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E w a  G ó r k i e w i c z

Child and childhood in the light of archeology, red. Paulina Romanowicz,  
Wrocław 2013, 186 s., ISBN 978-83-935760-8-1

Materiały Zachodniopomorskie, Nowa Seria
t. X: 2013, z. 1: Archeologia, s. 353-355
ISSN 0076-5236

Publikacja jest rezultatem konferencji pt. „Archeologia dzieciństwa” zor-
ganizowanej w Małkocinie przez Paulinę Romanowicz. Stanowiła ona podsu-
mowanie projektu Homo ludens w średniowiecznym mieście – archeologiczne ślady 
zabawy. W książce zawarto referaty z dwudniowej sesji, dotyczące problematyki 
funkcjonowania dziecka w odległej przeszłości oraz dyskusję, jaką wywołały 
wygłoszone prelekcje.

Pierwszy z zamieszczonych artykułów jest wprowadzeniem w tematykę 
dzieciństwa w archeologii. Michał Pawleta rozpoczął tekst od historycznego 
rysu zainteresowania dzieciństwem z przeszłości. Następnie zaprezentował 
zagadnienia, którymi może zajmować się ta dziedzina oraz przedstawił powody 
lekceważenia badań nad archeologią dzieciństwa. Autor przeanalizował również 
wyznaczniki dzieciństwa porównując je do problemu gender. Uznał, że oby-
dwie kwestie łączy ta sama istota. Na koniec Referent zaprezentował rozwój 
archeologii dzieciństwa oraz opisał jej wyróżniki i kluczowe kwestie.

Kolejny artykuł, autorstwa Katarzyny Orzyłowskiej i Bartosza Karolaka, do-
tyczy łupania krzemienia przez dzieci w epoce paleolitu. Autorzy podjęli próbę 
odpowiedzi na pytanie, jakie przedmioty odkrywane archeologicznie można 
uznać za używane przez dzieci lub przez nie wykonane. W celach porównaw-
czych przeprowadzono badania na współczesnej grupie dzieci, które polegały na 
wytworzeniu własnych narzędzi krzemiennych pod okiem instruktora i zabawie 
przedmiotami krzemiennymi. Opis całego eksperymentu i jego wyniki znajdują 
się w tekście. Następnie Autorzy porównali wykonane przez dzieci przedmioty 
z „amatorskimi” wytworami z epoki paleolitu i wskazali prawdopodobne cechy 
charakteryzujące przedmioty dziecięce.

Katarína Hladíkowá, Autorka następnego artykułu, skupiła się na postrze-
ganiu dzieci z okresu villanowskiego w południowej Etrurii. Badaczka wzięła 
pod uwagę wybrane cmentarzyska z tego rejonu i na ich podstawie podjęła 
próbę określenia roli dzieci w społeczeństwie i tego, jak były postrzegane przez 
jego dorosłych członków. Na początek Autorka opisała ogólne cechy rytuału 
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pogrzebowego na stanowiskach Veii, Tarquinia i Cerveteri. Następnie spośród 
wszystkich pochówków, stosując kryteria m.in. wielkościowe i wyposażenia, wy-
dziela te, w których pochowano dzieci, opisując osobno dwie grupy: szkieletowe 
i ciałopalne. Kolejną kwestią poruszaną przez K. Hladíkową jest określenie płci  
i wieku dziecka na podstawie inwentarza grobowego. Autorka różnicuje również 
groby pod względem zamożności, jako przejaw zmian w strukturze ludności. 
Odnośnie kwestii postrzegania dzieci przez dorosłych w tym okresie, badaczka 
przedstawiła przedmioty, które miały chronić dzieci w życiu pozagrobowym.

Autor kolejnego artykułu omówił problem rozróżnienia płci dzieci na pod-
stawie obrządku pogrzebowego i ustalenia jaką rolę pełniły one w swoich 
społecznościach za życia, trzy tysiące lat p.n.e. Jan Turek rozpoczął tekst od 
opisania obrządku pogrzebowego w kulturach sznurowych i dzwonowatych  
w centralnej Europie. Stwierdził, że wyposażenie grobów dzieci nie zawiera 
przedmiotów dziecięcych, co ma ukazywać ich rolę w społeczeństwie. Stąd 
wyposażenie tzw. „męskie” w grobach, w których pochowano kobiety i na od-
wrót. Autor, na przykładach kilku współczesnych kultur ukazał, że być może 
także w przeszłości ludzie nie ograniczali się tylko do dwóch płci lub po prostu 
traktowali małe dzieci jako jedną płeć.

„Dzieci w społeczeństwach kultury wielbarskiej” to tytuł artykułu Marty 
Chmiel. W swoich rozważaniach o dzieciach i dzieciństwie odwołała się do 
birytualnego cmentarzyska w Kowalewku. Autorka podaje wyróżniki charak-
teryzujące groby dziecięce, zarówno te wynikające z ich budowy i ułożenia 
zmarłego, jak również z wyposażenia grobowego. Na koniec opisany został po-
dział czasu dzieciństwa na okresy niemowlęctwa, infans I i infans II oraz różnice  
w pochówkach między tymi grupami.

Następny tekst dotyczy środkowej i późnej epoki żelaza, czyli okresu między 
XII a V wiekiem p.n.e. Aija Vilka na podstawie cmentarzysk pozostałych po trzech 
plemionach: Semigalach, Liwach i Letgalach, opisała aspekty obrządku pogrzebo-
wego stosowanego wobec dzieci na Łotwie w tamtym okresie. Wysnuła ogólne 
wnioski na temat rozmieszczenia grobów dziecięcych na terenie cmentarzyska 
oraz zróżnicowania wyposażenia ze względu na wiek zmarłego i jego płeć.

Povilas Blaževičius w swoim artykule omówił problem dziecięcych za-
bawek jako odbicia statusu dzieci w społeczeństwie, w okresie od XIV do  
XVIII wieku, na podstawie zabytków z terenów Litwy. Autor wymienia wszyst-
kie znane rodzaje zabytków, omawiając przy tym wartość części z nich, o której 
można wnioskować ze źródeł pisanych. Dalej stwierdza, że cena zabawki była 
uzależniona od surowca i pracy, jaką trzeba było włożyć w jej wykonanie, stąd 
można czerpać informacje o statusie rodziny dziecka bawiącego się różnymi 
przedmiotami.
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Izabela Gomułka napisała artykuł na temat średniowiecznych dziecięcych 
zabawek z terenów Śląska. Autorka wyszła z założenia, że miały one służyć 
rozwijaniu sprawności albo przygotowaniu dzieci do dorosłości, stąd znala-
zły się w przestrzeni dziecięcych zabaw miniaturki przedmiotów używanych 
przez dorosłych. Zabawki z terenów Śląska wyróżniają się z powodu lokalnych 
wpływów kulturowych, Autorka wymieniła więc znane jej śląskie przykłady  
i przeanalizowała odmienność niektórych z nich.

Redaktorka publikacji omówiła z kolei temat późnośredniowiecznych zna-
lezisk zabawek z miast. Paulina Romanowicz przedstawiła zabawki z terenu 
południowego wybrzeża Bałtyku dzieląc je na trzy grupy. Autorka opisała za-
łożenia, przebieg i wyniki swojego eksperymentu polegającego na oddaniu do 
zabawy współczesnym dzieciom reprodukcji zabawek późnośredniowiecznych. 
Na podstawie zebranych informacji badaczka określa rolę, jaką spełniały one 
w życiu dziecka.

Książka jest w całości w języku angielskim, a poszczególne artykuły obrazo-
wane są zdjęciami, tabelami i diagramami.
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