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K a t a r z y n a  K a b a c i ñ s k a, ZABAWY I ZABAWKI DZIECIÊCE W OSIEMNA-
STOWIECZNEJ POLSCE. Poznañ 2007. Wydawnictwo Poznañskie, ss. 196.

Praca doktorska Katarzyny Kabaciñskiej dotyczy tej czê�ci ¿ycia dzieci, któr¹ niezbyt
interesowano siê zarówno w wiekach �rednich, jak te¿ w dobie nowo¿ytnej. Zwraca na to
uwagê Ma³gorzata Delimata w ksi¹¿ce Dziecko w Polsce �redniowiecznej, omawiaj¹c dzie-
ciêce zabawy, zabawki oraz gry 1. Autorzy �róde³ pisanych ma³o siê tym wszystkim intere-
suj¹, równie¿ i w �ród³ach ikonograficznych dzieciêce zabawki s³abe tylko znalaz³y odbi-
cie. Je�li za� idzie o materia³ archeologiczny, to przy jego analizie obowi¹zuje, zdaniem
Delimaty, szczególna ostro¿no�æ: wed³ug niektórych uczonych �znalezione przedmioty
mog³y stanowiæ element rytua³ów magicznych, nie pe³ni³y za� funkcji zabawek� 2. Dopie-
ro w pó�nym �redniowieczu sytuacja zaczyna siê zmieniaæ: zabawki przechodz¹ ze �wiata
magii do r¹k dzieci. Autorka omawianej pracy nie zd¹¿y³a ju¿ uwzglêdniæ ksi¹¿ki Delima-
ty, st¹d te¿ trochê tu brakuje elementu porównawczego.

Pisarze nastêpnych stuleci równie¿ nie po�wiêcali zabawom i zabawkom zbyt wiel-
kiej uwagi, dlatego szczegó³ow¹ charakterystykê ich rodzajów Kabaciñska opar³a g³ównie
na ksi¹¿ce £ukasza Go³êbiowskiego Gry i zabawy ró¿nych stanów w kraju ca³ym [...] z r.
1831 (opublikowanej w reprincie w r. 1983) oraz na dzie³ach Klementyny z Tañskich Hoff-
manowej, przede wszystkim na Dzienniku Franciszki Krasiñskiej, parokrotnie wznawia-
nym (ostatnio w r. 2003). W³a�ciwie jeden tylko przyk³ad, na s. 155�156, zosta³ zaczerp-
niêty z pocz¹tków XVII stulecia: z dzie³a Jana Bro¿ka Gratis z r. 1625, z czego bynaj-
mniej nie czyniê autorce zarzutu. Przeprowadzaj¹c przed wieloma laty kwerendê na ten
temat w utworach doby baroku natkn¹³em siê jedynie na parê wzmianek dotycz¹cych za-
baw z dzieæmi. W Facecjach polskich z roku 1624 czytamy, i¿ dzieci nie chc¹cych je�æ
kaszy straszono chêtnie oddaniem jej ¿ebrakowi albo wilkowi ze s³owami: �Na, tobie, wilcz-
ku, kaszê; niechcêæ mój Janiczek� 3. Charles Ogier wspomina, i¿ bêd¹c w r. 1636 w Gdañ-
sku podziwia³ tamtejszy targ zabawek: �Schodz¹ siê tu wszystkie niewiasty [...] tak¿e
i z pospólstwa i kupuj¹ podarunki dla ma³ych dzieci swoich i swoich krewnych� 4.

