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ZABAWA

Summerhill można by zdefiniować jako szkołę, w której 
zabawa jest najważniej sza. Dlaczego bawią się dzieci i ko-
ciaki, nie wiem. Przypuszczam, że ma to związek z energią.

Nie chodzi mi o zabawy w sensie zorganizowanym czy 
o zmagania na boiskach sportowych. Chodzi mi o zabawę 
w sensie fantazji. Zorganizowane gry angażują sprawność, 
współzawodnictwo, współpracę w grupie, natomiast zaba-
wy dzieci nie wymagają zwykle specjalnych umiejętno-
ści, jest w nich bardzo mało współzawodnictwa i prawie 
nie ma żadnej współpracy w grupie. Małe dzieci bawią 
się w gry typu gangsterskiego ze strzelaniem czy walką 
na miecze. Na długo przed epoką kina dzieci bawiły się 
w ten sposób. Opowiadania i filmy mogą kierunkować 
niektóre zabawy, ale ich podstawy znajdują się w sercach 
dzieci wszystkich ras.

W Summerhill sześciolatki bawią się przez cały dzień, 
robią to z fantazją. Dla małego dziecka rzeczywistość i fan-
tazja są ze sobą bardzo blisko związane. Gdy dziesięcio-
letni chłopiec przebrał się za ducha, maluchy wrzeszczały 
zachwycone; wiedziały wprawdzie, że to tylko Tommy, wi-
działy, jak wkładał na siebie to prześcieradło, ale gdy zbliżał 
się do nich, wszystkie bez wyjątku krzyczały ze strachu.



95

                               zabawa

Małe dzieci żyją w świecie wyobraźni i tę wyobraźnię 
wcielają w czyn. Chłopcy w wieku od ośmiu do czternastu 
lat w swoich zabawach bez przerwy katrupią ludzi lub 
latają po niebie na swoich drewnianych samolotach. Małe 
dziewczynki także przechodzą przez okres band, ale bez 
strzelb czy mieczy. Ma on bardziej osobisty charakter. 
Banda Mary nie zgadza się z bandą Nellie, są więc kłótnie 
i obraźliwe słowa. Rywalizujące ze sobą bandy chłopców 
są wrogami tylko w zabawie. Z tego też powodu łatwiej żyć 
z małymi chłopcami niż z dziewczynkami.

Nie udało mi się odkryć, gdzie przebiega granica mię-
dzy rzeczywistością a fantazją. Gdy dziecko przynosi 
lalce jedzenie na małym talerzyku, to czy naprawdę wie-
rzy ono przez chwilę, że ta lalka jest żywa? Czy koń na 
biegunach jest prawdziwym koniem? Gdy chłopiec woła 
„Ręce do góry!” i strzela, czy myśli, czy mu się wydaje, 
że to prawdziwy pistolet? Skłonny jestem przypusz czać, 
że dzieci faktycznie wyobrażają sobie, że ich zabawki są 
żywe. Jedynie wtedy, gdy jakiś bezmyślny dorosły wtrąca 
się i przypomina, że to tylko na niby, z hukiem wracają 
na ziemię. Żaden rozumiejący uczucia dziecka rodzic nie 
zniszczy nigdy jego fantazji.

Chłopcy na ogół nie bawią się z dziewczynkami. Chłop-
cy bawią się w bandy i w berka, robią domki na drzewach, 
kopią doły i okopy. Dziewczynki rzadko organizują jaką-
kolwiek zabawę. Odwieczna zabawa w nauczyciela czy 
lekarza nie jest znana dzieciom cieszącym się wolnością, 
ponieważ nie mają one potrzeby naśladowania autorytetów. 



96

rozdział  i 

Młodsze dziewczynki bawią się lalkami, natomiast wyda-
je się, że starszym daje najwięcej przyjemności kontakt 
z ludźmi, a nie przedmiotami. Często dziewczynki i chłop-
cy grają wspólnie w hokeja. Gry w karty i inne zabawy 
w domu są zwykle mieszane.

Dzieci wręcz kochają hałas i błoto, tupią na schodach, 
wrzeszczą jak potępieńcy, nie zwracają uwagi na meble. 
Jeśli akurat bawią się w berka, przeszłyby po wazie port-
landzkiej, gdyby znalazła się na ich drodze, zupełnie jej nie 
zauważając.

Zbyt często matki nie dość długo bawią się ze swoimi 
dziećmi. Wydaje im się, że włożenie do wózka miękkiego 
misia załatwia sprawę na godzinkę czy dwie. Zapominają 
przy tym jednak, że dzieci chcą być łaskotane i przytulane.

Jeżeli przyznajemy, że dzieciństwo jest zabawą, to jak my, 
dorośli, reagujemy zwykle na ten fakt? My to ignorujemy. 
Zapominamy o tym zupełnie, ponieważ dla nas zabawa 
jest marnowaniem czasu. Wznosimy więc duże miejskie 
szkoły z wieloma salami i drogimi pomocami szkolnymi, 
a tym, co ma zaspokoić instynkt zabawy, jest najczęściej 
mały betonowy plac.

