cej wie dzy jest re -
ak cja za sko cze nia, któ ra na stę pu je po dłu ż-
szym przy glą da niu się sy tu acji nie mo żli wej. 

Po sa dzo ne na ko la nach ma my pięt na sto -
mie sięcz ne nie mow lę ta pa trzy ły na sto ją cą na -
prze ciw ba dacz kę, któ ra przed so bą miała dwa
pu deł ka i do jed ne go z nich (zie lo ne go) cho -
wała ka wa łek ar bu za. Na stęp nie mię dzy ba -
dacz ką a sce ną z pu deł ka mi zo sta ł spusz czo ny
ekran i tyl ko dziec ko wi działo, jak z jed ne go
(zie lo ne go) do dru gie go (żół te go) pu deł ka
prze su wa się ka wa łek ar bu za. Na stęp nie ekran
pod nie sio no i dziec ko wi działo, jak ba dacz ka
szu ka ar bu za w pierw szym, zie lo nym pu deł ku.
W tej sy tu acji pa trzyło na sce nę tyl ko przez
mo ment, bar dzo krót ko. Gdy jed nak ba dacz ka
szu kała w żół tym pu deł ku, dzie ci znacz nie
dłu żej przy glą dały się tej sce nie, jak by by ło to
coś za ska ku ją ce go. Mo żna stwier dzić, że nie -
mow lę ta pa trzy ły dłu żej w tym dru gim przy pad -
ku, gdyż by ły za sko czo ne, że oso ba szu ka ar bu -
za w pu deł ku, w któ rym, co praw da on się
znaj du je, ale ta oso ba nie wi dzia ła je go
przenosze nia do te go pu deł ka, stąd nie po win -
na znać ak tu al nej lo ka li za cji ar bu za. Opi sa ne
ba da nia skło ni ły wie lu ba da czy do uzna nia, że
– wbrew wcze śniej szym usta le niom – dzie ci już
w dru gim ro ku ży cia po sia da ją znacz ną wie dzę
o umy sło wo ści. Są w sta nie ana li zo wać za cho -
wa nie in nej oso by, od wo łu jąc się do te go, co
ona wie, lub cze go nie wie w od nie sie niu
do naj bli ższe go oto cze nia. 

Do dat ko we go po twier dze nia dla po wy ż-
sze go stwier dze nia do star czy ły po my sło we
ba da nia prze pro wa dzo ne przez ba da czy
z uni wer sy te tu lon dyń skie go. W tym przy pad -
ku na ukow cy wy ko rzy sta li sta cjo nar ny oku lo -
graf, czy li urzą dze nie umo żli wia ją ce bar dzo
pre cy zyj ny po miar ru chu oczu, a tym sa mym
iden ty fi ka cję kie run ku spoj rze nia ba da nej
oso by. W od ró żnie niu od po przed nich ba -
dań, mia rą dzie cię cej wie dzy nie by ła re ak cja
za sko cze nia, ale tzw. spoj rze nia an ty cy pa cyj -
ne, to zna czy spoj rze nia w kie run ku, w któ -
rym dziec ko spo dzie wa się zaj ścia ja kie goś
zda rze nia. Ba da cze po dzie li li osiem na sto mie -

