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Animal ludens? 

Zabawki zwierząt domowych w społeczeństwie konsumpcyjnym 

 

 

Zabawa zwierząt i ludzi od dawna jest przedmiotem obserwacji i dociekań. Na długo 

zanim badaczom zajmującym się problematyką ludyczną udało się - przynajmniej w pewnym 

zakresie - zdefiniować pojęcie zabawy, podejmowano rozważania na temat podobieństw i 

różnic między tą formą aktywności człowieka i jego „braci mniejszych”. O tym, że zabawa 

zwierząt i ludzi nie jest tym samym, wiemy od dawna i jest to oczywiste dla badaczy kultury. 

Dlatego w tym miejscu nie będę szerzej omawiać tego zagadnienia
1
. Przypomnę tylko słowa 

Johana Huizingi, który pisał: „Zwierzęta bawią się zupełnie tak samo jak ludzie” (Huizinga, 

1985, s. 11).  

Nadając swoim rozważaniom nieco przewrotny tytuł, będę starała się omówić kolejny 

dostrzeżony aspekt wzrostu tendencji ludycznych w kulturze współczesnej. Z przeglądu 

literatury przedmiotu – zarówno tej dotyczącej społeczeństwa konsumpcyjnego, jak również 

traktującej o szeroko rozumianych zjawiskach związanych z postępującym procesem 

„uludyczniania” współczesnej kultury wynika, że zaistnienie również na polskim rynku 

niezwykle szerokiego wyboru przedmiotów, które mają służyć do zabawy trzymanym w 

domu zwierzętom, nie doczekało się ani opisu, ani analizy.  

                                                           
1
 O zabawach zwierząt i ludzi pisali m.in.: Gross Karl, Zabawy zwierząt,1896; Gross Karl, Zabawy ludzi,1899; 

Okoń Wincenty, Zabawa a rzeczywistość, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1995, s. 15-18; Pieter Józef, Życie 

ludzi, Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1972, s. 57-61; Truskolaska Justyna, Osoba i 

zabawa: elementy filozofii i pedagogiki zabawy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 47-53. Ważne poznawczo 

rezultaty mogłoby przynieść podjęcie tego zagadnienia z zastosowaniem dyrektyw interakcjonistyczno-

symbolicznej analizy społecznego świata właścicieli zwierząt domowych Krzysztofa K. Koneckiego (zob. 

Konecki Krzysztof T., Ludzie i ich zwierzęta: interakcjonistyczno-symboliczna analiza społecznego świata 

właścicieli zwierząt domowych, Wydawnictwo SCHOLAR, Warszawa 2005).  
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Zagadnieniu zabawek (dzieci, dorosłych) poświęcone były już inne wcześniej 

realizowane przeze mnie projekty badawcze (Szalbot, 2010; Szalbot 2011). Obecnie nie 

posiadam w domu żadnego pupila, choć – do czego powrócę w podsumowaniu – mam dzieci 

(w wieku przedszkolnym i szkolnym). Pomysł podjęcia badań nad zabawkami dla zwierząt 

domowych zrodził się – jak to w antropologii kulturowej często bywa - z codziennych 

obserwacji. Przeglądając katalog produktów oferowanych przez jeden z domów 

wysyłkowych, moją uwagę przykuły zdjęcia i opisy zabawek dla zwierząt – głównie dla 

kotów, psów i chomików
2
. Oczywiście niejednokrotnie widywałam moich bliskich, 

przyjaciół, znajomych i nieznanych mi osobiście posiadaczy zwierząt, którzy w domu lub 

plenerze bawili się ze swoimi pupilami, wykorzystując przy tym różne przedmioty. Z takimi 

akcesoriami stykałam się również robiąc zakupy w różnych sklepach samoobsługowych, czy 

też wstępując – na prośbę mojej córki – do sklepów zoologicznych, żeby popatrzeć na 

oferowane tam do sprzedaży zwierzątka. Z dużym wyborem tego typu przedmiotów 

spotkałam się również na wystawie kotów rasowych. Jednak dopiero wspominana oferta 

katalogowa skłoniła mnie do refleksji nad skalą zjawiska, uporządkowania dotychczasowych 

spostrzeżeń i podjęcia dalszych – już celowych i zaplanowanych – poszukiwań. Kiedy 

zdecydowałam, że zagadnienie to będzie moim kolejnym projektem badawczym, zaczęłam 

gromadzić pochodzące z różnych źródeł materiały. Zauważyłam np., że zagadnienie zabawek 

dla zwierząt domowych bywa podejmowane w mediach i nie chodzi tu wyłącznie o 

specjalistyczne poradnikowe programy telewizyjne czy czasopisma dla miłośników zwierząt. 

Interesujący wątek badawczy, wpisujący się w tę problematykę udało się wyśledzić pod 

koniec 2011 roku, kiedy to w lokalnym tygodniku ukazał się tekst prasowy, podsuwający 

właścicielom zwierząt domowych pomysły na prezenty świąteczne dla swoich 

podopiecznych. Artykuł wzbogacony wypowiedziami pracowników sklepów zoologicznych 

nie tylko informował o najczęściej wybieranych dla zwierząt zabawkach na prezent pod 

choinkę, ale zawierał również fachowe rady, czego dla nich nie kupować. Interesujących 

przykładów użytkowania zabawek dla zwierząt dostarczył też przegląd materiałów 

dostępnych w sieci. Chodzi tu o ofertę firm prowadzących sprzedaż internetową, dyskusje 

miłośników zwierząt toczące się na różnych forach oraz filmy ukazujące zabawę 

podopiecznych zamieszczane przez ich posiadaczy np. na portalu YouTube.  

 

                                                           
2
 Wspomniana oferta jest nadal dostępna w elektronicznej wersji katalogu. Zob: http://www.ravelo.pl/zestaw-

zabawek-dla-kota,p100136349.html, dostęp: 11-03-2015. 

http://www.ravelo.pl/zestaw-zabawek-dla-kota,p100136349.html
http://www.ravelo.pl/zestaw-zabawek-dla-kota,p100136349.html
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Metodologia badań 

Materiały dokumentujące obecność w naszej kulturze zabawek dla zwierząt zaczęłam 

gromadzić w 2010 roku. W roku akademickim 2011/2012 do udziału w projekcie badawczym 

zaprosiłam studentów cieszyńskiej etnologii. Realizowane badania obejmowały kilka etapów. 

