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Maciej Wojtyński
1
  

Bajki w Telewizji Polskiej. Przegląd tematyki –  

od początków TVP do kresu emisji „Dobranocek” 

Przez sześć dekad hasło: „bajka na dobranoc” kojarzyło się w Polsce przede wszy-

stkim z telewizyjnymi „Dobranockami”. Choć do ulokowania w leksykalnej definicji 

bajki tym produkcjom raczej daleko, to jednak w ususie językowym rzeczone okre-

ślenie skojarzone z telewizyjnymi audycjami zagościło trwale. To dobra przesłanka, by 

zjawisku się przyjrzeć, w zbożnym celu usystematyzowania rozproszonej wiedzy na 

temat emitowanych w TVP bajek. Warto przypomnieć zapomniane dziś audycje i cykle 

oraz przedstawić stan ich zachowania w Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programo-

wych TVP S.A. (czyli w Archiwum telewizyjnym), co dotyczy zwłaszcza tych, które 

produkowano i emitowano na żywo od lat pięćdziesiątych po początek lat 70. XX wieku. 

Programy dla dzieci i młodzieży pojawiały się na antenie Telewizji od zarania jej 

dziejów. W tym kontekście godzi się wspomnieć o debiucie telewizyjnym Bohdana 

Radkowskiego
2
 – po latach reżysera lubianego przez nie tylko dzieci „Piątku z Pan-

kracym” – oto w 1957 roku przeprowadzono pierwszą telewizyjną zbiórkę harcerską
3
. 

Programy harcerskie pojawiły się na stałe dopiero w 1962 roku, przy czym pojęcie „na 

stałe” jest znaczącym nadużyciem: przetrwały bowiem tylko kilka lat. Wszakże duch 

harcerski towarzyszył wielu innym programom dla dzieci, realizowanym przez ludzi 

związanych z ZHP (np. Maciej Zimiński)
4
.  

Końcówka lat 1950. i początek 1960. to w ofercie telewizyjnej dla dzieci przede 

wszystkim teatrzyki kukiełkowe produkowane ad hoc. Efekty bywały średnie, a ko-

mentarze prasy zjadliwe: Młode pokolenia nie znają niestety Walta Disneya i jego 

wspaniałych rysunkowych filmów. Filmy disneyowskie są podobno bardzo drogie, ale 

                                                                
1 maciej.wojtynski@op.pl, Zakład Archiwistyki, Dydaktyki i Historii Historiografii, Wydział Historii, 

Uniwersytet Warszawski, nr ORCID 0000-0002-0372-5774. 
2 Bohdan Radkowski, ur. 1923 roku w Krakowie, zm. 5 stycznia 2015 roku w Warszawie, reżyser, harcerz, 

kawaler Orderu Uśmiechu. Twórca i komendant szczepu 88 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych 

„Rodło”. Podczas okupacji niemieckiej drużynowy w Szarych Szeregach, później partyzant na Podhalu. 

1947-1951 więziony przez komunistów m.in. w Rawiczu. Po uwolnieniu w teatrze „Baj” w Warszawie. Od 

1956 w Telewizji Polskiej. Reżyser licznych spektakli, zwłaszcza kukiełkowych i lalkowych, w teatrach 

i telewizji, przede wszystkim cyklu dla dzieci „Piątek z Pankracym”. 
3 Kurek T., 625 linii. Za kulisami telewizji, Warszawa 1986, s. 165. 
4 Maciej Zimiński, ur. 13 kwietnia 1930 roku w Warszawie, zm. 6 października 2013 roku w Warszawie, 

harcerz, dziennikarz, podczas Powstania Warszawskiego w poczcie harcerskiej. Absolwent SGPiS w War-

szawie (1952) oraz Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego (1952), 1952-1965 sekretarz 

redakcji „Świata Młodych”, 1965-1973 zastępca redaktora naczelnego programów dziecięco-młodzieżowych 

Telewizji Polskiej, 1973-1976 naczelny redaktor w tej redakcji, 1978-1982 naczelny redaktor programów 

oświatowych. Autor książek dla dzieci, m.in.: „Szatańska księga” (Warszawa 1959), „Jak to było z Mysią 

Wieżą” (Warszawa 1960), „Sto dni pod biegunem” (Warszawa 1961), „Osiem dni w krainie niedźwiedzi” 

(Warszawa 1962), „Telewizja inspirująca dla dzieci” (Warszawa 1970). Autor wielu cyklicznych programów 

telewizyjnych dla dzieci, jak „Ekran z bratkiem” (gdzie był prezenterem 1964-1978), „Teleferie”, „Piątek 

z Pankracym”, „Niewidzialna ręka”, „Klub Pancernych”. Wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa 

Uniwersytetu Warszawskiego.  
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czy nie można by zakupić choć dwu, trzech kosztem szmir5
. Ciekawe, że pierwszy serial 

emitowany przez telewizję, adresowany był właśnie dla młodych widzów („Piątka 

z Wyspy Skarbów”
6
). Środki na zakup filmów Disneya jednak znaleziono – nie bez 

przyczyny. Emitowanie ich w niedzielne poranki zapewniało widownię dziecięcą, 

oczywiście kosztem jej udziału w Mszy Świętej, a o taki efekt przecież chodziło. 

„Disneyland” – bo pod taką nazwą pokazywano zakupione filmy pojawiał się niere-

gularnie. Nadawano tyle, ile udało się kupić, a kupowano tyle, na ile wystarczyło dewiz. 

Pokazywano ów „Disneyland” w latach 1960-1962, później 1964-1965 i ponownie 

w 1967 roku. Kupowano zaś nie tylko kreskówki z kaczorem Donaldem, myszką Miki
7
 

i innymi disneyowskimi postaciami, ale także filmy popularnonaukowe, pokazywane 

także w tym bloku. Kupowano nie tylko od Disneya, ale także od Hannah-Barbera. 

Właśnie produkcje tej wytwórni zyskały większą popularność: zwłaszcza pies Huckle-

berry, Miś Yogi, sprytne myszki Pixie i Dixie walczące z kotem Jinxem, goryl Magilla 

czy dość ciapowaty aligator Wally (Wally Gator). W późnych latach 1960. i na początku 

1970. kreskówki te stały się integralną częścią poniedziałkowego, popołudniowego 

programu dla dzieci „Zwierzyniec”
8
.  

Amerykańskich kreskówek w czasach PRL nie nadawano w porze „Dobranocki”. 

Tę zaś zaczęto incydentalnie emitować w 1957 roku, a od października 1962 roku na 

lata ustaliła się pora emisji – 19:20 – tuż przed głównym wydaniem „Dziennika telewi-

zyjnego”. Tak było do końca lat 70. Nieregularnie w 1979 roku
9
 w niedziele i niektóre 

dni świąteczne wydłużono czas emisji „Wieczorynki”, bo taką nazwę codzienna porcja 

bajek na dobranoc zaczęła nosić w TVP od 1977 roku. Wydłużenie wiązało się z po-

czątkiem emisji serialu o przygodach „Pszczółki Mai”. Oznaczało to konieczność 

wcześniejszego niż dotychczas rozpoczynania emisji wieczornego programu dla 

dzieci. Przyczyna była oczywista dla wszystkich widzów. O 19:30 zaczynano emisję 

głównego wydania „Dziennika Telewizyjnego”, który wówczas, w schyłkowym okresie 

„propagandy sukcesu” nosił nazwę „Wieczoru z Dziennikiem”
10

. Tej pory emisji 

w całej historii TVP pilnowano i przestrzegano nader rygorystycznie. Nie tylko, choć 

zwłaszcza w czasach PRL, był to wymóg absolutny. Nieco mniejszym rygorem obło-

żono porę emisji „Dobranocek” i „Wieczorynek” oraz niedzielnego programu dla dzieci 

i młodzieży „Teleranek”
11

. Wszelako odstępstwa od utrwalonej w przyzwyczajeniu 

małych widzów pory bywały, choć – wbrew pozorom – nader nieliczne. W czasach 

Gomułki zaniechano emisji „Dobranocki” prawdopodobnie tylko raz – 19 marca 1968 

roku „w zamian” emitując osławione przemówienie I sekretarza KC PZPR. W czasach 
                                                                
5 Disney w telewizji, „Antena”, nr 10, październik 1958, s. 23. 
6 Łukowski M., Film seryjny w programie telewizji polskiej (lata 1959-1970), Warszawa 1980, s.11. 
7 Tę nadawano w osobnym cyklu nazywanym „Klubem Myszki Miki”, emitowanym nieprzerwanie co 

tydzień przez dwa lata od połowy 1961 do połowy 1963 roku. 
8 „Zwierzyniec”, cykliczny program telewizyjny o tematyce przyrodniczej adresowany do dzieci i młodzieży. 

Emitowany przez Telewizję Polską od 1968 do 1988 roku w poniedziałki początkowo od 16:30 do 17:30. Po 

rozpoczęciu emisji „Teleexpressu” (1985) przesunięty o kwadrans wcześniej. Przez lata prezenterem był 

Michał Sumiński. Jedną trzecią, a czasem nawet połowę czasu emisyjnego zajmowały emitowane pod koniec 

odcinka kreskówki wytwórni Hanna-Barbera .in.: „Pies Huckleberry”, „Pixie, Dixie i Pan Jinks”, „Miś Yogi”, 

„Goryl Magilla”, „Wally Gator”. 
9 Pierwszy odcinek „Pszczółki Mai” wyemitowano w TVP 26 grudnia 1979 roku. 
10 Ponieważ prowadziło go trzech prezenterów powstała też inna, nieoficjalna nazwa: „Wieczór trzech króli”. 

Innych znacząco bardziej obscenicznych raczej nie wypada cytować. 
11 To dlatego młode w 1981 roku pokolenie 13 grudnia zapamiętało jako hasło: „nie było Teleranka”. 
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Gierka miało się to zdarzyć kilkakrotnie, ale rozbieżności w zachowanych raportach 

emisyjnych nie pozwalają na jednoznaczną weryfikację. „Wieczorynkę” w TVP 1 

zakończono emitować w 2013 roku, a ówczesny czas emisji skrócono ponownie do 

najwyżej 10 minut. Przyczynę zakończenia emisji określono jasno – spadek oglądal-

ności. Wówczas istniało już kilkanaście polskojęzycznych kanałów telewizyjnych dla 

dzieci, a ich dostępność była niemal powszechna. Tradycja przegrała zatem z mamoną. 

Najdawniej emitowanymi bajkami na dobranoc były w rodzimej telewizji produ-

kcje polskie. „Przygody Gąski Balbinki”
12

 oraz „Gucio i Cezar”
13

 (z rysunkami Bohdana 

Butenki) emitowane były na żywo w postaci sekwencji rysowanych plansz (nierucho-

mych) z czytanym spoza kadru tekstem
14

. Gąska Balbinka przeżywała rozmaite przy-

gody, najczęściej w towarzystwie swojego przyjaciela – kurczaka Ptysia, zaś Gucio był 

hipopotamem, kroczącym od przygody do przygody w towarzystwie psa Cezara. 

Największą karierę zrobiły jednak pacynki zaprojektowane przez Adama Kiliana
15

 – 

„Jacek i Agatka”
16

. Dzieci widziały na ekranie dwie dłonie odziane w czarne ręka-

                                                                
12 „Różne przygody Gąski Balbinki”, z pierwszych telewizyjnych bajek na dobranoc, dobranocek. Pomysł 

zapożyczono z komiksu drukowanego w tygodniku „Płomyczek”. W ciągu jednego odcinka trwającego od 6 

do 8 minut pokazywano kilkanaście nieruchomych obrazków, do których aktorzy podkładali dialog „z off’u”, 

czyli spoza kadru. Tytułowej Gąsce towarzyszył sepleniący kurczak Ptyś. Autorką rysunków była pisarka 

i ilustratorka Anna Hoffmanowa. Dialogi Maria Terlikowska. Głosu obu postaciom użyczała Danuta Man-

cewicz. Emitowane przez Telewizję Polską 1958-1969. W Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programowych 

TVP S.A. (Archiwum TVP) nie zachował się żaden odcinek cyklu. Nie zachował się nawet żaden fragment 

programu. Jednakże w 1959 i 1963 roku Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej wyprodukowało dwa 

9-minutowe kolorowe filmy z przygodami gąski Balbinki: „Różne przygody Gąski Balbinki” oraz „Upalny 

Dzień Gąski Balbinki”. 
13 „Gucio i Cezar”, jedna z najstarszych, emitowanych w TVP (1963-1971) bajek na dobranoc, dobranocek. 

Opowieść o przygodach hipopotama Gucia, psa Cezar i incydentalnie małpy Karoliny. Technika powstawania 

była analogiczna do „Przygód Gąski Balbinki”. W Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP 

S.A. (Archiwum TVP) nie zachował się żaden odcinek cyklu. Nie przetrwał żaden fragment programu. 

Jednakże w latach 1976-1977 zrealizowany został serial animowany. Scenariusz Krystyna Boglar. Reżyseria: 

Roman Huszczo (odcinki: „Klucz do skarbu”, „Cyrk”), Alina Maliszewska („Gdzie jest Bazyli”), Bogdan 

Nowicki („Rakieta kosmiczna”), Jan Siupik („Wielkie zwycięstwo”, „Jak wygląda śnieg”), Leszek Galewicz 

(„Łowcy słoni”, „Wyprawa po jabłka”). Głosów użyczyli: Mieczysław Czechowicz (Gucio), Bronisław 

Pawlik (Cezar), Krystyna Borowicz (Karolina). Powstał też czarno-biały komiks pod tym tytułem drukowany 

w latach 60. i 70. W tygodniku „Świerszczyk” według scenariusza Krystyny Boglar, zilustrowany przez 

Bohdana Butenkę. 
14 W slangu telewizyjnym określa się to jako „dźwięk z off’u”. 
15 Adam Kilian, ur. 13 lutego 1923 roku we Lwowie, zm. 25 czerwca 2016 roku w Warszawie, plastyk, 

scenograf, twórca postaci z telewizyjnej dobranocki „Jacek i Agatka”, deportowany 14 kwietnia 1940 roku ze 

Lwowa do Kazachstanu, 1945-1948 studiował na wydziale architektury w College of Arts and Crafts 

w Nottingham. Scenograf i kierownik plastyczny Teatru Lalka w Warszawie. Grafik współpracownik 

tygodnika dla dzieci „Płomyczek”, ilustrator wielu książek dla dzieci. 
16 „Jacek i Agatka” cykl produkowany przez TVP w latach 1962-1973. Zachowały się trzy odcinki (jeden 

w czeskiej, eksportowej wersji językowej) {Oznaczenia alfanumeryczne (np. BM 23415, X134 etc.) są 

numerami nośników – taśm, kaset, dysków właściwymi dla Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych 

TVP S.A. Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane i opisy pochodzą z zasobów Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów 

Programowych TVP S.A.}:  

„Jacek i Agatka”, P8888, F836, F837, 07’25”, Wanda Chotomska – autor pierwowzoru, Teresa Olenderczyk 

– animacja, Barbara Skokowska – animacja, Adam Kilian – projekt lalek, Zofia Raciborska – prowadzący, 

emisja 09.01.1967, 7'05" Jacek i Agatka z okazji Świąt Bożego Narodzenia składają wszystkim życzenia. 

Zofia Raciborska mówi o wigilii i składaniu życzeń świątecznych. – „Przyszła z lasu roześmiana choinka...” 

piosenka w wykonaniu Agatki. – „Worek gwiazdek przywiózł dzisiaj Mikołaj...” piosenka w wykonaniu 

Jacka. – „Złotymi świeczkami drzewko się uśmiecha...” śpiewa Jacek. 0'20" Plansze końcowe.  
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wiczki. Na palcach wskazujących osadzono dwie piłeczki pingpongowe z namalowa-

nymi buziami tytułowych bohaterów. Kciuk i palec środkowy udawały ręce. Cykl 

wymyśliła Wanda Chotomska
17

, a prowadziła Zofia Raciborska
18

. Powodzenie tego 

cyklu przeszło najśmielsze oczekiwania. Powstawały nawet kosmetyki dla dzieci o tej 

nazwie, wykorzystujące wizerunki tych postaci
19

.  

Programy dla dzieci nie były nadawane wyłącznie w porze „Dobranocki”. Wspo-

mnieć wypadnie tylko te, które choćby tylko w mizernym stopniu orbitowały wokół 

pojęcia „bajki” czy „baśni”: „Teatrzyk dla przedszkolaków”
20

, „Dziś na dobranoc”
21

 

                                                                

„Jacek i Agatka”, P6089, F9501, F9502, 08’18”, Wanda Chotomska – autor pierwowzoru, Teresa 

Olenderczyk – animacja, Barbara Skokowska – animacja, Adam Kilian – scenografia, Zofia Raciborska – 

prowadzący, emisja 27.11.1966. Uwagi: Czeska wersja językowa. Brak plansz początkowych. 0'59" Zofia 

Raciborska zaprasza dzieci na spotkanie z Jackiem i Agatką. 5'52" Jacek postanawia zostać marynarzem 

i odkrywać nowe lądy. Marzenia swoje postanowił zrealizować podczas kąpieli w wannie. W rozwiązaniu 

jego marynistycznych problemów pomaga mu siostra Agatka. 0'47" Podsumowanie przygody Jacka przez 

prowadzącą program Z. Raciborską. 0'18" Jacek, kąpiąc się w wannie, śpiewa piosenkę o kąpieli. 0'23" 

Napisy końcowe.  

„Jacek i Agatka. Wielkie sprzątanie”, P8581, F6403, F6404, BC257866, 06’33”, Wanda Chotomska – autor 

pierwowzoru, Teresa Olenderczyk – animacja, Barbara Skokowska – animacja, Adam Kilian – scenografia 

i projekt lalek, Zofia Raciborska – aktorka, emisje 08.10.1962, 06.12.2005 – 17:35 – TVP-KULTURA, Brak 

planszy początkowej i końcowej. W tym wydaniu o powinności sprzątania pokoju przed snem. Agatka usiłuje 

nakłonić Jacka do sprzątnięcia pokoju przed snem i odłożenia na miejsce zabawek. Zofia Raciborska 

tłumaczy dzieciom, że w niesprzątniętym mieszkaniu wszystkie sny będą zakurzone. 
17 Wanda Chotomska, ur. 26 października 1929 roku w Warszawie, zm. 2 sierpnia 2017 roku w Warszawie, 

pisarka, poetka, autorka przeszło 200 wierszy i opowiadań dla dzieci i młodzieży, twórczyni dobranocki 

„Jacek i Agatka”. 1969 – Dama Orderu Uśmiechu powstałego z jej inspiracji. 
18 Zofia Raciborska, ur. 17 listopada 1924 w Warszawie, zm. 25 kwietnia 2004 w Warszawie, aktorka, 

specjalistka dubbingu. 
19 Kurek T., dz. cyt., s, 164. Do ich popularności przyczyniła się również pora emisji. Zostały one wpro-

wadzone w nowym cyklu zwanym „Dobranoc”, który po raz pierwszy pojawił się w październiku 1962 roku. 
20 „Teatrzyk dla przedszkolaków” zachowało się dwadzieścia siedem przedstawień tego kukiełkowego 

teatrzyku z lat 1961-1972 trwających od 25 do 45 minut, realizowanych przez niemal zawsze ten sam zespół 

twórczy. Z uwagi na obszerność opisu zamieszczono dokładne dane jednego odcinka i tytuły oraz sygnatury 

pozostałych: „Teatrzyk dla przedszkolaków” „Wycieczka”, P9495, F6009, F6010, 40’47”, Bohdan Radko-

wski – reżyseria, Anna Chodorowska – scenariusz, Jerzy Gorazdowski – scenografia, Waldemar Koczy – 

scenografia, Adam Markiewicz – opracowanie muzyczne, wykonawcy: Aniela Chojnowska, Maria Janecka, 

Danuta Mancewicz, Teresa Olenderczyk, Barbara Skokowska, Hubert Antoszewski, Andrzej Mrozik, Henryk 

Pijanowski, emisja 25.10.1970. Cykliczny teatrzyk kukiełkowy dla dzieci. W odcinku: opowieść o dwóch 

niedźwiadkach, którym wydaje się, że są już na tyle dorosłe, iż mogą same wyruszyć na całodzienną 

wycieczkę. Okazuje się jednak, że wiedzą jeszcze zbyt mało o leśnym życiu, są strachliwe, nie potrafią 

samodzielnie zdobyć pożywienia i łatwo dają się oszukiwać innym zwierzętom, które są sprytniejsze i nie 

mają skrupułów w wykorzystywaniu słabszych i głupiutkich misiów. Te zaś, głodne i zagubione, dochodzą 

do wniosku, że jednak przydałoby im się w tej wędrówce towarzystwo kogoś bardziej doświadczonego. 

„Strach ma wielkie oczy” P8890, F5903, F5904, „Strach na wróble” P9091, F5927, F5928, „Teatrzyk dla 

przedszkolaków” P8904, F5935, F5936, „Teatrzyk dla przedszkolaków” P9425, F6005, F6006, „Teatrzyk dla 

przedszkolaków” P9617, F6017, F6018, „Teatrzyk dla przedszkolaków” MB13144, MB13145, F6255, 

F6256, „Teatrzyk dla przedszkolaków” P9801, F6037, F6038, „Kasztanowy dziadek” P9141, F5939, F5940, 

„Kurczak królewski” P9749, F6041, F6042, „Leśna orkiestra” P8583, MB12345, F5901, F5902, „List do 

mamy” P8893, F5937, F5938, „Łatek Śmieszek” P8389, MB12208, F5871, F5872, „Mały, dobry jeż” P9310, 

F5887, F5888, „Pies z ulicy szerokiej” P9068, F5875, F5876, „Pluszowy żeglarz” P9030, F5929, F5930, 

„Przygoda w podróży” P8758, MB12417, F1943, F1944, „Pucek w Australii” MB13181, MB13182, F6253, 

F6254, „Adelina” P9339, F5883, F5884, „Biały zając” P9551, F6019, F6020, „Borsuczek” P9758, F6043, 

F6044, „Choinka Małgosi” P9214, F5941, F5942, „Co słonko widziało” P8397, MB12225, F5933, F5934, 
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(nadawane od 1967 do 1969 roku) i wcześniejsze (nadawane 1964-1967) „Wiersze na 

dobranoc”
22

. Z najsławniejszej dobranocki: „Miś z okienka”
23

 – nadawanej na żywo, 

zachowało się tylko pięć odcinków. 

Detalem wartym dostrzeżenia jest znana powszechnie anegdota o Bronisławie 

Pawliku prowadzącym rzeczoną dobranockę „Miś z okienka”.
24

 W studio zbudowano 

ściankę z okienkiem z zamykanymi okiennicami. W okienku ukazywali się prowa-

dzący – Bronisław Pawlik i pacynka przedstawiająca misia, animowana przez ukrytą 

za parapetem okienka Danutę Przesmycką. Nadawano „na żywo”. Od pewnego mo-

                                                                

„Dobra mądra papuga” P9600, F5995, F5996, „Dwie Asie” P8497, MB12315, F6155, F6156, „Filipinka 

i Karolinka” P9163, F5943, F5944, „Jarzębinka” P9817, F6035, F6036, „Kacperek” P9269, F5881, F5882.  
21 „Dziś na dobranoc”, zachowało się dziewięć odcinków cyklu: „Bajka o koguciku i kurce”, P9050, F217, 

F218, 04’17”, emisja 1967, Irena Kwiatkowska opowiada bajkę o koguciku i kurce. „Pali się”, P9090, F5993, 

F5994, 09’15”, emisja 1968, Tadeusz Surowa recytuje wiersz Jana Brzechwy pt. „Pali się”. „Ptasie radio”, 

P9049, F5993, F5994, 03’45”, emisja 1967, Irena Kwiatkowska recytuje wiersz Juliana Tuwima „Ptasie 

radio”. „Rzepka”, P9082, F5993, F5994, 06’17”, emisja 1968, Tadeusz Surowa recytuje utwór Juliana 

Tuwima „Rzepka”. „Wiersze Jana Brzechwy”, P9095, F5993, F5994, 04’06”, emisja 08.04.1968, Marta 

Lipińska recytuje wiersze Jana Brzechwy. „Wiosenne porządki”, „Tańcowała igła z nitką”, „Kaczka 

dziwaczka”. „Wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima”, P9074, F5993, F5994, 04’53”, emisja 1968, Marta 

Lipińska recytuje wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. „Hipopotam”, „Koziołeczek”, „Kotek”. „Wiersze 

Juliana Tuwima”, P9098, F5993, F5994, 05’25”, emisja 08.07.1968, Tadeusz Surowa recytuje wiersze Juliana 

Tuwima „Słoń Trąbalski”, „Figielek”. „Wiersze Juliana Tuwima”, P9099, F5993, F5994, 03’59”, emisja 

15.04.1968, Marta Lipińska recytuje wiersze Juliana Tuwima. „Zosia Samosia”, „Dyzio Marzyciel”, 

„Okulary”. „Wiersze Wandy Chotomskiej i Joanny Kulmowej”, P9080, F5993, F5994, 06’43”, emisja 1968. 

Uwagi: Brak danych o realizatorach. Program kończy plansza z napisem „Dobranoc”. Tadeusz Surowa 

recytuje wiersze Wandy Chotomskiej i Joanny Kulmowej – Tu Radiostacja Zapach. – Dwa listy. – Kundel. 

Bokser. – Pinczer maltański.  
22 „Wiersze na dobranoc”, zachowały się cztery odcinki: „Wiersze na dobranoc”, P8870, F836, F837, 05’56”, 

emisja 1965, Wojciech Duryasz recytuje wiersze: „W pewnym bardzo wielkim mieście, w którym właśnie wy 

jesteście...” Krystyny Żywulskiej, „Gwiazdki śniegowe z nieba spadają, srebrzyste gwiazdki” Jerzego 

Ficowskiego. „Wiersze na dobranoc”, P8832, F5749, F5750, 04’32”, emisja 1966, Wojciech Duryasz recytuje 

wierszowaną bajkę na dobranoc. „Podróże pani Wrony” Hanny Łochockiej. „Wiersze na dobranoc”, P8835, 

F5749, F5750, 07’36”, emisja 1966, Wojciech Duryasz recytuje wiersze o zegarach: „Jak się zegarowi 

powodzi” Jana Brzechwy, „Tiknął, taknął zegar stary” Władysława Broniewskiego. „Wiersze na dobranoc”, 

P8837, F5749, F5750, 05’04”, emisja 1966, Wojciech Duryasz recytuje wiersze Jana Brzechwy. „Tak się 

kiedyś złożyło, że w pobliżu Helu...”, „Konik polny z bożą krówką poszli raz ku Kalatówkom”. 
23 „Miś z okienka”, zachowały się cztery odcinki: „Miś z okienka”, P8505, MB12275, F3883, F3884, 13’32”, 

Bronisław Pawlik – aktor – pan Bronek, emisja 12.1961, Uwagi: Brak planszy początkowej, końcowej 

i danych o twórcach. Wigilijne spotkanie z panem Bronkiem i Misiem oraz ubieranie choinki. Przystrajanie 

plastikowej choinki, którą poleca się dzieciom jako bezpieczniejszą i trwalszą. Pan Bronek przestrzega też 

Misia przed świątecznym obżarstwem. „Miś z okienka”, P9621, F528, F529, BC257867, 09’00”, Wanda 

Szerewicz – scenariusz, Stanisław Wyszyński – aktor – Staszek, Danuta Przesmycka – aktor – Miś, emisje: 

1972, 26.10.2002 – 07:24 – TVP-2, 06.12.2005 – 17: 40 – TVP-KULTURA, Uwagi Brak plansz tytułowych. 

Miś i pan Staszek organizują między sobą konkurs związany ze znajomością książek dla dzieci i postaci 

literackich. Wszystkie zgadywanki związane są ze znanymi z opowieści i wierszy misiami. „Miś z okienka”, 

P9604, F3883, F3884, Zgadywanka 8’23”, Wanda Szerewicz – scenariusz, Danuta Przesmycka – animacja, 

Stanisław Wyszyński, emisja 12.07.1971, Uwagi Brak napisów początkowych. Miś z zawiązanymi oczami 

odgaduje jakie przedmioty są w pudełku. „Miś z okienka”, P8504, MB12274, F3883, F3884, 10’39”, emisja 

01.01.1962. Uwagi: Brak planszy początkowej, końcowej i danych o twórcach. Bajka dla dzieci 

przedstawiona przez Teatr Okienkowy. Noworoczne spotkanie Misia w kostiumie Zorro i pana Bronka. 