Można by, z pewną dozą racji, twierdzić, że zło cywili-
zacji wynika z faktu, że żadne dziecko nie mogło się ni-
gdy do końca wybawić. Innymi słowy, dziecko, jak roślina 
cieplarniana, zostało wyhodowane na dorosłego, zanim 
osiągnęło dojrzałość.

Stosunek dorosłych do zabawy jest całkowicie arbitralny. 
My, starzy, planujemy czas dzieci: nauka od dziewiątej do 
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dwunastej, godzinka przerwy na obiad, i znowu lekcje do 
trzeciej. Gdyby poprosić o ułożenie planu nie skrępowane 
dziecko, niemal na pewno przeznaczyłoby ono dużo czasu 
na zabawę, a tylko trochę na lekcje.

U podłoża antagonizmu dorosłych wobec zabawy dzieci 
leży strach. Setki razy wysłuchiwałem pełnych niepokoju 
pytań: „Jeżeli mój syn będzie się bawił cały dzień, to jak 
kiedykolwiek nauczy się czegoś, jak zda egzaminy?”. Nie-
liczni tylko przyjmą moją odpowiedź: „Jeżeli pozwolisz 
twojemu dziecku bawić się tak długo, jak zechce, to będzie 
w stanie zdać egzaminy wstępne do college’u po dwóch 
latach intensywnej nauki, zamiast po trwającej zwykle 
pięć, sześć czy siedem lat nauce w szkole, która lekceważy 
zabawę jako część życia”.

Lecz zawsze muszę dodać: „Zakładając, że on w ogóle 
będzie chciał zdawać te egzaminy!”. Może na przykład 
chcieć zostać tancerzem czy radiomechanikiem. Ona 
może chcieć zostać projektantką odzieży czy pielęgniar-
ką dziecięcą.

Tak, strach o przyszłość dziecka popycha dorosłych do 
tego, że pozbawiają dzieci ich prawa do zabawy. Jest w tym 
jednak coś więcej. Za tą dezaprobatą zabawy kryje się bo-
wiem mgliste przekonanie, że wcale nie jest tak dobrze być 
dzieckiem, przeświadczenie, które dochodzi do głosu, gdy 
napomina się młodego dorosłego: „Nie bądź dzieckiem”.

Rodzice, którzy zapomnieli o tęsknotach swojego dzie-
ciństwa – zapomnieli, jak się bawić i jak fantazjować – są 
marnymi rodzicami. Dziecko, które utraci zdolność do 
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zabawy, jest psychicznie martwe oraz niebezpieczne dla 
każdego dziecka, które wejdzie z nim w kontakt.

Nauczyciele z Izraela opowiadali mi o istniejących tam 
wspaniałych ośrodkach społecznych. Szkoła, jak mówili, 
jest częścią społeczności, w której najważniejsza jest cięż-
ka praca. Dziesięcioletnie dzieci, powiedział mi jeden z na-
uczycieli, płaczą, gdy – za karę – nie pozwala im się kopać 
ogrodu. Gdybym ja miał dziesięcioletnie dziecko, które 
płakałoby z tego powodu, że nie pozwalam mu kopać kar-
tofli, zastanawiałbym się, czy nie jest ono umysłowo upo-
śledzone. Dzieciństwo to czas zabawy i każda społeczność, 
która ignoruje tę prawdę, kształci w zły sposób. Dla mnie 
metoda izraelska jest poświęcaniem młodego życia dla 
potrzeb ekonomicznych. Może to być konieczne, jednak 
ja nie odważyłbym się nazwać takiego systemu idealnym.

Intrygująca, choć niebywale trudna, byłaby ocena 
krzywdy wyrządzonej dzieciom, którym nie pozwolono 
bawić się do woli. Zastanawiam się często, czy te masy 
ludzi oglądające zawodowy football, usiłują odreagować 
swoje zablokowane zainteresowanie zabawą, poprzez 
identyfikację z zawodnikami grającymi niejako zamiast 
nich. Większość absolwentów Summerhill nie chodzi na 
mecze piłki nożnej, nie interesuje się także różnego ro-
dzaju widowiskami. Sądzę, że bardzo nieliczni poszliby 
gdzieś daleko, żeby obejrzeć przemarsz królewski. Parada 
ma w sobie elementy dziecinne: typowy dla niej kolor, 
sformalizowanie i powolne ruchy postaci przywodzą na 
myśl świat zabawek i wy strojone lalki. Być może z tego 
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powodu kobiety bardziej niż mężczyźni lubią parady. 
Wydaje się, że w miarę jak ludzie dorośleją i stają się 
bardziej wyrafinowani, wszelkiego typu widowiska są 
dla nich coraz mniej atrakcyjne. Wątpię, czy państwowe 
defilady dostarczają czegoś więcej poza nudą genera łom, 
politykom i dyplomatom. Istnieją pewne dane wskazują-
ce na to, że dzieci wychowane w swobodnej atmosferze 
i z maksymalną ilością zabawy nie mają skłonności do 
zachowań stadnych. Jedynie ci z naszych uczniów, którzy 
pochodzą z domów o sympatiach komunistycznych, po-
trafią swobodnie i entuzjastycznie wiwatować w tłumie.
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