Przed przystąpieniem do przeprowadzenia obserwacji i wywiadów, każdy z biorących udział 

w badaniach studentów miał podzielić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami na 

temat zabawek zwierząt domowych. Ta część badań dostarczyła materiałów, w których próby 

antropologicznej analizy obranego za przedmiot badań zjawiska, przeplatały się z nieraz 

bardzo osobistymi relacjami posiadaczy różnych gatunków zwierząt. Okazuje się, że 

pomieszkiwanie na stancji lub nawet akademiku nie utrudnia studentom trzymania 

czworonożnych lub skrzydlatych podopiecznych. Studenci, niezależnie od tego, czy w 

momencie realizacji badań posiadali jakieś zwierzę, przywoływali też wspomnienia z 

dzieciństwa i dzielili się spostrzeżeniami na temat tego, jak na przestrzeni kilku/kilkunastu lat 

zmieniały się – ich zdaniem - przedmioty stanowiące zabawki dla zwierząt. Dostarczone 

studentom instrukcje badawcze zawierały sugestię, aby – w miarę możliwości - 

przeprowadzić dodatkowy wywiad ze starszym członkiem rodziny na temat przedmiotów, 

które dawniej były wykorzystywane do zabaw ze zwierzętami trzymanymi w obejściu lub 

domu. Prosiłam również, aby spróbowali pozyskać fotografie, na których uwieczniono 

podopiecznych w czasie zabawy ulubionymi zabawkami.       

Kolejne zadanie polegało na wyborze jednego lub dwóch sklepów zoologicznych, w 

których studenci mieli sporządzić dokumentację zdjęciową badanej kategorii przedmiotów. 

Wejście do sklepu z założeniem realizacji tak nietypowego – z punktu widzenia większości 

sprzedawców – zadania wymagało podjęcia kilku dodatkowych działań, które ułatwiały 

jednak przejście do czwartego etapu, czyli przeprowadzenia wywiadu z obsługą. Wytyczne do 

badań zawierały zalecenie, aby pracownika wybranego sklepu zoologicznego poprosić o 

zgodę na wykonanie zdjęć. Studenci przedstawiając powód swej wizyty i przyczynę 

zainteresowania działem zabawek dla zwierząt w danym sklepie, z reguły nie spotykali się z 

negatywnymi reakcjami sprzedawców. W większości przypadków uzyskiwali zgodę na 

wykonanie zdjęć. Opisując trzy dowolne zabawki z uwzględnieniem ich ceny, funkcji, marki, 

kraju pochodzenia, rodzaju tworzywa, obecności instrukcji obsługi itd., studenci korzystali z 

pomocy sprzedawców i od niezobowiązującej rozmowy przechodzili do wywiadu. W 

liczącym 14 pytań kwestionariuszu badawczym, przygotowanym z myślą o pracownikach 
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sklepów zoologicznych, pozostawiłam miejsce na zadanie dodatkowych pytań, samodzielnie 

sformułowanych przez studentów.  

Wizyta sklepie w roli badacza dała studentom pewne wyobrażenie na temat 

dostępnego na rynku wyboru przedmiotów określanych mianem zabawek dla zwierząt. 

Jednak uwzględniając fakt, że wiele dodatkowych informacji można pozyskać analizując 

materiały dostępne w internecie, w kolejnym punkcie instrukcji badawczej zleciłam 

wyszukanie dodatkowych źródeł przybliżających badaną kategorię przedmiotów. Dokonany 

przegląd oferty sklepów internetowych, katalogów domów wysyłkowych, specjalistycznych 

czasopism oraz poradników, forów dyskusyjnych i dostępnych w sieci artykułów prasowych 

dostarczył przykładów zabawek dla zwierząt nie zawsze dostępnych w tradycyjnych sklepach. 

Wszystkie przykłady zabawek reklamowanych lub oferowanych do sprzedaży w sklepach 

internetowych, które przykuły uwagę studentów, zostały zarchiwizowane w postaci 

elektronicznej (zdjęcie z opisem).  

Szósty etap badań zakładał wybór osoby aktualnie posiadającej w domu przynajmniej 

jedno zwierzę i przeprowadzenie z nią rozmowy w oparciu o listę 12 pytań, którą studenci 

również mogli poszerzyć. Wyjątkowo założyłam, że metryczka wywiadu będzie 

charakterystyką nie tylko osoby, z którą udało się przeprowadzić rozmowę, ale i ulubieńca, o 

którym mówił badany. 

Ostatnie zadanie polegało na przeprowadzeniu wywiadu z osobą, którą roboczo 

nazwałam „postronnym obserwatorem”. Chodziło o wyszukanie osób, które - mimo iż same 

nie posiadają żadnego zwierzęcia w domu, to mają jednak stały kontakt z kimś, dla kogo 

relacja z własnym psem, kotem lub kanarkiem jest ważna.  

 

Charakterystyka grupy badawczej 

Ogółem w badaniach wzięło udział ponad 100 osób. Zostały zaprojektowane w taki 

sposób, aby materiał terenowy przybliżał sposób funkcjonowania zabawek dla zwierząt we 

współczesnej kulturze z punktu widzenia kilku różnych grup. Przeprowadzenie rozmów z 

osobami, które w różnym zakresie mają styczność ze zwierzętami domowymi i ich 

zabawkami było zabiegiem celowym. Cennym materiałem pozyskanym niejako przy okazji, 

okazały się liczne relacje realizujących badania studentów, które obejmowały ich 

wspomnienia, spostrzeżenia i osobiste doświadczenia. W przygotowanych raportach z badań 

studenci zawarli interesujące uwagi, które z jednej strony wyrażają stanowisko miłośników 

zwierząt domowych, ale z drugiej – zdradzają wyostrzenie antropologicznej wrażliwości, 
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która pozwoliła na podjęcie naukowych dociekań nad pozornie nie wymagającą namysłu 

kwestią.  

