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Jak wiadomo, do symboli wanitatywnych zalicza się bańka mydlana,  
   wydmuchiwana przez putto. Motyw ten – przypomnijmy – popularny 
od XVI w., jest zobrazowaniem znanego w starożytności przysłowia: Si est 
homo bulla, eo magis senex – Jeśli człowiek jest bańką mydlaną, tym bar-
dziej jest nią starzec. Stwierdzenie to, odnotowane przez Marka Terencju-
sza Warrona (116-27 p.n.e.) w De re rustica, a potem przez Senekę (zm. 65) 
w Apocolokyntosis, czy Lukana (39-65) w dziele Charron, zostało rozpo-
wszechnione w renesansie dzięki Adagiom (1515) Erazma z Rotterdamu. 

Piękna bańka, mieniąca się kolorami tęczy, która za chwilę zaniknie, wy-
obrażała krótkotrwałość, przemijalność, przede wszystkim życia, podobnie 
jak kwiaty – dziś zachwycające krasą, a jutro już zwiędłe. Tym motywom 
często towarzyszyły symbole o podobnym przesłaniu – na przykład klepsy-
dra czy dym, a podsumowanie ich znaczenia stanowiła, oczywiście, czasz-
ka z piszczelami, albo rzadziej, mniej drastyczne w swej wymowie, posta-
ci Parek1 (il. 1-2). Nieraz natrafia się na dość długie spisy „wanitatywne”.  
Jeden z nich, autorstwa Symeona Połockiego (1629-1680), brzmi tak:

1 Co do vanitas, zob.: J. Białostocki, Vanitas. Z dziejów obrazowania idei „marności” 
i „przemijania” w poezji i sztuce, w: Tenże, Płeć śmierci, Gdańsk 1999, s. 41-113, szcze-
gólnie s. 64-66; J. Dziubkowa, Vanitas. Portret trumienny na tle sarmackich obyczajów 
pogrzebowych, Poznań 1996 [katalog wystawy]; J. K. Goliński, Vanitas. O marności w lite-
raturze i kulturze dawnej, Warszawa 1996; D. Künstler-Langner, Idea vanitas, jej tradycja 
i toposy w poezji polskiego baroku, Toruń 1996; B. Purc-Stępniak, Kula jako symbol vani-
tas. Z kręgu badań nad malarstwem XVII wieku, Gdańsk 2004, s. 116-120 (motyw homo 
bulla omówiony tylko w pierwszej i ostatniej z przywołanych prac). O symbolice dymu 
np.: P. Paszkiewicz, Alegoria palacza tytoniu w siedemnastowiecznym malarstwie holen-
derskim i flamandzkim, „Rocznik Historii Sztuki” 1985, s. 295-305. 
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¶  Homo�bulla�czy�homo�ludens?  
Ze studiów nad portretem dziecięcym

Homo bulla czy homo ludens?   ¶

Człowiek jest bombol, szkło, lód, bajka, cień, proch, siano,
Sen, punkt, głos, dźwięk, wiatr, kwiat, nic, by go królem zwano2.

Pomijam kwestię, jak doszło do tego, że Warrona i innych starożytnych, 
a także Erazma, bulla – bańka na wodzie (bąbel), w ikonografii zmieniła 
się w bańkę mydlaną. Twierdzi się, że po raz pierwszy zastosował to Cor-
nelius Ketel (1548-1616) na odwrociu portretu z 1574 r. (Amsterdam, Rijks- 
museum)3. Rozziew między opisem symbolu, a jego obrazem, skwitujmy 
następująco. Mydło znano już w antyku4. W źródłach literackich, z pare-
miologią na czele, konsekwentnie wymienia się bańkę nie mydlaną, lecz 
na wodzie. Tytułem przykładu zacytujmy Mikołaja Reja: Przy urodzeniu 
człowiek jest jako piana, po urodzeniu jako bańka, która się leda wichrem 
zachwiana wnet stłuc może, (Zwierciadło, I, 149)5.