W rozwa¿aniach na temat stosunku do dzieci zwraca³em uwagê, i¿ w dawnych wie-
kach nie uznawano zabawy jako bezinteresownej rozrywki 5. Tak¿e w recenzowanej pracy
czytamy, ¿e zabawa mia³a s³u¿yæ celom dydaktycznym: rozwojowi umys³owemu ma³ego
cz³owieka, jego doskonaleniu moralnemu czy nawet wychowaniu przysz³ego rycerza
(s. 66). W powsta³ych pod koniec XVIII w. (ale og³oszonych drukiem dopiero w r. 1852)
Wieczorach badeñskich Józef Maksymilian Ossoliñski narzeka³, ¿e dopóki po dworach
szlacheckich stawiano kuk³y ludzkie, wypchane s³om¹, �a im dzieciuch albo zawój �cina³,

1 M. D e l i m a t a, Dziecko w Polsce �redniowiecznej. Poznañ 2004, s. 100.
2 Ibidem, s. 100�101.
3 Facecje polskie z roku 1624. Wyd. A. B r ü c k n e r. Kraków 1903, s. 43.
4 Ch. O g i e r, Dziennik podró¿y do Polski 1635�1636. Prze³. E. J ê d r k i e w i c z. Cz. 1.

Wstêp, obja�nienia hist. W. C z a p l i ñ s k i. Gdañsk 1950, s. 365.
5 Zob. J. Ta z b i r, Okrucieñstwo w nowo¿ytnej Europie. Warszawa 1993, s. 192.
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albo kiszki paproszy³, nie dba³ nic Polak na Tatarzyna. Jak zaczêto dzieci upiorami stra-
szyæ, tak siê wszystko odmieni³o, a z ch³opów zosta³y baby� 6. Nieprzypadkowo nauczanie
ma³ego dziecka fechtunku stanowi³o temat wielu obrazów.

Wspominana marginalnie zabawka i towarzysz¹ca jej zabawa dopiero w XIX stuleciu
stanie siê przedmiotem zainteresowania wielkich i �rednich pisarzy. Trafi nawet na karty
tytu³owe arcydzie³ (np. Lalka Prusa), czy stanie siê wa¿nym motywem powie�ci (lalka
kupiona Cozetcie przez Jeana Valjeana). A Magdalena Samozwaniec bêdzie wspomina³a
kompletnie wyposa¿one domki dla lalek, jakie dla sióstr Kossakówien zakupywano w da-
lekim Wiedniu. Dzi� za� wychodzi specjalne pismo �Zabawy i Zabawki�, czêsto wystêpu-
j¹ce w przypisach zamieszczonych w ksi¹¿ce Kabaciñskiej. Dopiero gdzie� na prze³omie
XVIII i XIX stulecia s³owo �zabawa� przestaje oznaczaæ ró¿nego rodzaju zajêcia, aby staæ
siê przede wszystkim synonimem beztroskiego spêdzania czasu, jaki jest w³a�ciwy dzie-
ciom. Przekorny, jak zawsze, Janusz Korczak przypomina³ doros³ym, ¿e mo¿na g³upio
i po dziecinnemu graæ w szachy i rozumnie bawiæ siê kolejk¹ czy klockami.

Wróæmy wszak¿e do stulecia, któremu zosta³a po�wiêcona ksi¹¿ka Kabaciñskiej. W�ród
rodzajów zabaw na�laduj¹cych rzeczywisto�æ nies³usznie pominiêto zabawê w stra¿ni-
ków i przestêpców, koñczon¹ nierzadko wieszaniem rzekomego z³odzieja. Odgrywano j¹
niekiedy tak realistycznie, ¿e do rejestru cudów trafia³o cudowne wskrzeszenie ch³opca,
którego rówie�nicy w finale zabawy w s¹d nad z³odziejami naprawdê powiesili. Sielanko-
wy obrazek, jaki nakre�li³ kasztelanic Kajetan Kraszewski 7, oddany we wczesnym dzie-
ciñstwie pod opiekê rodzinie ekonoma (s. 72�73), nale¿a³o porównaæ z gorzk¹ opini¹ Ste-
fana Garczyñskiego. Wyrzuca³ on zamo¿nym nawet rodzicom, i¿ dbaj¹ tylko o najm³od-
szego syna. Pozosta³e dzieci zostawiaj¹ za� �na folwarcznych opiekach�, �aby tam mizernie
niszczeli i umierali�, przez co je �z tego �wiata tyrañskim na tamten� wyprawiaj¹ sposo-
bem 8. W tej sytuacji o ¿adnych zabawach nie mog³o byæ oczywi�cie mowy. Autorka prze-
oczy³a zreszt¹, ¿e ten sam Kraszewski pisze, i¿ pewien rz¹dca, maj¹cy pod opiek¹ dzieci
swego pana, �dodawa³ miêdzy informacjami o remanencie, stanie kasy, ¿e m.in. dnia tego
a tego umar³ panicz� 9.