sięcz ne nie mow lę ta na dwie gru py. Dzie ci
z pierw szej gru py mia ły przez chwi lę za ło żo ną
na oczy nie prze źro czy stą opa skę. Na to miast
dzie ci z dru giej gru py no si ły tak sa mo wy glą -
da ją cą opa skę, ale wy ko na ną z prze źro czy ste -
go ma te ria łu. Po ta kim do świad cze niu na wła -
snym cie le wła ści wo ści opa sek, dzie ci z obu
grup oglą da ły na ekra nie kom pu te ra – z za -
mon to wa nym oku lo gra fem – krót ki film.
Przed sta wiał on ak to ra się ga ją ce go do jed ne -
go z dwóch pu de łek w po szu ki wa niu za baw ki
cho wa nej przez pa cyn kę. Dzie ci ob ser wo wa -
ły, jak pa cyn ka cho wa za baw kę do pu deł ka
po le wej stro nie ekra nu, na stęp nie ak tor za -
kła da na oczy opa skę, a pa cyn ka wyj mu je za -
baw kę z pu deł ka i za do wo lo na wraz z za baw -
ką zni ka ze sce ny. Na stęp nie roz brzmie wał
dźwięk i ak tor za czy nał szu kać przed mio tu.
Oka za ło się, że dzie ci, któ re wcze śniej no si ły
nie prze źro czy stą opa skę, czę ściej spo glą da ły
na pu deł ko, w któ rym przed chwi lą znaj do -
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wa ła się za baw ka – prze wi du jąc, że tam bę -
dzie jej szu kał ak tor. Na to miast ta kie go efek tu
nie za ob ser wo wa no u dzie ci, któ re we wcze -
śniej szej fa zie eks pe ry men tu no si ły prze źro -
czy stą opa skę. Tym sa mym wy ka za no, że
dzie ci na pod sta wie wła snych uprzed nich do -
świad czeń (z da nym ty pem opa ski) oce nia ły
mo żli wość wi dze nia przez ak to ra okre ślo ne go
zda rze nia oraz po słu gi wa ły się tą oce ną
w prze wi dy wa niu je go za cho wa nia. Za tem,
zda niem au to rów ba da nia, dzie ci nie tyl ko są
w sta nie wnio sko wać o „per cep cyj nym do stę -
pie” in nych osób, ale ta kże zda ją so bie spra -
wę z przy czy no wej ro li te go do stę pu w two -
rze niu przez lu dzi swo ich prze ko nań. In ny mi
sło wy, do star czo no ko lej ne go po twier dze nia
ist nie nia roz bu do wa nej wie dzy o umy śle
u dzie ci już w dru gim ro ku ży cia. 

Czy jed nak ta kie eks pe ry men tal ne spo so -
by ba da nia prze ko nu ją nas, że ma łe dzie ci
my ślą o sta nach we wnętrz nych in nych lu dzi?

Mo że my za tem po wie dzieć, że w na uce trwa
spór o to, kie dy dzie ci pierw szy raz do strze ga -
ją, że in ni lu dzie ma ją umysł. Znacz nie cie -
kaw sze jest jed nak py ta nie, cze mu słu ży ta
wie dza, do cze go mo że ona być dzie ciom po -
trzeb na. Gdy po my śli my w ten spo sób o nie -
mow lę tach, to fak tycz nie za da je my py ta nie,
kim dla tak ma łych dzie ci są in ni lu dzie,
a jesz cze pro ściej – czy są oni czymś, co do -
star cza je dze nia, cie pła, bodź ców, a mo że ra -
czej kimś, kto wpro wa dza w świat, po ka zu je,
uczy i wy ja śnia. Już rocz ne dzie ci, gdy wska -
zu ją ge stem ja kąś rzecz, pil nie pa trzą, czy do -
ro sły zwró cił na nią uwa gę i usil nie po wta rza -
ją swo je wska zy wa nie, gdy do ro sły cze goś nie
zo ba czył. Nie co star sze ma lu chy z ogrom ną
ra do ścią po dej mu ją na prze mien ną za ba wę
„daj -masz”, trak tu jąc do ro słe go, jak part ne ra
in te rak cji i są wręcz za sko czo ne, gdy prze ry wa
on swo je dzia ła nia oraz czę sto za chę ca ją go
do wzno wie nia wspól nej za ba wy. Co wię cej,
dwu lat ki po wspól nym z do ro słym roz wią za -
niu pro ste go za da nia (np. po wy do sta niu ukry -
tej w pa pie ro wej tu bie za baw ki, co wy ma ga ło
jed no cze sne go cią gnię cia za dwa koń ce 
(tu by), sta ra ją się przy wró cić stan po cząt ko wy
(tzn. ukryć za baw kę), aby za cząć za ba wę
od no wa. Za cho wa nie to mo żna in ter pre to -
wać ja ko wska zu ją ce na fakt, że dzie ciom do -
star cza sa tys fak cji nie tyl ko roz wią za nie pro -
ble mu, ale sam fakt wspól ne go roz wią zy wa nia. 