Bańki mydlane wydmuchiwane przez putto to motyw spotykany, acz nie-
często, w polskiej sztuce sepulkralnej, szczególnie XVII w. Wskażmy spiżo-
wą kratę z 1673 r. w kaplicy Wazów katedry wawelskiej, odlaną w Gdańsku 
przez Michaela Weinholda, czy malowane na blasze epitafium prymasa Mi-
kołaja Prażmowskiego (1617-1673), powstałe między 1658 a 1666 r. Oba 
z bogatym programem wanitatywnym6. Jeszcze bogatszy program prezentu-
je rycina na karcie tytułowej żałobnego panegiryku (epicedium) z 1631 r. ku 
czci Krzysztofa Mikołaja Sapiehy, syna Lwa, hetmana wielkiego litewskiego. 
Dwa putta bawią się bańkami w ten sposób, że jedno je puszcza, a drugie 
łapie, co komentuje napis Momento fruimur – Cieszmy się chwilą7.

Rzecz zaskakująca, omawianego motywu na próżno szukać u nas tam, 
gdzie przede wszystkim należało by się go spodziewać, mianowicie w dzie-

2 Helikon sarmacki, wątki i tematy polskiej poezji barokowej, opr. A. Vincenz, M. Malicki, 
Wrocław 1989, s. 284.
3 B. Purc-Stępniak, dz. cyt., s. 17-118.
4 Lexikon der Antike, red. J. Irmscher, R. Johne, Leipzig 1985, s. 513 (s.v. Seife).
5 Cyt. za: Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, red. naczelny J. Krzy-
żanowski, Warszawa 1969, t. 1, s. 57 (tamże s. v. Bańka na wodzie, liczne przykłady z lat 
1558-1898).
6 A. Gontarek, Krata kaplicy Wazów przy katedrze wawelskiej. Ikonografia i treści ideowe, 

„Artifex” 2009, nr 11, s. 22-30; J. Pokora, Deo & Patriae. Portrety biskupów-kanclerzy Rze-
czypospolitej w XVII-XVIII wieku, „Biuletyn Historii Sztuki” 2005, nr 3-4, s. 234. Motyw 
homo bulla nie notowany w: J. Harasimowicz, Mors janua vitae. Śląskie epitafia i nagrob-
ki wieku reformacji, Wrocław 1992; K. Górecka, Pobożne matrony i cnotliwe panny. Epita-
fia mieszczanek i szlachcianek z XVI i XVII wieku jako żródło wiedzy o kobiecie w epoce 
nowożytnej, Warszawa 2006.
7 Trophoeum Gloriae […] D. Christ: Nico. Sapieha […] M.D.C.XXXI, [b. m. i r. wyd.]. Zob. 
J. Bednarska, Z dziejów polskiej ilustracji panegirycznej pierwszej połowy XVII wieku. Mo-
tywy i tematy antyczne w polskiej panegirycznej ilustracji książkowej. Studium z zakresu 
ikonografii sztuki nowożytnej, Katowice 1994, cz. 1, s. 41, il. 49. 
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cięcych nagrobkach XVI 
i pierwszej połowy XVII w.  
czy, także dziecięcych, por-
tretach trumienych XVII-
-XVIII stulecia. W pierw-
szym wypadku elementy 
symboliczne ogranicza-
ły się do trupiej czaszki 
z piszczelami, klepsydry, 
uschłego drzewa i wień-
ca laurowego8. W drugim 
zaś repertuar był dale-
ce skromniejszy, co – jak 
przypuszczam – mogło wy-
nikać ze specyfiki portretu 
trumiennego, w którym, 
w przypadku podobizn 
ludzi dorosłych, brak atry-
butów symbolicznych. Tyl-
ko na trzech wizerunkach 
dziecięcych – wszystkie 
z drugiej połowy XVII w.,  