Zasadnicza grupa badawcza liczyła 75 osób, z którymi studenci przeprowadzili 

wywiady posiłkując się pytaniami zawartymi w dostarczonej im instrukcji badawczej. W 

obrębie wspomnianej 75-osobowej grupy można wydzielić 3 podgrupy. Pierwszą z nich 

stanowi 25 pracowników sklepów zoologicznych, drugą – ponad 25-osobowa grupa 

posiadaczy różnych zwierząt domowych, a ostatnią – równie liczną - osoby, które określiłam 

jako postronnych obserwatorów relacji właściciel - zwierzę domowe. Ogólna liczba badanych 

przekroczyła 100 osób, gdyż niektórzy studenci przeprowadzili dodatkowe wywiady, np. ze 

starszymi członkami rodziny. Przyjęty podział na wspomniane 3 podgrupy jest umowny. 

Odnotowano przypadki, w których pracownik sklepu zoologicznego jest równocześnie 

posiadaczem jakiegoś zwierzęcia, jak również sytuacje, w których to osoba udzielająca 

odpowiedzi na pytania przygotowane dla tzw. postronnego obserwatora, w przeszłości 

posiadała jakiegoś podopiecznego i podczas wywiadu dzieliła się wspomnieniami na ten 

temat. 

Podawanie w tym miejscu dokładnych informacji na temat wieku, płci, miejsca 

zamieszkania i urodzenia wszystkich badanych wydaje się zbędne. W przypadku handlowców 

oferujących do sprzedaży zabawki dla zwierząt pomocne w analizie zebranego materiału 

mogą być informacje dotyczące ich wieku i stażu pracy w branży zoologicznej. Natomiast 

mniej istotne będzie już to, czy sprzedawca jest kobietą, czy mężczyzną. Podobnie zamiast 

zestawiać wszystkie miejscowości, w których działają objęte badaniami punkty handlowe, 

wystarczające wydaje się uogólnienie, że chodzi tu o różnej wielkości sklepy zlokalizowane 

na terenie Śląska. Przygraniczne położenie Cieszyna, stwarzające możliwość 

przeprowadzenia badań porównawczych – między polskim i czeskim asortymentem sklepów 

zoologicznych, zostało wykorzystane przez niewielu. Mimo iż współcześnie Polacy 

najczęściej trzymają w domu koty i psy, to osoby, z którymi przeprowadzono wywiady 

utworzyły zróżnicowaną grupę. W grupie tej znaleźli się hodowcy szczurów, węży 

koszatniczek i innych egzotycznych gatunków. Precyzyjne zestawienie informacji, o jakie 

gatunki zwierząt trzymanych w domu chodzi też nie jest możliwe, gdyż zdarzało się, że 

udzielający wywiadu opowiadał również o swych dawnych podopiecznych lub też mówił o 

kilku gatunkach aktualnie posiadanych pupili.  

 

Przegląd dostępnych na rynku zabawek dla zwierząt 
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 Odniesienie się do wszystkich udokumentowanych w czasie badań przykładów 

zabawek dla zwierząt – ze względu na ich różnorodność – nie jest tu możliwe. Konieczne 

wydaje się opracowanie typologii porządkującej te przedmioty według wybranych cech i 

właściwości.  

Zebrane materiały poświadczają, iż obecnie w sprzedaży dostępne są zabawki dla 

różnych gatunków zwierząt. W tradycyjnych i internetowych sklepach oprócz 

najpopularniejszych gumowych, piszczących zabawek i piłek można nabyć np. starannie 

wykonane z drewna i/lub plastiku „place zabaw” dla chomików i papug. Te pierwsze 

wyposażone są m.in. w zjeżdżalnię i zadaszoną budkę, do której zwierzę może dostać się po 

drabince, a drugie – stosownie do możliwości i upodobań skrzydlatych podopiecznych – 

składają się z drabinek, drążków i huśtawek. Posiadacze fretek, świnek morskich, królików i 

innych gryzoni za kilkaset złotych mogą zakupić dla swych milusińskich sporych rozmiarów 

konstrukcję, wykonaną z drewna, która składa się z połączonych pomostami i kładkami, 

zawieszonych na różnych poziomach domków, schowków i tarasów. Opis reklamujący 

produkt informuje: Domek (…) oferuje wszystko, czego potrzebuje Twój gryzoń: doskonałe 

miejsce do zabawy, kryjówki, odpoczynku. Pejzaż przygód przyciąga spojrzenia i gwarantuje 

różnorodność zabawy”
3
. Na podobnej zasadzie zbudowane są „place zabaw” dla kotów. Są to 

konstrukcje obszyte miękkim materiałem, wyposażone w hamak, jedno lub dwa zadaszone 

legowiska, drapak, czyli fragment obwinięty mocnym sznurem, na którym kot może ostrzyć 

sobie pazurki oraz pionowe paliki, po których zwierzę może wspinać się, jak po drzewie, i do 

których doczepione są zwisające ku najniższemu poziomowi piłeczki na sznurkach, które 

mają zachęcać zwierzę do zabawy. Wielu uczestniczących w badaniach studentów zwróciło 

uwagę na zabawki dla kota, których zadaniem jest ćwiczenie jego instynktu łowieckiego. 

Chyba każdy widział kiedyś kota usiłującego złapać poruszający się po podłożu odblask 

światła. W taki właśnie sposób działa laserowa zabawka dla kota, którą ustawia się na 

podłodze lub trzyma w ręku. Zabawa z zastosowaniem tego nowoczesnego rozwiązania 

pozwala uniknąć w domu bałaganu, który pozostawia po sobie kot polujący np. na 

zawieszony na nitce papierek czy gałganek, który w wyniku ponawianych ataków rozlatuje 

się na kawałki, które właściciel musi posprzątać. Zmechanizowaną zabawką, która ma 

pobudzać instynkt łowiecki kota jest też plastikowy, obudowany przeźroczystą pleksją tunel, 

w którym porusza się piłeczka tenisowa. Zwierzę nie ma dostępu do zdobyczy, która bez jego 

udziału porusza się po pofalowanej linii podłoża. W tym samym czasie opisywany przedmiot 

