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Tom, który prezentujemy, zawiera teksty referatów wyg oszonych na konfe-

rencji Zabójstwo dziecka w literaturze i kulturze europejskiej, zorganizowanej 

wspólnie przez Akademi  Artes Liberales, Instytut Historii UAM oraz Insty-

tut Filologii Polskiej UAM w grudniu 2013 roku. Potrzeba zmierzenia si   

z tak trudnym tematem pojawi a si  u pomys odawców nie tylko z powodu 

jego aktualno ci w wietle wspó czesnych doniesie  o zbrodniach pope nia-

nych na dzieciach i noworodkach, ale tak e wskutek rozpoznania do  

istotnej, jak si  wydaje, luki w badaniach nad tym zjawiskiem w polskim 

dyskursie naukowym. O ile bowiem zajmuj  si  nim przedstawiciele dyscy-

plin niejako do tego zobligowanych – takich jak prawo, kryminalistyka, psy-

chiatria, bioetyka i medycyna s dowa – o tyle niewielkie zainteresowanie 

budzi o ono dotychczas w ród reprezentantów szeroko rozumianych bada  

spo eczno-kulturowych i humanistycznych1. Inaczej rzecz si  ma poza Pol-

sk , zw aszcza w angloj zycznej literaturze naukowej, w której rozleg o   

i ró norodno  studiów ujmuj cych zagadnienie dzieciobójstwa (infanticide) 

oraz zabójstw pope nianych na dzieciach (child murder), ze szczególnym 

uwzgl dnieniem krytycznych analiz dyskursów je konstruuj cych – jest 

imponuj ca. Tytu em przyk adu wystarczy cho by przywo a  tak  publika-

cj , jak An Encyclopedia of Infanticide pod redakcj  Brigitte H. Bechtold i Don-

ny’ego Coopera Gravesa, wydan  w roku 2010 przez The Edwin Meller 

Press (New York/Ontario), w opracowywaniu której wzi o udzia  84 auto-

rek i autorów z ca ego wiata. W tre ciach blisko dwustu encyklopedycz-

nych hase  krzy uj  si  i dialoguj  ze sob  takie dyscypliny jak archeologia, 

kryminologia, demografia, ekonomia, historia, dziennikarstwo i prasoznaw-

________________ 

1 Pisali na ten temat m.in. J. Brzezi ska, Dzieciobójstwo. Aspekty prawne i medyczne, 
Warszawa 2013; M. Kamler, Z oczy cy. Przest pczo  w Koronie w drugiej po owie XVI i w pierwszej 
po owie XVII wieku (w wietle ksi g s dowych miejskich), Warszawa 2010; A. Karpi ski, Kobieta  
w mie cie polskim w drugiej po owie XVI i w XVII wieku, Warszawa 1995; D. o d -Strzelczyk, 
Dziecko w dawnej Polsce, Pozna  2002; T. Wi licz, Dzieciobójstwo jako narz dzie polityki 
reprodukcyjnej w Rzeczypospolitej XVII i XVIII wieku, [w:] W kr gu rodziny epok dawnych. 
Dzieci stwo, [red.] B. Popio ek, A. Ch osta-Sikorska, M. Gadocha, Warszawa 2014, s. 141–151.  
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stwo, lingwistyka i literaturoznawstwo, medycyna, filozofia, psychiatria, 

religioznawstwo, socjologia, etnografia. Lecz cho  wyra na jest w ich dobo-

rze intencja wyj cia poza etnocentryzm (na przyk ad poprzez uwzgl dnienie 

innych ni  zachodni kr gów kulturowych), to zwraca uwag  deficyt opra-

cowa  zwi zanych ze S owia szczyzn . Obszar ten pojawia si  tu g ównie 

w kontek cie zbrodniczych praktyk nazistowskich i sowieckich (has a Holo-

caust i Gulag) lub gdy rzecz dotyczy zjawisk z zakresu folkloru (na przyk ad 

tak zwanych miertelnych ko ysanek, death lullabies, którym po wi cony 

zosta  równie  jeden z tekstów w naszym tomie). Istotnym celem naszej 

konferencji mia o by  cho  cz stkowe wype nienie tego braku. 

Ale by y te  cele inne, równie wa ne. Za g ówny uznali my uruchomie-

nie perspektywy interdyscyplinarnej w prezentowaniu ró nych aspektów 

dzieciobójstwa i zabijania dzieci. Chodzi o nam o wymian  zda  w obr bie 

mo liwie szerokiego spektrum wiedzy o zakresie tego zjawiska, jego biolo-

gicznych i kulturowych uwarunkowaniach, historycznej zmienno ci zbioro-

wych wobec niego postaw oraz rozmaito ci jego artystycznych reprezentacji  

i symbolicznych znacze . Interdyscyplinarno  tak  uda o nam si  osi gn  

tylko cz ciowo. W ród uczestników i uczestniczek konferencji przewa ali 

historycy i literaturoznawcy, zdecydowanie zabrak o g osów specjalistów 

maj cych do czynienia ze sprawcami i ofiarami zabójstw dzieci w praktyce. 