odnotowujemy kolejno: tulipan, piórko i jabłko. Godzi się podkreślić, iż 
znawczyni tego rodzaju malarstwa, Joanna Dziubkowa, nie jest zdecydowana, 
jak traktować owe akcesoria. Czy tulipan, to symbol sławy i dobrego imienia, 
czy vanitas? Czy piórko, to zabawka, czy wyraz delikatności, ulotności, nie-
trwałości? Jabłko to być może ulubiony owoc, lecz jednocześnie symbol zba-
wienia9. Moim zdaniem, ze względu na funkcję portretu, wszystkie akcesoria 
noszą odpowiedni charakter symboliczny: albo wanitatywny (tulipan i piór-
ko – „puch marny”), albo eschatologiczny (jabłko). 

Nawiasem mówiąc, motyw homo bulla obrazowano u nas – wyjątko-
wo? – jeszcze w końcu XVIII w. Dowodem jest ukazanie ludzkiego żywota 
w postaci Parek i dwu satyrów puszczających bańki mydlane w dekoracji 
malarskiej Sali Balowej (1793) w Łazienkach10. Tymczasem zagranicą, na 

8 M. Kołakowska, Renesansowe nagrobki dziecięce w Polsce XVI i pierwszej połowy XVII 
wieku, „Studia Renesansowe” 1956, nr 1, s. 247 nn.
9 J. Dziubkowa, Wizerunek dziecka na portrecie trumiennym, w: Od narodzin do wieku 
dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce, cz.1, Od średniowiecza do wieku XVIII, red. M. Dąb- 
rowska i A. Kolendra, Warszawa 2002, s. 301-324 (cyt. ze s. 315, 317).
10 Zob. W. Dobrowolski, Program Sali Balowej pałacu Łazienkowskiego, w: Curia Maior. Stu-
dia z dziejów kultury ofiarowane Andrzejowi Ciechanowieckiemu, Warszawa 1990, s. 133. 

przykład w Niderlandach w XVII w., symbol człowieka jako bańki mydla-
nej zadomowił się do tego stopnia, że nawet portrety dzieci malowano w ty-
pie portretu alegorycznego, nadając modelowi cechy putta puszczającego 
bańki11.

W ten sposób doszliśmy do kwestii, która stanowi przedmiot niniejsze-
go szkicu. Chodzi o to, czy w polskim portrecie dziecko puszczające bańki 
to alegoria czy po prostu obraz zabawy? Szerzej – czy dotyczy to również 
innych przedstawień o podobnej symbolice, jak domek z kart lub ażurowa 
budowla z klocków? Po przeprowadzeniu pobieżnej – mea culpa – kwe-
rendy, potrafię wskazać zaledwie cztery przykłady12 (il. 3-5). Pochodzą 
z XVIII-XX w. Są to wizerunki: 1. Karla Antona (ur. 1774) i Georga (ur. 
1777), bawiących się bańkami mydlanymi, synów słynnego niemieckiego 
portrecisty, Antona Graffa (1736-1813), obraz z ok. 1780 r., w polskich 
zbiorach znajduje się jego anonimowa kopia z ok. 1825 r. (Muzeum Naro-
dowe w Poznaniu); 2-3. budujących domek z kart: Zygmunta Krasińskiego, 
namalowany w 1814 r. przez amatorkę Beatę Czacką (po 1758-1824); Fry-
deryki (ur. 1835) i Rafała (ur. 1838), autorstwa ojca, malarza Jana Masz-
kowskiego (1794-1865), z 1844 r.; 4. dziewczynki budującej z klocków, ob-
raz z 1928 r. pędzla Władysława Lama (1893-1984).