                                                           
3
zooplus.pl/shop/gryzonie/wyposazenie_klatki/domki_do_zabawy/domek_gryzon/161387, dostęp: 11-03-2015. 
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może „zabawiać” więcej niż jednego kota – tworzący elipsę tor można rozbudować poprzez 

domontowanie kolejnych modułów. Odwiedzając sklep zoologiczny jedna z realizujących 

badania osób opisała nietypową wędkę dla kota. Ozdobiony piórkami puchaty pompon w 

jaskrawych kolorach, imitujący ptaka lub inne zwierzę, na które koty mają w zwyczaju 

polować, został połączony plastikowym pałąkiem z nakładką mocującą zabawkę na obuwiu 

właściciela. Przedmiot zwalnia właściciela z obowiązku zabawy ze swym podopiecznym. Kot 

bawi się sam, a właściciel może wygodnie siedzieć w fotelu, oddając się lekturze lub 

oglądaniu telewizji, od czasu do czasu poruszając tylko nogą. Za synonim kupnej zabawki dla 

psa można współcześnie uznać niezbyt drogie gumowe piszczące przedmioty, dostępne w 

każdym sklepie zoologicznym. Mimo iż psy nie postrzegają kolorów w taki sam sposób jak 

ludzie, zabawki te są zazwyczaj bardzo kolorowe. Na sklepowych regałach z tego typu 

asortymentem można znaleźć „martwego” kurczaka, kaczkę lub prosiaka, a więc 

karykaturalne imitacje potencjalnych ofiar psów myśliwskich. Psu z pewnością obojętna jest 

forma takiej zabawki, dlatego wydaje się, że piszczące gumowe zabawki w kształcie 

uśmiechniętych serdelków, hot-doga czy butelki z nadrukiem „piwo dla psa”, mają rozbawić 

potencjalnych nabywców i w ten sposób skłonić ich do kupna przedmiotu. O tym, że zabawki 

dla zwierząt są projektowane w taki sposób, aby zachęcić do zabawy trzymane w domu 

zwierzęta, ale również rozweselić właściciela, który będzie obserwował zabawę 

podopiecznego, świadczy np. udokumentowany podczas badań szczekający i poruszający się 

worek, którego ruchy mają zachęcać do zabawy psa, czy też kołowrotek dla chomika 

wbudowany w przeźroczystą oponę plastikowego motocykla. Opisywane przedmioty zdają 

się pełnić znacznie więcej funkcji, niż zwyczajowo jest im to przypisywane. Zostały 

zaprojektowane przede wszystkim z myślą o zabawie zwierząt, ale ich wytwórcy wiedzą, że 

argumentem przekonującym, aby kupić właśnie te – a nie inne, może być również obietnica 

przyjemności, jakiej doświadczy posiadacz obserwujący poczynania doskonale „bawiącego 

się” daną zabawką zwierzęcia. Część zabawek dla psów została pomyślana w taki sposób, aby 

dany przedmiot angażował bawiącego się ze zwierzęciem człowieka. Dla zwierząt aktywnie 

wykorzystujących dostarczane przez człowieka zabawki, nie ma znaczenia jakie przedmioty 

te będą miały kształty, kolory i formę. Fakt, czy ukochany królik lub fretka będzie 

baraszkować w wykonanej z miłej w dotyku tkaniny w kształcie ośmiornicy lub krokodyla, 

często ma jednak wpływ na właściciela, którego widok skradającego się do wyjścia 

podopiecznego, przeciskającego się między szmacianymi zębami krokodyla-kryjówki 

rozbawi i wprawi w dobry nastrój.  
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Zabawki dla zwierząt obejmują niezwykle zróżnicowaną kategorię przedmiotów. 

Jednak niezależnie od staranności wykonania, rodzaju tworzywa, ceny i trwałości, wspólnym 

mianownikiem zdaje się być ich estetyka – odpowiadająca gustom ludzi. Przykładami 

zabawek dla zwierząt ilustrującymi powyższy mechanizm, są dostępne na rynku przedmioty, 

które np. wprost nawiązują do symboliki świątecznej. Przykładowo na Boże Narodzenie psu 

można kupić czerwone frisbee z nadrukiem mikołaja, choinki i okolicznościowym napisem. Z 

myślą o psach do sprzedaży wprowadzono też wielkanocne jajko-niespodziankę. Udzielający 

wywiadu sprzedawcy – o czym będzie jeszcze mowa – potwierdzili zapotrzebowanie 

klientów na świąteczne edycje różnych akcesoriów dla zwierząt. Oprócz kupowanych 

najczęściej pod choinkę i na Wielkanoc ustylizowanych świątecznie zabawek, trzymanego w 

domu psa można obdarować też „wyjątkową” kością walentynkową. O tym, że omawiana 

kategoria przedmiotów ma trafić nie tylko w upodobania zwierząt, ale przede wszystkim 

nabywających je ludzi świadczy również to, że wiele z nich przybiera kształt lub jest 

ozdobiona wizerunkiem bohaterów znanych kreskówek, tak lubianych przez dzieci, ale i 

dorosłych. Dzieci potrafią nakłonić rodziców do zakupu najróżniejszych przedmiotów, na 

których widnieje podobizna ulubionych bajkowych postaci. Znajomość tego faktu zdają się 

wykorzystywać projektanci zabawek dla zwierząt. Wiedzą oni, że 8-10-letnia posiadaczka 

kota, kolekcjonująca wszelkie możliwe gadżety z wizerunkiem Garfielda lub Hello Kity, 

uczestnicząc w wybieraniu miski, drapaka lub kolejnej zabawki dla swojego podopiecznego, 

zwróci uwagę właśnie na przedmioty z wizerunkiem ulubionego bohatera i będzie 

przekonywała rodziców do zakupu jej samej dobrze kojarzących się gadżetów, których cena 

kilkakrotnie może przewyższać koszt wykonanych z takich samych materiałów 

niemarkowych akcesoriów. Interesującym przykładem, ilustrującym działanie tego 

mechanizmu jest kolejna zabawka. Wykonana z miękkiego, nietoksycznego winylu zabawka 

dla psa ma kształt kości. Jeden z jej końców to karykatura podobizny medialnego celebryty, z 

którym nasz pies – jeśli nie darzymy danej postaci szczególną sympatią – może (w naszym 

imieniu) rozprawić się szarpiąc lub odgryzając mu głowę.  