(Bronisława Pawlika). 
24 „Miś z okienka” – program dla dzieci emitowany w Telewizji Polskiej od 1958 do 1973 roku, adresowany 

do dzieci w wieku szkolnym. 



 

Maciej Wojtyński 
 

12 

mentu B. Pawlika zastąpił inny prowadzący
25

. Stugębna plotka głosiła, że przyczyną 

zmiany była „wpadka” Pawlika. Miał on, pożegnawszy się z dziećmi, jak zwykle 

zamknąć okiennice. Ale po chwili, nie bacząc, że trwa jeszcze emisja, miał je uchylić 

ponownie i oznajmić widzom: A teraz, dzieci, pocałujcie misia w d.pę. „Wszyscy” 

o tym słyszeli, ale mimo najszczerszych chęci i długich lat poszukiwań nie udało się 

odnaleźć nikogo, kto widział to naprawdę. Chęć weryfikacji tej opowieści zaprowa-

dziła do Macieja Zimińskiego – podczas prac nad „Misiem z okienka” kierownika 

redakcji, w której ten i inne programy dla dzieci były realizowane. Zdecydowanie 

zaprzeczył, informując, że zdarzenie takie miało miejsce (nawet wielokrotnie), ale 

nigdy nie zostało wyemitowane. Były to „normalne” wygłupy zestresowanych emisją 

„na żywo” aktorów i przedmiot żartów, ale poza emisją. A przyczyny zmiany prowa-

dzącego były inne. Maciej Zimiński opowiedział tę historyjkę w Studiu 1 w 1989 roku, 

w trakcie próbnego nagrania programu szkoleniowego dla studentów Pomagister-

skiego Dziennego Studium Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Kilkanaście 

minut później, w barku przyległym do Studia 1 zweryfikowano to u Bronisława Pawlika, 

który poproszony przez Macieja Zimińskiego potwierdził wersję tego ostatniego. 

Okazało się, że „se non è vero è ben trovato”. To tym ciekawsze, że trzy lata później, 

w jednym z odcinków „Uniwersytetu Telewizji Lekkiej, Łatwej i Przyjemnej”
26

 

                                                                
25 Stanisław Wyszyński, ur. 12 stycznia 1932 roku w Wilnie, zm. 12 grudnia 2012 roku w Warszawie, aktor 

filmowy i teatralny. Od 1955 roku absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Aktor 

w warszawskich teatrach oraz w Teatrze Telewizji. Zagrał w przeszło 20 filmach i kilku serialach 

telewizyjnych, pracował także przy dubbingu. Prowadził „Misia z okienka”. 
26„Popołudniowy Uniwersytet Telewizji Łatwej, Lekkiej i Przyjemnej”, Wykład 2, BM8099, 44’55”, 1992, 

emisja 29.11.1992 – TVP-1, Jerzy Gruza – reżyseria, Krzysztof Buchowicz – realizacja, Mirosław 

Golędzinowski – scenografia, Katarzyna Sobol – redakcja, Jerzy Gruza – prowadzący, Lucjan Kydryński – 

prowadzący, wykonawcy: Janusz Rzeszewski, Wojciech Trzciński, Magdalena Zawadzka Bogdan Kryspin, 

Stefan Friedmann, Edyta Wojtczak, Gustaw Holoubek, Grażyna Torbicka, Jerzy Bralczyk, Stanisław Tym, 

Aleksander Bardini, Andrzej Bober, Katarzyna Dowbor, Bronisław Pawlik, Treść: W tym, wydaniu goście 

programu rozmawiają na temat pracy spikerów dawniej i obecnie oraz o zabawnych wydarzeniach 

związanych z zapowiadaniem programów. W audycji wykorzystano fragmenty archiwalnych nagrań TVP. 

10:01:00 Rozmowy Jerzego Gruzy i Lucjana Kydryńskiego z zaproszonymi do udziału w programie gośćmi 

10:01:19 Stanisława Ryster i Aleksander Bardini 10:01:22 Maria Gładkowska 10:01:32 L. Kydryński 

rozmawia z J. Rzeszewskim – na temat pierwszych spikerów telewizyjnych, zwłaszcza o Irenie Dziedzic 

10:01:48 Materiał filmowy – I. Dziedzic w studiu 10:01:52 J. Gruza rozmawia z Wojciechem Trzcińskim – 

na temat pierwszych spikerów telewizyjnym, zwłaszcza o Eugeniuszu Pachu 10:02:22 Eugeniusz Pach – 

stopklatka 10:02:40 L. Kydryński rozmawia z Magdaleną Zawadzką na temat pierwszych spikerów telewizyj-

nych, zwłaszcza o Edycie Wojtczak 10:02:51 E. Wojtczak – stopklatka 10:03:13 J. Gruza rozmawia z Bogda-

nem Kryspinem – na temat pierwszych spikerów telewizyjnych, zwłaszcza o Bożenie Walter 10:03:30 Materiał 

filmowy – B. Walter zapowiada program (brak dźwięku) 10:03:33 L. Kydryński rozmawia ze Stefanem 

Friedmannem – na temat pierwszych spikerów telewizyjnych, zwłaszcza o Janie Suzinie 10:04:39 Materiał 

filmowy – J. Suzin zapowiada program (brak dźwięku) 10:04:51 Grażyna Torbicka i Sławomir Siejka – 

zapowiadają razem ze zgromadzoną publicznością kolejny wykład telewizyjnego uniwersytetu 10:04:56 

Publiczność zaproszona do udziału w programie – przejazd kamery 10:05:13 J. Gruza i L. Kydryński – witają 

zgromadzonych gości, przedstawiają temat spotkania – historia spikerów telewizyjnych, przedstawiają 

zaproszonych do studia – E. Wojtczak, G. Holoubka, G. Torbicką, J. Bralczyka, S. Tyma i A. Bardiniego 

10:06:08 Anna Szulc na widowni 10:06:17 Bożena Dykiel, Adam Słodowy na widowni 10:06:50 

M. Zawadzka, Halina Kunicka, Barbara Borys-Damięcka, Szymon Kobyliński na widowni 10:08:12 Alina 

Janowska, Bogumiła Wander na widowni 10:08:50 A. Bardini – na temat swoich odczuć po obejrzeniu 

poprzedniego wykładu telewizyjnego uniwersytetu, zdobywania autorytetu, swojego udziału w przyjmowaniu 

spikerów do telewizji na zasadzie konkursu, przyjęcia E. Pacha i J. Suzina do pracy w telewizji 10:10:01 

B. Borys-Damięcka, Sz. Kobyliński, J. Rzeszewski na widowni 10:13:11 E. Wojtczak – na temat tego, w jaki 
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Bronisław Pawlik poproszony przez Jerzego Gruzę nie zdecydował się na ujawnienie 

rzeczywistego przebiegu wydarzeń, petryfikując w ten sposób legendę. Przywołanie tej 

anegdoty ma na celu, między innymi, zwrócenie uwagi na fakt, że „wszyscy” znają 

Telewizję, ale wiedza ta niekoniecznie i nie zawsze zgadza się z rzeczywistością
27

. 

Po innych cyklach: „Teatrzyk domowy”, „Teatrzyk Violinek” i „Teatrzyku Piruecik” 

nie przetrwał żaden fragment
28

. Dziwnym tworem był „Teatrzyk w koszu”
29

, o którym 

Jarosław Kończak
30

 napisał, że prezentował „zagadnienia obyczajowe i polityczne”. 

To sformułowanie zostało zaczerpnięte z artykułu w czasopiśmie „Radio i Telewizja”
31

, 

ale wydaje się być przykładem stosowania swoistej „nowomowy” – właściwej tamtym 

czasom. Dla czytającego tekst pezetpeerowskiego nadzorcy miało to wyglądać na 

realizację wytycznych. W rzeczywistości by to naładowany wprawdzie natrętnym 

dydaktyzmem, ale jednak dość zwyczajny, a na pewno nie „polityczny” spektakl 

kukiełkowy dla dzieci.  

Kiedy w 1965 roku wszystkie emitowane dotąd w dość luźny sposób programy dla 

dzieci zostały skomasowane w jeden blok nazwany „Telewizja Dziewcząt i Chłopców”. 

Oferta adresowana do tej części widowni stanowiła około jednej dziesiątej całości 
                                                                

sposób została spikerką, początku pracy w telewizji 10:14:18 G. Torbicka – żartuje na temat tego, w jaki 

sposób została prezenterką telewizyjną 10:15:30 Gustaw Holoubek – na temat osobowości telewizyjnej, 

charakteryzuje osobowość spikera, opowiada anegdotę związaną ze spikerką, która miała kłopoty z popraw-

nym odczytaniem tekstu 10:16:44 Maria Czubaszek i Wojciech Karolak na widowni 10:16:47 Katarzyna 

Dowbor na widowni. 10:17:26 J. Gruza – mówi na temat „legendarnych” pomyłek spikerskich, opowiada 

anegdotę związaną z Bronisławem Pawlikiem 10:18:04 S. Siejka 10:18:26 Stanisław Tym – na temat spikerów 

z lat sześćdziesiątych, opowiada anegdotę związaną z okresem, gdy występował z kabaretem „Owca”, 

którego członkowie parodiowali jedną ze spikerek tamtego okresu, znanej z licznych pomyłek 10:20:43 G. 

Holoubek – opowiada anegdotę związaną z J. Nowakiem, który parodiował wspominaną spikerkę 10:20:53 

Jerzy Janicki na widowni 10:21:36 S. Tym – opowiada anegdotę związaną ze wspomnianą spikerką, charak-

teryzuje jej osobowość 10:23:50 S. Tym – parodia zapowiedzi programu przez wspomnianą spikerkę telewi-

zyjną 10:31:27 Jerzy Bralczyk – na temat prezenterów telewizyjnych, roli ich pomyłek w obronie przed 

nowomową, sposobu wypowiedzi 10:33:59 L. Kydryński – proponuje widowni quiz i wybiera spośród 

zaproszonych gości osoby, które zagrają spikerów telewizyjnych 10:35:36 Andrzej Bober – siada 

w stworzonym dla potrzeb programu studiu spikerskim – zapowiada bajkę dla dzieci 10:38:00 A. Bardini 

poproszony o wybranie osoby z publiczności o zapowiedź programu wybiera K. Dowbor 10:38:30 

K. Dowbor – zasiada w stworzonym dla potrzeb programu studiu spikerskim – zapowiada bajkę dla dzieci 

10:40:00 G. Holoubek – żartuje na temat przeprowadzonego quizu 10:40:34 B. Pawlik – poproszony przez 

J. Gruzę – opowiada własną wersję wydarzeń związanych z jego „legendarną” wpadką 10:42:29 

A. Bardini – na temat przyszłości prezenterów telewizyjnych, opowiada anegdotę związaną z J. Stryjkowskim 

10:42:43 J. Gruza – na temat zmian formuły zapowiedzi programów w telewizji 10:43:25 S. Tym – opowiada 

anegdotę związaną z wprowadzeniem napisów w filmach 10:44:27 J. Gruza i L. Kydryński – dziękują 

zgromadzonym gościom za udział w programie 10:45:28 Plansze końcowe.  
27 Na ten temat w: http://babilas.blogspot.com/2009/02/jak-to-z-misiem-byo.html (dostęp 24 marca 2021). 
28 Radio i Telewizja dzieciom, „Radio i Telewizja”, nr 21, 19.05.1963, s 1-2,  
29„Teatrzyk w koszu. Bohater do wynajęcia”, P8578, F6351, F6352, 43’45”, Bohdan Radkowski – reżyseria, 

Jan Wilkowski, Alina Korta, Wanda Szerewicz, Adam Kilian, wykonawcy: Jan Wilkowski, Eleonora 

Staniecka, Jerzy Wicik, Teresa Olenderczyk, Helena Gruszecka, Hubert Antoszewski, Barbara Skokowska, 

Tomasz Brzeziński, Henryk Pijanowski, Tadeusz Fijewski, Aniela Chojnowska, Donata Eska, emisje: 

21.04.1963, 14.11.1965, 09.07.1967, Teatr lalkowy, w tym wydaniu o marzeniach Nikodema Nijakiego 

o staniu się bohaterem. Nikodem Nijaki pragnie zrealizować swoje marzenia o staniu się bohaterem. Nie potrafi 

jednak odróżnić dobra od zła i wybiera wzory niegodne naśladowania, stając się postrachem mieszkańców 

miasteczka, w czym sekunduje mu oprych Pryszcz. W zrozumieniu błędu pomoże mu oddany przyjaciel 

szewc Guignol.  
30 Kończak J., Od Tele-Echa do Polskiego ZOO. Ewolucja programu TVP, Warszawa 2008, s. 85. 
31 Radio i Telewizja dzieciom, „Radio i Telewizja”, nr 21, 19.05.1963, s. 2. 

http://babilas.blogspot.com/2009/02/jak-to-z-misiem-byo.html
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programu. To dla potrzeb telewizji zaczęły powstawać rysunkowe filmy w seriach do 

dziś oglądanych przez dzieci: „Bolek i Lolek”
32

, „Baśnie i waśnie”
33

, „Reksio”
34

, 

„Proszę słonia”
35

. Pokazywano je przede wszystkim w „Dobranockach”, ale mimo 

nieporównanie większej niż w późniejszych latach krajowej produkcji filmów animowa-

nych dla dzieci, nie wystarczało ich do zapełnienia wszystkich dni tygodnia. Przykła-

dowo – w 1968 roku w „Dobranockach” wyemitowano następujące cykle: „Jacek 

i Agatka” – 124 dni, „Przygody Gąski Balbinki” – 65 dni, „Dziś na dobranoc” – 47 

dni, „Gucio i Cezar” – 24 dni, „Reksio” – 12 dni, „Bolek i Lolek” – 22 dni. Poza tym 

pokazano kupione w Czechosłowacji 12 odcinków „Rumcajsa”
36

. W tym roku „Miś 

z okienka” pojawił się 24 razy, ale poza terminami emisji „Dobranocek”. Dzieci mogły 

jeszcze oglądać (także poza „Dobranockami”) takie cykle, jak: „Pan Półka i spółka”, 

„Kino Ptyś”
37

, „Teatrzyk kieszonkowy”
38

 (w pierwszej połowie lat 1960. emitowany 

                                                                
32 „Bolek i Lolek”, serial animowany dla dzieci, 157 odcinków w 10 seriach, 1963-1986, prod. Studio Filmów 

Rysunkowych w Bielsku-Białej, pomysł, scenariusz, reżyseria Władysław Nehrebecki. Pierwowzorami Bolka 

i Lolka byli jego synowie, imiona postaci nawiązują do przedwojennego polskiego filmu „Bolek i Lolek” 

z 1936 roku (reż. Michał Waszyński, obie postacie tytułowe zagrał Adolf Dymsza), twórcy wizerunków 

postaci Alfred Ledwig, Leszek Lorek i Władysław Nehrebecki, montaż, dźwięk i efekty Otokar Balcy 

i Alojzy Mol, muzyka Waldemar Kozanecki.  
33 „Baśnie i waśnie”, serial animowany dla dzieci, 13 odcinków, 1964, prod. Studio Miniatur Filmowych 

w Warszawie, reżyseria: Bogdan Nowicki, scenariusz: Andrzej Lach, pomysł plastyczny: Janusz Stanny, 

muzyka: Waldemar Kazanecki. 
34 „Reksio”, serial animowany, 65 odcinków, 1967-1988, prod. Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-

Białej pomysł, scenariusz i reżyseria Lechosław Marszałek, muzyka – Zenon Kowalowski. 
35 „Proszę słonia”, serial animowany, 7 odcinków: Witaminki, Pierwsze kroki, Wycieczka za miasto, Przepro-

wadzka Dominika, Znajomi w ZOO, Kość słoniowa, 1968, prod. Studio Miniatur Filmowych w Warszawie, 

reżyseria Witold Giersz na podstawie książki Ludwika Jerzego Kerna. Obsada: Ludwik Benoit – słoń 

Dominik, Danuta Przesmycka – Pinio chłopczyk, Irena Kwiatkowska – Mama, Wiesław Michnikowski – 

Tata, Krystyna Sienkiewicz, Jerzy Bielenia, Mieczysław Czechowicz, Edward Dziewoński, Wojciech 

Duryasz, Bronisław Pawlik, Kazimierz Wichniarz. 
36 Rocznik Polskiego Radia i Telewizji. Rok 1969, Warszawa 1969, s. 134. 
37„Kino Ptyś” zachowanych osiem odcinków: „Kino Ptyś”, P933, 04’48”, emisja 27.05.1968, Uwagi: Brak 

napisów końcowych i danych o realizatorach. Relacja z kiermaszu książek, dotycząca książek dla dzieci. 

0'34" Czołówka. 4'14" Kiermasz książek przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie – dzieci oglądają 

książki – sprzedaż książek – loteria książkowa – książki wydane przez wydawnictwa „Iskry” i „Czytelnik” – 

Szymon Kobyliński, Henryk Chmielewski (Papcio Chmiel) i Jan Marcin Szancer podpisują książki ze swoimi 

ilustracjami. „Kino Ptyś”, P940, 04’12”, emisja 04.11.1968, Uwagi Brak napisów końcowych i danych 

o realizatorach. Rozstrzygnięcie konkursu zagadek dla telewidzów, dotyczących różnych obiektów Warszawy 

i losowanie nagród za prawidłowe odpowiedzi. „Kino Ptyś”, P939, 04’17”, emisja 30.10.1968, Uwagi: Brak 

danych o realizatorach. Wycieczka po Warszawie i prezentacja różnych obiektów w formie zagadek dla 

telewidzów. ulica Marszałkowska – Kolumna Zygmunta – Łazienki – Pałac na Wodzie – Stadion Dzie-

sięciolecia – Pałac Kultury i Nauki – Barbakan. „Kino Ptyś”, P932, 05’20”, emisja 03.06.1968, Uwagi Brak 

napisów końcowych i danych o realizatorach. Relacja z wycieczki dzieci do Wesołego Miasteczka. Marysia 

i Krzysztof w Wesołym Miasteczku, dzielą się wrażeniami ze wspólnej zabawy. „Kino Ptyś”, P937, 05’56”, 

emisja 23.09.1968, Uwagi: Brak danych o realizatorach. Relacja z wycieczki dzieci na wieś i poznawania 

pracy wiejskiego listonosza. Sprawozdawca Jurek przedstawia codzienną pracę wiejskiego listonosza 

P. Zbińskiego z Kampinosu, który przejeżdża codzienne 28 kilometrów na rowerze, doręczając dzieciom prasę, 

„Świerszczyki” i „Płomyki”. „Kino Ptyś”, P935, 05’51”, emisja 17.06.1968, Uwagi: Brak danych o realiza-

torach. Relacja z wycieczki dzieci do pałacu w Wilanowie. Sprawozdawca Jurek oprowadza dziewczynkę 

i chłopca po parku i pałacu w Wilanowie. „Kino Ptyś”, P938, 06’07”, emisja 16.09.1968, Uwagi: Brak 

danych o realizatorach. Relacja z pobytu dzieci nad Zalewem Zegrzyńskim i poznawania różnych sportów 

wodnych. Sprawozdawca Jurek prezentuje dzieciom Zalew Zegrzyński i sporty wodne: pływanie, pływanie 

na rowerach wodnych, motorówkach, łodziach i żaglówkach oraz jazdę na nartach wodnych. „Kino Ptyś”, 
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w porze „Dobranocki”, później wydłużony do 20 minut i pokazywany popołudniami). 

Zaginęła już pamięć po postaciach z kukiełkowych teatrzyków: „Panu Cerowanym”
39

 

(pacynka wykonana z rękawiczki z jednym palcem z naszytymi guziczkami udającymi 

oczy – palec udawał nos), Dzięcielinku
40

 („wiek siedemset lat, wzrost dziesięć centy-

metrów” jak opisywał zatrzymanego skrzata milicjant grany przez Jana Kobusze-

wskiego). Dzięcielinek miał swoje ulubione porzekadło: O! bajko ty moja… Twórcą 

cyklu był Jan Wilkowski
41

.  

Do roli, jaką chciano by telewizja odgrywała w życiu i … wychowaniu młodego 

pokolenia wspomniany wyżej M. Zimiński odniósł się następująco: „Myśmy, mam tu 

na myśli koleżanki i kolegów z Telewizji Dziewcząt i Chłopców, nie wierzyli w grzech 

pierworodny telewizji, która jakoby musi być „kinem domowym”, odciągającym 

                                                                

P934, 04’48”, emisja 10.06.1968, Uwagi: Brak danych o realizatorach. Relacja z wycieczki dzieci do 

Żelazowej Woli. Sprawozdawca Jurek oprowadza Grażynę, Józka i Andrzeja po parku i dworku w Żelazowej 

Woli, miejscu urodzin Fryderyka Chopina. 
38 „Teatrzyk kieszonkowy” zachowały się dwa odcinki – jeden (wcześniejszy) z czasów, gdy „Teatrzyk” 

emitowano w porze „Dobranocki”, a drugi – dłuższy emitowany po południu:  

„Teatrzyk kieszonkowy. Najdzielniejszy z rycerzy”, P8867, F6517, F6518, 09’21”, Ewa Szelburg Zarembina – 

autor pierwowzoru, Marek T. Nowakowski – reżyseria, Hubert Antoszewski – scenariusz, Lidia Wopaleńska 

– oprawa plastyczna, Czesław Malik – opracowanie muzyczne, Hubert Antoszewski – aktor, emisja 1966, 

Bajka na dobranoc. 0'14" Plansza tytułowa. 1'00" Piosenka, zaproszenie do obejrzenia bajki. 7'45" Kukiełkowy 

Teatrzyk Kieszonkowy przedstawia bajkę „Najdzielniejszy z rycerzy”. W Królestwie Makówkowym 

dochodzi do walki między Rycerzami Makówkowymi a Wróblami Rozbójnikami. Króla i jego poddanych 

ratuje z opresji dzielny rycerz, który okazuje się Strachem Na Wróble. On też zostaje mężem Makówkowej 

Księżniczki. 0'22" Plansze końcowe.  

„Teatrzyk kieszonkowy. O tym, jak krawiec, pan Niteczka, został królem”, P8977, F6377, F6378, 21’45”, 

Kornel Makuszyński – autor pierwowzoru, Hubert Antoszewski – autor adaptacji, Joanna Koenig – reżyseria, 

Adam Markiewicz – kompozytor, Lidia Wopaleńska – scenografia, Hubert Antoszewski – aktor, emisja 1967. 
39 „Pan Cerowany”, cykl telewizyjny dla dzieci emitowany w Telewizji Polskiej w latach 1965-1969. Zwykle 

w porze „Dobranocek”. Pacynkę wykonała scenograf Lidia Wopaleńska. Głosu lalce użyczał Hubert 

Antoszewski. Nie zachował się nawet fragment programu. 
40 „Dzięcielinek i Świerzopski” zachowały się dwa odcinki cyklu: „Dzięcielinek i Świerzopski. Bursztynowa 

królewna”, P9455, F6513, F6514, 43’19”, Jan Wilkowski – autor pierwowzoru, Irena Sobierajska – reżyseria, 

Edward Pałłasz – kompozytor, Aniela Chojnowska – animacja, Jerzy Gorazdowski – scenografia, Tadeusz 

Roman – zdjęcia, Adam Kilian – projekt lalek, Jan Wilkowski – aktor – Euzebiusz Świerzopski, Hubert Anto-

szewski – aktor – Dzięcielinek, Jolanta Russek – aktor – Bursztynowa królewna, Teresa Lipowska – aktor – 

Urzędniczka, Aleksander Dzwonkowski – aktor – Profesor, Jan Kobuszewski – aktor – Milicjant, Czesław 

Roszkowski – aktor – Woźny, Teresa Olenderczyk – aktor, Stanisława Gawlik – wokalista, Andrzej 

Stockinger – wokalista, emisje 15.03.1970 14.03.1971. Cykliczny teatrzyk kukiełkowy dla dzieci. Skrzat 

Dzięcielinek i Świerzopski zwiedzają Muzeum Historii Ziemi. Euzebiusz kręci film o bursztynach. W tym 

samym czasie urzędniczka muzeum przeprowadza inwentaryzację zbiorów. W gablocie z bursztynami brakuje 

ważki. Rozpoczynają się poszukiwania. Dyrektor placówki wzywa milicjanta na pomoc. „Dzięcielinek 

i Świerzopski. Cena uśmiechu”, P9415, F6511, F6512, 42’11”, Jan Wilkowski – autor pierwowzoru, Irena 

Sobierajska – reżyseria, Edward Pałłasz – kompozytor, Jerzy Gorazdowski – scenografia, Jan Wilkowski – 

aktor – Euzebiusz Świerzopski, Zygmunt Hobot – aktor – Krąć, Czesław Roszkowski – aktor – Zecer, 

Ryszard Barycz – aktor – Inżynier, Lech Ordon – aktor – Skryba, Stefan Knothe – aktor – Zecerek, Hubert 

Antoszewski – aktor, Stanisław Gawlik – aktor, Barbara Skokowska – aktor, emisja 1970, W odcinku: 

Dzięcielinek ze swoim opiekunem, panem Euzebiuszem, nagrywają film w Państwowych Zakładach Poligra-

ficznych o pracy drukarzy. Poznają tajniki druku i powstawania książki. Dzięcielinek opowiada, w jaki sposób 

powstawały książki w średniowieczu. Młody zecer, Antoni Petitek, ciągle robi błędy, spowodowane tym, że do 

drukarni zakradł się chochlik drukarski. Dzięcielinek pokonuje chochlika i Petitek wreszcie dobrze składa tekst. 
41 Jan Wilkowski, ur. 15 czerwca 1921 roku w Warszawie, zm. 21 grudnia 1997 roku w Warszawie, bodaj 

najwybitniejszy twórca polskiego teatru lalkowego, reżyser i aktor. 
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dziecko od aktywnego udziału w zabawie, działalności społecznej, czytania książek, 

zajęć kulturalnych. Zakładaliśmy aktywność z drugiej strony ekranu i nie pomyliliśmy 

się. Żartobliwie mówiliśmy o sobie „socjalistyczna babcia do zabawiania wnuków” na 

serio nazywaliśmy to współistnieniem telewizji i widza42
. 

Rok 1970 przyniósł poważne zmiany w ofercie dla starszych dzieci i młodzieży. 

Pojawiły się „Teleferie”, „Ekran z Bratkiem”, „Zwierzyniec”.  

Tradycyjna w Telewizji forma twórczości dla dzieci – teatrzyk kukiełkowy – 

znalazła kontynuację w postaci cyklu „Pora na Telesfora”
43

, a później „Piątek 

z Pankracym”
44

. 

Nie tylko dzieciom Telewizja Polska serwowała bajki. Nie chodzi tu o zgryźliwą 

ocenę waty propagandowej, której w różnych okresach bywało mniej lub więcej. Rzecz 

dotyczy krótkich filmów animowanych adresowanych raczej do dorosłych i pokazy-

wanych poza „Dobranockami”. Tak było w latach 70., gdy emitowano enerdowski 

cykl „Patafil i Filopat”
45

 oraz włoską „La lineę”
46

. Obie produkcje uznano za niezbyt 

odpowiednie do pokazywania podczas „Dobranocek”, przeznaczając je dla widzów 

dorosłych, ale nie emitowano ich późną porą, tylko zwykle w dni wolne od pracy przed 

południem.  

W latach 70. w „Dobranockach” zaczął się na dobry czas bajek z zagranicy, 

zarówno ze Wschodu, jak i z Zachodu. Królowały czechosłowackie kreskówki, m.in. 

„Krecik”
47

, „Makowa panienka”
48

, „Rusałka Amelka”
49

, „Bajki z mchu i paproci”
50

, 
                                                                
42 Wasielewski M., Pan Niewidzialna Ręka, http://film.onet.pl/wiadomosci/publikacje/wywiady/pan-

niewidzialna-reka,1,3817916,wiadomosc.html (dostęp 26 marca 2021). 
43„Pora na Telesfora”, program dla dzieci, emitowany w programie pierwszym Telewizji Polskiej w piątki 

o 16:40 w latach 1971-1978. Telesfor, a od 1975 również młodszy i mniejszy Teodor, byli pluszowymi 

smokami-pacynkami. Prowadzącym początkowo był Maciej Damięcki, od 1976 Zygmunt Kęstowicz. 