Trzy pierwsze wizerunki były stosunkowo niedawno, w 2004 r., ekspo-
nowane w Wilanowie13. Komisarz wystawy, Teresa Pocheć-Perkowska, roz-
członkowawszy ekspozycję na działy tematyczne, powiedziała o interesu-
jących nas obrazach, co następuje: Wizerunki dzieci bawiących się kartami 
do gry lub puszczających bańki mydlane bardzo często zawierały ukrytą sym-
bolikę, nawiązującą do treści moralizatorskich lub wanitatywnych14. Podob-
ne, acz bardziej zdecydowane stanowisko w odniesieniu do portretów Zyg-
munta Krasińskiego i dzieci Maszkowskiego, zajęła Ewa Micke-Broniarek,  

11 B. Purc-Stępniak, dz. cyt., s. 118-119.
12 Tych przykładów jest zapewne więcej, o czym choćby świadczy – nie uwzględniony 
przeze mnie, bo go nie widziałem – portret chłopca budującego domki z kart, 2. poł. 
XVIII w. (Muzeum Okręgowe w Tarnowie, nr inw. I 307), wymieniony w: Portret polski 
XVII i XVIII wieku. Katalog wystawy, Galeria BWA Katowice, maj – czerwiec 1978, opr.  
E. Chojecka, Katowice [1978], nr kat. 32. 
13 Dziecko w malarstwie od XVI do końca XIX wieku ze zbiorów polskich, Warszawa 2004 
[katalog wystawy w Muzeum Pałac w Wilanowie], nr kat. 55; Portret Zygmunta Krasiń-
skiego jako dziecko, opr. M. O.[chnio], nr kat. 56; Fryderyka i Rafał, opr. E. H.[ouszko],  
nr kat. 57; Portret dwóch chłopców bawiących się bańkami mydlanymi, opr. D. S.[uchoc-
ka]. Wszystkie noty z bibliografią. Co do obrazu Lama zob. reprodukcja w albumie Dziec-
ko w malarstwie polskim, opr. K. Sroczyńska, Warszawa 1979, il. 133; krótka nota w: 
Władysław Lam 1893-1984. Wystawa monograficzna. Muzeum Narodowe w Gdańsku. 
Komisarz wystawy K. Fabijańska-Przybytko, Gdańsk 1986, kat. nr 13.
14 T. Pocheć-Perkowska, Dziecko w malarstwie od XVI do końca XIX wieku, w: Dziecko…, 
dz. cyt., s. 54.

¶ Jakub Pokora Homo bulla czy homo ludens?   ¶

1.
Hendricks 

Goltzius,  
Homo bulla 

(Quis evadet?), 
1594 r.  

(fot. archiwum 
autora)
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autorka jednego z artyku-
łów wstępnych do wysta-
wy. Zauważyła, że wzorem  
sztuki portretowej wcze-
śniejszych epok, rekwizyty 
mają tu symboliczne znacze-
nie. Oba wizerunki odwołują 
się do wzorów siedemnasto-
wiecznego malarstwa holen-
derskiego, w którym dziecko 
bawiące się kartami koja-
rzono z symboliką vanitas15.  
Wobec przytoczonego dwu-
głosu rodzi się pytanie, cze-
mu wszystkie trzy portrety 
nie zostały zakwalifikowa-
ne do działu „Osobowość 
dziecka, alegoria i symboli-
ka”, ale do działu „Edukacja, 

religia, zabawa”? I znów mamy do czynienia z dylematem: czy to tylko 
obraz zabawy, czy alegoria?

W odniesieniu do baniek mydlanych można zaryzykować tezę, iż w przy-
padku scen rodzajowych są raczej pozbawione symboliki. Jako przykład 
przywołajmy obraz Kobiety piorącej, namalowany przez Jeana-Baptiste Si-
méona Chardina, ok. 1735 r. (Ermitaż, Petersburg). Słusznie zauważono, iż 
w porównaniu z malarstwem holenderskim XVII w., które często podejmo-
wało tę i podobną tematykę, obraz tchnie obiektywizmem i naturalnością16. 
Tak też należy traktować postać malca, który przysiadł tuż przy balii i wy-
dmuchuje bańkę mydlaną. Zabawia się w ten, a nie inny sposób, bo przecie 
podczas prania mydlin dostatek!