Zainteresowanie zabawkami w moim przypadku nie ma wyłącznie naukowego 

wymiaru. Jako mama dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym jestem klientką sklepów 

zabawkowych. Mimo iż od lat z zainteresowaniem obserwuję asortyment sklepów z 

zabawkami, to dopiero realizacja niniejszego projektu zaowocowała spostrzeżeniami na temat 

podobieństw między zabawkami, którymi mają bawić się dzieci i zwierzęta domowe. W 

przypadku wielu przedmiotów z obu tych grup rozsądzenie czy chodzi o zabawkę dla dziecka, 
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czy dla zwierzęcia jest trudne. Pomijam w tym miejscu gumowe piszczące zabawki, które 

często nawet mają tego samego producenta. Przegląd materiału badawczego uzmysławia, że 

starannie wykonane z dobrych materiałów przytulanki dla psa, łudząco przypominają te, 

którymi zwyczajowo obdarowujemy dzieci. I może również dlatego badani mówili o 

zaobserwowanym podkradaniu - szczególnie przez psy – pluszaków należących do 

najmłodszych członków rodziny, ale i o dzieciach, które podbierają trzymanym w domu 

zwierzętom ich zabawki. Jednak z drugiej strony, wśród przedmiotów wpisujących się w 

pojemną kategorię zabawek dla zwierząt znajdują się i takie, które świadczą o daleko 

posuniętej specjalizacji i spożytkowywaniu przy ich produkcji wiedzy o upodobaniach i 

potrzebach poszczególnych gatunków zwierząt. Do tej roboczo wyodrębnionej grupy można 

zaliczyć np. dostrzeżone przez wielu studentów „centrum masażu dla kota z kocimiętką”, 

czyli wykonaną z plastiku, odpowiednio wyprofilowaną matę, z licznymi wypustkami, które 

pod ciężarem łaszącego się kota, uwalniają tak lubianą przez te zwierzęta woń lub też bieżnię 

dla chomika - w formie plastikowego talerza zamocowanego pod niewielkim kątem na 

specjalnym statywie, którego użytkowanie – jak głosi opis produktu – ma dostarczać zabawy i 

jednocześnie zapobiegać chomiczym problemom z kręgosłupem.  

Gdy zestawimy oferty zamieszczone w sieci z zasobami tradycyjnych sklepów 

zoologicznych to okazuje się, że te ostatnie w regularnej sprzedaży posiadają stosunkowo 

ograniczony wybór zabawek, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę różnorodność gatunków 

zwierząt trzymanych obecnie w domach przez Polaków. Z rozmów przeprowadzonych z 

pracownikami sklepów wynikało, że ich zdaniem trudno oczekiwać, aby wybór zabawek, np. 

dla rybek lub patyczaków, czy kameleonów był szeroki. Choć trzeba zaznaczyć, że w 

przypadku tych pierwszych niektóre elementy wyposażenia/ dekoracji akwarium (np. w 

formie bajkowych domków lub pałacyków) przez producentów są określane właśnie tym 

pojęciem. Jednak to internet dostarcza znacznie więcej przykładów pomysłowych rozwiązań, 

również dla tych gatunków zwierząt, które nie potrafią bawić się w taki sposób, jak kot czy 

pies. Przykładem odnalezionym w sieci jest np. akwarium dla rybek tworzące nieregularną 

szklaną formę. W jej wnętrzu znajdują się liczne komory i tunele, które mieszkańcy mogą 

odwiedzać, unikając nudnego pływania „w kółko”. Z tego samego źródła pochodzi opis 

zabawki dla konia, jeśli oczywiście w tym miejscu pominiemy zastrzeżenie, że ten gatunek 

trudno uznać za zwierzę trzymane w domu. Przedmiot ma postać zawieszanego na sznurku na 

wysokości pyska zwierzęcia plastikowego krążka z dwoma otworami, z których koń – tylko z 

pomocą języka - ma wydobyć umieszczone w środku przysmaki.  
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Zebrany materiał terenowy zawiera informacje na temat samodzielnego projektowania 

i własnoręcznego wykonywania zabawek dla podopiecznych przez właścicieli. Ramy 

objętościowe artykułu nie pozwalają na odniesienie się w tym miejscu do tego zagadnienia. 

Podjęte rozważania na temat funkcjonowania w kulturze współczesnej fabrycznie 

produkowanych zabawek dla zwierząt w kontekście potrzeb członków społeczeństwa 

konsumpcyjnego skłania jednak, aby tutaj przywołać choć jeden taki przykład. Wielu 

właścicieli psów wspominało, że ich podopieczni uwielbiają bawić się pustymi plastikowymi 

butelkami. Opakowania te są lekkie, podczas zabawy wydają charakterystyczne chrzęsty, a 

pies i uczestniczący w zabawie człowiek nie ma większych trudności, aby je podnosić i 

przemieszczać. Jest to zabawa, której przeprowadzenie nie wymaga ze strony właściciela 

szczególnych nakładów finansowych. Zabawką psa staje się niepotrzebny odpad, a codzienne 

obserwacje potwierdzają, że właśnie w takiej formie jest i prawdopodobnie długo jeszcze 

będzie realizowana ta zabawa. Jednak odpowiedzią producentów akcesoriów dla psów na tę 

formę zabawy jest specjalny pokrowiec, który – tu cytat: „zamienia plastikowe butelki w małe 

zielone potworki i świetną zabawkę dla psa”
4
. Wkładając butelkę do zapinanego na rzep 

pokrowca przedłużamy czas jej użytkowania, a i chwytanie oraz manipulowanie przedmiotem 

staje się (podobno) łatwiejsze. Mimo iż opisany pokrowiec nie jest drogi – doskonale ilustruje 

kilka wyżej opisanych mechanizmów. Stanowią one znaczącą siłę napędową rozwoju tej 

gałęzi produkcji, a jej odbiorcami są członkowie współczesnego społeczeństwa 

konsumpcyjnego. 