Telesforowi głosu użyczał Hubert Antoszewski, Teodorowi Stefan Pułtorak. Program rozpropagował 

piosenkę „Cztery słonie”: Cztery słonie, zielone słonie Każdy kokardkę ma na ogonie Ten pyzaty, ten 

smarkaty Kochają się jak wariaty Złoty Ekran (1976). 
44 „Piątek z Pankracym”, cykliczny program telewizyjny dla dzieci emitowany w latach 1978-1990, w piątki, 

zwykle ok. 16:40, w TVP 1. Prowadzącym najdłużej był Zygmunt Kęstowicz, zastąpiony (wskutek konfliktu 

pomiędzy scenarzystą cyklu i zarazem kierownikiem redakcji, a prowadzącym) przez Tadeusza Chudeckiego, 

a potem Artura Barcisia (wówczas pod tytułem „Okienko Pankracego”). Scenariusz: Maciej Zimiński. 

Pacynkę Pankracego animował Hubert Antoszewski. Cykl powstał w zastępstwie zakończonej „Pory na 

Telesfora”, prowadzonej pod koniec istnienia przez Zygmunta Kęstowicza. 
45 „Patafil i Filopat”, cykl animowany, 39 odcinków, 1962-1968 prod. DEFA (NRD). Emitowany w TVP 

(w obu programach) w latach 1966-1980. Bohaterami dwie lalki, każda złożona z drewnianej głowy, 

drucianego korpusu i plastikowych dłoni i stóp. Wysoki, wyniosły i arogancki Filopat ma antagonistę 

w postaci małego, sprytnego i radosnego Patafila. Autor: Günter Rätz. Por. https://www.arsenal-berlin. 

de/de/kino-arsenal/ programmarchiv/einzelansicht/article/1702/2804/archive/2009/october.html (dostęp 28 

marca 2021). 
46 „La Linea”, serial animowany, 90 odcinków, 1972-1986, prod. B. Del Vita, potem HDH Film / TV dla RAI 

(Włochy). Serial o przygodach postaci żyjącej w świecie stworzonym przez linię narysowaną ręką nieznanego 

widzom autora. Na drodze ludzika bełkoczącego, mruczącego, śmiejącego się, ale nie mówiącego, pojawiały 

się różne przeszkody, a towarzyszyła temu charakterystyczna muzyka. Scenariusz i reżyseria Osvaldo 

Cavandoli, muzyka Franco Godi, głosu użyczył Carlo Bonomi. Por. https://www.filmweb.pl/serial/La+linea-

1971-209053 (dostęp 26 marca 2021). 
47 „Krecik” (cz. Krtek), cykl filmów animowanych dla dzieci, 51 odcinków, od 1957, prod. Bratři v triku 

(Czechosłowacja potem Czechy). Pierwszy film o tym, jak Krecik dostał nowe spodenki, powstał w roku 

1957. W 1963 roku ukończono kolejny film: Krecik i autko. Był to początek serii, której kolejne odcinki 

powstają do dziś. Scenariusz i reżyseria Zdeněk Miler, muzyka Vadim Petrov, Miloš Vacek, Jiří Strohner, 

zdjęcia Ivan Masník, Zdenka Hajdová, Zdeněk Kovář. 

http://film.onet.pl/wiadomosci/publikacje/wywiady/pan-niewidzialna-reka,1,3817916,wiadomosc.html
http://film.onet.pl/wiadomosci/publikacje/wywiady/pan-niewidzialna-reka,1,3817916,wiadomosc.html
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„Przygody rozbójnika Rumcajsa”
51

, „Wodnik Szuwarek”
52

 czy „Psi żywot”
53

. W zna-

cząco mniejszym rozmiarze emitowano też bajki sowieckie (m.in. „Wilk i Zając”
54

) 

czy enerdowskie („Piaskowy Dziadek”
55

). Na bajki francuskie, belgijskie, angielskie, 

holenderskie przyszedł czas w latach 80. Jednym z najbardziej lubianych seriali animo-

wanych w czasach PRL-u była „Pszczółka Maja”
56

, do której polską wersję piosenki 

śpiewał Zbigniew Wodecki. Jeszcze drobiazg, ale wymowny. Oto nie tylko „Jacek 

i Agatka” doczekali się swoistego uznania poprzez nazwanie ich imionami 

                                                                
48 „Makowa panienka” (cz. O makové panence a motýlu Emanuelovi), serial animowany, 13 odcinków, 

1972-1973, prod. Bratři v triku (Czechosłowacja). Makowa Panienka i Motyl Emanuel przeżywają liczne 

przygody wraz z różnymi postaciami pojawiającymi się na ich makowej polanie. Adaptacja książki Václava 

Čtvrtka. Reżyseria Václav Bedřich, scenariusz Irmina Povejšilová, muzyka Jaroslav Celba, zdjęcia Zdenka 

Hajdová, Jana Zimová, Eva Kargerová. 
49 „Rusałka Amelka” (cz. Říkání o víle Amálce), serial animowany, 13 odcinków, 1975, prod. Bratři v triku 

(Czechosłowacja). Adaptacja książki autorstwa Václava Čtvrtka. Reżyseria Václav Bedřich. 
50 „Bajki z mchu i paproci” (cz. Pohádky z mechu a kapradí), serial animowany, 39 odcinków w trzech 

seriach, 1968-1972, prod. Bratři v triku (Czechosłowacja) dla ČST. Bohaterami są skrzaty: chudy i wysoki 

Żwirek (Křemílek) i niska, a okrąglutki Muchomorek (Vochomůrka). Adaptacja książki Václava Čtvrtka. 

Reżyseria Zdeněk Smetana, Hana Němečková, scenariusz Hana Němečková, muzyka Martin Zeman, zdjęcia 

Petr Adamec. Powstały dwie wersje polskiego dubbingu: 1970-1972 (emitowana tylko w TVP 1), Żwirek – 

Zygmunt Zintel, a Muchomorek Włodzimierz Skoczylas. 2009 (druga wersja emitowana w TVP1 i TVP 

ABC) Żwirek –Mieczysław Morański, Muchomorek – Krzysztof Krupiński. 
51 „Rozbójnik Rumcajs” (cz. O loupežníku Rumcajsovi), serial animowany, 39 odcinków w trzech seriach, 

1966-1972, prod. Bratři v triku (Czechosłowacja). Opowieść o rozbójniku Rumcajsie z řaholeckiego lasu 

i jego żony Hanki oraz synka Cypiska. Osią narracji jest konflikt między rozbójnikiem a księciem panem, 

zamieszkującym w zamku w pobliskim mieście Jičyn. Adaptacja książek Václava Čtvrtka. Reżyseria Jana 

Glozarová, scenariusz Jana Glozarová, muzyka Martin Zeman, zdjęcia Stanislav Charousek, scenografia 

Renata Glozarová. Wersja polska: Studio Opracowań Filmów w Łodzi. Rumcajs – Bogusław Sochnacki, 

Hanka – Magdalena Habdak-Białobrzeska. Kontynuacją był serial pt. „Cypisek – syn rozbójnika Rumcajsa” 

z 1972 roku. 
52 „Wodnik Szuwarek” (cz. Rákosníček), serial animowany, 13 odcinków z 1976 i 26 odcinków z 1983, prod. 

Bratři v triku (Czechosłowacja) dla ČST. Przygody poczciwego, sprytnego i wesołego wodnika, 

zamieszkującego staw Szmaragdowe Oczko. Reżyseria Zdeněk Smetana, scenariusz Jaromír Kincl, Zdeněk 

Smetana, narracja Jiřina Bohdalová, muzyka Václav Zahradník. 
53 „Psi żywot” (oryg. Štaflík a Špagetka), serial animowany, 13 odcinków czarno-białych z 1971, 26 

odcinków kolorowych z 1980 i 1984, prod. Bratři v triku (Czechosłowacja) dla ČST. Reżyseria Václav 

Bedřich, scenariusz Alena Munková, muzyka Jaroslav Celba. Adaptacja książki Alena Munkovej i Jiříego 

Munka. W TVP 1 emitowany ł pierwszy raz w 1973. 
54 „Wilk i Zając” (ros. Ну, погоди!), serial animowany, 20 odcinków, 1969-2006, prod. Sojuzmultfilm, 

Studio 13, Christmas Film. Opowieść o wysiłkach złego Wilka, nieskutecznie próbującego dopaść 

sympatycznego Zająca. Reżyseria Wiaczesław Kotionoczkin, Władimir Tarasow, Aleksiej Kotionoczkin, 

scenariusz Aleksandr Kurlandski, Arkadij Chajt, Feliks Kandel.  
55 „Piaskowy Dziadek” (niem. Unser Sandmännchen), serial animowany, ponad 20000 (sic!), od 1959, prod. 

DEFA (NRD) od 1991 ARD. Reklamowany jako najdłużej nadawany serial animowany na świecie. Postać 

Piaskowego Dziadka znana z germańskich baśni występowała w tekstach Ernsta Theodora Amadeusa 

Hoffmanna i Hansa Christiana Andersena. W TVP 1 emitowano w sumie 17 odcinków zakupionych w 1973. 

Por. https://www.fernsehserien.de/unser-sandmaennchen (dostęp 29 marca 2021). 
56 „Pszczółka Maja” (niem. Die Biene Maja), serial animowany, 104 odcinki, 1975-1983, prod. Nippon 

Animation, Apollo Film. Niesamowity sukces na całym świecie i wielka popularność. Adaptacja książki 

Waldemara Bonselsa, Reżyseria Hiroshi Saitō, Mitsuo Kaminashi, Seiji Endō, scenariusz Niisan Takahashi, 

muzyka (poza Japonią) Karel Svoboda. Wersja polska: Maja – Ewa Złotowska, Klementyna – Teresa 

Lipowska, Filip – Andrzej Gawroński, Gucio – Jan Kociniak, oraz Leopold Matuszczak, Ilona Kuśmierska, 

Tadeusz Włudarski, Janusz Paluszkiewicz, Alina Bukowska, Wiesław Machowski, Halina Kossobudzka. 

Piosenkę tytułową śpiewał Zbigniew Wodecki. 



 

Maciej Wojtyński 
 

18 

kosmetyków dla dzieci. Synek dobranockowego, czeskiego Rumcajsa – Cypisek 

użyczył swego imienia proszkowi do prania dziecięcych ubranek. Nikomu nie trzeba 

było wówczas tłumaczyć kim był (a może „jest”) Cypisek. Taka była siła oddziały-

wania przekazu telewizyjnego. 

W latach świetności polskiego, klasycznymi technikami realizowanego filmu 

animowanego powstało kilkadziesiąt seriali dla dzieci, produkowanych niemal wyłącz-

nie na potrzeby Telewizji Polskiej. Większość z nich, powstała w łódzkim Studiu 

Małych Form Filmowych Se-ma-for i Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. 

Do najbardziej popularnych należały m.in.: „Dziwny świat kota Filemona”
57

, „Przygody 

kota Filemona”
58

, „Miś Uszatek”
59

, „Dziwne przygody Koziołka Matołka”
60

, „Por-

wanie Baltazara Gąbki”
61

, „Plastusiowy pamiętnik”
62

, „Wędrówki Pyzy”
63

, „Mały 

pingwin Pik-Pok”
64

, „Pampalini łowca zwierząt”
65

, „Kulfon, co z ciebie wyrośnie?”
66

, 

                                                                
57 „Dziwny świat Kota Filemona”, serial animowany, 13 odcinków, 1972-1974, prod. Studio Małych Form 

Filmowych Se-Ma-For. Reżyseria Ludwik Kronic, Alina Kotowska, Wacław Fedak, Ryszard Szymczak, 

Ireneusz Czesny, scenariusz Marek Nejman, Irena Sobańska, muzyka Piotr Marczewski. O przygodach kotka 

Filemona i doświadczonego kota Bonifacego. Obaj mieszkają w chatce w wiosce wraz z babcią i dziadkiem. 
58 „Przygody kota Filemona”, serial animowany, 26 odcinków, 1977-1981, prod. Studio Małych Form 

Filmowych Se-Ma-For. Reżyseria Ludwik Kronic, Alina Kotowska, Wacław Fedak, Ryszard Szymczak, 

Ireneusz Czesny, Andrzej Piliczewski, Zbigniew Czernelecki, scenariusz Marek Nejman, muzyka Piotr 

Marczewski. Kontynuacja serialu „Dziwny świat kota Filemona”. 
59 „Miś Uszatek”, serial animowany, 104 odcinki w (seriach i 4 odcinki pod tytułem „Nowe przygody Misia 

Uszatka”, 1975-1987, prod. Studio Małych Form Filmowych Se-ma-for. Reżyseria Lucjan Dembiński, 

Marian Kiełbaszczak, Dariusz Zawilski, Eugeniusz Ignaciuk, Jadwiga Kudrzycka, Eugeniusz Strus, Teresa 

Puchowska-Sturlis, Janusz Galewicz, Krystyna Kulczycka, Janina Hartwig, scenariusz Janusz Galewicz, 

Łukasz Czerwiec, Jadwiga Kudrzycka, Janina Hartwig, Eugeniusz Ignaciuk, Marian Kiełbaszczak, Eugeniusz 

Strus, narracja Mieczysław Czechowicz, muzyka Piotr Hertel, zdjęcia Eugeniusz Ignaciuk, Stanisław 

Kucner, Leszek Nartowski, Piotr Jaworski, Bogdan Malicki. Tytułowa postać znana była wcześniej z książek 

dla dzieci, powstała 6 marca 1957 roku jako dzieło pisarza Czesława Janczarskiego oraz ilustratora Zbigniewa 

Rychlickiego. Miś Uszatek był patronem tygodnika dla dzieci „Miś”. 
60 „Dziwne przygody Koziołka Matołka”, serial animowany, 26 odcinków, 1969-1971, prod. Studio Miniatur 

Filmowych. Reżyseria Roman Huszczo, Piotr Lutczyn, Alina Maliszewska, Bogdan Nowicki, Zofia 

Oraczewska, Leonard Pulchny, Ryszard Słapczyński, Piotr Szpakowicz, Stefan Szwakopf, scenariuszAndrzej 

Lach, Roman Duś, narracja Wiesław Michnikowski, muzyka Adam Markiewicz, zdjęcia Jan Tkaczyk, Maria 

Niedźwiecka. Adaptacja komiksu „120 przygód Koziołka Matołka” (1933) Kornela Makuszyńskiego 

i Mariana Walentynowicza. 
61 „Porwanie Baltazara Gąbki”, serial animowany, 13 odcinków, 1969-1970, prod. Studio Filmów Rysun-

kowych w Bielsku-Białej. Scenariusz Zofia Olak, Leszek Mech, muzyka Tadeusz Kocyba, Otokar Balcy, 

Alojzy Mol, zdjęcia Mieczysław Poznański, Dorota Poraniewska. Figury postaci narysował Alfred Ledwig. 

Adaptacja książki Stanisława Pagaczewskiego pod tytułem Porwanie Baltazara Gąbki (1965). 
62 „Plastusiowy pamiętnik”, serial animowany, 8 odcinków, 1980, prod. Studio Małych Form Filmowych Se-

ma-for. Reżyseria i scenariusz Zofia Ołdak, narracja Andrzej Zaorski, muzyka Piotr Hertel, zdjęcia Jerzy 

Gościk, Eugeniusz Ignaciuk, scenografia Adam Kilian, Zofia Ołdak. Głosów użyczyli: Tosia – Magda 

Dembińska, Nauczycielka – Alicja Wolska, Plastuś – Andrzej Zaorski. Adaptacja książki Marii Kownackiej 

„Plastusiowy pamiętnik”. 
63 „Wędrówki Pyzy”, serial animowany, 13 odcinków, 1977-1983, prod. Studio Miniatur Filmowych. 

Reżyseria Piotr Paweł Lutczyn, Jan Siupik, Stefan Szwakopf, scenariusz Hanna Januszewska, narracja Hanna 

Januszewska, muzyka Adam Markiewicz, zdjęcia Maria Niedźwiecka-Szybisz, Barbara Stankiewicz, 

scenografia Adam Kilian. Adaptacja książki Hanny Januszewskiej „Wędrówki Pyzy”. 
64 „Mały pingwin Pik-Pok”, serial animowany, 26 odcinków, 1989-1992, prod. Studio Małych Form 

Filmowych Se-ma-for. Autor lalek i dekoracji Tadeusz Wilkosz. Reżyseria Tadeusz Wilkosz, Eugeniusz 

Ignaciuk, Jadwiga Kudrzycka, Krzysztof Brzozowski, Krystyna Kulczycka, scenariusz Tadeusz Wilkosz, 
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„Bardzo przygodowe podróże Kulfona”
67

, „Przygody Misia Colargola”
68

, „Przygód 

kilka wróbla Ćwirka”
69

, „Pomysłowy Dobromir”
70

, „Zaczarowany ołówek”
71

, „Król 

Maciuś Pierwszy”
72

, „Pamiętnik Florki”
73

, „Rodzina Treflików”
74

. 

                                                                

Anna Lewkowska, muzyka Piotr Hertel, zdjęcia Bogdan Malicki, Eugeniusz Ignaciuk, scenografia Tadeusz 

Wilkosz. Adaptacja książki Adama Bahdaja „Mały pingwin Pik-Pok”.  
65 „Pampalini łowca zwierząt”, serial animowany, 13 odcinków, 1975-1980, prod. Studio Filmów 

Rysunkowych w Bielsku-Białej. Scenariusz Leszek Mech, Bronisław Zeman, opracowanie plastyczne 

Tadeusz Depa, Bronisław Zeman, muzyka Antoni Mleczko, dźwięk Otokar Balcy, montaż Alojzy Mol. Głosu 

głównemu bohaterowi użyczyli Tadeusz Kwinta i Andrzej Śleziak. Pampalini, myśliwy, który wyłapywał 

zwierzęta na handel, a że nie był najbystrzejszy, jego fortele zawsze kończyły się niepowodzeniem. 
66„Kulfon, co z ciebie wyrośnie”, serial animowany, 27 odcinków w 2 seriach, 1996-1997. Reżyseria 

Krzysztof  Rynkiewicz, scenariusz Andrzej Marek Grabowski, muzyka Wojciech Konikiewicz, Krzysztof 

Marzec, zdjęcia Andrzej Teodorczyk. Głosów użyczyli: Kulfon – Mirosław Wieprzewski, Żaba Monika – 

Zbigniew Poręcki, profesor Ciekawski – Andrzej Marek Grabowski, Andrzej Arciszewski, Ewa Pręgowska, 

Piotr Pręgowski, Wojciech Walasik, Maciej Kujawski, Maja Rynkiewicz, Maciej Rynkiewicz, Iga Bartosik, 

Ewa Kurysia, Mateusz Wojciechowski. Adaptacja telewizyjnego programu dla dzieci „Ciuchcia”, w którym 

występowały postacie z serialu. 
67„Bardzo przygodowe podróże Kulfona”, serial animowany, 8 odcinków, 1997-1999. Reżyseria Krzysztof 

Rynkiewicz, scenariusz Andrzej Marek Grabowski, muzyka Andrzej Krauze, Wojciech Konikiewicz, zdjęcia 

Andrzej Teodorczyk, Jolanta Malicka, głosy: Kulfon – Mirosław Wieprzewski, Monika – Zbigniew Poręcki, 

Andrzej Arciszewski – wszystkie pozostałe postacie. Kontynuacja serialu „Kulfon, co z ciebie wyrośnie”. 

Prawdopodobnie ostatni serial animowany dla dzieci zamówiony przez TVP S.A. „Pamiętnik Florki” został 

zakupiony jako gotowy produkt.  
68 „Przygody Misia Colargola”, polsko-francuski serial animowany, 53 odcinki, 1968-1974, prod. Studio 

Małych Form Filmowych Se-ma-for i Procidis. Produkcja Albert Barille, reżyseria Tadeusz Wilkosz, Jadwiga 

Kudrzycka, Krystyna Dobrowolska, Janina Hartwig, Lucjan Dembiński, Teresa Badzian, Eugeniusz Ignaciuk, 

Anna Harda, Dariusz Zawilski, Marian Kiełbaszczak, Edward Sturlis, scenariusz Tadeusz Wilkosz, Albert 

Barille, Krystyna Dobrowolska, Janina Hartwig, Lucjan Dembiński, Teresa Badzian, Eugeniusz Ignaciuk, 

Anna Harda, Jadwiga Kudrzycka, Dariusz Zawilski, Marian Kiełbaszczak, muzyka Mireille, Jean Michel 

Defaye, zdjęcia Eugeniusz Ignaciuk, Leszek Nartowski, Piotr Jaworski, Stanisław Kucner, scenografia 

Tadeusz Wilkosz. Głosów użyczyli: Colargol – Irena Siempińska, Kruk – Stanisław Czernik, Hektor – 

Roman Werliński (od 22 odc.) Waldemar Szyk. 
69 „Przygód kilka wróbla Ćwirka”, serial animowany, 39 odcinków, 1983-1989, prod. Studio Małych Form 

Filmowych Se-ma-for. Reżyseria Ireneusz Czesny, Krystyna Kulczycka, Andrzej Piliczewski, Jerzy Stępień, 

Alina Kotowska, scenariusz Marek Nejman, Sławomir Grabowski, muzyka Bronisław Kazimierz Przybylski, 

zdjęcia Grzegorz Świetlikowski, Piotr Jaworski, głosu wszystkim postaciom użyczył Jan Kobuszewski. 

Wróbelek Ćwirek mieszka w gnieździe bocianim, a bohaterem każdego odcinka był inny gatunek ptaka. 
70 „Pomysłowy Dobromir”, serial animowany, 20 odcinków, 1973-1975, prod. Studio Miniatur Filmowych. 

Reżyseria Roman Huszczo, scenariusz Adam Słodowy, Roman Huszczo. Założenia plastyczne serii Leszek 

Gałysz, Rafał Sikora, muzyka Adam Markiewicz, zdjęcia Barbara Stankiewicz, Andrzej Osiecki, Maria 

Niedźwiedzka. W każdym odcinku Dobromir stara się wynaleźć urządzenie, które pozwoli uprościć wykony-

wanie wybranej czynności. 
71 „Zaczarowany ołówek”, serial animowany, 39 odcinków, 1964-1977, prod. Studio Małych Form 

Filmowych Se-ma-for. Reżyseria Ireneusz Czesny, Ryszard Szymczak, scenariusz Karol Baraniecki, Adam 

Ochocki, muzyka Zbigniew Czernelecki, Waldemar Kazanecki, zdjęcia Wacław Fedak, scenografia Karol 

Baraniecki. Przygodach chłopca (Piotrek) i pieska (Pimpek), którym w rozwiązywaniu najróżniejszych 

problemów pomaga zaczarowany ołówek. Wszystko, co nim narysują, materializuje się. Od 27. odcinka serial 

opisuje wyprawę bohaterów na pomoc małemu rozbitkowi i w przeciwieństwie do poprzednich odcinków ma 

ciągłość fabularną. Brak dialogów skutecznie ukrył przed widzami imiona bohaterów. 
72 „Król Maciuś Pierwszy”, polsko-francusko-niemiecko-węgierski serial animowany, 52 odcinki w 2 seriach, 

2002-2006, prod. Ellipsanime, KiKA, HR – ARD, Saxonia Media, Studio 88, Studio Orange, D’Ocon Films, 

Araneo Belgium, PISF. Reżyseria Jesse Sandor, Lutz Stützner, scenariusz Thomas Wittenburg, muzyka 

François Elie Roulin. Adaptacja książki Janusza Korczaka „Król Maciuś Pierwszy”.  
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Spośród „zachodnich”, animowanych cykli pokazywanych w „Dobranockach” 

(„Wieczorynkach”) kilka zagościło na długo w świadomości odbiorców. „Smerfy”
75

 

w latach osiemdziesiątych użyczyły nazwy swego plemienia rodzimym milicjantom 

i zomowcom, których czasami (od koloru ich ówczesnych mundurów) nazywano 

właśnie „Smerfami”. Była to najłagodniejsza prawdopodobnie forma przezwiska dla 

tej grupy zawodowej, a utrzymała się grubo ponad dekadę. Z tego serialu pochodzi także 

określenie „gargamel” odnoszące się do udziwnionych, pozbawionych gustu i smaku 

budowli. Rzecz wywodzi się od rysunkowego zamku złego czarownika Gargamela, 

zaprzysięgłego nieprzyjaciela Smerfów. Mimo że „Smerfy” nie są ani w ćwierci tak 

popularne i znane jak pokolenie temu, hasło „gargamel” nadal jest zrozumiałe. 

„Gumisie”
76

 towarzyszyły dziecięcej widowni TVP w latach dziewięćdziesiątych, 

ale powtórki pokazywano w Jedynce jeszcze w 2008 roku. A byli jeszcze „Fragglesi”
77

 

                                                                
73 „Pamiętnik Florki”, serial animowany, 39 odcinków w 3 seriach, 2014-2016, prod. Studio Filmowe Anima-

Pol w Łodzi. Reżyseria Anna Wróblewska-Dzwoniarek, Janusz Martyn, Dorota Cieśla, Joanna Bartczak, 

Barbara Koniecka, Jolanta Dudzińska, Marek Skrobecki, Agata Mikina, Piotr Rogowski, Bogusława 

Izdebska, Marta Stróżycka, scenariusz Roksana Jędrzejewska-Wróbel, projekty plastyczne Jona Jung. 

Adaptacja serii książek Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel. Pierwszy od kilkunastu lat polski serial animowany 

dla dzieci, zrealizowany już po zawieszeniu emisji „Dobranocek”. 
74 „Rodzina Treflików”, serial animowany 52 odcinki w 5 seriach, 2016-2020, prod. Studio Trefl 

w Trójmieście. Reżyseria Marek Skrobecki, scenariusz Piotr Dumała, Izabela Opawska, Jadwiga Hockuba, 

Patrycja Wojtkowiak-Skóra, Julia Opawska, muzyka Andrzej Krauze, Natalia Kukulska, zdjęcia Jan Paweł 

Trzaska. Głosów użyczyli: Treflinka – Joanna Jabłczyńska, Treflik – Karolina Trębacz-Mazurkiewicz, Mama 

– Dorota Kawęcka (I seria), Magdalena Różczka (II-V seria), Tata – Jarosław Boberek, Ciotka – Krystyna 

Tkacz, Mały Wujcio – Cezary Kwieciński, Prince Kong – Maciej Zakościelny, Duży Wujcio – Grzegorz 

Pawlak. Pierwszy w Polsce serial wykonany w technice lalkowej z wykorzystaniem druku 3D. 

Pomysłodawca – Kazimierz Wierzbicki. 
75 „Smerfy” (fr. Les Schtroumpfs, ang. The Smurfs), serial animowany, 256 odcinków, 1981-1989, prod. 

Hanna-Barbera dla telewizji NBC. Opowieść o rasie małych, niebieskich stworków, wymyślonych przez 

belgijskiego rysownika komiksowego Pierre’a Culliforda, znanego pod pseudonimem Peyo. W Polsce serial 

emitowano w Programie 1 TVP od 15 listopada 1987 roku. W maju 2005 roku TVP 1 ponownie emitowała 

„Smerfy” w poniedziałkowych i wtorkowych „Wieczorynkach”. Przez kolejne lata różne serie tego cyklu 

pokazywano w „Wieczorynkach” aż do 11 czerwca 2011 roku, by po dwóch latach emitowania go 

w niedzielne popołudnia. Od 6 lipca 2013 powrócił do sobotniej „Wieczorynki”, aż do zakończenia jej bytu 

antenowego. 
76 „Gumisie” (ang. Disney’s Adventures of the Gummi Bears), serial animowany, 65 odcinków, 1985-1991, 

prod. Disney Television Animation, twórcy: Michael Eisner, Art Vitello, Jymn Magon. Opowieść 

o przygodach siedmiorga Gumisiów, wyglądem przypominających niedźwiadki. Pierwsza emisja w Polsce 20 

marca 1990 roku w „Kinie Tik-Taka” (we wtorki o 16:50), Od 18 marca 2007 do 15 czerwca 2008 roku 

TVP1 emitowało serial w niedzielnej „Wieczorynce”. Wersja polska opracowana dla TVP powstała 

w Telewizyjnych Studiach Dźwięku. Reż.: Elżbieta Jeżewska (odc. 1-42), Andrzej Bogusz (odc. 43-65). 