Panienki, wydawane za m¹¿ niekiedy w dziecinnym jeszcze wieku, nie zaprzestawa³y
uprawianych wcze�niej zabaw. Prababkê Henrietty B³êdowskiej znajdowano �z dzieæmi
na ulicy, górki z piasku sypi¹c¹� (cyt. na s. 111). Trudno siê dziwiæ, skoro po�lubi³a Augu-
sta Dzia³yñskiego w wieku 10 lat. Inna m³odziutka mê¿atka wzbudzi³a z kolei zazdro�æ
ma³¿onka, poniewa¿ le¿¹c w ³ó¿ku co� (czy kogo�, jak mu siê zdawa³o) chowa³a przed
nim po�piesznie pod ko³drê. Okaza³o siê, ¿e to by³a jej ukochana... lalka. Nie darmo ma-
wiano, ¿e pierwsze dziecko jest dalszym ci¹giem ostatniej lalki.

Z pewnym zdziwieniem w podrozdziale zatytu³owanym Zabawy ruchowe (?) znajduje-
my opis gwa³tu, jakiego bezkarnie dopu�cili siê na oko³o 14-letniej dziewczynce m³odzi
warszawscy panicze. Wspomina o tym Friedrich Schulz, bawi¹cy w stolicy u schy³ku
w. XVIII, przy czym jego opis ofiary (�W³osy i odzie¿ mia³a w najwiêkszym nie³adzie, g³o-
wê pot³uczon¹ i siñce po ca³ym ciele� 10) nies³ychanie przypomina zawarty w Zbrodni i ka-
rze wizerunek jej rówie�nicy, która tak¿e pad³a ofiar¹ gwa³tu. Nie sposób jednak przypu�ciæ,
aby Dostojewski czyta³ Schulza, choæ ten wyda³ swój dziennik podró¿y po niemiecku.

  6 J. M. O s s o l i ñ s k i, Wieczory badeñskie, czyli Powie�ci o strachach i upiorach. Warszawa
1970, s. 84.

  7 K. K r a s z e w s k i, Ze wspomnieñ kasztelanica. Przyczynek do historyi obyczajów, ¿ycia
domowego i wychowania w koñcu XVIII wieku. Petersburg 1896, s. 17.

  8 S. G a r c z y ñ s k i, Anatomia Rzeczypospolitej Polskiej [...]. Warszawa 1751, s. 41�42.
  9 K r a s z e w s k i, op. cit., s. 19.
10 F. S c h u l z, Podró¿e Inflantczyka z Rygi do Warszawy i po Polsce w latach 1791�1793.

W zb.: Polska stanis³awowska w oczach cudzoziemców. Oprac., wstêp W. Z a w a d z k i. T. 2. Po-
znañ 1963, s. 530.
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W omawianej pracy zosta³a do�æ skrupulatnie uwzglêdniona ta dotychczasowa litera-
tura przedmiotu, jaka ukaza³a siê w jêzyku polskim. Z przeoczonych pozycji niewiele da-
³oby siê wymieniæ. Nale¿a³o mo¿e siêgn¹æ do zbiorowej syntezy Obyczaje w Polsce pod
redakcj¹ Andrzeja Chwalby (2004), do monografii Magdaleny Joncy Enfants terribles.
Dzieci z³e, �le wychowane w literaturze polskiej XIX wieku (Wroc³aw 2005) czy do roz-
dzia³u Okrucieñstwo i czu³o�æ w rodzinie w mojej ksi¹¿ce na temat okrucieñstwa (wyd. 3:
1999). Uderza natomiast ca³kowity brak pozycji w jêzykach obcych. A przecie¿ literatura
niemiecka, francuska czy anglojêzyczna traktuj¹ca o zabawkach i zabawach dzieciêcych
jest bardzo rozleg³a. Wystarczy tu zajrzeæ choæby do bibliografii zamieszczonej w zbie¿-
nej tematycznie z ksi¹¿k¹ Kabaciñskiej rozprawie Katrin Joppien Das Kind und sein Spiel-
zeug. Ein Motiv der europäischen Kunst seit der Pädagogik der Aufklärung (Bonn 1988).