 

Etnolog w sklepie zoologicznym 

Wśród objętych badaniami punktów oferujących zabawki dla zwierząt znalazły się 

zarówno mniejsze sklepiki, jak również większe sklepy zoologiczne i zoologiczno-

wędkarskie. Przeprowadzającym wywiady studentom pozostawiłam swobodę wyboru 

placówki handlowej. W Cieszynie sklepem szczególnie obleganym podczas badań był duży 

„zoologiczny” przy ulicy Stawowej. Aby zapobiec przeprowadzaniu rozmów wyłącznie ze 

sprzedawcami cieszyńskich sklepów, które w czasie roku akademickiego były najłatwiej 

dostępne dla biorących udział w badaniach, w wytycznych zamieściłam sugestię, aby do 

badań wybrać sklep zoologiczny działający w miejscu stałego zamieszkania studenta i 

badania zrealizować podczas pobytu w domu. 

                                                           
4
 Zob.: zooplus.pl/shop/psy/zabawki_szkolenie_psa/frisbee_klikier/frisbee/260162, dostęp: 11-03-2015. 
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Poddane obserwacji sklepy różnią się od siebie nie tylko wielkością, okresem 

prowadzenia działalności, ale przede wszystkim zaopatrzeniem w interesującą nas kategorię 

przedmiotów. Udzielający wywiadów pracownicy sklepów tworzą niejednolitą grupę. W 

gronie tym znaleźli się zarówno właściciele kierujący danym sklepem od początku jego 

istnienia, jak również początkujący sprzedawcy. Różny jest też zakres ich obowiązków – w 

niektórych przypadkach kontakt z zabawkami dla zwierząt ogranicza się do sprzedaży 

wybranego przez klienta przedmiotu, w innych – gdy pracownik zajmuje się zamawianiem 

towaru – potrafi fachowo doradzić klientowi, jaki przedmiot wybrać. 

Porównanie wykonanych w sklepach zdjęć pokazuje, że wybór zabawek dostępnych w 

poszczególnych punktach jest różny. W większych sklepach zoologicznych oferowane do 

sprzedaży zabawki tworzą wyodrębnioną część ekspozycji, w której nierzadko wydzielane są 

osobne działy z zabawkami i innymi akcesoriami odpowiednio dla: kotów, psów, gryzoni, 

egzotycznych ptaków itp. W mniejszych sklepikach wybór jest zdecydowanie skromniejszy – 

zabawki dla zwierząt zajmują jedną półkę lub są umieszczone w jakimś pojemniku, z którego 

klient może wybrać to, czego szuka.  

 Nie wszyscy biorący udział w badaniach sprzedawcy byli w stanie ocenić 

zainteresowanie klientów zabawkami dla zwierząt w ciągu ostatniej dekady. Najbardziej 

wiarygodne były odpowiedzi właścicieli i długoletnich pracowników sklepów zoologicznych. 

Większość z nich twierdziła, że na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia dało się 

zaobserwować systematyczny wzrost ilości sprzedawanych przedmiotów służących do 

zabawy zwierzętom domowym. Niektórzy wskazywali, że zapotrzebowanie na ten asortyment 

pojawiło się dopiero po 1989 roku. Moda na kupowanie zabawek dla trzymanych w domu 

zwierzaków przyszła ich zdaniem „z Zachodu”. Niektórzy przypominali, że przed 1989 

rokiem tego rodzaju przedmioty można było nabyć lub przynamniej pooglądać w 

„Pewexach”. Część badanych podkreśliła jednak, iż mimo obserwowanego w dłuższej 

perspektywie wzrostu zainteresowania zabawkami dla różnych gatunków zwierząt, obecnie, 

po pewnym nasyceniu rynku, można mówić o ustabilizowaniu poziomu ich sprzedaży. Część 

handlowców zaznaczyła, że okresowy wzrost zapotrzebowania występuje szczególnie w 

okolicach Bożego Narodzenia oraz w sezonie wiosenno – letnim, w którym ładna pogoda 

skłania szczególnie właścicieli psów do większej aktywności z podopiecznym na świeżym 

powietrzu. 

 O ilości i rodzaju wprowadzanych do sprzedaży zabawek dla zwierząt decyduje przede 

wszystkim liczebność klienteli zgłaszającej na nie zapotrzebowanie. W dużych sklepach 
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oferowany jest podobny asortyment. Wybór bywa zasadniczo większy w sklepach 

zoologicznych, które proponują całą gamę produktów przeznaczonych do hodowli wielu 

różnych, czasem nawet dosyć egzotycznych gatunków. Z kolei w niewielkich sklepikach, 

działających w mniejszych miejscowościach, oferta obejmuje zazwyczaj tylko takie zabawki, 

które sprzedają się w największej ilości. W praktyce oznacza to zaopatrzenie sklepu na 

poziomie podstawowym w zabawki dla psów, kotów i ewentualnie chomików. W większych 

sklepach zoologicznych nie ma natomiast problemu z zakupem zabawki np. dla papugi lub 

fretki. Sklepy te chętniej podejmują się też realizacji zamówień na nietypowe lub najnowsze, 

wyszukane w internecie przedmioty, choć niektórzy pracownicy mniejszych punktów 

sprzedaży również przyznawali, że zdarzało się im sprowadzać na zamówienie klienta różne 

akcesoria, w tym zabawki dla zwierząt, których nigdy wcześniej nie oferowali w regularnej 

sprzedaży. O różnorodności sprzedawanych towarów w dużym stopniu decyduje 

zainteresowanie klientów określonymi rodzajami zabawek, ale rozmówcy zaznaczali, że 

niemałe znaczenie ma ich cena. W większości sklepów asortyment jest zróżnicowany 

cenowo. W mniejszych sklepikach dominują zabawki tańsze, natomiast w dużych klient 

znajdzie przedmioty, które kosztują od kilku do kilkuset złotych. Większość rozmówców 

wykazała się rozeznaniem w zakresie firm produkujących zabawki dla zwierząt. Najczęściej 

wymieniano niemiecką firmę „Trixie”, której asortyment jest szeroko dostępny w sklepach 

internetowych. Innymi często wskazywanymi markami były również „Inter-Zoo” i „Empets”. 