Głosów użyczyli m.in.: Stanisław Brudny, Zofia Gładyszewska, Jacek Bursztynowicz, Magdalena Wołłejko, 

Małgorzata Duda, Monika Jóźwik, Andrzej Bogusz, Krzysztof Tyniec. 
77 „Fraglesy” (ang. Fraggle Rock, pierwotny polski tytuł: Fragglesi), animowany serial lalkowy, 96 odcinków, 

1983-1987, prod. HBO, CBC, ITV. Wymyślony i opracowany pod kierunkiem twórcy „Muppetów” Jima 

Hensona. Powstały dwie polskie wersje dubbingu: w II poł. lat 80. w Studiu Opracowań Filmów w War-

szawie, reż. Maria Piotrowska oraz dekadę później w Telewizyjnych Studiach Dźwięku w Warszawie, reż. 

Dorota Kawęcka. W Polsce nie wyemitowano trzeciej z pięciu serii, liczącej 22 odcinki. 
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(to określenie jeszcze dziś wegetuje w slangu
78

), balonowato wyglądająca rodzinka 

z „Barbapapą”
79

, pokazywano bałwanka „Bouli’ego”
80

. 

Zachłyśnięcie się cudzoziemskimi produkcjami dostępnymi za relatywnie niewielkie 

pieniądze spowodowało upadek większości polskich studiów filmowych zajmujących 

się klasycznymi animacjami. Program 1 Telewizji Polskiej był aż do lat dziewięćdzie-

siątych i nawet początku obecnego stulecia głównym emitentem animowanych 

produkcji dla dzieci. Przez poprzednie dekady był także głównym, a często jedynym 

zamawiającym te produkcje w polskich studiach filmowych. Kiedy księgowi wyliczyli, 

że wielokrotnie mniej pieniędzy trzeba wydać na licencyjny zakup obcych cykli niż na 

zamówienie produkcji rodzimych, kolejni dyrektorzy Jedynki z malejącym entuzja-

zmem asygnowali środki na lokowanie zleceń w polskich studiach. Aż w przełomie lat 

90. i nowego millenium zamówienia ustały całkowicie. Oznaczało to koniec polskich 

firm zajmujących się klasyczną animacją. Oznaczało także oddanie pola innym. Nie 

tylko w materialnym aspekcie, ale także w ważniejszym – mentalnym. Oddano w ten 

sposób wpływ na poznawanie świata przez dzieci. Z jednej strony to świetnie, że na 

całym świecie dzieciaki oglądają te same kreskówki i wszystkie znają swych bohaterów, 

ale czy to musi oznaczać, że nie ma miejsca na polskie spojrzenie na dzieciństwo? 

Przez dziesięciolecia, w biedniejszych okolicznościach jednak się udawało. Wprawdzie 

było to wymuszone sowieckim odcięciem Polski od normalności i niedostatkiem, ale 

działało i to skutecznie. Co więcej – młodzi mieszkańcy Lwowa, Grodna, Brześcia czy 

Wilna, będący dziećmi w latach osiemdziesiątych, w następnej dekadzie studiowali 

niekiedy na Uniwersytecie Warszawskim. To oni opowiadali o roli, jaką odegrała 

w ich życiu TVP, emitując „Dobranocki”. Języka polskiego uczyli się po to, by 

w czasach przedinternetowych oglądać „Smerfy” czy „Bolka i Lolka”
81

. 

Ileż powiedzonek, określeń zasłyszanych w dobranockowych filmach zagościło 

w naszym języku codziennym
82

… Nic dziwnego, wszak na tych filmach i programach 

wychowały się co najmniej dwa pokolenia Polaków. O tym, jakie rzeczone filmy 

i programy miały znaczenie dla nich niech świadczy popularność Muzeum Dobra-

nocek
83

 w Rzeszowie czy portalu internetowego Nostalgia.pl
84

. 

Powyższy przegląd emitowanych w TVP bajek jest próbą w miarę możliwości 

całościowego potraktowania zagadnienia. Wydaje się, że obok zgromadzenia w jednym 

miejscu rozproszonej dotąd wiedzy o bajkach emitowanych w TVP, najistotniejszym 

                                                                
78 Określenie „fragles” to obraźliwy opis innej osoby. Często stosowane przez młode osoby”. Cyt. za: 

https://slang.pl/fragles/ (dostęp 07 czerwca 2021). 
79 „Barbapapa”, serial animowany, 143 odcinki, 1973, 1975, 1977, prod. NHK, opowieść o postaci i jego 

rodzinie zmiennokształtnych istot z serii francuskich książeczek dla dzieci z lat 70. XX w. autorstwa Annette 

Tison i Talusa Taylora. Nazwa Barbapapa wywodzi się od francuskiej nazwy waty cukrowej (barbe à papa), 

bowiem te stworki są podobnie plastyczne. Barbapapa, Barbamama mają siedmioro dzieci: Barbabelle, 

Barbalala, Barbibul, Barbidou, Barbidur, Barbotine, Barbouille, W TVP 1 emitowany w 1977 i 2006 roku. 
80 „Bouli”, serial animowany, 114 odcinków, 198-1991, prod. Antenne 2, twórcy: Daniel i Roger Voinson, 

reż. Denis Olivieri. Opowieść o przygodach bałwanka o tym samym imieniu. W TVP 1 emitowany od 1990 

do 1992 roku w piątkowej „Wieczorynce”. Ponownie emitowany w „Wieczorynce” w 2008 roku. Wersja 

polska z 1990 roku powstała w Telewizyjnych Studiach Dźwięku. Reż.: Barbara Sołtysik, Andrzej Bogusz. 
81 Niniejsze konstatacje oparte są na własnych obserwacjach autora, od 1988 roku nauczyciela akademickiego 

na Uniwersytecie Warszawskim. 
82 Skądinąd to postulat badawczy dla socjologów i językoznawców. 
83 http://www.muzeumdobranocek.pl (dostęp 20 kwietnia 2021). 
84 http://www.nostalgia.pl/kino-i-telewizja (dostęp 20 kwietnia 2021).  

http://www.muzeumdobranocek.pl/
http://www.nostalgia.pl/kino-i-telewizja
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jest wskazanie na aktualny stan zachowania dorobku twórców telewizyjnych zwłaszcza 

z pierwszego ćwierćwiecza działalności telewizji w Polsce. Bowiem wiedza ta dostępna 

jest tylko dzięki eksploracji zasobów Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych 

TVP S.A., co nie jest łatwe z uwagi na hermetyczność tego archiwum i utrudniony 

dostęp. Jednocześnie warto ponownie dostrzec, że rzekoma powszechna wiedza o tele-

wizji i jej programach jest wielce niepełna i na pewno nie ma waloru powszechności. 

Seriale animowane utrwalone początkowo na taśmie światłoczułej, a później na nośni-

kach magnetycznych są dostępne nie tylko w archiwach emitentów czy producentów 

lub dystrybutorów, ale także w wielu wypadkach – w Internecie. O dawnych bajkach 

telewizyjnych emitowanych „na żywo” tego powiedzieć się nie da. Niektóre przepadły, 

po innych zostały nieliczne „przykłady” (zachowane i zarchiwizowane według przy-

padkowego klucza odcinki lub ich fragmenty). Dlatego warto było je przypomnieć 

i określić stan zachowania, postulując być może, aby TVP (lub formalny właściciel 

tych archiwaliów – NAC) zdecydowali się na zdigitalizowanie, a może nawet remaste-

rowanie zachowanych pozostałości po „Dobranockach” dzisiejszych dziadków i udostęp-

nienie ich w Internecie. 

Powyższe, dalece niepełne przywołanie większości filmów i animacji pokazy-

wanych w telewizyjnych „Dobranockach” jest tylko zarysowaniem tematyki, która 

woła o obszerniejsze opracowanie. 
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Bajki w Telewizji Polskiej. Przegląd tematyki – od początków TVP do kresu 

emisji „Dobranocek” 

Streszczenie 

Daleko im wprawdzie do dokładnego ulokowania w leksykalnej definicji „bajki”, ale w codziennym użyciu 

na trzy pokolenia zadomowiło się w języku polskim szczególne rozumienie pojęcia „bajki na dobranoc”. 

Wówczas wiązało się ono z dokonaniami TVP. „Dobranocki” Telewizji Polskiej, bo o nich mowa, na 

przeszło sześćdziesiąt lat stały się ważnym elementem codzienności w Polsce. Tekst ma odpowiedzieć na 

następujące kwestie: kiedy pojawiły dobranocki, jak zmieniały się pory i długość czasów emisji, co 

emitowano, kto produkował i ile z tego dorobku przetrwało do dziś w archiwum TVP? Czy tylko w dobra-

nockach pokazywano bajki? (nie chodzi tu o prześmiewcze nawiązania do dokonań „propagandy sukcesu”). 

Wiedza niby powszechna dla pokolenia 30+, ale tylko pozornie. Dlatego warto podjąć próbę usystema-

tyzowania. Warto także zastanowić się nad wpływem tego powszechnego zjawiska na życie codzienne – 

na przykład na dopasowywanie rytmu dnia do pory emisji dobranocki. Jak wiele spośród (na przykład) 

powiedzonek czy sformułowań używanych w dobranockach, zadomowiło się w codziennym użyciu. Jakie 

legendy narosły wokół dobranocek – z najsławniejszą o „Misiu z okienka” i o tym kto i czy rzeczywiście 

proponował dzieciom, żeby pocałowały misia… niekoniecznie na dobranoc. Nie należy się spodziewać 

monografii dobranocek ani tym bardziej bajek emitowanych dla dzieci w Telewizji Polskiej, raczej 

zarysowania podstawowych problemów tematyki, która jest bardzo przecież obszerna. Wszelako wydaje 

się, że temat nie tylko wart jest podjęcia, ale zapewne szerszego opracowania. 

Słowa kluczowe: bajki, dobranocki, Telewizja Polska 
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Rola baśnioterapii oraz arteterapii narracyjnej 

w procesie leczenia oraz w doświadczaniu choroby 

przez dziecko 

1. Wstęp 

Medycyna i sztuka wywodzą się z jednego pnia. Obie biorą początek w magii – 

systemie opartym na wszechmocy słowa2. 

Pierwszym celem artykułu jest powiązanie arteterapii z medycyną narracyjną. 

Realizacja tego celu przebiega w kilku etapach, począwszy od zdefiniowania obu 

pojęć, potraktowania ich jako niezależne kategorie badawcze oraz odrębne obszary 

działania po ich integrację. Ostatecznie w wyniku zderzenia medycyny narracyjnej 

z arteterapią powstaje nowy obszar, który autorka wyodrębnia i nazywa arterapią 

narracyjną. I to właśnie arteterapia narracyjna stanowić będzie nowatorskie ujęcie 

komunikacji pacjenta z personelem medycznym oraz ważne narzędzie wspomagające 

wyrażenie siebie podczas choroby. 

Autorka przedstawia również opracowany przez siebie model arteterapii narracyjnej 

oraz schematy dialogu w medycynie narracyjnej. Te ostanie są szczególnie istotne dla 

ukazania roli biblioterapeuty w dialogu lekarza humanisty z pacjentem. Dlatego też 

uświadomienie korzyści, wynikających z wiedzy i doświadczenia biblioterapuety, dla 

wzbogacenia rozmowy z chorym, jak również dla odpowiedniego doboru literatury dla 

uczestników medycyny narracyjnej stanowi drugi cel niniejszego artykułu.  

Natomiast omówione w pracy studia przypadków dotyczą konfrontacji dziecka 

z chorobą, co wpływa na wybór baśnioterapii oraz terapii przez rysunek jako artetera-

peutycznych narzędzi wspierających dialog. Dialog ów pozwala połączyć kompetencje 

biblioterapeuty z kompetencjami lekarza pediatry, wspólnie objaśniającymi chorobę 

oraz śmierć. Autorka analizuje dwa doświadczenia terapeutyczne. Pierwsze dotyczy 

spotkania z pacjentami Przylądka Nadziei, czyli dziećmi dotkniętymi chorobą nowo-

tworową. Różny wiek uczestników zajęć oraz różne oblicza i stadium choroby spra-

wiają, iż omawiana baśń zyskuje zaskakujące i odmienne interpretacje, zarówno 

literackie, jak i graficzne. Drugie doświadczenie odnosi się do córki autorki i jest konse-

kwencją zachorowania na COVID-19 zarówno przez dziewczynkę, jak i jej najbliż-

szych. Konieczność bezpośredniej konfrontacji z zarazą oraz trawiącą świat pandemią 

koronawirusa sprowokowały dialog, do którego autorka użyła baśni zatytułowanej 

„Bałwanek na cały rok”.  

To właśnie wprowadzenie arteterapii w przestrzeń choroby zrodziło koncepcję 

arteterapii narracyjnej. Natomiast wcześniejsze doświadczenia autorki miały charakter 

wyłącznie baśnioterapeutyczny. Jako przykłady wskazać można: warsztaty z dziećmi 

                                                                
1 EUNAMES, The European Narrative Medicine Society, https://www.medicinanarrativa.eu/eunames, 

BAJKOWE STUDIO, ul. Krzycka 71c/3, 53-019 Wrocław, www.weronikamadryasbooks.com, 

weronika_madryas@wp.pl. 
2 Szczeklik A., Katharsis. O uzdrowicielskiej mocy natury i sztuki, Znak, Kraków 2003. 

https://www.medicinanarrativa.eu/eunames
http://www.weronikamadryasbooks.com/
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polonijnymi we Włoszech prowadzone w oparciu o dwujęzyczne, włosko-polskie zbiory 

baśni: „Baśnie srebrzystego księżyca” („Le fiabe della luna argentata”, DANA, Rzym 

2015) oraz „Baśnie złocistych gwiazd” („Le fiabe delle stelle dorate”, Palermo 2018), 

teatrzyki dziecięce na podstawie „Księgi Malców” (Miniatura, Kraków 2016) oraz 

wykonanie ilustracji przez dzieci z zerówki do „Baśni z Zaczarowanej Krainy” 

(Miniatura, Kraków 2020). Wszystkie wymienione książki napisała autorka tekstu.  

2. Medycyna narracyjna – istota, rys historyczny 

Lekarz, chcąc nie chcąc, jest opowiadaczem i niezależnie od diagnozy może 

zmienić nasze życie w dobrą lub słabą powieść3. 

Koncepcję oraz termin narrative medicine stworzyła Rita Charon, profesor Uniwer-

sytetu Columbia w Nowym Jorku, lekarka internistka i literaturoznawczymi zarazem. 

W swojej książce zdefiniowała medycynę narracyjną, jako wykorzystanie w praktyce 

medycznej kompetencji narracyjnej, która umożliwia rozpoznanie i zinterpretowanie 

opowieści o chorobie, a zarazem wchłonięcie ich i pozwolenie, aby poruszyły nas 

wewnętrznie
4
. 

Badaczka wskazuje trzy podstawowe komponenty praktyki klinicznej wykorzy-

stującej kompetencję narracyjną: 

 attention (uwaga), czyli uważne słuchanie i obserwowanie pacjenta;  

 representation, czyli przedstawienie wniosków z rozmowy z pacjentem w postaci 

notatki dołączonej do dokumentacji medycznej; 

 affiliation, czyli budowanie więzi opartej na zrozumieniu pacjenta, wiedzy zdobytej 

podczas rozmowy z chorym oraz wzajemnym zaufaniu
5
. 

Rita Charon wykorzystuje medycynę narracyjną w swojej praktyce zawodowej, jak 

również prowadzi z tego zakresu szkolenia. Podczas zajęć na Uniwersytecie Columbia 

studenci analizują i interpretują dzieła literackie, a także wykonują ćwiczenia z zakresu 

pisania kreatywnego i refleksyjnego
6
. 

I chociaż omawiane podejście intuicyjnie było stosowane już wcześniej, czego do-

wodzą choćby słowa kanadyjskiego lekarza, żyjącego na przełomie XIX i XX wieku, 

Williama Oslera: Słuchaj swojego pacjenta; on przekazuje ci diagnozę; Dobry lekarz 

leczy chorobę; wybitny lekarz leczy pacjenta z chorobą
7
 bądź działania Oliviera 

Sacks’a, to sformalizowane zostało w nowojorskim ośrodku. Obecnie medycyna 

                                                                
3 Brodyard A., Upojony chorobą. Zapiski o życiu i śmierci, wstęp O. Sacks, przeł. Nowakowska A., 

Wołowiec 2010, s. 69. 
4 Charon R., Narrative Medicine: Honoring the Stories of Ilness, Nowy Jork 2006, [za:] Chojnacka-Kuraś M., 

Medycyna narracyjna z perspektywy lingwistyki i poetyki kognitywnej, [w:] M. Chojnacka-Kuraś, red. 

naukowa, Medycyna narracyjna. Opowieści o doświadczaniu choroby w perspektywie medycznej i huma-

nistycznej, WUW, Warszawa 2019, s. 73. 
5 Chojnacka-Kuraś M., Medycyna narracyjna z perspektywy lingwistyki i poetyki kognitywnej, [w:] Chojnacka-

Kuraś M., red. naukowa, Medycyna narracyjna. Opowieści o doświadczaniu choroby w perspektywie 

medycznej i humanistycznej, WUW, Warszawa 2019, s. 78. 
6 Charon R.i in., The Principles and Practice of Narrative Medicine, New York 2017, [za:] Chojnacka-Kuraś 

M., Medycyna narracyjna z perspektywy lingwistyki i poetyki kognitywnej, [w:] M. Chojnacka-Kuraś, 

red.naukowa, Medycyna narracyjna. Opowieści o doświadczaniu choroby w perspektywie medycznej 

i humanistycznej, WUW, Warszawa 2019, s.80. 
7 Chojnacka-Kuraś M., Medycyna narracyjna z…, dz.cyt., [w:] Chojnacka-Kuraś M., red. naukowa, Medycyna 

narracyjna. Opowieści o…, dz.cyt., WUW, Warszawa 2019, s. 80. 
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narracyjna zyskuje uznanie nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie 

Zachodniej.  

Warto podkreślić pokrewieństwo medycyny narracyjnej z koncepcją medycyny 

humanistycznej. I jak zauważa Marta Chojnacka-Kuraś w takim ujęciu medycyna 

przestaje być wyłącznie nauką ścisłą, ale staje się sztuką i dziedziną humanistyki, co 

nawiązuje do dawnego rozumienia sztuki lekarskiej. 

Polska terminologia z obszaru medycyny narracyjnej nie jest ostateczna i wciąż się 

jeszcze kształtuje, o czym świadczą rozbieżności w nazewnictwie proponowanym 

przez przedstawicieli różnych ośrodków badawczych. Ta naukowa polemika wynika 

zarówno z innowacyjności samej koncepcji, jak również interdyscyplinarności i zwią-

zanej z nią odmiennej wrażliwości językowej poszczególnych badaczy. Niektóre pojęcia, 

przykładowo medycyna humanistyczna czy służba zdrowia, budzą wątpliwości części 

środowiska akademickiego. W ich miejscu pojawiają się nazwy: humanistyka medyczna, 

humanistyka zdrowia (będąca dopiero roboczym konceptem), jak również opieka 

zdrowotna, w ramach której wskazać także można osoby bez wykształcenia medycz-

nego, a pomimo to odgrywające istotną rolę w komunikacji z pacjentem, określane 

mianem klinicystów. Podobnie rzecz się ma w przypadku omówionych dalej kompo-

nentów praktyki klinicznej wykorzystujących kompetencję narracyjną. Otóż rozbieżność 

powstaje już przy definiowaniu attention, albowiem dla jednych jest to uwaga, dla 

innych uważność.  

Kształtujący się obecnie aparat pojęciowy wymaga głębokiej analizy, oswojenia 

i akceptacji nim przybierze końcową, ujednoliconą postać i stanie się powszechnie 

obowiązującym. Niektóre terminy ulegną przekształceniu, albowiem żywotność i bo-

gactwo języka stwarzają rozległe możliwości dla ukształtowania właściwego słowni-

ctwa dla omawianego obszaru. Proces ów wymaga jednak refleksji i czasu. 

3. Arteterapia – definicja i rodzaje ze szczególnym uwzględnieniem 

biblioterapii 

W niniejszym artykule przedstawiono wykorzystanie arteterapii, w szczególności 

zaś biblioterapii, do zwiększenia kompetencji komunikacyjnej personelu medycznego 

odpowiedzialnego za dialog z pacjentem. Dlatego też konieczne jest objaśnienie istoty 

terapii przez sztukę. 

Arteterapia jest działalnością ukierunkowaną na człowieka i jego środowisko, 

mającą na celu przywrócenie, poprawę lub utrzymanie zdrowia i dobrej 

jakości życia, prowadzoną przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, której 

specyfika polega na tym, że do realizacji tego celu wykorzystuje sztukę, 

w różnych jej formach, traktowaną jako narzędzie terapeutyczne oraz związek 

terapeutyczny zachodzący między prowadzącym terapię a jego podopiecznym8. 

Natomiast dla zdefiniowania biblioterapii w literaturze przedmiotu cytuje się naj-

częściej definicję R.J. Rubin, która określa biblioterapię jako program aktywności 

oparty na intensywnych procesach zastosowania drukowanych i niedrukowanych 

materiałów, zarówno wyobrażeniowych, jak i informacyjnych, ułatwiających przy 

pomocy bibliotekarza lub innego profesjonalisty osiąganie wglądu w normalne lub 

                                                                
8 www.kajros.pl, [dostęp 12.03.2017]. 
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dokonywanie zmian w emocjonalnie zaburzonym zahamowaniu9
. Wskazuje się różne 

cele biblioterapeutyczne, między innymi: identyfikację, projekcję, katharsis i wgląd. 

Identyfikacja umożliwia uczestnikom biblioterapii zastępcze przeżycie poprzez możli-

wość mówienia o swoich uczuciach z zachowaniem pozorów mówienia o bohaterze. 

Projekcja polega na badaniu przesłania, intencji autora w odniesieniu do życia i do-

świadczenia odbiorcy. Katharsis zaś pozwala na odreagowanie napięcia i zdaje się być 

najistotniejsze dla skutecznego procesu biblioterapeutycznego. Natomiast wgląd rozu-

miany jest jako doznanie samopoznania podczas terapii
10

. 

Przyjąć można zatem, iż kluczową funkcję w arteterapii pełni relacja terapeutyczna, 

zachodząca w wyniku konfrontacji pacjenta z szeroko pojmowanym dziełem. Natomiast 

koordynatorem każdego rodzaju arteterapii i przewodnikiem w procesie twórczo-lecz-

niczym (uzdrawiającym) jest terapeuta. W biblioterapii zaś relację tę poszerzyć można 

o bohatera literackiego. W takim rozumieniu ostatecznie w biblioterapii udział biorą: 

uczestnik zajęć, biblioterapeuta, bohater literacki i tekst.  

W przypadku wykorzystania biblioterapii jako wsparcia medycyny narracyjnej 

biblioterapeuta stanie się dodatkowym ogniwem w dialogu z pacjentem.  

4. Hipertekstualny, porostowy model biblioterapeutyczny w odniesieniu 

do pracy z dziećmi polonijnymi oraz chorymi
11

 

4.1. Porostowy model baśnioterapeutyczny 

Zaprezentowany model został opracowany przez autorkę artykułu jako ostatni, 

wieńczący rozważania o hipertekstualności komunikacji społecznej, a w szczególności 

zarządzania informacją.  

Zaproponowane ujęcie jest węższe niż biblioterapia, albowiem odnosi się do 

baśnioterapii. Taki stan rzeczy wynika z konieczności dopasowania modelu do ściśle 

określonej grupy docelowej, jaką stanowią dzieci. I chociaż klasyczny model baśnio-

terapeutyczny obrazuje komunikację z dziećmi zdrowymi, to sprawdza się także 

w dialogu z dziećmi chorymi, dla których dominującymi potrzebami są akceptacja, 

czułość i miłość. W tym przypadku bohater literacki jest emocjonalnym wsparciem dla 

baśnioterapeuty. W modelu arteterapii narracyjnej stanie się także podporą dla lekarza 

humanisty.  

Ta głęboko humanistyczna natura nie jest widoczna na modelu, będącym jedynie 

niedoskonałym, uproszczonym schematem dialogu, niemniej stanowi bardzo ważny 

obszar rozważań o arteterapii narracyjnej, która w przypadku baśnioterapii ukierunko-

wana jest na najmłodszego pacjenta. 

Pierwszym obrazem komunikacji hipertekstowej z wykorzystaniem metafory porostu 

opracowanym przez autorkę pracy był porostowy model zarządzania informacją
12

. To 

                                                                
9 Dolna A., Biblioterapia a czytelnictwo, www.edukacja.edux.pl/p-4687-biblioterapia-a-czytelnictwo.php, 

[dostęp 11.03.2017]. 
10 Tamże. 
11 Podrozdział napisano w oparciu o monografię autorki (Madryas W., Hipertekstualny model public relations 

we współczesnej organizacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016). 
12 Hipertekstualny model zarządzania informacją (public relations) we współczesnej, sieciowej, otwartej 

i hipertekstowej organizacji został szczegółowo omówiony w rozdziale czwartym monografii autorki 

niniejszego artykułu (Madryas W., Hipertekstualny model public relations we współczesnej organizacji, 

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 172-176). 
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on stał się inspiracją dla stworzenia porostowego modelu biblioterapeutycznego, którego 

szczególnym rodzajem jest porostowy model baśnioterapeutyczny wykorzystany 

w pracy z dziećmi.  

 

Rysunek 1. Porostowy model baśnioterapoutyczny13 

W porostowym modelu baśnioterapeutycznym, będącym pochodną – literackim 

dzieckiem modelu biblioterapeutycznego
14

, rolę koordynatora dialogu pełni baśnio-

terapeuta bądź w szerszym ujęciu biblioterapeuta. To on stanowi centrum zaprezento-

wanego na rysunku pierwszym schematu, albowiem zarządza strumieniami informacji 

i zazwyczaj także inicjuje proces komunikacji poprzez lekturę, opowiadanie, pomysł 

na historię, czyli działania, które staną się wstępem do dialogu z uczestnikami zajęć 

lub wspólnego procesu twórczego.  

Kształtujący się w warstwie realnej dyskurs może rozwijać się dwutorowo, czyli 

również w warstwie wirtualnej. Dlatego też baśnioterapeuta odpowiada za przylgi 

scalające obie warstwy. Albowiem przemyślenie ich współdziałania, a także określenie 

zasad, punktów i intensywności łączenia się pozwala zadbać o odpowiednią, w kon-

tekście komunikacyjnym, współpracę obu płaszczyzn. 

                                                                
13 Opracowanie własne. 
14 Porostowy model biblioterapeutyczny jest najszerszym ujęciem dla hipertekstualnych modeli terapii przez 

literaturę, w tym również porostowego modelu baśnioterapeutycznego. Podkreślić należy, że wszystkie rodzaje 

wielowarstwowych modeli terapii poprzez różne typy aktywności twórczej (przykładowo: biblioterapię, 

muzykoterapię, wykorzystanie form plastycznych, teatralnych, etc.) są pochodnymi porostowego modelu 

szeroko rozumianej terapii przez sztukę (arteterapii), będącego najbardziej ogólnym modelem w omawianej 

klasyfikacji.  
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Przez cały czas baśnioterapeuta czuwa nad obiegiem informacji, co jest szczególnie 

ważne, gdy uczestnicy baśnioterapii pracują nad tekstem – współtworzą nową baśń, 

opowieść czy nowelę. W tym przypadku dyskretne zarządzanie hipertekstualną komu-

nikacją pomaga opracować spójny utwór. 

Jednocześnie baśnioterapeuta pełni rolę autora modelowego.  

Autor modelowy (…) to głos, który przemawia do nas z miłością (czasem 

apodyktycznie, czasem podstępnie), który chce, abyśmy mu towarzyszyli. Głos 

ten ujawnia się jako strategia narracyjna, jako zbiór instrukcji, które 

poznajemy stopniowo i do których musimy się dostosować, kiedy 

postanawiamy zostać czytelnikami modelowymi15.  

Otóż baśnioterapeuta jest przewodnikiem w toczącej się narracji. Rozpoczyna proces 

twórczy, a w dalszej części baśnioterapii go koordynuje. W takim rozumieniu baśnio-

terapeuta odpowiada zarówno za strategię narracyjną, jak i instrukcje do dalszego 

działania. Sugeruje strukturę utworu i czuwa nad kształtowaniem się logicznej całości.  

Poza tym baśnioterapeuta opracowuje program zajęć. Program ów jest adresowany 

przede wszystkim do uczestników zajęć, ale może być rozpowszechniony i realizowany 

(w całości lub w pewnym zakresie) także w warstwie wirtualnej przez użytkowników 

sieci, w tym mediów społecznościowych. I to właśnie szeroko rozumiana obecność 

w sieci czyni także plan zajęć z baśnioterapii hipertekstualnym. 