Warsztatowe niedopracowanie ksi¹¿ki sprawi³o, i¿ niektóre pamiêtniki zamieszczono
pod nazwiskami autorów, inne, jak¿e nies³usznie, pod has³em Pamiêtniki; dotyczy to m.in.
pamiêtników Seweryna Bukara, Franciszka Karpiñskiego, Jana Duklana Ochockiego,
Micha³a Ogiñskiego czy Stanis³awa Ma³achowskiego. Nie istnia³o wydanie Encyklopedii
Glogera z r. 1929, a Brückner nie by³ redaktorem, ale g³ównym autorem Encyklopedii sta-
ropolskiej (wznowionej w r. 1990). Trudno siê natomiast dziwiæ, i¿ Kabaciñska lwi¹ czê�æ
cytowanej poezji dla dzieci podaje bez nazwiska autora, skoro to samo czyni Antologia
poezji dzieciêcej, opracowana przez Jerzego Cie�likowskiego (Wroc³aw 1991). Niektóre
z tych wierszyków autorka wydoby³a z rêkopisów przechowywanych w Bibliotece Naro-
dowej. S¹ one przewa¿nie anonimowe, jak znaczna czê�æ ko³ysanek czy wyliczanek, to-
warzysz¹cych grom dzieciêcym.

Janusz Tazbir
(Instytut Historii PAN � Institute
of History of the Polish Academy
of Sciences, Warsaw)

A b s t r a c t
The text is a review of Katarzyna Kabaciñska�s work on the ways of spending free time by

children based mainly on Enlightenment sources.

PROBLEMY TRAGEDII I TRAGIZMU. STUDIA I SZKICE. Pod redakcj¹ H a l i -
n y  K r u k o w s k i e j  i   J a r o s ³ a w a  £ a w s k i e g o. (Recenzenci: Krystyna Jakow-
ska, S³aw Krzemieñ-Ojak). Bia³ystok 2005. Wydawnictwo Uniwersytetu w Bia³ymstoku,
ss. 1000. �Czarny Romantyzm�. Redakcja serii: Halina Krukowska (przewodnicz¹ca),
Krzysztof Korotkich, Marcin Lul, Jaros³aw £awski, Barbara Sawicka-Lewczuk, Wojciech
W¹do³owski, Danuta Zawadzka, El¿bieta D¹browicz.

Problemy tragedii i tragizmu, wydane staraniem Instytutu Filologii Polskiej Uniwer-
sytetu w Bia³ymstoku, zaskakuj¹ rozmachem i objêto�ci¹. Zaproszeni do wspó³pracy au-
torzy, reprezentuj¹cy prawie wszystkie krajowe o�rodki akademickie, podjêli trud zinter-
pretowania ró¿norodnych � pod wzglêdem estetycznym, gatunkowym i filozoficznym �
znaczeñ tragizmu, tragiczno�ci i tragedii. Ów wysi³ek nale¿y pochwaliæ tym bardziej, ¿e
nie jest on okazjonalny, ale przeciwnie, wpisuje siê w d³ugofalowe prace badawcze Zak³a-
du Literatury O�wiecenia i Romantyzmu bia³ostockiej polonistyki, których efektem sta³a
siê znana seria wydawnicza �Czarny Romantyzm�. Problemy tragedii i tragizmu, stano-
wi¹c jej kolejne ogniwo, wykraczaj¹ jednak poza bezpo�rednie inspiracje romantyzmem
i odnosz¹ siê do kluczowych dla europejskiej humanistyki pojêæ.

Monumentalna � bo licz¹ca 1000 stronic � publikacja podzielona jest na 10 czê�ci
przedstawiaj¹cych tytu³ow¹ problematykê w perspektywie periodyzacyjnej. Nieznacz-