W tym samym czasie powstał drugi obraz Jeana-Baptiste Siméona Char-
dina, ukazujący chłopca przy identycznej czynności, ale inaczej niż zazwy-
czaj. Chłopak, oparty na łokciach, wychyla się z okna. Skupiony czeka na 
moment oderwania się bańki od słomki. Ciekaw jest, co z nią się stanie. 
Tego rodzaju przedstawienie nie jest zaliczane ani do vanitas, ani do zaba-
wy, ale do „sztuki eksperymentowania”17. 

15 E. Micke-Broniarek, Kiedy dziecko stało się człowiekiem… O ikonografii dziecięcej 
w malarstwie polskim XIX wieku, w: Dziecko… dz. cyt., s. 33.
16 Zob. np. Jean-Baptiste Siméon Chardin, opr., K. Mittelstädt, tłum. B. Woszczyńska, 
Warszawa [b. r. wyd.], s. 28, il. nlb. na s. 29.
17 B. M. Stafford, Artful Science. Enlightenment Entertainment and the Eclipse of Visual 

Analogicznie proponował-
bym odczytywać przesłanie 
portretu synków Antona 
Graffa (il. 4). Obaj chłop-
cy z zaciekawieniem śledzą 
wzrokiem bańkę, która, odłą-
czywszy się od szklanej rurki, 
właśnie zaczyna wzlatywać. 
W sumie wygląda to tak, jak-
by starszy brat młodszemu 
demonstrował eksperyment. 

Motyw puszczania baniek 
w dobie Oświecenia trakto-
wany był zasadniczo podob-
nie jak we wcześniejszych 
epokach, wszak z nieco zmo-
dyfikowanym, głównie ze-
świecczonym, znaczeniem. 
Z jednej strony, jako pomy-
słowa rozrywka, z drugiej 
zaś, jako symbol bezowocności zapełniania pustki, szczególnie duchowej. 
Ostatnia konotacja dotyczy również najwyższych dzieł ludzkiego rozumu. 
Z tego powodu zdarza się, że wyobrażenie dziecka puszczającego bańki to-
warzyszy, niczym komentarz, rycinom o tematyce naukowej w traktatach 
czy podręcznikach18. Gwoli ścisłości dodajmy, że przedstawienia o zbliżo-
nym przesłaniu spotyka się wcześniej. Jako przykład można wskazać inte-
resujący obraz z Muzeum Narodowego w Warszawie, prezentujący homo 
bulla w otoczeniu instrumentów i naczyń aptekarskich (Holandia, 1660). 
Uznaje się go za oryginalne epitafium dziecka, którego od śmierci nie zdoła-
ła uratować wiedza i praktyka medyczna19.

W literaturze z dziedziny pedagogiki puszczanie baniek, określane 
dawniej jako bulki mydlane, zaliczane jest do zabaw ruchowych małych  
dzieci20. Jeden z klasyków polskiej etnografii, Łukasz Gołębiowski  

Education, Cambridge, Massachusetts 1999, s. 97 nn., il. 116 na s. 156 (Pani dr Annie 
Oleńskiej dziękuję za wskazanie i wypożyczenie książki). 
18 B. M. Stafford, dz. cyt., s. 23, 29, il. 25 na s. 29.
19 Vanitas („homo bulla” i akcesoria aptekarskie), opr. M. M.[onkiewicz], w: Uczony i jego 
pracownia. Katalog wystawy, komisarze A. Jasińska, E. Wyka, Kraków 2005, s. 143-145, 
il. nlb. na s. 144.
20 K. Kabacińska, Zabawy i zabawki dziecięce w osiemnastowiecznej Polsce, Poznań 2007,  
s. 73, 77.