Włączenie do modelu bohatera literackiego wspomaga sprawniejsze zarządzanie 

strumieniami informacji. Podkreślić trzeba, że zaproponowane w modelu miejsce dla 

bohatera literackiego jest nieprzypadkowe, a wręcz komunikacyjnie zasadne. Albowiem 

bohater literacki umiejscowiony został na styku obu warstw. Jego nierealność pozwala 

mu na przebywanie w obu warstwach jednocześnie. I to właśnie ta niezwykła aktyw-

ność wspomaga regulację funkcjonowania ssawek tak, by pobierały właściwe ilości 

sprawdzonych informacji.  

Równocześnie bohater literacki, poprzez dyskretne uczestnictwo w wirtualnej 

i rzeczywistej przestrzeni, zapobiega zbyt silnej dominacji którejś z warstw prowadzącej 

zazwyczaj do komunikacyjnego konfliktu. Jedynie on potrafi równocześnie przebywać 

w obu warstwach, co czyni go „prawą ręką” baśnioterapeuty i poważnym wsparciem 

w procesie twórczym i dydaktycznym. 

Ważnym elementem modelu jest dzieło, w przypadku którego hipertekstualność 

może przybrać dwie postaci. Po pierwsze, w sytuacji, gdy efektem baśnioterapii będzie 

książka, to sposób jej rozpowszechniania zazwyczaj ma hipertekstualny charakter. 

Oznacza to, iż wieńczące cykl zajęć dzieło może być popularyzowane zarówno przez 

media tradycyjne, jak i wirtualne. Po drugie, sama postać dzieła bywa hipertekstualna. 

Stworzony utwór może przybrać klasyczną, książkową formę, właściwą dla warstwy 

realnej, a jednocześnie elektroniczną (przykładowo audiobook lub film), wpisującą się 

w przestrzeń wirtualną.  

Interesującą grupę, w kontekście wielowarstwowości, stanowią członkowie zajęć 

tworzący warstwę realną. Z jednej strony są czytelnikami modelowymi, z drugiej zaś 

stają się autorami modelowymi, czyli współtwórcami powstającego dzieła. Oznacza to, 

że ich rola, definiowana jako czytelnik i autor modelowy zarazem, ma złożony, hiper-

tekstualny – dwuwarstwowy charakter.  

                                                                
15 Umberto Eco, Sześć przechadzek po lesie fikcji, Kraków 1996, s. 21. 
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W sytuacji, gdy utwór stworzony podczas baśnioterapii zostanie rozpowszechniony 

w mediach, to użytkownicy mediów tradycyjnych i nowych mediów (szczególności 

mediów społecznościowych) są czytelnikami modelowymi.  

Reasumując, tytułowa wielowarstwowość dotyczy zarówno baśnioterapeuty, jak 

i bohatera literackiego, publiczności przynależących do obu warstw oraz dzieła.  

Komunikacyjna użyteczność arterapii, w tym także biblioterapii, stanowi niepod-

ważalną wartość docenioną przez praktyków oraz badaczy. W dalszej części pracy 

autorka postara się ukazać, w jaki sposób wiedza, doświadczenie oraz narzędzia, którymi 

dysponuje arteterapeuta, w szczególności zaś biblioterapeuta, mogą pomóc lekarzowi 

humaniście, a także poszerzyć komunikacyjnej kompetencje wszystkich uczestników 

dialogu. 

5. Wpływ medycyny narracyjnej na zwiększenie kompetencji 

komunikacyjnej pomiędzy personelem medycznym a pacjentami 

Zadaniem medycyny narracyjnej jest zwiększenie kompetencji komunikacyjnej 

personelu medycznego, a tym samym ułatwienie dialogu z pacjentem. David Morris 

podkreśla, że aby lekarz profesjonalnie działał słowami – sprawność językowa lekarza 

ma być częścią jego klinicznych kompetencji16
. Dopiero wówczas opowieść pacjenta 

stanie się źródłem informacji użytecznej w leczeniu. Jednocześnie zaangażowanie 

w opowieść pacjenta ma na celu pogłębienie empatii lekarza. Lekarz wrażliwy – lekarz 

humanista w narracji chorego odnajduje niezidentyfikowane wcześniej okoliczności 

choroby, albowiem, słuchając uważnie, odkrywa prawdę o jego życiu. Rozległa wiedza 

o chorym może być przydatnym źródłem informacji w przypadku leczenia niektórych 

schorzeń, w szczególności zaś tych, na które wpływ mają stres, przeżyte traumy, 

rodzinne obciążenia, etc.  

W literaturze przedmiotu zauważono, iż narracje chorych są różne, przykładowo 

narracja bezradności, kryzysu, nadziei i obrazują różnorodne postrzeganie choroby. 

Z perspektywy lekarza i powodzenia terapii ważne jest na przykład, czy pacjent ujmuje 

chorowanie w kategoriach walki, gry, czy raczej podróży, bycia w drodze – z tego 

mogą wynikać określone konsekwencje: postawa pacjenta wobec leczenia, jego 

nadzieja, motywacja do leczenia, itd.17
  

Lekarz humanista, poprzez otwartość na opowieść, ma szanse poszerzyć swoje 

medyczne kompetencje. Albowiem wyniszczone cierpieniem ciało nosi wnętrze, 

którego odkrycie i poznanie może przesądzić o zwycięstwie lub klęsce leczenia. Empatia 

i rozmowa stają się narzędziami koniecznymi do poznania człowieka zaszytego 

w dotkniętym chorobą organizmie.  

W takim rozumieniu leczenia biblioterapia może stanowić silne wsparcie dla medy-

cyny narracyjnej. Literackość w koncepcji medycyny narracyjnej pojawia się na etapie 

szkolenia, kiedy poprzez kontakt z utworami literackimi rozbudza się wrażliwość 

studentów na słowo, na wewnętrzną strukturę tekstu itd.
18

 Biblioterapeuta poprzez 

pomoc w doborze lektury może istotnie wspomóc ukształtować wartościowy dialog 

pomiędzy lekarzem a pacjentem.  

                                                                
16 Chojnacka-Kuraś M., Medycyna narracyjna z perspektywy lingwistyki i poetyki kognitywnej, [w:] 

Chojnacka-Kuraś M., red. naukowa, Medycyna narracyjna. Opowieści o…, dz. cyt., s. 80. 
17 Tamże, s. 87. 
18 Tenże, s. 88. 
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6. Wykorzystanie biblioterapii w medycynie narracyjnej. Model 

arteterapii narracyjnej 

Dla ślepca muzyka staje się pokarmem. Musi ją otrzymywać regularnie niczym 
jedzenie. (…) Muzyka została stworzona dla ludzi pozbawionych wzroku19. 

Rozważania nad medycyną narracyjną w kontekście biblioterapii stanowią wprowa-
dzenie do szerszej analizy obejmującej także pozostałe obszary arteterapii. Uznać 
zatem można, iż oto, poprzez wykorzystanie sztuki w dialogu z chorym, kształtuje się 
arteterapia narracyjna będąca istotnym wsparciem, zarówno teoretycznym, jak i prak-
tycznym, dla medycyny narracyjnej. 

Biblioterapeuta czerpie z literatury, co czyni go podobnym do lekarza humanisty, 
zwolennika medycyny narracyjnej. To właśnie szacunek dla opowieści łączy te dwa 
obszary. Inaczej dzieje się w przypadku pozostałych form sztuki. Albowiem ich 
różnorodność wymaga po pierwsze głębokiej refleksji, wnikliwej obserwacji chorego 
i empatii dla dokonania właściwego wyboru rodzaju aktywności twórczej, po drugie 
zaś przekonania, iż sztuka może wspomagać budowanie relacji z pacjentem. Wsparcie 
komunikacji lekarza z pacjentem nową formą wyrazu nie oznacza zaniechania inter-
pretacji dzieł literackich. Muzyka, malarstwo, rysunek czy teatr mogą stanowić dodat-
kowe narzędzie wzmacniania skuteczności medycyny narracyjnej. Oznacza to, iż słowną 
interpretację przeczytanej opowieści zastąpić lub uzupełnić może obraz, fotografia, 
spektakl czy melodia. Dobór rodzaju sztuki winien być rozważany z perspektywy 
rodzaju schorzenia, stanu i zainteresowań pacjenta czy choćby wieku. 

W książce Oliviera Sacksa, praktykującego lekarza, zatytułowanej „Muzykofilia. 
Opowieści o muzyce i mózgu” został opisany wpływ muzyki na osoby chore. Autor to 
bez wątpienia lekarz humanista, który sam podkreśla, iż, (…) przede wszystkim stara-
łem się słuchać moich pacjentów, wyobrażać sobie ich doświadczenia oraz wczuwać 
się w nie- i to właśnie stanowi zasadniczy trzon niniejszej książki20

. Przytoczona 
wypowiedź ukazuje istotę medycyny narracyjnej. Dodatkowo lekarz łączy opowieść 
o chorobie z doświadczeniem muzyki, co znów obrazuje to, co autorka nazwała 
arteterapią narracyjną.  

Co ciekawe sami pacjenci odkrywają swą artystyczną naturą. Niektórzy intuicyjnie 
uciekali w muzykę, o czym opowiedzieli profesorowi Sacksowi.  

Od wieku sześciu lat nieustannie bębniłem na chłodnicach samochodowych, aż 
rytm wylewał mi się z uszu. (…) Rytm i Tourette splotły się ze sobą od chwili, 
gdy odkryłem, że wybijanie rytmu na blacie stołu pozwala ukryć niekon-
trolowane podrygiwanie moich rąk, nóg i szyi.(…) Odkrycie to spowodowało, 
że mogłem pokierować moją niepohamowaną energią, porządkując ją 
i formując. (…) To „pozwolenie na eksplozję” pozwoliło mi czerpać 
z wielkiego zasobu dźwięków i fizycznych doznań, co sprawiło, że nareszcie 
wiedziałem, jakie jest moje przeznaczenie: zostanę człowiekiem rytmu21. 

W opisanym ujęciu lekarz humanista staje się pielgrzymem zmierzającym wraz 
z chorym do celu, jakim jest uzdrowienie cielesne i duchowe. Niekiedy wartością pozo-
staje sama podróż, w szczególności wówczas, gdy cel, choćby z uwagi na nieuleczal-
ność choroby, nie zostanie w pełni osiągnięty. 
                                                                
19 Lusseyran J., I było światło, [w:] Sacks O., Muzykofila. Opowieści o muzyce i mózgu, Wydawnictwo Zysk 

i Spółka, Poznań 2009, s. 194. 
20 Sacks O., Muzykofilia,…, dz. cyt., s. 15. 
21 Aldridge D., Rhythm Man, [w:] Sacks O., Muzykofilia…, dz. cyt., s. 263. 
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Rysunek 2. Model arteterapii narracyjnej22 

Zaproponowana przez autorkę pracy arteterapia narracyjna jest sugestią współpracy 

lekarza z terapeutą i ma na celu poszerzenie perspektywy medycyny narracyjnej. 

7. Biblioterapeuta jako doradca literacki lekarza humanisty 

W porostowym modelu baśnioterapeutycznym baśnioterapeuta pełni rolę autora 

modelowego. To przewodnik w toczącej się narracji. Inicjuje proces twórczy, a w dal-

szej części baśnioterapii go koordynuje. Odpowiada zarówno za strategię narracyjną, 

jak i instrukcje do dalszego działania. Sugeruje strukturę utworu i czuwa nad kształto-

waniem się spójnej całości.  

W medycynie narracyjnej zaś biblioterapeuta może stać się doradcą lekarza huma-

nisty bądź stanowić wsparcie terapeutyczne. Obie sytuacje komunikacyjne zostały 

zobrazowane na rysunku trzecim ukazującym schematy dialogu w medycynie 

narracyjnej.  

Wiedza biblioterapeuty jest wielce użyteczna dla stworzenia księgozbioru lekarza 

humanisty, personelu medycznego, studenta i pacjenta. Biblioterapeuta jest doradcą, 

wielce doświadczonym, empatycznym i wnikliwym. Potrafi opracować profesjonalny 

księgozbiór, jakże potrzebny specjalistom arteterapii, medycyny narracyjnej i wreszcie, 

zaproponowanej przez autorkę arteterapii narracyjnej.  

 

                                                                
22 Opracowanie własne. 
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Rysunek 3. Schematy dialogu w medycynie narracyjnej23 

8. Studia przypadków 

Interpretację studiów przypadków poprzedzają słowa autorki „Muminków”, które 

w dobitny sposób podkreślają znaczenie oraz moc literatury dziecięcej. W książce dla 

dzieci powinna być jakaś droga, na której autor się zatrzyma, a dziecko pójdzie dalej. 

Groźba lub wspaniałość na zawsze pozostawiona bez wyjaśnienia. Twarz nigdy 

niepokazana w całości. Pytania, na które odpowie dziecko, a nie pisarz. To, co tajem-

nicze, piękne, bezcenne, zaskakujące, oraz to, co intymne, oczywiście też musi tam być. 

I naturalnie ktoś okropnie malutki, najlepiej kosmaty, kto zmieści się w kieszeni. 

To zdumiewające, ile da się namącić, kiedy próbujemy wyjaśniać. A może baśniowe 

stworzenia nie powinny być wyjaśniane? W każdym razie nie przez kogoś, komu zbyt 

łatwo przychodzi opowiadanie bajek, ale dość trudno mu odnaleźć i przecisnąć się 

przez wąziuteńkie drzwi prowadzące do świata opowieści dzieciństwa24
. 

8.1. Warsztaty baśnioterapeutyczne z dziećmi dotkniętymi chorobą 

nowotworową, podopiecznymi Przylądka Nadziei 

Przylądek Nadziei jest wrocławską kliniką onkologii dziecięcej, w której co roku 

leczy się około dwóch tysięcy dzieci
25

.  

Warsztaty baśnioterapeutyczne przeprowadzone zostały w okresie Świąt Bożego 

Narodzenia w 2019 roku z kilkunastoma pacjentami w różnym wieku, w tym również 

przedszkolnym. Autorka przeczytała uczestnikom opisy swoich nieśmiertelnych boha-

                                                                
23 Opracowanie własne. 
24 Jansson T., Moomin Characters, 1961, [w:] Książki. Magazyn do czytania, luty 2021, nr 1 (46). 
25 https://naratunek.org/jak-pomaga-1/, [dostęp 07.10.2020]. 

https://naratunek.org/jak-pomaga-1/
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terów z opowieści leśnych, czyli: lotinek, dreptaków, skrzatów leśnych, skrzatów miej-

skich i kwiatonek, do których wykonali ilustracje. Wybór lektury był nieprzypadkowy, 

albowiem to właśnie malcy – nieśmiertelnicy mieli dodać sił malcom zmagającym się 

chorobą.  

 W tym przypadku bohater literacki stał się ważnym wsparciem dla baśnio-

terapeuty. Natomiast w arteterapii narracyjnej patronami dialogu będą jednocześnie 

baśnioterapeuta (w niektórych przypadkach także wspierający go bohater literacki) 

i lekarz humanista. Dwóch „czułych narratorów” pełni różne role. Otóż, pierwszy – 

baśnioterapeuta dokonuje wyboru baśni, zaś drugi – lekarz podejmuje się jej inter-

pretacji z dzieckiem. 

Tym, co dodatkowo czyni baśnioterapię niezwykle użytecznym wsparciem dla medy-

cyny narracyjnej, jest właściwe dla dzieci myślenie magiczne. Otóż w baśniach są 

istoty czarodziejskie, pośród których wskazać można: smoki, wróżki, skrzaty, czaro-

dziejów lub zaczarowane przedmioty. Dzieci zaś niczym pradawne ludy wierzą w owe 

niesamowitości. Właściwe oddziaływanie na dziecięcą wyobraźnię oraz wrażliwość 

pozwala objaśniać trudne kwestie odnoszące się do choroby, śmierci i cierpienia. Czyż 

nie to czynił Hans Christian Andersen? Trzeba wielkiej czułości, swoistej „słodyczy 

serca”, by przeniknąć do świata chorego dziecka.  

Dzieci często zastępują słowa obrazami, a pióro kredkami. Tak było także w Przy-

lądku Nadziei. Na niektórych ilustracjach uwiecznione zostały emocje targające ich 

twórcami. W miarę upływu czasu dzieci zaczynały opowiadać o swoim postrzeganiu 

choroby. Baśnioterapia zaczęła mimowolnie przenikać się z medycyną narracyjną. 

Nieśmiertelność baśniowych malców sprowokowała dyskusję o własnej śmiertelności, 

doświadczeniu choroby, jej wznowie i piętnie, jakie odciska na duszy małego pacjenta. 

Słowa, skrywane, ciążące, niezrozumiałe dla tych spoza kręgu cierpienia, uwolniły się 

pod wpływem kontaktu z bohaterem literackim. Przez krótką chwilę baśnioterapeuta 

uczestniczył w procesie mianowania skrzata czy lotinki na powiernika czy przyjaciela.  

Jakiś czas później na półce autorki pojawiła się laurka z podziękowaniem za wspólny, 

jakże krótki, czas. Kolorowe kwiatuszki obrazowały wdzięczność i być może wiele 

więcej. Albowiem obraz, słowo i dźwięk w dziecięcym świecie ma wiele zapomnianych 

przez dorosłych znaczeń.  

8.2. Studium przypadku – metaforyczne ujęcie przemijania w kontekście 

pandemii koronawirusa w oparciu o baśń Bałwanek na cały rok 

Przedstawiony przykład ma na celu ukazać, w jaki sposób baśń może pomóc zrozu-

mieć i oswoić dziecko ze śmiercią stanowiącą najboleśniejszą konsekwencję trwającej 

od 2020 roku światowej pandemii. 

Baśń „Bałwanek na cały rok” została napisana przez autorkę niniejszej pracy. To 

opowieść o przemijaniu i konieczności podporządkowania się prawom przyrody wyzna-

czającym porządek tego świata. Ania, siedmioletnia córka autorki, poprzez rozmowę 

z Wróżka Naturą, zostaje przygotowana na konfrontację z problematyką choroby 

i umierania. Topiący się bałwanek obrazuje odejście. Kula od wróżki zaś, niczym album 

z fotografiami, pomaga pielęgnować wspomnienie i pogodzić się z naturalnym biegiem 

rzeczy.  

Sama Wróżka Natura prezentuje bohatera literackiego, zobrazowanego w hiper-

tekstualnym modelu baśnioterapii, albowiem to ona prowadzi dialog z dziewczynką, 
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objaśnia i zarazem pociesza. Wróżka przemawia nie tylko do Ani, ale do każdego 

dziecka słuchającego opowieści. Tym samym staje się komunikacyjnym wsparciem dla 

baśnioterapeuty, jak również lekarza humanisty wiernego idei medycyny narracyjnej.  

W modelu arteterapii narracyjnej zaś role baśnioterapeuty oraz lekarza humanisty 

przenikają się. Ten narracyjny duet współtworzy literacko-medyczny dialog pomiędzy 

pacjentem i lekarzem. Dialog ów, właściwie prowadzony, staje się wreszcie osobistą 

opowieścią pacjenta. Albowiem to chory jest narratorem własnej choroby, wyrażającym 

swoje emocje przykładowo poprzez literaturę, obraz czy muzykę.  

Baśń „Bałwanek na cały rok” powstała, gdy Ania zachorowała na koronawirusa. 

Nieprzypadkowy jest zatem wątek przemijania, jakże mocno akcentowany w dobie 

pandemii. To Ania wymyśliła postać Wróżki Natury, przewodniczki w metaforycznej 

podróży bałwanka. Dziewczynka samodzielnie narysowała ilustracje obrazujące po-

zornie nierzeczywisty, chociaż jakże naturalny, cykl życia bałwanka.  

W tym przypadku proces tworzenia opowieści okazał się istotny nie tylko w twór-

czym kontekście, ale przede wszystkim w doświadczaniu i rozumieniu własnej choroby 

oraz choroby najbliższych członków rodziny. 

Lekarz pediatra, prowadzący Anię, przeczytał baśń i obejrzał ilustracje dziewczynki. 

Pani doktor, w przystępny i odnoszący się do tekstu sposób uzupełniła baśniotera-

peutyczny obraz choroby medyczną wiedzą. Tym samym baśń Bałwanek na cały rok 

stała się literackim tekstem ukazującym praktyczne wykorzystanie modelu arterapii 

narracyjnej.  

9. Andersen, czyli kilka słów o „czułym narratorze” i baśnioterapeucie 

mimo woli 

Jedna z dziewczynek zainteresowała mnie swoją piękną twarzą, szlachetną 
postacią; jest w niej jakaś melancholia, nie zna pewnie ani matki, ani ojca, 
żyje tu wyobcowana, samotna wśród gór Jury26

. 

Arteterapia narracyjna ma na celu udoskonalić dialog chorego z lekarzem. Ten 
ostatni zaś winien okazać szczególną wrażliwość i troskę niczym „czuły narrator”, 
o którym wspomniała Olga Tokarczuk w swym noblowskim wykładzie. Czułość jest tą 
najskromniejszą odmianą miłości. To ten rodzaj, który nie pojawia się w pismach ani 
w ewangeliach, nikt na nią nie przysięga, nikt się nie powołuje. Nie ma swoich 
emblematów ani symboli, nie prowadzi do zbrodni ani zazdrości.(…) Czułość jest 
spontaniczna i bezinteresowna27

. 
To czułość stanowi istotny pomost pomiędzy medycyną narracyjną i arterrapią. 

Terapia bez czułości jest skazana na niepowodzenie.  
Lekarzowi humaniście potrzeba tekstów napisanych przez czułych narratorów. 

W tym miejscu autorka chciałaby wskazać przykład wybitnego baśniopisarza, którego 
twórczość dotyka szeroko rozumianego cierpienia i przemijania w tak wyrazisty 
i poruszający sposób, iż winna znaleźć się w księgozbiorze każdego baśnioterapeuty 
i lekarza humanisty.  

Wcześniej jednak warto sięgnąć do dorobku naukowego Jeana Piaget’a, który przez 
blisko pięćdziesiąt lat tworzył teorie przedstawiające to, w jaki sposób dzieci myślą, 
rozumują i rozwiązują problemy. Badacza interesowało przede wszystkim zmienianie 

                                                                
26 Sochańska B. (red.), Andersen. Dzienniki 1825-1875, Poznań 2014, s. 69. 

27 Tokarczuk O., Czuły narrator, wykład noblowski 2019. 
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się myślenia dzieci oraz wewnętrzne reprezentacje rzeczywistości fizycznej w różnych 

stadiach rozwoju
28

. Magia to przekonanie dziecka, że relacje partycypacyjne mogą 

zmienić rzeczywistość. Stanowi przedsymboliczne stadium myślenia29
. Wyróżnione fazy 

magii: przez partycypację gestów i rzeczy (przeświadczenie, iż gest ma wpływ na 
zdarzenie), przez partycypację myśli i rzeczy (przekonanie, iż myśl, słowo, spojrzenie 
mogą zmieniać rzeczywistość, np. wypowiadanie zaklęć), przez partycypację substancji 
(użycie jednego ciała, by oddziaływać na drugie) oraz przez partycypację intencji 
(wiara, iż wola jednego ciała oddziałuje na drugie, np. nakazanie chmurom, by 
przestał padać deszcz) dowodzą intensywności myślenia magicznego u dziecka

30
. I to 

właśnie tak silna ufność w ingerencję magii w życie sprawia, iż baśń oraz bohater 
literacki mogą istotnie wspomóc dialog pomiędzy lekarzem a chorym dzieckiem.  

W teorii Jeana Piageta myślenie magiczne pojawia się w okresie myślenia przed-
operacyjnego (intuicyjnego) i przypada na wiek 3-7 lat. Utrzymanie się myślenia 
magicznego dłużej w pierwotnej formie świadczy o patologii i określane jest mianem 
przewlekłego myślenia magicznego. I chociaż w literaturze przedmiotu podkreśla się, 
iż taka percepcja rzeczywistości jest charakterystyczna dla dzieci, cywilizacji prymi-
tywnych, chorób psychicznych oraz nerwicy natręctw, to odpowiednio użyta może stać 
się ważnym narzędziem biblioterapii oraz medycyny narracyjnej. Albowiem cudowny 
świat baśni, w którym są zanurzone dzieci, to schronienie także dla niektórych pacjentów 
dorosłych. Myślenie magiczne pełni w tym wypadku funkcję mechanizmu redukującego 
lęk lub zwiększającego poczucie siły i możliwości wpływania na otaczającą 
rzeczywistość31

. 
Znoszącą bariery wieku i wykraczającą poza dzieciństwo siłę baśni znał bez wąt-

pienia Hans Christian Andersen, czuły narrator i baśnioterapeuta mimo woli. Albowiem 
nawet dorośli, którzy wiek myślenia magicznego mogą jedynie wspominać z rozrzew-
nieniem, wzruszają się, gdy jako rodzicie lub dziadkowie powracają do dziejów ołowia-
nego żołnierzyka czy brzydkiego kaczątka. Olga Tokarczuk zauważyła, To czułość 
sprawia, że imbryk zaczyna mówić. (…) Tęsknię do tamtego świata od imbryka32

. 
Dorosła podróż po świecie baśni różni się od tej dziecięcej, ale pozostaje równie istotna 
i odkrywcza. Albowiem to, co dziecko traktuje dosłownie, dorosły postrzega meta-
forycznie. Dlatego też odpowiednio dobrana baśń może stanowić narzędzie dialogu 
także z pacjentem dorosłym. Nie oznacza to wcale polemiki z perspektywą Jeana 
Piaget’a, ponieważ użycie baśni i odwołanie się do magii w sytuacji choroby wykracza 
poza postrzeganie i perspektywę małego, zdrowego czytelnika.  

10. Wnioski/Podsumowanie  

Arteterapia narracyjna to odpowiedź na fakt, iż choroba, w szczególności poważna 

lub przewlekła, obejmuje zarówno ciało, jak i wnętrze. Cierpienie wtapia się w chorego, 

staje się jego cząstką, przenika myśli i postrzeganie. Jednocześnie cierpienie bywa 

tajemnicą chorego lub tabu, w szczególności, gdy otoczenie lęka się o nim słuchać. 

                                                                
28 Gerrig R.J., Zimbardo P.G., (red. naukowa Materska M.), Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2006, s. 317. 
29 Piaget J., Jak sobie dziecko wyobraża świat, PWN, Warszawa 2006, s. 131. 
30 Tenże. 
31 Samochowiec A., Wojciechowski B., Samochowiec J., Rola myślenia magicznego w obronie przed lękiem, 

tom 1, nr 1, Via Medica 2004, s. 20, www.psychiatria.viamedica.pl, 11.05.2020 r. 
32 Tokarczuk O., Czuły …dz. cyt., 2019. 

http://www.psychiatria.viamedica.pl/
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Autorka widziała odwiedzających, którzy, pod wpływem własnego lęku przed kon-

frontacją z chorobą, uciekali w monolog o sprawach nieważnych, spoza rzeczywistości 

pacjenta. Ten ostatni zaś milczał, wyczuwając obawę przed poznaniem jego opowieści, 

a tym samym przed nim samym. Zaproponowany przez autorkę model dialogu ma być 

komunikacyjnym pomostem pomiędzy pacjentem a lekarzem. Pomostem, który 

pomaga niecielesnemu „ja” przejść nad chorobą.  

 To właśnie trwająca od blisko roku pandemia COVID-19 skłoniła autorkę do 

refleksji opartej na własnych zainteresowaniach naukowych. Dodatkowo kontakt 

z dziećmi zmagającymi się z chorobą nowotworową uświadomił znaczenie szczerej 

rozmowy wspomagającej zaangażowanie w proces leczenia.  

Gdzieś głęboko, uśpiona, drzemie w nas pamięć pandemii. Czarna śmierć, 

trąd, ospa, gruźlica, hiszpanka znaczyły historię człowieka. Dżuma, zwana też 

czarną śmiercią (…)objęła – jak płomień – miasto za miastem w Europie. 

(…)Pustoszały miasta i wsie. Na drogach tysiące ludzi parły przed siebie – 

w ucieczce. Po morzach jak widma krążyły opustoszałe statki z wymarłą załogą. 

Nie znano ratunku. (…) Aż nagle zaraza, dokonawszy spustoszeń, zaczęła 

cichnąć i jak tyle razy w przeszłości – zniknęła, pozostając tylko w pamięci 

tych, co przeżyli33
.  