Do ro sły jest rów nież dla nie mó wią ce go
dziec ka wa żnym źró dłem wie dzy o świe cie.
Gdy w oto cze niu po ja wia się no wy przed -
miot, nie zna jo ma oso ba, coś, co trud no dziec -
ku jed no znacz nie zin ter pre to wać, to pa trzy
ono na twarz opie ku na i od czy tu je z niej
emo cje. Je śli opie kun wy ra ża po zy tyw ne
emo cje, to dziec ko ba da sy tu ację, zmie rza ku
no wo ści. Gdy jed nak na twa rzy i w gło sie ma -
my usły szy oba wę, lęk – wte dy ra czej wy co fa
się. Za tem ma łe dzie ci kształ tu ją wła sną po -
sta wę wo bec ele men tów naj bli ższe go oto cze -
nia na pod sta wie spo so bu od no sze nia się
swo ich opie ku nów do owych ele men tów.
Z ko lei dwu la tek pod czas za ba wy z do ro słym
po tra fi prze wi dzieć ko lej ne dzia ła nia, jest
skłon ny do po mo cy, bez tru du przyj mu je, że



te raz coś uda je my, że coś jest tyl ko wy my ślo -
ne i zaj mu je my się ta kim „po my śla nym” np.
mi siem. Z pew no ścią wszyst kie te zdol no ści
ma łych dzie ci słu żą na wią za niu kon tak tu, do -
brej ko mu ni ka cji, w któ rej uwa żni part ne rzy
sta le wza jem nie ko ry gu ją swo je ro zu mie nie
sy tu acji. In ny mi sło wy, pierw sze prze ja wy
jesz cze nie jaw nej teo rii umy słu słu żą roz wo jo -
wi spo łecz ne mu dziec ka, po zna niu lu dzi i sy -
tu acji spo łecz nych, w któ rych trze ba do my ślać
się, co ktoś czu je, my śli, a co już wie. 

W ja ki jesz cze in ny spo sób w wie ku
przed szkol nym teo ria umy słu bę dzie sprzy -

jać roz wo jo wi spo łecz ne mu dziec ka? Od -
po wiedź na to py ta nie uzy ska my do strze ga -
jąc, że dzie ci, któ re my ślą o emo cjach
ró wie śni ków, są em pa tycz ne, bar dziej lu bia -
ne, chęt niej za pra sza ne do za ba wy. I da lej,
ba wiąc się, sta le ćwi czą umie jęt no ści ne go -
cja cji, roz wią zy wa nia kon flik tów. Gdy dziec -
ko my śli o sta nach we wnętrz nych in nych lu -
dzi, ma szan sę sku tecz nie prze ko nać
ró wie śni ka, aby coś zro bił, a nie tyl ko w sy tu -
acji spo ru usil nie trzy mać się ar gu men tu „nie,
bo nie”. Jest ono w sta nie „za wie sić” wła sny
punkt wi dze nia i roz wa żyć okre ślo ny pro blem
z cu dzej per spek ty wy, mo że sta rać się „wejść
w skó rę in nej oso by”.

Per swa zja, dy plo ma cja, ar gu men to wa nie
wy ma ga ją uświa da mia nia so bie per spek ty wy
part ne ra, wie dzy o tym, co on my śli i ja kie
skut ki przy nie sie na sze dzia ła nie lub okre ślo -
na wy po wiedź. Nie bez zna cze nia jest rów nież
wie dza o umy śle, gdy ko niecz ne jest zro zu -
mie nie ja kie goś wy da rze nia, czy zbu do wa nie
spój nej opo wie ści o ja kiejś sy tu acji. Świat nar -
ra cji wy ma ga wie dzy o ko lej nych fak tach, zda -
rze niach, ale rów nież o ich od bio rze z per -
spek ty wy ko lej nych bo ha te rów. Czy Śpią ca
Kró lew na wzię ła by za tru te jabł ko od sta rusz ki,

gdyby wie dzia ła, że to jej ma co cha? Jak mo żna
zro zu mieć tę baj kę bez przy wo ła nia uczuć
i prze ko nań bo ha te rów? In ny mi sło wy, wie -
dza o umy śle kształ tu je wra żli wość, da je
wgląd w sy tu acje spo łecz ne, za pew nia ro zu -
mie nie nar ra cji. Roz wi ja nie tych kom pe ten cji
jest przy go to wy wa niem dziec ka do wej ścia
w świat lu dzi do ro słych, świat spo łecz ny. 