Jednak nawet stosunkowo ograniczona rozmaito  dziedzinowa zaprezen-

towanych tekstów, a przede wszystkim o ywione dyskusje konferencyjne 

u wiadomi y nam, i  warto t  tematyk  badawcz  kontynuowa . Dlatego 

tom niniejszy jest pierwsz  z dwóch monografii zbiorowych, jakimi chcieli-

by my zwie czy  nasz projekt (a przynajmniej t  jego faz ); kolejna powsta-

nie po drugiej konferencji, któr  zaplanowali my na pocz tek roku 2015. 

Wedle polskiej jurysdykcji oraz wielu innych historycznych i wspó cze-

snych regulacji prawnych dzieciobójstwo obejmuje czyny pope niane przez 

matki na noworodkach. W obowi zuj cym w Polsce kodeksie karnym  

z 1997 roku reguluje t  kwesti  artyku  149: „Matka, która zabija dziecko  

w okresie porodu pod wp ywem jego przebiegu, podlega karze pozbawienia 

wolno ci od 3 miesi cy do 5 lat”. Wymiar kary dla dzieciobójczy  jest zatem 

znacz co ni szy ani eli w przypadku sprawców innych zabójstw, gdy  

przest pstwo to jest traktowane jako tzw. uprzywilejowane2. Problemem 

spornym pozostaje interpretacja formu y „w okresie porodu pod wp ywem 

jego przebiegu” i w ród prawników istniej  na ten temat ró nice zda .  

W trakcie dyskusji nad kszta tem konferencji pojawi o si  zatem przekona-

nie, i  problematyk  powy sz  nale y wzbogaci  o motywy i w tki zwi za-

________________ 

2 Zob. J. Brzezi ska, Dzieciobójstwo. Aspekty prawne i etyczne, Warszawa 2013, s. 167 i nast. 
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ne z zabójstwem dziecka, które jest – nie tylko w wietle prawa, ale tak e  

w perspektywie zwyczajowej i w przedstawieniach artystycznych – aktem  

o szerszej kwalifikacji ni  dzieciobójstwo, reprezentowanym w tekstach kul-

tury od czasów najdawniejszych po wspó czesno . Dlatego te  zabójstwo 

dziecka traktujemy tu jako kategori  nadrz dn , zawieraj c  w sobie przy-

padki dzieciobójstwa. Gwoli unikni cia nieporozumie  terminologicznych  

i dyskusji o charakterze wiatopogl dowym postanowili my wszak e dla 

potrzeb naszego projektu nie uruchamia  kontekstów zwi zanych ze statu-

sem dziecka w onie matki/p odu ludzkiego i ograniczy  rozwa ania tylko 

do aktów pope nianych na dzieciach urodzonych. Kategori  „dziecka” sto-

sujemy przy tym zarówno do osób, które nie osi gn y jeszcze doros o ci (co 

jest wyznacznikiem p ynnym historycznie i kulturowo), jak i w odniesieniu 

do potomstwa w ogóle, tak e doros ego. W tym drugim wypadku spraw  

zasadnicz  jest, by relacja mi dzy doros  ofiar  a jej rodzicem/rodzicami 

stanowi a kluczowy element zaistnia ej sytuacji, bez wzgl du na to, kim jest 

sprawca zabójstwa – czy s  to sami rodzice lub jedno z nich (jak np. w dra-

macie Niespodzianka Karola Huberta Rostworowskiego), czy te  kto  inny, 

czasem niezidentyfikowany – jak w opisanej w jednym z tekstów naszego 

tomu sprawie mierci syna Andy Rottenberg. W zachodnim kr gu kulturo-

wym prototypowymi figurami takich zdarze  s  np. Niobe i jej liczne dzieci, 

Priam i Hektor, Maryja i Jezus. 

Artyku y pokonferencyjne nades ane do niniejszego tomu u o yli my 

diachronicznie – od tematów zwi zanych ze spo ecze stwami pradziejo-

wymi i ze staro ytno ci  do tych, które czerpi  przyk ady ze wspó czesnej 

kultury, ycia spo ecznego i literatury. Wszelkie inne kryteria porz dkuj ce 

okaza y si  zawodne, jako e w wi kszo ci tekstów zbyt wiele w tków czy 

perspektyw splata si  i nawzajem o wietla. Mamy nadziej , e ów rekone-

sans – bo tylko tak  ambicj  ma ta zbiorowa publikacja – oka e si  istotnym 

impulsem do kontynuowania bada  nad jednym z najbardziej mrocznych, 

ale zarazem szczególnie sensotwórczych zjawisk w ludzkim uniwersum.  
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