Na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus znaleźć można ogólne wytyczne 

dotyczące pandemii COVID-19. Informacje odnoszą się między innymi do obowiązu-

jących zasad: bezpieczeństwa, kwarantanny, pomocy dla potrzebujących, podróżowania 

czy szczepień. Każda próba rzetelnego poinformowania i okiełznania chaosu panują-

cego od początku pandemii pomaga zwalczyć stres powodowany niewiedzą, niepew-

nością i lękiem. Pomimo to niszczycielska i śmiercionośna moc zarazy odciska piętno 

na psychice zarówno dorosłych, jak i dzieci. Albowiem nadchodzące jutro niesie ze 

sobą kolejne pytania dyktowane rodzącymi się wątpliwościami, a także nowe śmierci 

i zakażenia.  

Żyjące w czasach zarazy dzieci również poszukują odpowiedzi. Dlatego też autorka 

podjęła próbę objaśnienia dziecku aktualnej sytuacji z wykorzystaniem arteterapii 

(baśnioterapii oraz terapii rysunkiem) oraz arteterapii narracyjnej (dialogu o chorobie 

opartego na tekście literackim).  

Nieprzypadkowo przytoczona została postać Hansa Christiana Andersena, „czułego 

narratora”, który nie lękał się, z właściwą sobie wrażliwością, dotykać w swej twór-

czości problematyki przemijania i śmierci. Baśń będąca dziełem „czułego narratora” 

stanowi doskonały materiał literacki do rozmowy z chorym i strapionym dzieckiem. 

Rozmowy, którą winien prowadzić lekarz humanista, noszący w sobie czułość narra-

cyjną wiedzę pedagogiczną i medyczną zarazem, niczym Janusz Korczak, tyle że 

w XXI wieku.  

  

                                                                
33 Szczeklik A., Katharsis. O uzdrowicielskiej mocy nauki i sztuki, Kraków 2001, s. 118. 
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Rola baśnioterapii oraz arteterapii narracyjnej w procesie leczenia  

oraz w doświadczaniu choroby przez dziecko 

Streszczenie 

W artykule opisano ideę arteterapii narracyjnej. Autorka pracy zaproponowała pojęcie oraz model arteterapii 

narracyjnej, która to stanowić winna literacko-medyczne narzędzie komunikacji pacjenta z lekarzem.  

Zainteresowania naukowe oraz własna twórczość literacka skłoniły autorkę do napisania baśni „Bałwanek 

na cały rok”, która miała na celu wprowadzenie chorej na koronawirusa córki w problematykę przemijania. 

Jednoczesne doświadczenie choroby oraz lektura opowieści o topiącym się bałwanku pozwoliły objaśnić 

dziecku w przystępny sposób to, co było niezrozumiałe. Bałwanek nie został przedstawiony jako chory, 

albowiem dziewczynkę nurtowała przede wszystkim kwestia śmierci. Konfrontacja z chorobą dziecka, 

także wcześniejsza z pacjentami Przylądka Nadziei, uświadomiły autorce otwartość najmłodszych na 

dialog oraz potrzebę rozmowy. Aktywność artystyczno-literacka pozwoliła wyrazić emocje, które ilustrują 

nie tylko omawiany tekst, ale też własną opowieść dziecka. Opowieść, której powinien wsłuchać lekarz.  

Model arterapii narracyjnej to nowatorskie ujęcie komunikacji medycznej, wymagające dalszej analizy. 

Albowiem wciąż rodzą się nowe wątpliwości i istotne pytania, jak choćby to o odpowiedni dobór rodzaju 

sztuki do schorzenia. Jednocześnie istnieje obawa, iż próba uporządkowania aktywności twórczej wedle 

choroby nie jest możliwa w sytuacji arteterapii narracyjnej, kiedy to osobowość i wrażliwość pacjenta 

pomaga wskazać właściwe dlań artystyczne środki wyrazu. I to właśnie pojawiające się obiekcje stanowią 

przestrzeń dla pogłębionej refleksji nad doskonaleniem medycznej użyteczności arteterapii narracyjnej. 

Słowa kluczowe: Arterapia, baśnioterapia, medycyna narracyjna, arterapia narracyjna, pandemia 

Załącznik 

Bałwanek na cały rok 

Otóż opowieść o bałwanku to historia dość osobliwa, rzecz można nawet, iż niezwykła. To 

zaś oznacza, iż niedowiarki mogą weń powątpiewać, ale któż by się tym przejmował?  

Zacznijmy zatem od początku, czyli od chwili, gdy Ania zamarzyła o ulepieniu prawdzi-

wego, jak podkreślała, bałwana. Prawdziwego oznaczało takiego z marchewkowym nosem, 

oczkami z węgielków, garnkiem lub kapeluszem na głowie, rzędem guzików i rączkami z gałązek. 

Jednak śnieg nie sypał, a jeśli nawet poprószył, to i tak zaraz topniał.  

– Nigdy nie ulepię bałwanka – martwiła się dziewczynka. 

Aż tu nagle, pewnego ranka, świat wokół spowiła zachwycająca, śnieżna biel. Widok za 

oknem zdumiewał i wzruszał baśniowym pięknem. 

– Dziś wreszcie ulepię bałwana – cieszyła się Ania. 

Tamtego ranka brakło czasu na dokończenie śniadania, jak również podobnie nużące 

i nieciekawe sprawy. Po zjedzeniu kilku łyżek porannej owsianki, uzbrojona w bałwankowe 

akcesoria dziewczynka pospieszyła do ogrodu. Z trudem toczyła pierwszą kulę. Dopiero kiedy 

pojawił się pomocny kolega z sąsiedztwa, Ania mogła zająć się nadzorowaniem pracy budow-

niczego oraz ubraniem i przyozdobieniem bałwana. I tak oto powstał wymarzony bałwanek 

dziewczynki.  

Jednak zaledwie się pojawił, pojawiło się również zmartwienie.  

– Nie chcę, by się roztopił – powtarzała, co rusz podchodząc do okna i sprawdzając, czy 

bałwanek nadal pięknie się prezentuje.  

A on stał niezmieniony i przyglądał się światu. Czas płynął, mijały kolejne zimowe dni. 

Któregoś ranka słońce przygrzało i sople, rozwieszone przez mróz tu i ówdzie, zaczęły topnieć. 

Unoszący się w powietrzu zapach zwiastował nadejście wiosny. Bałwanek zmalał i zmizerniał.  

– To już koniec – rozpłakała się Ania. – Do wieczora na pewno się roztopi – to rzekłszy, 

pobiegła do ogrodu, by pożegnać swego śnieżnego przyjaciela.  

Pogrążona w smutku nie zauważyła czarodziejki, która pojawiła się równie niespodzianie 

jak pierwsza kępka przebiśniegów na trawniku.  

– Nie płacz, dziecinko – przemówiła łagodnie. 

Jej słowa przerwały zadumę Ani. Z zaciekawieniem spojrzała na baśniową nieznajomą.  
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– Kim jesteś pani? – zapytała. 

– Zwą mnie Wróżką Naturą. 

Dziewczynka przyjrzała się uważnie czarodziejce. Różdżka, stożkowy kapelusik z welonem 

i zwiewne szaty przypominały ilustracje z książek. Najciekawsza była jednak, sięgająca bosych 

stóp, peleryna z rozszerzonymi rękawami i obszernym kapturem. Uwagę dziewczynki zwróciły 

falbany. Pierwsza została utkana z wiosennych kwiatów oraz obszyta tasiemką ze złocistego 

piasku i muszelek. Drugą zdobiły barwne liście i oszroniony, biały niczym płatki śniegu brzeg. 

Ania wnet zrozumiała, że Wróżka Natura nosiła szatę utkaną ze wszystkich pór roku.  

– Czy nasze spotkanie jest przypadkowe? – zapytała dociekliwie. 

– Przybyłam, albowiem sprawiasz wrażenie wielce zasmuconej losem zimowego bałwanka 

– wyjaśniła czarodziejka. 

– To prawda – szepnęła Ania, spoglądając z czułością na przekrzywiony kapelusz na coraz 

mniejszej, bałwankowej głowie. 

– Przemijanie, Aniu, to odwieczne prawo natury – głos czarodziejki brzmiał poważnie, 

wręcz uroczyście. 

– Czy to oznacza, że bałwanek musi się roztopić? – zapytała cichutko Ania. 

– Tak – przytaknęła wróżka. – Każdy ma swój czas. Czas bałwanka dobiega końca.  

Po tych, rzec można ostatecznych słowach, zapadła cisza.  

– Wyobraź sobie tylko, jak dziwacznie wyglądałby twój bałwanek latem w ogrodzie – 

starała się żartować czarodziejka.  

Jednak próby rozweselenia dziewczynki okazały się daremne. Ania pozostała przygnębiona. 

Wówczas to wróżka wypowiedziała w myślach zaklęcie, a chwilę później sięgnęła do kieszeni 

peleryny.  

– Chciałabym ci coś ofiarować. Coś, co będzie ci przypominać nasze spotkanie. Mam także 

nadzieję, że złagodzi twój żal po bałwanku. 

Oczom Ani ukazała się piękna, szklana kula, w której wnętrzu stał bałwanek do złudzenia 

przypominający topniejącego ulubieńca dziewczynki. 

– Ależ to mój bałwanek! – zawołała uradowana. 
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– Oto i on – uśmiechnęła się wróżka. – Obserwuj go uważnie, a wnet odkryjesz jego 

tajemnicę. Jedynie bałwanek z kuli ma pewną umiejętność, która pozwala mu przetrwać 

niebałwankowe pory roku. Otóż dostosowuje się do okoliczności nawet wbrew samemu sobie. 

Czy to dobrze? – zapytała Anię. 

– Jeśli dzięki temu żyje – odpowiedziała. 

Nie poznała jednak zdania czarodziejki na ten temat. Albowiem Wróżka Natura zniknęła 

równie nagle, jak się pojawiła. 

 

Wkrótce Ania odkryła bałwankowy sekret. Bałwanek zmieniał się wraz z porami roku. 

Wiosną kule porastały kwiaty i obsiadały motyle. Latem tonął w owocach, jesienią zaś 

w liściach. Dopiero zimą przybierał swą dawną, pierwotną postać. I chociaż bałwanek trwał 

w kuli, to z biegiem lat Ania dorosła i zrozumiała, że każdy ma swój czas. 

Ważne, by go pięknie wykorzystać – dodawała z przekonaniem.  
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Aleksandra Majkowska
1
  

Motywy i postaci występujące w bajkach kaszubskich 

publikowanych na łamach „Gryfa” (1908-1912) 

1. Wstęp 

Przełomowym wydarzeniem w dziejach kaszubskojęzycznej literatury dla dzieci 

była publikacja bajek kaszubskich w pierwszej serii pisma „Gryf”
2
 w latach 1908-1912. 

Ich wydawanie zaczęło się już od pierwszego numeru, w którym został wyodrębniony 

dział „Z niepisanej literatury kaszubskiej”. Owe bajki od początku stały się ważnym 

elementem czasopisma:  

(...) zapisane w autentycznej kaszubszczyźnie, wraz z publicystyką i artykułami 

historycznymi oraz utworami współczesnej literatury kaszubskiej, stanowią 

o fundamentalnych i nieprzemijających wartościach „Gryfa”3. 

Autorzy (redaktorzy) tych utworów starali się docierać do ludowych gawędziarzy 

na całych Kaszubach i spisywać je według reguł tworzącej się i zmieniającej pisowni 

kaszubskiej
4
. Redaktorzy „Gryfa” docierali m.in. do Bojana (1 bajka), Brzeźna Szla-

checkiego (1), Foshuty (1), Gdyni (1), Gościcina (12), Karlikowa (1), Kornego (3), 

Mechowej (1), Osłonina (1), Piechowic (7), Prokowa (1), Pucka (2), Rotembarka (7), 

Studzienic (1), Swarzewskiej Kepy (4), Tyłowa (1), Warzna (1), Wejherowa (1), 

Zelewa (1). W przypadku 31 utworów nie udało się zlokalizować miejsca, z którego 

pochodzą
5
. Najczęściej nie jesteśmy w stanie ustalić nazwisk ani imion informatorów. 

Wyjątkami są bajki podane przez znanego działacza, poetę i pisarza kaszubskiego 

Franciszka Sędzickiego, którego teksty są podpisane literą „S”. Czasem redaktorzy 

                                                                
1 Akademia Pomorska w Słupsku. 
2 O piśmie „Gryf”, jego historii i znaczeniu dla rozwoju ruchu kaszubskiego zob. T. Cieślak, „Gryf” pismo 

dla spraw kaszubskich, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1963, t. 3, s. 170-190; 

K. Kamińska, „Gryf” wraz z dodatkiem „Gryf Kaszubski” (1908-1934). Bibliografia zawartości, Gdańskie 

Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 1961; W. Pepliński, Czasopiśmiennictwo kaszubskie w latach zaboru 

pruskiego. Aspekty programowe, publicystyczne i wydawnicze, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskliego, 

Gdańsk 2002, s. 93-193. Szerzej na temat znaczenia kaszubskich czasopism dla rozwoju literatury zob. Òd 

„Skôrbu” do „Stegnë”. 150 lat czasopiśmiennictwa kaszubskiego, praca monograficzna pod red. D. Kalino-

wskiego, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut 

Kaszubski, Wejherowo-Słupsk-Gdańsk 2017. 
3 Borzyszkowski J., Aleksander Majkowski a skarbiec bajek Kaszubów z „Gryfa”, [w:] Bajarz kaszubski. 

Bajki z „Gryfa” (1908-1912), przyg. do druku i wstępem opatrzył J. Borzyszkowski, Muzeum Piśmiennictwa 

i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Instytut Kaszuibski, Wejherowo-Gdańsk 2005, s. 5-13. 
4 Zob. tamże. Zmiany pisowni kaszubskiej w ciągu kilku lat wydawania pierwszej serii „Gryfa” są widoczne  

w bajkach. Początkowo używano tylko liter obecnych również w polskim alfabecie. W 1911 roku pojawiły 

się występujące do dzisiaj w kaszubskiej pisowni: ô oraz ě (to ostatnie jest obecnie oddawane jako ë), 

a następnie: ŭo (dzisiaj oddawane jako ò), ú (dzisiaj ù), é.  
5 Dane na podstawie: Kamińska K., „Gryf” wraz z dodatkiem „Gryf Kaszubski” (1908-1934)..., s. 52-55. 
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podają też informatora – np. trzy kobiety z goscëcciego młyna we wejrowsczim krézu – 

Heta, Jadwiga i „piéknô Francusza [Wojewscich]
6
. 

Bajki były poddawane redakcji, a niektóre z nich to „wręcz obszerne dzieła lite-

rackie”
7
. Poszczególne teksty różnią się długością i obok jednostronicowych opowia-

stek występują też znacznie dłuższe, wielowątkowe i mające nawet kilkunastu boha-

terów. Cały cykl jest uznawany przez badaczy literatury kaszubskiej za „kamień 

milowy” na drodze jej rozwoju: 

Bajki stanowią w „Gryfie” równocześnie dział oryginalnej prozy kaszubskiej, 

w której rozwoju wyznaczają ważny etap, prowadzący w przyszłość do 

szczytowego osiągnięcia w postaci znakomitej powieści Majkowskiego pt. 

„Żëcé i przigodë Remusa” (1938)8. 

Niektóre motywy i postaci pojawiające się w bajkach stały się inspiracją dla 

kaszubskich pisarzy, m.in. dla Hieronima Derdowskiego, Aleksandra Majkowskiego 

czy Jana Karnowskiego
9
.  

Przez długi czas bajki publikowane w „Gryfie” były stosunkowo niedostępne dla 

kaszubskich czytelników. Sytuację zmieniło wydanie w 2005 roku nakładem Instytutu 

Kaszubskiego i Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie 

wszystkich tych utworów w jednej publikacji książkowej
10

. Zostały one zeskanowane 

przez Annę Maciejewską i opublikowane w niezmienionej formie z nielicznymi przy-

pisami pod tytułem, jaki proponował na łamach „Gryfa” już w 1909 roku Jan Karno-

wski
11

. Taka forma wydania bajek jest doskonałym materiałem dla badaczy, zwłaszcza 

dla językoznawców, choć utrudnia odbiór tekstów „zwykłym” czytelnikom, którzy 

uczą się nowej pisowni kaszubskiej obowiązującej od 1996 roku. W niniejszej pracy 

wszystkie cytaty pochodzą z powyższej publikacji. 

Celem pracy jest analiza bajek publikowanych w „Gryfie” z perspektywy występu-

jących w nich motywów, w tym praw panujących w świecie przedstawionym, oraz 

typologia postaci pojawiających się w powyższych utworach. 

2. Chciwość i okrucieństwo w świecie „Bajarza kaszubskiego” 

Wśród bajek publikowanych w pierwszej serii „Gryfa” najczęściej powtarzającym 

się motywem jest walka z biedą i próba powiększenia swojego majątku. Poza utworami, 

których bohaterami są antropomorfizowane zwierzęta, kwestia to pojawia się w mniej-

szym lub większym stopniu we wszystkich utworach. Przykładowo dla polskiego żoł-

nierza („O żolmnierzu i żedze”) najważniejsze jest zdobycie nowej odzieży i trzosa; 

                                                                
6 Szerzej na ten temat w: Linkner T., Po lekturze „Bajarza kaszubskiego”, [w:] Bajki, legendy i podania 

kaszubskie – dawniej i dziś. Materiały pokonferencyjne, (red.) D.-V. Paždjerski, Nadbałtyckie Centrum 

Kultury, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Gdańsk-Wejherowo 2016, s. 9-30. 
7 Borzyszkowski J., Aleksander Majkowski a skarbiec bajek Kaszubów z „Gryfa”... 
8 Bukowski A., Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, literacki i kulturowy. Zarys monografii historycznej, 

Instytut Zachodni, Poznań 1950, s. 212. 
9 Zob. Kuik-Kalinowska A., Literackie pierwowzory kaszubskich bajek. Wprowadzenie do problematyki, [w:] 

Bajki, legendy i podania kaszubskie – dawniej i dziś. Materiały pokonferencyjne, (red.) D.-V. Paždjerski, 

Nadbałtyckie Centrum Kultury, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Gdańsk-

Wejherowo 2016, s. 71-84.  
10 Bajarz kaszubski. Bajki z „Gryfa” (1908-1912), przyg. do druku i wstępem opatrzył J. Borzyszkowski, 

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Instytut Kaszubski, Wejherowo-Gdańsk 2005. 
11 K.J.C., O dalszych zadaniach Gryfa, „Gryf” 4/1909, s. 121. 
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mądrzy bracia biją głupszego, gdy uświadomią sobie nędzę, w jakiej żyją („O głupym, 

co strachu nimnioł”); bogaty kupiec jest gotów do największej podłości, żeby nie 

dopuścić do małżeństwa swej córki z ubogim młodzieńcem („O niesprawiedlewyj 

godzenie”); bogaci naśmiewają się z biednych („O małpie i biednym szewcu”); ubodzy 

oszukują, żeby nie oddawać pożyczonych pieniędzy („O pożyszonym detku”), a nawet 

oddają swoje dusze diabłom, żeby poprawić sytuację materialną, bo lepi w piekle 

palëc, jak tu ŭod głodë zdechnac („Jak kaszëbskô białka djôbła ŭoszukała”). Karczmarze 

oszukują swoich klientów nie kierując się żadnymi względami moralnymi („O dobrym 

swiodku”), podobnie czynią handlarze, dla których liczy się tylko zysk („O lechym 

hańdlu i dobryj kobiece”), a piękne dziewczyny za wiele piniędzy i drodzich kamyszków 

i złotych rzeczy stają się posłuszne złym czarnoksiężnikom („O mordarzu czarowniku”). 

Nawet mocarze – Werwijdąb i Wewrócgórã – próbowali zabić swego przyjaciela, aby 

powiększyć majątek („Bojka o trzech mocarzach i ptochu Gryfie”). 

Bardzo niewiele w tych bajkach jest postaci wolnych od chciwości, niepożądających 

dóbr materialnych. Wśród nich jest ubogi leśniczy, który mając dziesięcioro dzieci 

przygarnia biednego sierotę, pomimo krytyki ze strony żony („O niesprawiedlewyj 

godzenie”). Niestety, ten dobry czyn niweczą okrutni synowie „lesnégò”, którzy naśmie-

wając się z nowego członka rodziny, przyczyniają się do jego potajemnego odejścia.  

W świecie omawianych bajek, gdzie bogactwo jest cnotą, często pojawia się też 

pochwała złodziejstwa. Pozytywnym bohaterem jest np. zbójca Czorlińsczi, który 

budzi podziw swoimi umiejętnościami okradania innych. Wśród jego dokonań jest 

m.in. zabranie żydowi kozy, worka z majątkiem i ubrania, oszukanie handlarza końmi, 

piekarza, rzeźnika i karczmarza oraz kradzież pieniędzy należących do króla. Za te 

uczynki nie spotyka go żadna kara, narrator przedstawia go niemal jako bohatera 

wartego naśladowania, a na zakończenie docenia go sam król: 

Wszetko mu będze darowany. Bo on je taci mądry chłop, że nicht jinszy nimo 

po mojij smierce królestwem moim rządzec, jak on. A za żonę jo mu dom moję 

jedyną córkę12. 

Podobne są losy bohatera utworu O srodzim złodzeju. Mieszkający z matką biedny 

młodzieniec opanował do perfekcji okradanie innych, czym wzbudzał szacunek, 

a ostatecznie uzyskał też wielkie bogactwo. 

Nie zawsze złodzieje zasługują na tak wspaniałą nagrodę, ale zazwyczaj ich zajęcie 

traktowane jest jak zwyczajne rzemiosło nieróżniące się niczym od innych zawodów  

(np. „O srodzim złodzeju”). W bajce „O trzech bracach” jeden z synów uciekających 

przed biedą z rodzinnego domu uczi sę za złodzeja. Kiedy wrócił do ojca, ten był z niego 

tak samo dumny jak z pozostałych dzieci – stolarza i myśliwego: Jak ojc to widzoł, to 

beł barzo kuntańt. A senowie swoją sztuką tyle zarobiele, że ju biede u nich znac 

niebeło13
. Na słowa pochwały i nagrodę („talarě i mnięso i wszětko”) zasłużył też 

organista okradający niemieckiego księdza i gbùra („O chytrym organisce i wieszczy 

gospodyni”). 

W bajkach publikowanych w „Gryfie” kradnie nawet św. Piotr, który schował pod 

pachę smaczny podarunek od pewnej gospodyni i próbował potajemnie zjeść go 

                                                                
12 Bojka o zbujcu Czorlińsczim, [w:] Bajarz..., s. 55-64. 
13 O trzech bracach, [w:] Bajarz..., s. 147-148. 
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podczas drogi („Z czego są grzěbě”). Na jego nieszczęście Pan Jezus zorientował się, 

że apostoł Go oszukał i sprawił, że jedzenie stało się niezwykle gorzkie. 

W dążeniu do poprawy swego losu są dopuszczalne właściwie wszystkie działania, 

czasami nawet morderstwo dzieci (np. „O parobku i panu, co sę gorzec nimniele”), ale 

szczególnie doceniany jest spryt (np. „Koza i jeż”, „Godka o torbie”, „O pannie, co po 

smierce na pokutę chodzeła"). Umiejętność wyprowadzenia w pole innych ludzi, 

w tym zupełnie niewinnych i przypadkowo spotkanych, w żaden sposób nieszkodzących 

bohaterom, budzi uznanie rodziny i społeczności. Z kolei człowiek, który pozwoli się 

oszukać i wskutek tego straci majątek, staje się pogardzany nawet przez najbliższych. 

Przykładowo, młodzieniec z bajki „Ŭo płôszczú, trąbie a miészkú”, który przez swoją 

łatwowierność stracił wartościowe magiczne przedmioty, ze wstydu i strachu chował 

się przed swoimi braćmi, póki nie naprawił swego błędu. Dopiero, gdy oszukał pewną 

księżniczkę i odzyskał swoje dobra, szed precz do swojich bratów14
. Na ogół brak 

sprytu i naiwność są przedmiotem kpin i osoby odznaczające się taką cechą doświad-

czają surowej kary. W świecie zwierząt często przekonuje się o tym wilk, który ufając 

swoim potencjalnym ofiarom traci pożywienie, a jednocześnie zostaje okaleczony 

i ledwie uchodzi z życiem („Wilk i jego podfrysztek”). Z kolei żyd, który okazał się 

mniej chytry od żołnierza, stracił majątek i został publicznie wykpiony oraz oskarżony 

o oszustwo („O żolmnierzu i żedze”). Wyjątkiem jest tu mężczyzna, który żył w biedzie, 

ale i wielkiej zgodzie ze swą żoną („O lechym hańdlu i dobryj kobiece”). Został 

wielokrotnie oszukany podczas handlu zwierzętami, ale pewien bogacz widząc, że jego 

„białka” zniosła to ze spokojem, podarował zgodnemu małżeństwu trzos z pieniędzmi. 

Takich przykładów nie ma jednak zbyt wiele w kaszubskich utworach dla dzieci 

publikowanych w „Gryfie”. 

Świat przedstawiony bajek, oprócz biedy i nieustannych starań o poprawę sytuacji 

materialnej, cechuje również niezwykła surowość, a nawet okrucieństwo. Najbardziej 

drastycznym przykładem jest utwór „O parobku i panu, co sę gorzec nimniele”. Jest to 

historia pewnego czarownika, który najmując parobków do pracy stawiał warunek, by 

się nigdy na niego nie zezłościli. Pierwszego opisanego w bajce człowieka udało mu 

się oszukać, a za karę wypędził go z gospodarstwa i dodatkowo obciął mu uszy (poz-

bawianie bohaterów różnych części ciała, np. oczu, nosa czy całej głowy często pojawia 

się w „Bajarzu”
15

). Drugi parobek nim zgodził się na pracę, postawił swój warunek – 

również czarownik nie może rozgniewać się na swego pomocnika pod groźbą obcięcia 

uszu i wygnania go z jego majątku. Aby osiągnąć swój cel, parobek pod nieobecność 

pana zabił jego wszystkie owce oraz psa i ugotował w kotle. Potem uśmiercił dzieci 

czarownika, następnie wepusceł jim wątpie i flaci16
, a na zakończenie podpalił zabudo-

wania gospodarcze. Kiedy pan wrócił, oczywiście rozgniewał się na parobka, więc ten 

obciął mu uszy i wypędził, a następnie zastrzelił jego żonę. Za te okrutne czyny spot-

kała go nagroda. Spalona w chlewie kobyła zmieniła się w piękną dziewczynę, z którą 

parobek się ożenił i odtąd dobrze mu się powodziło na gospodarstwie, które przejął po 

wygnanym czarowniku.  

Tego typu drastycznych przykładów i realistycznych opisów śmierci można w bajkach 

drukowanych w „Gryfie” odnaleźć wiele więcej. Przykładowo w bajce „Czymu zajk 
                                                                
14 Ŭo płôszczú, trąbie a miészkú, [w:] Bajarz..., s. 213-221. 
15 Np. O mocnym Karolku, [w:] Bajarz..., s. 106-119. 
16 O parobku i panu, co sę gorzec nimniele, [w:] Bajarz..., s. 163-166. 
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nie źre mięsa” wilk zabija konia rozrywając mu brzuch i wspólnie z lisem ćwiartuje 

jego mięso. Z kolei piękne panny, które nie rozpoznały w brudnym i oberwanym czło-

wieku pięknego i bogatego młodzieńca z zazdrości popełniły samobójstwo: ta pierszo 

z zozdrosce wzęła i sę powieseła, ta drugo sę utopieła, a ta trzeco sę nożem przebieła17
. 

Po śmierci też nie zaznały spokoju, bo ich dusze diabeł zabrał do piekła. Królowa, która 

próbowała zabić młodą dziewczynę, została za karę rozerwana przez konie („O złoto-

szklanny trumnie”), zbójców zagryzły psy, a młodemu parobkowi zmiażdżono dłonie 

za pomocą śrub („O dwanosce zbujcach i szesc psach”). Śmierć i cierpienie nie były 

w żaden sposób tematem tabu dla kaszubskich dzieci, które słuchały bajek publiko-

wanych w „Gryfie”, a tym bardziej dla czytających je dorosłych odbiorców. Zdaniem 

Tadeusz Linknera przyczyn tak wielu niesamowitych zdarzeń nasyconych hoorrorem 

należy szukać we wpływach utworów braci Grimm, w wieczornym czasie opowiadania 

bajek, a nawet w urozmaiconej topografii Kaszub, jaka zwłaszcza w nocy miała wpływ 

na wyobraźnię i mogło się wydawać, że za każdym krzakiem ktoś czyha18
. 