War to roz wa żyć jesz cze jed ną kon se kwen -
cję po sia da nia przez dzie ci wie dzy o umy śle
– zdol ność do roz po zna wa nia i prze strze -
ga nia umow ne go za sto so wa nia przed mio -
tów oraz iden ty fi ko wa nia i re spek to wa nia

re guł rzą dzą cych na szym za cho wa niem wo -
bec tych przed mio tów. Pierw sze prze ja wy
tych zdol no ści ob ser wu je my u dzie ci wkra -
cza ją cych w wiek przed szkol ny. Na le ży pod -
kre ślić, że te kom pe ten cje są za sad ni cze dla
funk cjo no wa nia „spo łe czeń stwa do ro słych”
– umo żli wia ją two rze nie rze czy wi sto ści in sty -
tu cjo nal nej, bez któ rej trud no wy obra zić so -
bie ist nie nie ja kie go kol wiek spo łe czeń stwa.
Dzię ki nim two rzy my fak ty in sty tu cjo nal ne,
ta kie, jak trak to wa nie ka wał ka pa pie ru ja ko
pie nią dza, czy ak tu usta no wie nia uni wer sy te -
tu ja ko po cząt ku po wsta nia in sty tu cji. Pod wa -
li ny dla tych „do ro słych ak tyw no ści” ob ser -
wu je my już u dzie ci w wie ku oko ło trzech lat.
Gdy do za ba wy w uda wa nie, w któ rej dziec -
ko i eks pe ry men ta tor trak tu ją je den klo cek ja -
ko „my dło”, a dru gi ja ko „ka nap kę”, do łą czy
pa cyn ka i za cznie jeść my dło, to dzie ci zde -
cy do wa nie pro te stu ją prze ciw nie wła ści we -
mu uży ciu przed mio tów. Dzie ci pro te sto wa ły
ta kże wte dy, gdy pa cyn ka ła ma ła re gu ły gry,
w któ rą wspól nie z do ro słym się ba wi ły. Gra
po le ga ła na wrzu ca niu kloc ków do pu deł ka
w okre ślo ny, dziw ny spo sób, a jej za sa dy po -
zna wa ły dzie ci tyl ko ba wiąc się. Gdy pa cyn ka
za czy na ła ina czej, niż w trwa ją cej już grze,
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wrzu cać kloc ki do pu deł ka, dzie ci od ra zu
mó wi ły „nie, nie tak”. Po ka zu je to, że zi den -
ty fi ko wa ły umow ne re gu ły rzą dzą ce za ba wą
i ich prze strze ga ły. 

Rów nież w szko le bar dzo wa żna jest wie -
dza dziec ka o umy śle.
 Po pierw sze, dziec ko w szko le mu si wie -

dzieć, czym jest uwa ga. Ja kże czę sto na -
uczy ciel mó wi: „Uwa ga! Te raz pro szę tu
pa trzeć.” Wte dy dziec ko mu si się skon cen -
tro wać, wie dzieć, że ma umysł, któ ry mo ż-
na na coś na kie ro wać. 

 Po dru gie, dziec ko mu si wie dzieć, czym jest
pa mięć i co po ma ga w za pa mię ty wa niu.
Gdy na uczy ciel mó wi: „Pa mię taj cie, aby ju -
tro przy nieść…” za kła da, że dziec ko wie,
że umysł pa mię ta oraz wie, jak to ro bi.