¶ Jakub Pokora Homo bulla czy homo ludens?   ¶

2.
Karel Dujardin, 

Fortuna jako 
homo bulla,  

1663 r.  
(fot. z archiwum 

autora)

3.
Beata Czacka, 
Portret 
dwuletniego 
Zygmunta 
Krasińskiego, 
1814 r.  
(fot. z archiwum 
autora)
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¶ Jakub Pokora Homo bulla czy homo ludens?   ¶

ustawianie z nich dom-
ków. W ten sposób, zda-
niem pedagogów, dziecko 
nie tylko uczy się zręczno-
ści, precyzji, samego pro-
cesu kreowania, ale także 
pokazuje swą spontanicz-
ność23.

Co do przywołanych 
przykładów portretów 
dzieci, budujących dom-
ki z kart, sprawa jest na-
tury delikatnej. Nie ulega 
wątpliwości, iż symbolikę 
wanitatywną prezentuje 
przykład najwcześniejszy, 
a mianowicie wizerunek 
Zygmunta Krasińskiego  
(il. 3). Dokładniej mówiąc, to po prostu alegoria vanitas, w której put-
to otrzymało rysy konkretnego dziecka. Tak sądzę, z powodu sztuczności 
przedstawionej sytuacji. Wiadomo bowiem, że mamy tu do czynienia z Zyg-
musiem dwuletnim24. Tymczasem malec – istny aniołek – zachowuje się tak, 
jakby był co najmniej trzy razy starszy. Zbudował domek z kart (to zadanie 
manualnie za trudne dla dwulatka!) i w zadumie, z gestem melancholijnym 
dojrzałego człowieka, spogląda na swoją jakże nietrwałą konstrukcję. Zu-
pełnie tak, jakby znał słowa Chrystusa: Mąż głupi, który zbudował dom swój 
na piasku (Mt 7, 26)25.

23 J. S. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, wiek XVI-XVIII, Warszawa 1976, t. 2,  
s. 204-209; A. Hamerliński-Dzierożyński, O kartach, karciarzach, grach poczciwych 
i grach szulerskich. Szkice obyczajowe z wieków XV-XIX, Kraków 1976, s. 376 nn.; K. Ka-
bacińska, dz. cyt., s. 101-102 (cyt. ze s.101). 
24 Napis na odwrociu portretu: Zygmunt Krasiński urodzony roku 1812go / 19 Februar-
ji Malowany przez JW. Beatę z Potockich / Czacką Podczaszynę Koronną w Sielcu Roku 
1814go 25 Jar.
25 Porównanie dziecka do aniołka, do dziś stosowane przede wszystkim w sztuce nagrob-
nej – np. figurka aniołka, najczęściej klęczącego, o rysach zmarłego, a w inskrypcjach zwrot 
powiększył grono aniołków – ma starą metrykę, sięgającą co najmniej XI-XII w. Wtedy to 
Honoriusz z Autun (zm. ok. 1151) zw. Augustodunensis, w podręczniku do nauczania 
prawd wiary Elucidarium, wyjaśnił na podstawie Mt 19, 14, że zmarłe dzieci do lat 3, nie 
umiejące jeszcze mówić, jeśli były ochrzczone, zostaną zbawione (J. Partyka, „Niech służy 
z aniołami Panu nad Pany w niebie”: staropolskie relacje o śmierci dziecka, w: Śmiech i łzy 
w kulturze staropolskiej, red. A. Karpiński, E. Lasocińska i M. Hanusiewicz, Warszawa 2003, 
s. 162-168; J. Kolbuszewski, Wiersze z cmentarza. O współczesnej epigrafice wierszowanej, 
Wrocław 1985, ). Zwraca się uwagę, że Zygmuś urodą przypomina rafaelowskiego aniołka 

(1773-1849), podkreślając jej wartości dydaktyczne, pisał tak: Dziecię bawi 
niańka, gdy wody mydlanej nabrawszy w słomkę, wydyma ją w bąble róż-
nofarbne, każdy z nich odrywa się potem, ulatuje i znika, wkrótce i samo 
dziecię puszcza bańki, dziwi się im, zachwyca niemi, ściga, nie przenika-
jąc, że i w dalszym życiu podobnież niejedna błyskotka zajmować go będzie, 
i uganiać się za nią przyjdzie mu chciwie, aż pokąd mniemana ich wartość 
w oczach jego nie zgaśnie21.