W świecie przedstawionym omawianych utworów często panuje zasada: „Za dobro 

płacą złem”. Jest ona obowiązująca zarówno w świecie przyrody, jak i w stosunkach 

międzyludzkich. Jedna z bajek jest wprost poświęcona tej kwestii. Jej bohater – męż-

czyzna wędrujący przez las – wysłuchując próśb węża, uwalnia go spod kamienia. 

Zamiast okazania wdzięczności, gad natychmiast próbuje go zabić, tłumacząc, że takie 

jest prawo rządzące światem. Mężczyzna nie zgadza się z jego zdaniem i szukając 

rozstrzygnięcia wędrują i rozmawiają z różnymi zwierzętami. Koń przyznał rację wężowi, 

przypominając, że za jego ciężką pracę ludzie odpłacili mu wygnaniem. Podobnie 

stwierdził stary kulawy pies. Kiedy dotarli do lisa, ten złożył propozycję mężczyźnie. 

Zaoferował wydanie korzystnego dla niego wyroku w zamian za gęś. W wyniku tej 

ugody wąż znów trafił pod kamień, a kiedy lis upomniał się o zapłatę, bohater bajki 

napuścił na niego psa, który zabił leśne zwierzę. Morał wydaje się być jednoznaczny 

i brzmi tak jak fragment tytułu tego utworu: za dobry złym płacą19
. Podobną wymowę 

mają fragmenty „Bojczi o trzech mocarzach i ptochu Gryfie”. Tytułowi siłacze po 

kolei pomagali starcowi, który zmarznięty i głodny wchodził do ich chaty, prosząc 

o pomoc. Kiedy już się ogrzał i najadł, „dżod” dusił mocarzy i ledwie żywych wrzucał 

do komina
20

. Odpłacanie złem za dobro często występuje też w rodzinach. W utworze 

„O dobrym i złym bracie”, młodszy z chłopców zgodził się oddać wszystkie swoje 

pieniądze na jedzenie, a w zamian starszy go oszukał, oślepił i zaprowadził pod szubie-

nicę, w odludne miejsce, gdzie nikt nie mógł go pomóc
21

. Podobny motyw pojawia się 

w „Ŭo złotym ptôchú”. Najmłodszy z braci uratował starszych członków rodziny 

skazanych na powieszenie. Rodzeństwo „odwdzięczyło” się mu kradzieżą i próbą 

utopienia go w studni
22

. Usiłowaniem zabójstwa skończyła się również bezinteresowna 

pomoc braciom dla bohaterów tekstów: „Ŭo ty żëwy wodze” oraz „Ŭo ty królewy 

w złotym ząmkú”.  

                                                                
17 O karcorzu, [w:] Bajarz..., s. 72-75. 
18 Linkner T., Po lekturze „Bajarza kaszubskiego”… 
19 Jak to za dobry złym płacą, [w:] Bajarz..., s. 44-46. 
20 Bojka o trzech mocarzach i ptochu Gryfie, [w:] Bajarz..., s. 81-87. 
21 O dobrym i złym bracie, [w:] Bajarz..., s. 95-98. 
22 Ŭo złotym ptôchú, [w:] Bajarz..., s. 194-199. 
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Podsumowując, należy podkreślić brutalność świata przedstawionego „Bajarza ka-

szubskiego”. Nie jest on w żaden sposób upiększony, a dobro często musi uznać wyż-

szość zła. Śmierć i cierpienie są prezentowane w sposób bardzo realistyczny, jakby bajki 

miały za zadanie przygotować dzieci na to, co nieuchronnie czeka ich w bliższej lub 

dalszej przyszłości. W walce o byt, w codziennych zmaganiach o przetrwanie w świecie, 

w jakim króluje bieda, nie ma miejsca na idealistyczne obrazy. Najmłodsi słuchacze 

i czytelnicy powinni od wczesnych lat być przygotowani na to, że może ich spotkać 

coś złego i muszą dawać sobie radę w trudnej rzeczywistości.  

Czytelnikami bajek publikowanych w „Gryfie” nie miały być jednak tylko dzieci, 

a zdaniem Aleksandra Majkowskiego głównymi odbiorcami tych utworów byli dorośli: 

Kaszubska bajka ani stylem, ani treścią nie zwraca się do dzieci. Nie jest przez 

to powiedziane, że świeży umysł dzieci jej chętnie nie pochłania, przeciwnie, 

ma ona dla nich, jak każda bajka, wielki urok. Tego uroku nie zmniejsza 

mądrość ludowa, z niej przemawiająca23. 

Bajki spisane przez redaktorów „Gryfa” uczą tego, że opłaca się być sprytnym,  

a w życiu należy pilnować przede wszystkim swoich spraw. W takim kontekście nie 

dziwi, że złodziejstwo nie różni się tu niczym od innych „rzemiosł”, a jedną z naj-

ważniejszych cnót jest dążenie do tego, aby mieć „pieniądzy jak gnoju”
24

. 

3. Kobiety, mężczyźni i istoty magiczne – postaci z „Bajarza 

kaszubskiego” 

W bajkach publikowanych w „Gryfie” prezentowany jest cały kalejdoskop postaci – 

od występujących w realnym świecie kobiet i mężczyzn, poprzez czarowników, istoty 

charakterystyczne dla kaszubskiej demonologii i mitologii oraz antropomorfizowane 

zwierzęta.  

Omawiając pierwszą z tych grup bohaterów, podzielimy ich ze względu na płeć  

i wiek, gdyż dość wyraźnie te dwie cechy determinują zachowanie i rolę osób wystę-

pujących w utworach. W wypadku kobiet
25

 można mówić o trzech rodzajach postaci: 

dziewczyny, kobiety i staruszki: 

Nazwy te, rzadko kiedy wzbogacone dodatkowym określeniem, nie są przy-

padkowe, bowiem zawierają w sobie komponenty sugerujące wiek bohaterki, 

jej status społeczny i rodzinny, a także zakres działań i poczynań w bajkowej 

przestrzeni. Nawet rodzaj używanych przez gawędziarzy epitetów odnoszących 

się do urody pań w różnym wieku już zawiera w sobie ocenę jakości, bowiem 

piękna może być tylko dziewczyna. O urodzie kobiety w wieku dojrzałym 

w ogóle nie ma mowy, natomiast starsza niewiasta może być co najwyżej 

brzydka26. 

                                                                
23 Majkowski A., Bajka kaszubska, „Teka Pomorska” nr 2, 1937, s. 43-45, Kujawsko-Pomorska Biblioteka  

Cyfrowa, https://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=77125.  
24 Ŭo trzech wędrowczykach, [w:] Bajarz..., s. 271-273. 
25 Najszersze opracowanie dotyczące obrazu kobiet w literaturze kaszubskiej to Kuik-Kalinowska A., 

Tatczëzna. Literackie przestrzenie Kaszub, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku 

Gdańsk-Słupsk 2011, s. 47-82 (rozdział „Kobiety Kaszub, Reprezentacje i kreacje”). 
26 Wróblewska V., Kobieta w ludowych bajkach ogólnopolskich i kaszubskich, „Wejherowski Rocznik 

Kulturalny”, t. 4, Wejherowo 2017, s. 124-128. 
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W „Bajarzu kaszubskim” młode dziewczyny rzeczywiście są zasadniczo kojarzone 

głównie z pięknem. Z powodu swej urody budzą czasami zazdrość prowadzącą do 

próby uśmiercenia („O złotoszklanny trumnie”) albo pożądanie mężczyzn chcących je 

zdobyć za wszelką cenę, często wbrew ich woli („O pannie, co po smierce na pokutę 

chodzeła”). Wychwalana i nagradzana jest ich pracowitość, która jest swoistym amu-

letem nawet przeciw mocom piekielnym
27

 oraz wierność (m.in. „Ŭo ty wiérny brutce”). 

Tej ostatniej cesze jest przeciwstawiana zdrada – np. męża lub brata – która kończy się 

karą, czasem nawet śmiercią dziewczyny („O mocnym Karolku”). Promowane są 

zatem zachowania akceptowane i pożądane w patriarchalnym systemie społecznym. 

Często podkreślona jest potrzeba opieki nad młodymi kobietami i ich zależność od 

innych, głównie mężczyzn. Księżniczki często są porywane przez zbójców, smoki lub 

inne potwory, bądź zostają bezwolnym przedmiotem ofert matrymonialnych swoich 

ojców. Pełnią funkcję swoistej nagrody (a nawet tylko dodatku do nagrody, jaką jest 

np. pół królestwa) dla śmiałków, którzy wykonają konkretne królewskie polecenia. 

Dziewczyny z biednych rodzin właściwie nie są w stanie samotnie egzystować, wy-

stępują w bajkach wspólnie z braćmi, narzeczonymi lub mężami.  

Kobiety dojrzałe są ukazywane przede wszystkim jako gospodynie troszczące się  

o gospodarstwa domowe. Co interesujące, to one rządzą rodzinnym budżetem i poza 

jednym wyjątkiem
28

, to one są sprawcami fizycznej przemocy w domach. Mężczyźni 

boją się ich, zwłaszcza gdy swoimi nieudanymi działaniami zmniejszają majątek lub 

zarabiają mniej, niż oczekują tego ich żony (np. „Gbur i sztudańcë”). Kobietom przy-

pisuje się też chciwość i żądzę bogactwa, która jest dla nich ważniejsza od dobrych 

międzyludzkich relacji. Przykładem może być utwór „Białci z kobiałci”, w którym 

siostra odmawia po świniobiciu kawałka kiełbasy swemu bratu, mimo tego, że on sam 

przy takiej okazji zawsze zapraszał ją do siebie na ucztę. Kobieta zdenerwowana 

prośbą gościa o jedzenie daje mu tylko kawałek słoniny i wysyła do piekła
29

. 

Często bohaterki „Bajarza kaszubskiego” są sprytniejsze od swoich mężów. 

W chwilach najcięższych prób nie tracą głowy i ratują mężczyzn z opresji („O pannie, 

co po smierce na pokutę chodzeła”). Dotyczy to nawet sporów z mocami piekielnymi 

(„Jak kaszëbskô białka djôbła ŭoszukała”). Zresztą kobieta jest w stanie nie tylko 

wyprowadzić diabła w pole, ale także go pobić („Ŭo djôble co z gdową béł żeniały”). 

Dojrzałe „białczi” bywają również niezwykle zazdrosne o urodę młodych dziewcząt, 

co prowadzi nieraz do tragedii zarówno dla ich rywalek, jak i ich samych („O złoto-

szklanny trummnie”), a w niektórych utworach – choć nie jest to częste – przypisuje 

się im plotkarstwo („Ŭo kóńcu swiata”) i zdolność do zdobycia każdej informacji, 

zwłaszcza od mężczyzn: To be jednak dzywnie muszało bec, żebe kobieta nimogła od 

mężczyzne wedobec jacij tajemnice30
. 

                                                                
27 A to jeno beło jij szczescy, że ona szła do robote, bo do tacich, co próżnują, djobeł mo więcyj prawa i on 

bełbe też tę kobietę dostoł, żebe ona nie beło do żódny robote szła. Chłop i djobeł, [w:] Bajarz kaszubski...,  

s. 167-170. 
28 Chodzi o młodą kobietę z: Godka o torbie, [w:] Bajarz kaszubski..., s. 92-93. Nie chciało się jej zajmować 

gospodarstwem, sprzątać, gotować, a więc pełnić roli typowej dla kobiet w świecie ludowych bajek. Mąż nie 

chciał jej bić, ale pod pretekstem czyszczenia tytułowej torby, uderzał też – niby przypadkowo – swoją żonę. 

Po trzech dniach kobieta stała się „przykładną” gospodynią, nie mając nawet świadomości, że była bitą.  
29 Białci z kobiałci. Bajarz kaszubski..., s. 99-105. 
30 O mocnym Karolku, [w:] Bajarz..., s. 106-119. 
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Osobną kategorię stanowią staruszki. Są one w „Bajarzu kaszubskim” symbolem 

mądrości, często mieszkają na odludziu, w lasach, gdzie przychodzą osoby potrzebujące 

porady („Ŭo piękny królowy”). Potrafią też okazać wdzięczność za pomoc („Ŭo 

płôszczú, trąbie a miészkú”), co jest wyjątkową cechą w świecie, gdzie generalnie 

rządzi prawo: „Za dobro płacą złem”. Okazanie im wzgardy i kpiny kończy się na ogół 

jakąś tragedią – np. zamianą w kamień, a okazanie życzliwości, nawet zwykłego zain-

teresowania, może oznaczać szczęście i bogactwo („Ŭo ty żëwy wodze”, „Ŭo ty 

królewy w złotym ząmkú”, „Ŭo kuńsztowny koszëly”).  

Nieco inną rolę mają w bajkach starzy mężczyźni. Co prawda oni również bywają 

źródłem wartościowych rad, ale najczęściej wciela się w ich postać Pan Jezus. Przy-

kładowo w bajce „O Bugdalu” zostaje on ojcem chrzestnym biednego chłopca,  

a w prezencie zostawia niezwykły dar – magicznego konika, który wielokrotnie uratuje 

z opresji tytułowego bohatera. Bardzo podobny motyw pojawia się w utworze 

„O cudowny piszczôłce”. Tutaj też Jezus pod postacią starego mężczyzny ofiarowuje 

głodnemu i zapłakanemu chłopcu magiczny przedmiot – tym razem jest to piszczałka 

spełniająca wszystkie życzenia.  

Młodsi mężczyźni są w „Bajarzu” przedstawiani bardzo różnie. Często zmuszeni 

biedą wędrują po świecie w poszukiwaniu lepszego życia, starają się dzięki sprytowi 

lub wrodzonej sile przeżyć w brutalnym świecie, pomagają innym ludziom (najczę-

ściej księżniczkom) lub zwierzętom, a czasem kradnąc i mordując walczą o przetrwanie, 

szacunek lub bogactwo. Co istotne, to właśnie młodzi mężczyźni są w zdecydowanej 

większości głównymi bohaterami kaszubskich bajek publikowanych w „Gryfie”
31

.  

Wśród męskich bohaterów pojawiają się grupy społeczne czy zawodowe nietypowe 

dla utworów dla dzieci. Jedną z nich są studenci. Charakterystyczna jest dla nich skłon-

ność do żartów, pijaństwa i zabawy, poszukiwanie lekkiego i przyjemnego życia 

(„O niesprawiedlewyj godzenie”, „O trzech sztudantach”, „Gbur i sztudańcë”). Sto-

sunkowo rzadko występują w bajkach księża katoliccy, którzy są przedstawiani jako 

postaci pozytywne, zdolne do przebaczenia i dzielenia się majątkiem z ubogimi 

(„O małpie i biednym szewcu”). Z kolei „niemieccy księża”, czyli pastorzy, są stawiani 

na ogół w negatywnym świetle. Przypisuje się im chciwość, pogardę wobec innych 

ludzi, a nawet współudział w zbójeckich napadach („O srodzim złodzeju, Bojka o zbujcu 

Czorlińsczim”).  

Obok zwyczajnych ludzi w omawianych utworach pojawiają się czarownicy, którzy 

wykorzystują swoje zdolności najczęściej do czynienia zła („O czornoksężniku”, 

„O mordarzu czarowniku”, „Jak jednygo zekutnika djobeł porwoł”). Są oni okrutni, 

krzywdzenie innych sprawia im radość. Można jednak ich pokonać dzięki sprytowi, 

czasem kosztem okazania większego okrucieństwa niż oni („O parobku i panu, co sę 

gorzec nimniele”). Należy podkreślić, że sami czarodzieje występują rzadko w bajkach, 

za to bardzo często pojawiają się w nich magiczne przedmioty. Niektóre z nich są popu-

larne w wielu bajkach na całym świecie, a zwłaszcza w europejskim kręgu kulturowym: 

koszula zapewniająca niewidzialność („Ŭo ŭobodzim dachlóniku a tym chcëwym 

sąsadze”), magiczna torba, kij i młynek („Jak to jednygo króla weszekowało”), płaszcz, 

trąba i worek („Ŭo płôszczú, trąbie a miészkú”), baran sypiący złotem czy obrus, na 

                                                                
31 O obrazie mężczyzn w literaturze kaszubskiej zob. Kuik-Kalinowska A., Tatczëzna..., s. 85-114 (rozdział 

„Między dumą a rezygnacją. Literackie opisy mężczyzn Kaszub”). 
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jakim samo pojawia się jedzenie i picie („Białci z kobiałci”). Oprócz tego w „Bajarzu 

kaszubskim” przywoływane są mniej popularne przedmioty, jak konik drewniany, 

który zmienia się w prawdziwego wierzchowca mającego wielką magiczną moc 

(„O Bugdalu”) czy niezwykłe kleje („O dwanosce zbujcach i szesc psach”, „O mocnym 

Karolku”). Szczególne właściwości magiczne ma piszczałka, jaka odwraca złe czary, 

przywracając ludzką postać zaklętym kamieniom („O niesprawiedlewyj godzenie”), 

przywołuje zwierzęta zdolne pomóc w trudnej sytuacji („O mocnym Karolku”, 

„O dwanosce zbujcach i szesc psach”), a niekiedy potrafi spełniać wszelkie życzenia 

swego właściciela („O cudowny piszczôłce”). 

Stosunkowo rzadko występują w „Bajarzu” postaci znane z demonologii i mitologii 

kaszubskiej. Tylko w dwóch utworach pojawiają się krôsniãta („Ŭo szczescu knôpica”, 

„Ŭo kowôlu, krôwcu a strzelcu”). W pierwszym z nich spełniają pozytywną funkcję, 

pomagając biednemu chłopcu dzięki zamianie końskiego łajna w złoto, a w drugim 

krosniôk próbuje szkodzić ludziom, a ostatecznie zostaje przez nich pokonany i zmu-

szony do pomocy
32

. Rzadkie występowanie tych postaci w kaszubskich utworach dla 

dzieci nie jest czymś wyjątkowym: 

(...) krasnoludki, karzełki, gnomy, skrzaty, koboldy, ubożęta (regionalne 

krośnięta) rzadko pojawiają się w kaszubskich baśniach dla dzieci33. 

W najnowszej literaturze dla dzieci ta sytuacja uległa zmianie i krôsniãta stały się 

stałym elementem twórczości pisarzy dla dzieci. W „Bajarzu” nie pojawiają się też 

stolemy (choć występują mocarze mający niektóre ich cechy – zwłaszcza siłę), co jest 

nietypowym zjawiskiem w kaszubskiej twórczości dla najmłodszych
34

. W jednej 

z bajek występuje Gryf, mityczny półlew-półorzeł, który jest jednym z głównych sym-

boli Kaszub i został przedstawiony jako zwierzę pomagające w potrzebie jednemu 

z bohaterów – Muzalfowi („Bojka o trzech mocarzach i ptochu Gryfie”). 

4. Podsumowanie 

Reasumując, należy zaznaczyć, że często o cechach bohaterów bajek decyduje ich 

wiek lub płeć. Swoisty przydział do określonych ról jest widoczny zwłaszcza w przy-

padku kobiet. Głównymi protagonistami są przede wszystkim młodzi mężczyźni i to 

z ich perspektywy ukazywany jest świat przedstawiony. Stosunkowo rzadko pojawiają 

się postaci znane z mitologii i demonologii, a sama magia występuje w „Bajarzu” 

głównie za sprawą czarodziejskich przedmiotów, spośród których szczególną rolę 

odgrywa piszczałka. 

  

                                                                
32 O krôsniãtach w bajkach kaszubskich zob. Wróblewska V., Bajka ludowa na Kaszubach, [w:] Słownik 

polskiej bajki ludowej, red. V. Wróblewska, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2019, https://bajka.umk.pl/ 

slownik/lista-hasel/haslo/?id=267.  
33 Skotnicka G., Baśnie, podania i legendy kaszubskie w zbiorach dla dzieci, [w:] Materiały ogólnopolskiej 

sesji naukowej pt. „Świat bajek, baśni i legend kaszubskich” (7-8 VI 1976), red. Bolduan T., Kamiński E., 

Makowska K., Jasnowska M., Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Wejherowo 1979, 

s. 96-122. 
34 Zob. tamże. 
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Motywy i postaci występujące w bajkach kaszubskich publikowanych na łamach 

„Gryfa” (1908-1912) 

Streszczenie 

W niniejszym artykule zostały zaprezentowane typy postaci oraz istotne cechy świata prezentowanego 

w bajkach kaszubskich publikowanych w piśmie „Gryf” w latach 1908-1912, a wydanych prawie sto lat 

później w jednej publikacji (Bajarz kaszubski, Gdańsk-Wejherowo 2005).  

Najczęściej powtarzającym się motywem tych utworów jest walka z biedą i próba powiększenia majątku. 

Bogactwo jest tu cnotą, a na pochwałę zasługują złodzieje i zbójcy. W dążeniu do poprawy swej sytuacji 

materialnej są dopuszczalne wszystkie działania, a szczególnie doceniany jest spryt.  

Świat przedstawiony bajek cechuje również niezwykła surowość i okrucieństwo, a śmierć i cierpienie są 

prezentowane w sposób bardzo realistyczny.  

W bajkach publikowanych w „Gryfie” przewija się cały kalejdoskop osób, zwierząt i mitycznych stworzeń. 

W wypadku kobiet można mówić o trzech rodzajach postaci, w zależności od wieku. Młode dziewczyny są 

kojarzone głównie z pięknem. Wychwalana i nagradzana jest ich pracowitość oraz wierność. Kobiety doj-

rzałe są ukazywane przede wszystkim jako gospodynie, które rządzą domem, finansami oraz swoimi 

mężami. Osobną kategorię stanowią staruszki będące symbolem mądrości.  

Głównymi protagonistami są przede wszystkim młodzi mężczyźni. Wśród nich pojawiają się grupy spo-

łeczne czy zawodowe nietypowe dla utworów dla dzieci. Jedną z nich są studenci, dla których charakte-

rystyczna jest skłonność do żartów, pijaństwa i zabawy. Inną grupę stanowią księża katoliccy, przedsta-

wiani jako postaci zdolne do przebaczenia. Z kolei „niemieccy księża”, czyli pastorzy, są stawiani na ogół 

w negatywnym świetle.  

Stosunkowo rzadko występują w „Bajarzu” postaci znane z demonologii i mitologii kaszubskiej, jak 

„krôsniãta”, „stolemë” czy gryfy.  

Publikacja bajek w piśmie „Gryf” była przełomowym wydarzeniem w dziejach kaszubskojęzycznej litera-

tury dla dzieci i pojawiające się w nich motywy oraz typy postaci stały się swoistym wzorcem dla wielu 

późniejszych kaszubskich pisarzy i poetów.  

Słowa kluczowe: bajki, Kaszuby, literatura kaszubska, „Gryf”  
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Motyw choroby i śmierci w europejskiej baśni ludowej  

1. Wstęp  

Na początku chciałbym wyjaśnić – czy też usprawiedliwić – używaną przeze mnie 

terminologię. Czym się kierowałem, decydując się na określenie „baśń”, nie zaś „bajka” 

ludowa?  

Julian Krzyżanowski miał niewątpliwie słuszność, twierdząc w pierwszej polskiej 

monografii prozy bajkowej, iż wyraz „baśń” jest „mało żywotny”, gdyż nie narzuca 

oczywistego związku z bajaniem, nie ma zdrobnień i zgrubień, jak bajeczka, bajda czy 

bajęda2
. Konsekwentnie podążając tym tropem, autor traktuje pojęcie bajki jako 

odpowiednik niemieckiej „Volksmärchen”, angielskiej „popular tale” czy rosyjskiego 

określenia „narodnaja skazka” oraz używa go jako pojęcia nadrzędnego, obejmującego 

wszystkie opowiadania ludowe, spisane z ust bajarzy i bajarek wiejskich, posiadające 

dwie cechy swoiste, charakter bajaniowy i charakter tradycyjny3
.  

Problem tkwi jednak w tym, że rozumiana w ten sposób bajka istnieje wyłącznie 

w sferze podania ustnego. Przeniesiona na papier, nieuchronnie spotyka się z szeregiem 

modyfikacji o podłożu nie tylko literackim, ale także społecznym, kulturowym, a czasem 

nawet politycznym. Słowem, zapisana bajka ludowa siłą rzeczy staje się tworem od-

miennym od jej pierwotnego wcielenia. Jak wykazały późniejsze badania, najszczersze 

intencje zachowania bajki tradycyjnej w nienaruszonej formie – na przykład w przy-

padku „Baśni Braci Grimm” (zauważmy: baśni) – ulegały w trakcie literackiego 

opracowywania mniej lub bardziej znaczącym zmianom (dokonywanym przeważnie 

przez Wilhelma Grimma).
4
 Dlatego obstaję przy użyciu terminu „baśń ludowa” wobec 

tekstów baśniowych pochodzących z anonimowych źródeł kultury ludowej bądź trady-

cyjnej, a następnie opracowanych przez autorów/redaktorów tego typu zbiorów. Termin 

„baśń artystyczna” będzie wówczas zarezerwowany dla tekstów autorskich, napisanych 

w konwencji baśniowej, a opierających się albo o znane schematy fabularne, albo 

o całkowicie oryginalne, dotąd niespotykane treści. Z kolei wyraz „bajka” – tak, jak 

zaznaczyłem wyżej – proponowałbym zachować dla kultury ustnej, używając go także 

jako synonimu do rymowanej przypowieści (bajki Ezopa, La Fontaine’a, Kryłowa).  

Przechodząc do tematyki niniejszego artykułu, należy przede wszystkim podkreślić, 

iż baśń ludowa, od swego zarania związana z ludzkim życiem5
, niemniej ściśle 

powiązana jest także z ludzką śmiertelnością. Kojarząca się w świadomości 

                                                                
1 andriejkotin@gmail.com, Instytut Filologii Germański, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Zielonogórski. 
2 Krzyżanowski J., W świecie bajki ludowej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980, s. 31. 
3 Tamże. 
4 Por. Hampf H., Die Märchen der Brüder Grimm: Von der handschriftlichen Urfassung zur Textgestalt der 

Buchmärchen, [w:] Kürschner Wilfried, Papp Edgar (wyd.), Jacob und Wilhelm Grimm. 

Fachwissenschaftliche und fachdidaktische Beiträge zur Werk- und Wirkungsgeschichte, Verlag Günter 

Runge, Cloppenburg 1989, s. 9-27, tu: s. 24-25. 
5 Kostecka W., „Przygody Sindbada Żeglarza” Bolesława Leśmiana. Przygoda jako metafora doświadczania 

świata, [w:] Kostecka W., Skowera, M., W kręgu baśni i fantastyki. Studia o literaturze dziecięcej 

i młodzieżowej, SBP, Warszawa 2017, s. 15-33; tu: s. 15. 
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przeciętnego odbiorcy głównie z cudownością, magią czy mówiącymi zwierzętami, 

baśń tradycyjna bynajmniej nie ucieka przed najbardziej dramatycznymi aspektami 

egzystencjalnymi. Aspekty te są jednakże traktowane w baśniach w sposób niezwykle 

specyficzny, różniący się zdecydowanie od narracji typowej dla innych form epickich: 

takich, jak chociażby nowela czy powieść. Tworząc nieco uproszczoną typologię baśnio-

wej konfrontacji ze śmiercią, można wyróżnić następujące rodzaje funkcjonowania 

wątków choroby i śmierci w europejskich baśniach ludowych: 

 choroba i śmierć jako kara za popełniony zły uczynek; 

 choroba i śmierć jako zjawiska naturalne, które powinno się zrozumieć i zaak-

ceptować; 

 śmierć jako przejście z życia doczesnego do wieczności/zaświatów; 

 i wreszcie: śmierć jako przeciwnik, wróg osobisty, z którym człowiek podejmuje 

nierówną, lecz niekiedy skuteczną walkę (w tym przypadku mamy zwykle do 

czynienia z uosobieniem, personalizacją śmierci). 

Tak więc pierwszy typ baśni nie zajmuje się właściwie problematyką cierpienia 

i przemijania, ograniczając je wyłącznie do nieuniknionych konsekwencji nieprawego 

zachowania. Dlatego niniejsza analiza skupia się głównie na pozostałych trzech rodzajach 

tekstów, w których śmierć i choroba stanowią centralny motyw bądź temat opowieści. 