 Po trze cie, dziec ko wie, że in ni lu dzie i ono
sa mo sta le my ślą, stru mień świa do mo ści jest
czymś, co sta le – po za chwi la mi, gdy śpi my
– jest obec ne w na szych gło wach. Kie dy na -
uczy ciel pro si Za sta nów się, po myśl z pew -
no ścią spo dzie wa się, że dziec ko po tra fi re -
flek syj nie spoj rzeć na swo je ro zu mo wa nie,
spraw dzić, czy roz wa ży ło wszyst kie ele -
men ty za da nia ma te ma tycz ne go, za pa mię -
ta ło wszyst kie wa żne frag men ty opo wieści. 

 Po czwar te, dziec ko po zba wio ne zdol no ści
do od czy ty wa nia sta nów umy słu i emo cji
ró wie śni ków w kon tak tach spo łecz nych
bę dzie mia ło pro blem z uczest ni cze niem
w ży ciu gru py, na wią za niem przy jaź ni. 

 Po pią te, efek tyw ne mu funk cjo no wa niu
w kla sie szkol nej sprzy ja zdol ność do od -
czy ty wa nia przez ucznia ocze ki wań na -
uczy cie la wzglę dem je go wła sne go umy słu.
Po praw na od po wiedź na py ta nie na uczy -
cie la: Dla cze go psy uzna je my za ssa ki? wy -
ma ga od ucznia roz po zna nia, że na uczy ciel
sta wia py ta nie nie dla te go, że sam nie wie,
ale dla te go, że spraw dza, co uczeń wie

oraz, że po wi nien on tak sfor mu ło wać od -
po wiedź, by sku tecz nie prze ko nać na uczy -
cie la o po sia da nej wie dzy, a opo wieść
o ulu bio nym pożywie niu wła sne go psa nie
bę dzie w tym po moc na. 

Z pew no ścią wska za ne tu wy bra ne kom pe -
ten cje, któ rych pod sta wą jest teo ria umy słu,
in ten syw nie roz wi ja ją się w wie ku przed szkol -
nym, ale ma ją swój po czą tek znacz nie wcze -
śniej, w okre sie nie mow lę cym. Dla te go wła -
śnie tak wa żne jest, aby pró bo wać opi sać ich
na ro dzi ny i roz wój. 

W na szym La bo ra to rium Psy cho lo gii Roz -
wo ju Ma łe go Dziec ka, któ re po wsta ło w In -
sty tu cie Psy cho lo gii Uni wer sy te tu Ja giel loń -
skie go, w mar cu 2012 ro ku roz pocz nie my
re ali za cję ba dań w ra mach pro jek tu „Na ro dzi -
ny i roz wój zdol no ści do men ta li za cji”. Za pro -
si my do nich rocz ne dzie ci, aby do wie dzieć
się, co po tra fią po ka zać do ro słe mu, jak po dej -
mu ją za ba wę. Na stęp nie, co pół ro ku aż do
wie ku trzech i pół lat, bę dzie my przy glą dać
się, jak roz wi ja ją się ich kom pe ten cje ję zy ko -
we, jak za czy na ją my śleć o sta nach umy sło -
wych. Dzie ci bę dą od wie dzać la bo ra to rium
za wsze wraz z ro dzi ca mi, któ rzy bę dą mo gli
za py tać o po stę py w roz wo ju swo je go ma lu -
cha, a my po pro si my ich o wy peł nie nie kwe -
stio na riu szy na te mat roz wo ju dziec ka.
Z pew no ścią opie kun dziec ka ma szan sę prze -
ka zać nam znacz nie więk szą wie dzę o dziec -
ku niż ta, któ rą my sa mi mo że my zdo być, gdy
przez pół go dzi ny ob ser wu je my, jak ba wi się
ono w la bo ra to rium. Kom fort, bez pie czeń -
stwo i do bra za ba wa dziec ka są za wsze pod -
czas ba da nia na szym prio ry te tem. Roz wój
ma łe go dziec ka jest nie zwy kłą przy go dą dla
ro dzi ców, a dla nas na ukow ców wy zwa niem
jest je go opi sa nie i zro zu mie nie. 

dr Mar ta Bia łec ka -Pi kul
dr Ar ka diusz Bia łek
In sty tut Psy cho lo gii 
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