 Konotacja ludyczna trwa do dziś. Któż z nas w dzieciństwie nie bawił się 
w ten sposób? Ba, swoistym uwieńczeniem owej zabawy jest na przykład 
festiwal Bańki Mydlanej, organizowany od 2009 r. w Gdańsku, w pierwszy 
dzień kalendarzowej wiosny. Na Długim Targu odbywa się wspólne dmu-
chanie wielkich baniek, połączone z próbą zamknięcia dorosłego człowieka 
w olbrzymiej bani. Zdaniem organizatorów, celem fety jest nie tylko powita-
nie wiosny, ale i stworzenie okazji, by poczuć się znowu jak dzieci. 

Innej z interesujących nas zabaw, krótki wierszyk: Myśli o pałacu z kart, 
poświęcił znany pedagog dziewiętnastowieczny, Stanisław Jachowicz 
(1796-1857), pierwszy polski poeta piszący dla dzieci. Podobnie, jak Łukasz 
Gołębiowski, zawarł w nim pouczenie:

Śmieszni ludzie na tym świecie.
Czegóż się z dziecka śmiejecie?
Słabe jego z kart pałace,
Lekki powiew zdmuchnie prace;
Lecz, jakaż, przyznajcie sami,
Jest różnica między wami?
Czymże to wasz gmach wysoki, 
Wzbity dumnie pod obłoki?
Któż ręczy, panowie moi,
Że on domek z kart przestoi?22 

Jan Stanisław Bystroń podaje, że gra w karty była u nas popularna już 
w XVI w., grały nawet dzieci – już jedenastoletnie, jak wspomina Krzysztof 
Opaliński (1609-1655). Znawca karcianej rozrywki odnotowuje 8 gier in-
fantylnych, znanych w Polsce w okresie od XV do pierwszej połowy XIX w.  
Nota bene, starsze dziatki, bo ich to dotyczy, grały i w karty, i w kości –  
o, zgrozo! – nierzadko na pieniądze. Innym sposobem zabawy kartami było 

21 Ł. Gołębiowski, Gry i zabawy różnych stanów w kraju całym… Warszawa 1831, s. 10 
(cyt. za: K. Kabacińska, dz. cyt., s. 77, fragment powtórzony w: Dawne zabawy dziecięce, 
red. D. Żołądź-Strzelczyk, K. Kabacińska, Kielce-Warszawa 2008, s. 19).
22 Cyt. za: Księga cytatów z polskiej literatury pięknej od XIV do XX wieku, ułożona przez 
P. Hertza i W. Kopalińskiego, Warszawa 1975, s. 114.
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ściami dzieł sztuki. I tak jest także tym razem. Analiza kilku przykładów, 
wziętych ze świata zabaw dziecięcych, ostrzega przed nadinterpretacją. 
Przypuszczam, że u wszystkich, którzy przed laty puszczali mydlane bańki 
czy stawiali domki z kart, sprzeciw budzi traktowanie ich zabaw jako ale-
gorii vanitas. Nie do pomyślenia, by inaczej sądzili i ojcowie, i dziadkowie, 
wręcz cała rodzina owych „dmuchaczy i budowniczych”. Podobny sprze-
ciw wywołuje, bardzo często praktykowane, przydawanie symboliki niemal 
każdej zabawce, ba, nawet ukochanemu zwierzęciu – nieodłącznemu towa-
rzyszowi dziecięcych igraszek. W tym miejscu, na podstawie własnych ba-
dań, odrzucam stwierdzenie, iż występowanie psa na portrecie dziecięcym 
w XVII w. było spowodowane popularnością exemplum o psach Likurga, 
spartańskiego prawodawcy, i wobec tego pies stanowił swoisty symbol do-
brego ułożenia i karności27.