Sprzedawcy zaznaczali, że dla klientów marka czy nazwa producenta kupowanej zabawki 

zazwyczaj nie ma większego znaczenia. Tylko jednostki zwracają na to uwagę. Klienci 

częściej pytają sprzedawcę o trwałość danego produktu, choć nie oczekują też, aby zakupiony 

przedmiot długo wytrzymał nieraz bardzo brutalne traktowanie bawiącego się nim zwierzaka. 

Niektórzy z pytanych sprzedawców zaznaczyli, że zamawiając zabawki do sklepu biorą pod 

uwagę ich wygląd, nietoksyczność oraz sposób wykonania - aby zabawa nimi nie wiązała się 

z jakimś ryzykiem dla podopiecznego klienta. Nieliczni, którzy sami posiadają zwierzęta w 

domu opowiadali, że zanim zdecydują się na wprowadzenie do regularnej sprzedaży 

określonej zabawki, zamawiają dany przedmiot dla swojego podopiecznego, który w 

warunkach domowych „testuje” jego przydatność i wytrzymałość. Zdarza się również, że 

posiadający jakieś zwierzę sprzedawca, zapoznając się z najnowszą ofertą dostawcy, zamawia 

dla swojego pupila zabawkę, która zaintrygowała go zakresem funkcji lub sposobem 

wykonania. Jeżeli podopieczny „świetnie bawił się” danym przedmiotem, sprzedawca 

decyduje się na wprowadzenie go do oferty sklepowej. Choć wielu handlowców wspominało 



13 

 

w tym miejscu, że zamawiając towar bierze pod uwagę potencjalną szkodliwość tych 

przedmiotów, to jednak nikt nie odniósł się do kwestii ciążącego na producentach obowiązku 

opatrzenia towarów wymaganymi oznakowaniami i instrukcją użytkowania. Badani częściej 

odnosili się do rodzaju tworzywa, z jakiego są wykonane szczególnie gryzaki, którymi bawią 

się psy. Podkreślali, że połykane podczas zabawy kawałki lateksu nie są tak szkodliwe dla 

zwierzęcia, jak guma czy inne tworzywa sztuczne. Przyznawali, że niektórzy klienci nauczyli 

się już zwracać na to uwagę; pozostałym mówią o tym, jeśli ci pytają ich o radę.  

 

Wnioski 

Przeanalizowana dotąd część materiału terenowego prowadzi do trzech zasadniczych 

wniosków. Po pierwsze, analizowana kategoria przedmiotów wykazuje daleko posuniętą 

specjalizację i dywersyfikację. Choć na rynku dominują nieskomplikowane akcesoria dla 

psów i kotów, to jednak dostępność zabawek dla różnych gatunków zwierząt świadczy o tym, 

że ich projektanci – poszukując nowych rozwiązań, wykorzystują wiedzę o potrzebach i 

możliwościach ich potencjalnych użytkowników. Dostępne na rynku przedmioty pozwalają 

mówić o odrębnej, wyspecjalizowanej gałęzi produkcji. Aby zaprojektować przedmiot, 

którego jedną z funkcji będzie rozwijanie i doskonalenie różnych sprawności zwierzęcia, 

potrzebna jest umiejętność przełożenia na konkretne projekty fachowej, popartej 

obserwacjami wiedzy, na temat upodobań i możliwości poszczególnych gatunków zwierząt, 

które będą używane w domu lub plenerze. Wiele tych przedmiotów zostało skonstruowanych 

w taki sposób, aby umieszczony w ich wnętrzu i przeznaczony do konsumpcji smakołyk, 

skłaniał zwierzę do rozwiązania postawionego przed nim problemu. Z założenia przedmioty 

określane mianem zabawek dla zwierząt mają być trwałe i zapewniać użytkownikowi całą 

gamę przyjemnych doznań. Obdarowujący zwierzaka nabywca powinien zwrócić uwagę, czy 

przedmiot jest dostosowany nie tylko do gatunkowych, ale i indywidualnych upodobań 

podopiecznego, czy zabawa z jego zastosowaniem będzie dla niego bezpieczna, oraz czy 

wykonanie przedmiotu umożliwia utrzymanie go w czystości. Z opisów widniejących na 

niektórych zabawkach wynika, że wiele z nich można myć (nawet w zmywarce), czyścić 

mechanicznie lub też prać w pralce. W niektórych zabawkach dla zwierząt mogą tkwić inne 

dodatkowe funkcje, których przeciętny nabywca być może nawet by nie oczekiwał. 

Przykładem są gryzaki dla psów, których dodatkową funkcją jest neutralizacja przykrego dla 

właściciela zapachu psiego pyska.  
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Po drugie, zabawki dla różnych gatunków zwierząt domowych są podobne pod 

względem formy i funkcji do zabawek dla dzieci. Podczas badań udało się ustalić, że 

również na polskim rynku działają firmy, które w produkcji zabawek dla obu grup odbiorców 

wykorzystują te same surowce i technologie, a chodzi tu szczególnie o zabawki z tworzyw 

sztucznych itp.
5
 Analogicznie jak w przypadku zabawek dla dzieci, które powinny posiadać 

instrukcję obsługi, opis bezpiecznego użytkowania i stosowne oznakowania, również od 

producentów zabawek dla zwierząt nabywca coraz częściej wymaga, aby produkt spełniał 

określone normy. Oczywiście w sklepach zoologicznych i zabawkowych znajdziemy masę 

produktów, z których tylko część powinna zostać dopuszczona do sprzedaży. Znani 

producenci zabawek dla dzieci i zwierząt dbają jednak, aby ich produkty wpisywały się np. w 

budzący zaufanie odbiorców trend „eco”. Znane marki wypuszczają na rynek np. ekologiczne 

zabawki drewniane. Informacja, że przedmiot jest wykonany z nietoksycznych materiałów ma 

znaczenie dla świadomego zagrożeń rodzica i posiadacza zwierzęcia, gdyż w przypadku obu 

grup użytkowników zabawa powoduje organoleptyczny kontakt użytkownika z przedmiotem. 