Zabawie i zabawkom, nieodłącznym elementom świata rozrywki, peda-
godzy nadają sens edukacyjny, a także wychowawczy, natomiast history-
cy sztuki i antropolodzy – symboliczny. Kto ma rację? Jedni czy drudzy? 
A może obie strony?

27 Stanowisko „symbolisty” zaprezentowane np. przez B. Purc-Stępniak, Aspekty ikono-
graficzne wyobrażeń dziecka w malarstwie niderlandzkim od XVI do początku XVIII wieku, 
w: Dziecko…, dz. cyt., s. 20-30 (cyt. ze s. 25). Co do psa, zob. J. Pokora, Psy, błazny, dzieci, 
królowie… Studia nad sztuką XV-XVIII wieku, Warszawa 2006, s. 11-41. 

Inaczej w przypadku wize-
runku dzieci Maszkowskiego. 
Tu scena tchnie realizmem. 
Dziewięcioletnia Fryderyka 
i sześcioletni Rafał są w trak-
cie budowy domku z kart 
– dzieło jest już wysokie na 
cztery kondygnacje. Dlacze-
go akurat w ten sposób ba-
wią się kartami? Odpowiedź 
jest prosta. Zawiera ją napis 
na doskonale widocznym 
asie kierowym, gdzie, oprócz 
daty 1844, widnieje nazwis- 
ko właściciela wiedeńskiej 
wytwórni kart J. G. Steiger. 
Otóż „Steiger” pochodzi od 
czasownika steigen, który 
znaczy „iść w górę, wzrastać, 

wznieść się”. A zatem dzieci z kartami J. G. Steigera robią dokładnie to, co 
poleca nazwisko producenta – używają ich do wznoszenia domku, a nie do 
gry. Trudno przypuszczać, by pomysł nie wyszedł od ojca, autora portretu.

Ostatni z przykładów, w którym można ewentualnie doszukiwać się sym-
boliki wanitatywnej, to wizerunek dziewczynki ustawiającej z klocków bu-
dowlę, przypominającą ażurowy zikkurat (Władysław Lam, 1928), (il. 5). 
Klocki, obok układanek, zaliczane są do statycznych zabawek konstrukcyj-
nych. Na ich zalety – idzie o klocki alfabetyczne, czyli z literkami – zwrócił 
uwagę m.in. John Locke w Myślach o wychowaniu (1693), przy okazji roz-
ważań nad rolą zabawy26. Muszę przyznać, iż w tym przypadku nie potra-
fię odczytać przesłania w sposób jednoznaczny. Może mamy do czynienia 
po prostu z rodzajem aluzji do kubizmu, bo przecież, jak podaje definicja, 
klocki – klasyczne, nie „Lego” (!) – to dziecinna układanka z kolorowych 
sześcianów, a więc… kubików. 

Sprawa oddzielenia przedstawionego świata realnego od sfery symbo-
licznej stanowi, jak wiadomo, problem bardzo skomplikowany. Z mniej lub 
bardziej pozytywnym skutkiem borykamy się z nim w studiach nad tre-

z Madonny Sykstyńskiej (Dziecko…, dz. cyt., nr kat. 55 – zob. przypis 13). Myślę, że idzie tu 
nie tyle o urodę, co o ujęcie (do pasa) i upozowanie (gest).
26 K. Kabacińska, dz. cyt., s. 45, 49. Szkoda, że problematyka homo ludens nazbyt zdaw-
kowo została potraktowana w – skądinąd bardzo wartościowej i potrzebnej – książce Do-
roty Żołądź-Strzelczyk, Dziecko w dawnej Polsce, Poznań 2002, s. 169-189. 
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