Dzieci wyrastają z tego rodzaju zabaw, ale układ pokarmowy psa czy kota, który przez całe 

życie będzie bawił się dostarczanymi mu gumowymi lub plastikowymi przedmiotami, może 

być narażony na szkodliwe działanie połkniętych fragmentów zabawki. Kolejnym 

wymaganiem, które powinny starać się spełnić producenci zabawek i dla dzieci, i dla zwierząt 

domowych jest trwałe i solidne wykonanie tych przedmiotów. Innym kryterium, które w 

wielu przypadkach okazuje się wspólnym mianownikiem oczekiwań nabywców zabawek dla 

dzieci i zwierząt, są edukacyjne/treningowe funkcje przedmiotu oraz ich interaktywny 

charakter. Zarówno rodzice, jak i posiadacze skrzydlatych lub czworonożnych podopiecznych 

oczekują, aby poniesiony – czasem wcale niemały wydatek na zakup określonej zabawki – 

przyniósł im chwilę wytchnienia od wspólnej zabawy (z dzieckiem lub zwierzęciem), gdyż 

funkcję zabawiacza / inicjatora zabawy przejmuje zakupiony przedmiot. Inne dostrzeżone 

podobieństwo dotyczy wykorzystywania osiągnięć współczesnej techniki przy produkcji 

zabawek dla obu grup odbiorców. Opierają się one na wykorzystaniu nowoczesnych 

rozwiązań, mają wiele funkcji, są interaktywne i poprzez swój „gadżeciarski” charakter 

przyciągają uwagę zainteresowanych nabywaniem nowinek technicznych członków 

społeczeństwa konsumpcyjnego. Podobieństwo uwidacznia się również w nazewnictwie 

zabawek z obu grup. Materiał badawczy dostarczył ponadto przykładów dostosowywania 

                                                           
5
 Zob. np.  Kamiński Krzysztof, Ciężki produkt do zgryzienia, „Angora”, nr 50, 11 XII 2011, s. 26-27  opisujący  

firmę AM - Marek Abramczuk z Łodzi. 
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kolorystyki przedmiotów do płci użytkownika (różowe dla dziewczynki/niebieskie dla 

chłopca). W przypadku zabawek dla zwierząt nie jest to często spotykane rozwiązanie, ale 

stanowi odwzorowanie praktyki, która w kulturze zachodniej w czytelny sposób informuje o 

płci użytkownika. Obie grupy zabawek odzwierciedlają też wpływ mediów i popkultury oraz 

– co nie jest regułą, stwarzają możliwość spersonalizowania przedmiotu, np. poprzez 

wpisanie na zabawce imienia użytkownika.  

Trzeci zasadniczy wniosek dotyczy znaczenia, jakie analizowana klasa 

przedmiotów posiada w relacji między właścicielem i zwierzęciem, oraz – szerzej – jakie 

funkcje przedmioty te pełnią w kulturze społeczeństwa konsumpcyjnego. Przyglądanie 

się podopiecznemu bawiącemu różnymi kupnymi przedmiotami niejednokrotnie dostarcza 

obserwatorowi dobrej rozrywki. Opisane powyżej przykłady zabawek pokazują że tym, co 

może mieć wpływ na decyzję o zakupie danego przedmiotu jest zabawna - oczywiście w 

odczuciu człowieka - nazwa, forma, funkcja zabawki. Ponadto zakup jakieś zabawki dla 

zwierzęcia może skłonić właściciela do wspólnej zabawy z podopiecznym, co stanowi dla 

niego rodzaj zachowania przyjemnościowego, ale też – przy wykorzystaniu dodatkowych 

funkcji przedmiotu - może zwolnić człowieka z obowiązku zaangażowania się w zabawę. Z 

przeprowadzonych wywiadów wynika, że dla posiadaczy zwierząt domowych kupowanie 

podopiecznemu zabawek jest sposobem wyrażania troski o swojego pupila. Dbanie o zwierzę 

nie ogranicza się dziś do karmienia, utrzymywania higieny, podawania witamin, 

ewentualnych wizyt u weterynarza oraz poprawiania kondycji zwierzaka. Kultura 

konsumpcyjna dostarcza szerokiego wyboru produktów umożliwiających wzorowe 

wywiązanie się ze wszystkich tych obowiązków, a dodatkowo podsuwa też możliwość 

zaspokajania niezwykle ważnej potrzeby wielu posiadaczy zwierząt, a mianowicie poczucia, 

że o podopiecznego dbają kompleksowego. Dostarczając podopiecznemu kupnych zabawek 

posiadacz jest przekonany, że w ten sposób stymuluje rozwój inteligencji i wszelkich innych 

gatunkowych sprawności pupila, gwarantując mu przy tym okazję do „świetnej” (wspólnej 

lub samodzielnie realizowanej) zabawy. W wielu przypadkach zwierzę jest traktowane jak 

członek rodziny, a świadczą o tym np. okolicznościowe prezenty, które otrzymuje 

podopieczny. Właściciele zwierząt -o czym sami wspominali– uważają, że ich obowiązkiem 

jest zapewnienie zwierzęciu możliwości zabawy - aby zwierzę – jak stwierdzali niektórzy 

informatorzy „nie nudziło się”, „nie było sfrustrowane”. W podobny sposób badani 

uzasadniali powody, dla których zwierzętom kupuje się zabawki. W wywiadach padały 
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stwierdzenia, że zwierzęta potrzebują zabawek, aby „..mieć się czym zajmować w czasie 

wolnym!”.  

W kulturze, w której panuje nie tylko pełne przyzwolenie na zabawę, ale swoisty przymus 

zabawy – część właścicieli zwierząt przyswoiła sobie pogląd, że ich obowiązkiem jest 

zapewnienie zwierzęciu odpowiednich warunków również pod tym względem. Rozwój 

produkcji i wzrost sprzedaży przedmiotów określanych mianem zabawek dla zwierząt 

dowodzi działania mechanizmów modelujących zachowania członków społeczeństwa 

konsumpcyjnego i stanowi jeszcze jeden aspekt świadczący o postępującej „ludyzacji” 

współczesnej kultury.  
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