2. Zrozumieć śmierć – „Śmiertelna koszulka” (Das Totenhemdchen) 

braci Grimm i „Dzbaneczek pełen łez” (Das Thränenkrüglein) Ludwiga 

Bechsteina 

Jak trafnie ujmuje to Jolanta Ługowska: Osobliwość baśni jako gatunku czy […] 

jako określonego typu twórczości, rozpoznawalnego niemal intuicyjnie polega między 

innymi na tym, że towarzyszyła ona zarówno „dzieciństwu ludzkości” […], jak 

i dzieciństwu niemal każdego indywidualnego człowieka […]6
. Mimo to potoczny 

stereotyp, jakoby wszystkie baśnie ludowe skierowane były pierwotnie do dzieci, 

można podważyć na wielu przykładach, a jednym z najbardziej wyraźnych jest 

„Śmiertelna koszulka”, która znalazła się w „Baśniach Braci Grimm”
7
, a także ukazała 

się w roku 1845 pod tytułem „Das Thränenkrüglein” („Dzbaneczek pełen łez”) w zbiorze 

Ludwiga Bechsteina „Märchenbuch”
8
. Oba teksty traktują o matce, która traci swoje 

jedyne dziecko (u Grimmów jest to siedmioletni chłopczyk
9
, u Bechsteina wiek i płeć 

dziecka nie zostają podane
10

), kochane przez matkę „nade wszystko w świecie”
11

. 

W wersji Bechsteina mówi się wręcz, iż kobieta nie mogła bez tego dziecka – tłumacząc 

dosłownie – ani żyć, ani być (konnte ohne das Kind weder leben noch sein12
). To przy-

wiązanie do ukochanej istoty, jakkolwiek naturalne i zrozumiałe, jest w kontekście baśni 

bardzo istotne, ponieważ ostatecznie staje się właśnie tym, co należy przezwyciężyć. 
                                                                
6 Ługowska J., Bajka jako wprowadzenie do myślenia aksjologicznego, [w:] Łeszczyński G., Kulturowe 

konteksty baśni. Tom 2. W poszukiwaniu straconego królestwa, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Poznań 

2006, s. 27-41; tu: s. 28. 
7 Grimm J./Grimm W., Baśnie Braci Grimm, tomy pierwszy i drugi, przeł. Emilia Bielicka i Marceli 

Tarnowski, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1982. 
8 Bechstein L., Märchenbuch, Verlag von Georg Wigand, Leipzig. 
9 Por. Grimm, Baśnie Braci Grimm, tom drugi, s. 38. 
10 Por. Bechstein, Märchenbuch, s. 101. 
11 Grimm, Baśnie Braci Grimm, tom drugi, s. 38. 
12 Bechstein, Märchenbuch, s. 101. 
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Otóż dziecko rozchorowuje się i umiera. U Bechsteina jest mowa o wielkiej epidemii, 

która dopadała wówczas akurat dzieci (eine große Krankheit, die wütete unter den 

Kindern13
). U Grimmów natomiast stwierdza się po prostu – nieco bardziej poucza-

jąco, a zarazem pocieszająco – że chłopczyk zachorował nagle i Pan Bóg zabrał go do 

siebie14
. W obu wersjach matkę ogarnia skrajna rozpacz: nie może jeść ani pić, woła 

nieustannie za zmarłym dzieckiem oraz płacze bez przerwy „dzień i noc”
15

. Bechstein 

podkreśla, iż kobieta wypłakała wszystkie łzy, stała się blada z bólu i niemal traciła 

przytomność (thränenmüde und schmerzensmatt bis zur Ohnmacht16
). I oto nagle, 

znajdując się już na granicy załamania, matka widzi ducha swego dziecka, który 

objawia się jej – u Bechsteina – trzymając w ręku dzbaneczek pełen łez, który dostało 

od anioła żałoby (der Engel der Trauer17
). W tekście Grimmów chłopiec przychodzi 

do matki „w białej koszulce śmiertelnej, w której złożono go do trumny”
18

. Zarówno 

w jednym, jak i w drugim przypadku dziecko prosi matkę, by przestała tyle płakać, 

ponieważ jej żałoba zakłóca jego spokój na tamtym świecie: […] nie mogę zasnąć 

w trumnie; łzy twoje padają na moją koszulkę i tak mi ciągle mokro19
. Bracia Grimm 

używają wprawdzie sformułowania nie mogę zasnąć w grobie20
, ale Bechstein dodaje: 

ani dostąpić błogości w niebie (keine Seligkeit im Himmel21
). Ponadto opisuje życie 

pośmiertne zmarłego dziecka bardziej szczegółowo, wspominając na przykład o zaba-

wach z aniołami (Engels ind seine Gespielen22
). Zakończenie baśni jest natomiast 

identyczne. U Grimmów matka przeraziła się bardzo, gdy to usłyszała, i odtąd już nie 

płakała23
. U Bechsteina kobieta również zaprzestaje płakania, aby nie zakłócać spokoju 

i rajskiej radości małego nieboszczyka (um des Kindes Grabesruhe und Himmelsfrieden 

nicht zu stören24
).  

Stawiając wobec tego pytanie o przesłanie baśni, należy jednocześnie zapytać, do 
kogo zostaje ono skierowane. Odpowiedź jest oczywista: dydaktyka tej historii odnosi 
się do osoby dorosłej, która nie umie pogodzić się z przedwczesną śmiercią dziecka. 
Używając języka współczesnej psychologii, można by powiedzieć, że czteroetapowy 
zarys żałoby po odejściu bliskiej osoby zostaje tu skrócony do dwóch podstawowych 
faz: rozpaczy i akceptacji. Dochodzi oczywiście aspekt religijny, czy też metafizyczny, 
i to w bardzo interesującym ujęciu: matka powinna pogodzić się ze stratą nie dlatego, 
aby znów mogła prowadzić beztroskie lub przynajmniej normalne życie, tylko ze 
względu na nieżyjące już dziecko – jako że życie człowieka nie kończy się wraz ze 
śmiercią ciała. Więź pomiędzy matką a dzieckiem pozostaje także po odejściu tego 
ostatniego. Co więcej, matczyny smutek rzuca cień na radość i szczęście, jakie odczuwa 
jej dziecko w raju. Objawienie ducha dziecka ma zatem na celu niepotwierdzenie 

                                                                
13 Tamże.  
14 Grimm, Baśnie Braci Grimm, tom drugi, s. 38. 
15 Tamże. 
16 Bechstein, Märchenbuch, s. 102. 
17 Tamże. 
18 Grimm, Baśnie Braci Grimm, tom drugi, s. 38. 
19 Tamże. 
20 Tamże. 
21 Bechstein, Märchenbuch, s. 102. 
22 Tamże. 
23 Grimm, Baśnie Braci Grimm, tom drugi, s. 38. 
24 Bechstein, Märchenbuch, s. 102. 
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pospolitej myśli, że „trzeba żyć dalej”, lecz wzmocnienie wiary rozpaczającej kobiety 
w życie wieczne. Śmierć i choroba pozostają przy tym naturalnymi elementami ludz-
kiej egzystencji, które, owszem, wywołują w człowieku strach i sprzeciw, nie powinny 
jednakże – wedle puenty obu wersji tej baśni – prowadzić do totalnej rozpaczy i rezy-
gnacji, nawet w przypadku tak ekstremalnym, jak śmierć jedynego dziecka. Cytując 
Aleksandrę Mojkowską (która powołuje się na renomowanego niemieckiego bajko-
znawcę Maxa Lüthiego): Bajka przede wszystkim unaocznia pewne prawidłowości 
w dokonywaniu się życiowych procesów w ogólności25

. 

3. Uszanować śmierć – „Wysłannicy śmierci” braci Grimm 

W podobny sposób powyższy wątek przedstawia się w baśni braci Grimm „Wy-
słannicy śmierci”, aczkolwiek śmierć jest tu jedną z postaci tekstu – nadprzyrodzoną, 
ale jednak osobą. W dodatku wcale nie okazuje się tak wszechmocna, jak to się dzieje 
zazwyczaj. Tuż na początku baśni dochodzi bowiem do konfliktu pomiędzy Śmiercią, 
która wędruje sobie po świecie, a pewnym olbrzymem, który nie chce przepuścić jej 
dalej. Oburzona Śmierć zwraca się do niego z groźnymi słowami: Jestem Śmierć […], 
mnie nikt się nie oprze, i ty także musisz słuchać moich rozkazów26

. Olbrzym zupełnie 
nie przejmuje się tą przestrogą, wdaje się ze Śmiercią w bójkę, a ponadto zwycięża. Tu 
warto zauważyć, iż słowo „śmierć” ma w języku niemieckim rodzaj męski (der Tod), 
toteż ten fragment baśni jawi się w oryginale jako walka dwóch mężczyzn, przypo-
minająca rozpowszechniony w literaturze rycerskiej wątek spontanicznego pojedynku 
(der Zweikampf) dwóch nieznajomych, którzy nagle natrafiają na siebie w lesie albo 
polu. W polskim przekładzie ów niuans siłą rzeczy zostaje pominięty. Niezwykle cie-
kawa jest refleksja, która pojawia się w umyśle Śmierci tuż po tym, jak zostaje zwy-
ciężona i leży, pobita i bezsilna, na uboczu drogi: Co teraz będzie […], jeśli zostanę tu, 
pod tym kamieniem, ludzie przestaną umierać i w końcu będzie ich tyle, że zmieszczą 
się na ziemi nie inaczej, jak na stojąco27

. W ten sposób tekst daje czytelnikowi do 
zrozumienia, iż ostateczne pokonanie śmierci nie przyniosłoby dobrych skutków. Inaczej 
mówiąc, wynika z tego, że śmierć jest nie tylko naturalna, ale wręcz potrzebna, przynaj-
mniej w tym – materialnym – świecie, w którym przebiega doczesne życie człowieka. 
Następnie na drodze, przy której leży (jakkolwiek paradoksalnie to zabrzmi) umiera-
jąca Śmierć, pojawia się wesoły i dobroduszny młodzieniec. Nie wie, rzecz jasna, że 
ma do czynienia ze Śmiercią (co naprowadza na myśl, iż wygląda ona jak zwykły 
człowiek), zatem opatruje jej rany, pomaga wstać – słowem, ratuje Śmierci życie (kolejny 
warty odnotowania paradoks). Kiedy dobry uczynek zostaje dokonany, pomiędzy 
Śmiercią a młodzieńcem odbywa się krótki dialog: 

– Jestem Śmierć […] – nie oszczędzam nikogo i dla ciebie też nie mogę zrobić 
wyjątku. Żebyś jednak wiedział, że potrafię okazać wdzięczność, obiecuję ci, że 
nie zaskoczę cię znienacka i zanim po ciebie przyjdę, pchnę najpierw moich 
wysłanników. 
– Zgoda – odrzekł młody człowiek – to już pewien zysk, że będę wiedział, kiedy 
do mnie przyjdziesz, i do tej pory przynajmniej będę się czuł bezpieczny28. 

                                                                
25 Mojkowska A., Max Lüthi jako bajkoznawca, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2006, s. 29. 
26 Grimm, Baśnie braci Grimm, tom drugi, s. 234. 
27 Tamże. 
28 Tamże, s. 235. 
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Znamienny jest fakt, że Śmierć ponownie używa tej samej formuły, witając tym 

razem swojego wybawcę, nie zaś przeciwnika. Zaznacza poprzez to, iż w obliczu prze-

mijania wszystkie żywe istoty są równe. Ważna jest także bynajmniej nie zdziwiona, 

lecz przychylna wręcz reakcja młodzieńca na podarunek, który Śmierć proponuje mu 

za jego bezcenną i bezinteresowną pomoc. Podarunek – podkreślmy – dość wątpliwy, 

gdyż wcześniejsza wiedza o godzinie własnej śmierci wcale nie należy do rzeczy pożą-

danych przez większość ludzi. Młodzieniec jednak przyjmuje ów dar z wdzięcznością 

i uradowany podąża dalej swoją drogą. Cóż się dzieje potem? 

[…] żył sobie beztrosko z dnia na dzień. Wszelako młodość i zdrowie nie 

trwały długo, nastały choroby i cierpienia, które dręczyły go za dnia, a i nocą 

spokoju nie dawały.  

– Przecież jeszcze nie umrę – mówił sam do siebie – bo Śmierć musi najpierw 

dać mi znać przez swoich wysłanników […]. 

Ledwo wrócił do zdrowia, zaczął znów żyć wesoło. Aż tu nagle pewnego dnia 

ktoś położył mu dłoń na ramieniu: obejrzał się, a to Śmierć stała za nim, 

mówiąc: 

– Chodź ze mną, wybiła godzina pożegnania ze światem29. 

Bohater baśni reaguje na tę wiadomość z rozczarowaniem i zaskoczeniem. Zacho-

wanie Śmierci wydaje mu się niesprawiedliwe, bo niezgodne z jej obietnicą. Wszak 

najpierw miała delegować do niego swoich wysłanników, a tymczasem przyszła we 

własnej osobie i każe mu pożegnać się z życiem. Młodzieniec zarzuca więc Śmierci 

nieuczciwość, wołając: […] zamierzasz więc złamać dane słowo?30
. Śmierć odbiera ów 

zarzut z oburzeniem i odpowiada mu następująco: 

– Zamilcz – odrzekła Śmierć – czyż nie przysyłałam ci ich jednego po drugim? 

Czy nie dostawałeś gorączki, która tobą trzęsła i ścinała cię z nóg? Czy nie 

miałeś zawrotów głowy? […] Czy nie czułeś szumu w uszach? […] Czy nie 

robiło ci się ciemno przed oczami? A oprócz tego wszystkiego czyż nie 

przypominał ci o mnie co wieczór mój rodzony brat, Sen? Czy nie leżałeś nocą 

w łożu jak nieżywy? 

Człowiek nie umiał na to odpowiedzieć, poddał się swemu losowi i poszedł ze 

Śmiercią31. 

Morał tej baśni okazuje się zarazem jednoznaczny jak i nieco dualistyczny. 

Postacie baśniowe nie są ambiwalentne, twierdzi Bruno Bettelheim, nie są zarazem 

dobre i złe, jak my wszyscy w życiu realnym32
. Aczkolwiek postać Śmierci często 

występuje w baśniach właśnie w takiej – ambiwalentnej – roli. Otóż tekst „Wysłan-

ników Śmierci” usiłuje przekonać czytelnika, iż bohater notorycznie lekceważył wysy-

łane mu znaki, uznając je za naturalne elementy życia. Zatem pod koniec nie potrafi 

sprzeciwić się logice Śmierci i poddaje się (kluczowe słowo!) „swemu losowi”. 

Problem polega zaś na tym, że argumenty wysunięte przez Śmierć bynajmniej nie są 

bezsporne. Choroby i sen są bowiem stałymi aspektami egzystencji każdego człowieka. 

Powstaje więc pytanie: w jaki sposób Śmierć odwdzięczyła się za okazaną jej pomoc? 

                                                                
29 Tamże. 
30 Tamże. 
31 Tamże. 
32 Bettelheim B., Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, W.A.B., Warszawa 1996, s. 31. 
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Ciężko bowiem uznać za miłosierne dary gorączkę, szum w uszach czy tym bardziej 

coś tak zwyczajnego, jak sen. W pewnym sensie można więc przyznać młodzieńcowi 

rację, kiedy twierdzi on, iż został przez Śmierć oszukany. Baśń nie przewiduje jednak 

takiej możliwości, pozostawiając odbiorcę w przekonaniu (nie do końca uzasadnio-

nym) o moralnej wyższości Śmierci nad jej ’poddanymi’, czyli po prostu wszystkimi 

żyjącymi na świecie ludźmi. Aczkolwiek zdarzają się w baśniach także przypadki, 

kiedy to człowiek usiłuje oszukać śmierć – i to z bardzo różnym, jak się zaraz przeko-

namy, skutkiem. 

4. Przechytrzyć śmierć – „Kuma Śmierć” braci Grimm i Ludwiga 

Bechsteina oraz islandzka i szkocka wersje baśni „Królewicz i Śmierć” 

Próba przechytrzenia śmierci to jedna z najbardziej fascynujących odmian motywu 

cierpienia i przemijalności człowieka w baśniach. Szczególnie interesujące przykłady 

stanowią w tym temacie dwie baśnie o bardzo zbliżonej fabule: „Kuma Śmierć” oraz 

„Królewicz i Śmierć”. Pierwszą znajdziemy w dwóch niemalże identycznych wersjach 

(różnią się jedynie szczegółami natury narracyjnej) w cytowanych wyżej zbiorach braci 

Grimm i Ludwiga Bechsteina. Tekst baśni „Królewicz i Śmierć” rozpatruję natomiast 

w oparciu o niemieckojęzyczne wydania islandzkich
33

 i szkockich
34

 baśni ludowych. 

„Kuma Śmierć” zaczyna się od narodzin trzynastego dziecka (symbolika numero-

logiczna oczywiście nieprzypadkowa), kończy się zaś jego śmiercią już jako osoby 

dorosłej. Ojciec głównego bohatera to człowiek prosty i biedny: u Grimmów nie ma 

imienia, u Bechsteina zaś określony zostaje jako „Klaus”
35

. Nie radząc sobie z tak 

obfitym potomstwem – Bechstein ironicznie nazywa to pełnią bogactwa (eine Fülle 

Reichtum36
) – postanawia prosić pierwszego spotkanego przechodnia w kumy37

. 

Podczas poszukiwań występuje jednak pewien problem: otóż żaden ze spotkanych 

przechodniów nie jest człowiekiem. Najpierw zdezorientowany ojciec trafia na Pana 

Boga, który wiedział już oczywiście, po co biedak wyszedł z domu38
, sam więc proponuje 

opiekę nad dzieckiem, obiecując zadbać o nie i uczynić je szczęśliwym. Zdawałoby 

się, że trudno o lepszą kandydaturę, aczkolwiek biedak odrzuca propozycję Boga, 

mówiąc: […] nie chcę cię w kumy […] bogatym dajesz wszystko, a ubogiemu 

pozwalasz zdychać z głodu39. Bechstein pozostawia te słowa bez komentarza, z kolei 

u Grimmów narrator pouczająco wyjaśnia: Tak mówił ubogi, gdyż nie wiedział, jak 

rozumnie rozdziela Pan Bóg bogactwo i ubóstwo40
. Heinz Rölleke zwraca uwagę na to, 

że tego typu uwagi pojawiły się dopiero w późniejszych wydaniach, po początkowej 

krytyce i zarzucaniu braciom Grimm areligijności oraz niejednoznaczności etycznej
41

. 

Również Gertrud Jungblut kładzie nacisk na to, że wybierając z różnych wersji tej 

                                                                
33 Ackermann E., Isländische Märchen und Sagen, Anaconda Verlag GmbH, Köln 2011. 
34 Petersdorf B., Märchenschatz der Welt. Märchen aus Schottland, Weltbild Verlag, Augsburg 1994. 
35 Bechstein, Märchenbuch, s. 65. 
36 Tamże. 
37 Grimm, Baśnie Braci Grimm, tom pierwszy, s. 209 
38 Tamże. 
39 Tamże, s. 210. 
40 Tamże. 
41 Por. Rölleke H., Nachwort (Posłowie), [w]: Brüder Grimm: Kinder- und Hausmärchen. Vollständige 

Ausgabe. Mit 184 Illustrationen zeitgenössischer Künstler und einem Nachwort von Heinz Rölleke, 19. 

Auflage. Artemis & Winkler Verlag / Patmos Verlag, Düsseldorf / Zürich 1999, s. 865-866. 
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samej historii, Grimmowie decydowali się zazwyczaj na tę najklarowniejszą od strony 

dydaktycznej
42

. Kolejną drobną, ale niebłahą różnicą jest to, że w wersji braci Grimm 

ojciec dziecka odwraca się od Boga i wyrusza w dalszą drogę
43

, podczas gdy u Bech-

steina Pan Bóg, słysząc tak nieprzychylną ocenę swojej osoby, sam odwraca się od 

Klausa i znika (Auf diese Rede wandte sich der Herr und ward nicht mehr gesehen44
). 

Kolejnym napotkanym kandydatem jest antagonista Boga. Jednak szatana ojciec także 

nie chce w kumy, zarzucając mu zwodzenie i łudzenie człowieka
45

. Dopiero trzecia 

‘osoba’ wywołuje u mężczyzny aprobatę – i jest to właśnie Śmierć. Fakt, że wybierając 

pomiędzy Bogiem, Diabłem a Śmiercią, prosty, przeciętny człowiek największym 

zaufaniem darzy tę ostatnią, sam w sobie jest niezmiernie ciekawy. Ty jesteś dla mnie 

dobrą kumą, stwierdza ojciec, uzasadniając swój wybór następująco: Zabierasz boga-

tego i biednego bez różnicy46
. U Bechsteina puenta ta ujęta zostaje w formie typowo 

ludowej rymowanki: Arm oder reich, du machst es gleich47
 (czyli coś w rodzaju: Przy-

chodzisz zawsze po każdego: czy bogatego, czy biednego). Tak więc, udziałem staty-

stycznego Klausa nie są ani konszachty ze złymi mocami, ani oddanie się boskiej 

trosce, tylko podziw dla śmierci – bezwzględnej, ale i sprawiedliwej, ponieważ jedna-

kowo nieprzekupnej wobec wszystkich ludzi. Naturalna kolej rzeczy staje się dla 

zwyczajnego człowieka swego rodzaju ’bożkiem’, którego czci ponad wszelkie inne 

wartości. W tym samym duchu utrzymany jest dalszy rozwój, a zwłaszcza zakończenie 

obu baśni. Śmierć, spełniając swą obietnicę, naucza młodzieńca, nad którym sprawia 

opiekę, wyjątkowej zdolności:  

– Teraz otrzymasz ode mnie podarunek chrzestny. Uczynię cię sławnym 

lekarzem. Kiedy zawezwą cię do chorego, ukażę ci się zawsze: jeśli będę stała 

u wezgłowia chorego, możesz go śmiało zapewnić, że przywrócisz mu zdrowie, 

daj mu tylko tego ziela, a wnet wyzdrowieje; jeżeli jednak zobaczysz mnie 

w nogach chorego, powiedz rodzinie, że nie ma już dla niego ratunku, a wiedz, 

że żaden lekarz na świecie nie zdoła go wówczas uleczyć. Strzeż się jednak, 

abyś cudownego ziela nie użył wbrew mojej woli, bo mogłoby to się źle 

skończyć dla ciebie48. 

Magiczna umiejętność rozpoznawania stopnia zaawansowania choroby łączy się 

zatem z tradycyjnym dla baśniowego schematu fabularnego warunkiem stosowania tej 

nadprzyrodzonej wiedzy. Odnotujmy, iż używając tego daru, młody lekarz (który 

prędko staje się najsłynniejszy w swoim kraju) w rzeczywistości nikogo nie leczy, 

a przynajmniej nie za pomocą prawdziwej medycyny. Korzysta jedynie z tego, co 

zostało mu objawione przez Śmierć. Inaczej mówiąc, osiąga społeczne uznanie poniekąd 

za pomocą podstępu (który w podaniach ludowych traktowany jest zazwyczaj nader 

przychylnie). Jednakże, jak zawsze to się dzieje w baśniach, ostatecznie bohater 

                                                                
42 Jungblut G., Märchen der Brüder Grimm – feministisch gelesen, [w]: Kürschner W., Papp E. (red.), Jacob 

und Wilhelm Grimm. Fachwissenschaftliche und fachdidaktische Beiträge zur Werk- und 

Wirkungsgeschichte, Verlag Günter Runge, Cloppenburg 1989, s. 27-49; tu: s. 29. 
43 Grimm, Baśnie Braci Grimm, tom pierwszy, s. 210. 
44 Bechstein, Märchenbuch, s. 66. 
45 Grimm, Baśnie Braci Grimm, tom pierwszy, s. 210. 
46 Tamże. 
47 Bechstein, Märchenbuch, s. 68. 
48 Grimm, Baśnie Braci Grimm, tom pierwszy, s. 210-211. 
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narusza wyznaczony nakaz, kiedy staje przy łożu ciężko chorego króla. Wnet lekarz 

zastanawia się: A gdybym tak raz oszukał Śmierć […] jestem przecież jej chrze-

śniakiem, więc nie będzie się na mnie gniewać!, po czym chwyta chorego i przekręca 

na łóżku tak że Śmierć znalazła się u jego wezgłowia49
. Pomysł – o dziwo – wieńczy 

się sukcesem, po czym Śmierć, chociaż rozgniewana, musi jednak przyznać: Wywiodłeś 

mnie w pole, grożąc równocześnie: […] tym razem wybaczę ci to, gdyż jesteś mym 

chrześniakiem, ale jeśli jeszcze raz to uczynisz, zabiorę ciebie samego!50
. Słowem, 

w pewnych wyjątkowych okolicznościach można oszukać nawet Śmierć, ale przywilej 

ten przysługuje człowiekowi tylko raz, następnie zaś trzeba liczyć się z konse-

kwencjami. Kiedy więc młodzieniec ponownie postanawia przechytrzyć swoją kumę, 

ratując życie córce króla – pięknej księżniczce, w której bohater jest zakochany – 

wówczas Śmierć pozostaje już bezlitosna. Księżniczka wprawdzie powraca do życia, 

aczkolwiek sam lekarz zostaje zabrany do „podziemnej pieczary”
51

, gdzie Śmierć 

ukazuje mu światła licznych palących się świec: jedne jaskrawe, inne bardziej wyblakłe, 

niektóre natomiast niemal już zgaszone. Świece te symbolizują ludzkie życia, a płomień 

reprezentujący młodego lekarza właśnie dobiega swego końca. Zaczyna więc błagać 

kumę, by zastąpiła ugasającą świecę przez nową, ale dalszy rozwój wydarzeń nie idzie 

po myśli sprytnego, lecz nieposłusznego młodzieńca: Śmierć udała, że chce spełnić 

jego pragnienie, i wyjęła wielką, nową świecę: ale chcąc się zemścić rozmyślnie 

zgasiła nią starą świeczkę. W tejże chwili lekarz padł na ziemię i dostał się w ręce 

Śmierci52
. Tymi słowami kończy się ta baśń w wersji braci Grimm, Bechstein 

natomiast dodaje zwięźle i klarownie sprecyzowany morał, znowuż w formie po-

wiedzenia ludowego: Wider den Tod kein Kraut gewachsen ist53
 (odpowiednik polskiego 

przysłowia: Gdybyś miał złotą skrzynię, śmierci się nie wywiniesz). Narusza to charak-

terystyczny schemat fabularny, który Weronika Kostecka – za Wladimirem Proppem – 

określa jako: od nieszczęścia (braku) do szczęścia (likwidacji braku)54
. 

Ponadto historia opowiedziana w tej baśni oraz wynikający zeń przekaz każą 

zwątpić w popularne przekonanie o zakorzenieniu wszystkich europejskich tekstów 

baśniowych w aksjologii chrześcijańskiej. Mimo, że pozornie mamy tu do czynienia ze 

światem niewątpliwie przynależącym do chrześcijańskiej kultury, to jednak uosobiona 

śmierć okazuje się w nim potężniejsza (i bardziej zasługująca na szacunek) niż Bóg. Ze 

śmiercią – wedle myśli przewodniej analizowanego tekstu w każdej z przedstawionych 

wersji – należy się pogodzić oraz zaakceptować jej ’zasady gry’. Za złamanie tych zasad 

człowiekowi należy się tyleż uczciwa, co nieunikniona kara. Tymczasem w listach 

św. Pawła do Koryntian czytamy: Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć55
. 

W świadomości zaś ludowej, szczególnie jaskrawo wyrażonej właśnie w baśniach, 

śmierć nie tylko nie jest wrogiem człowieka, lecz jawi się wręcz jako jego sprawiedliwy 

sprzymierzeniec, aczkolwiek do pewnych granic, których żadnej żywej istocie nie 

                                                                
49 Tamże, s. 211. 
50 Tamże. 
51 Tamże, s. 213. 
52 Tamże, s.  
53 Bechstein, Märchenbuch, s. 71. 
54 Kostecka W., (Anty)baśń Korczakowska. Dialog z tradycją baśniową w opowieści Kajtuś czarodziej, [w]: 

Kostecka W/Skowera M., W kręgu baśni i fantastyki, s. 35. 
55 1 Kor. 15:26. 
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wolno przekraczać. Przytoczone baśnie wyrażają pokorny, stoicki stosunek do śmierci, 

bardziej charakterystyczny dla światopoglądu pogańskiego, aniżeli chrześcijańskiego 

traktowania śmierci jako przejścia do innego świata bądź – jak u apostoła Pawła – 

wręcz wrogą, obcą człowiekowi siłę. 

Są jednak też inne przykłady. Islandzka/szkocka baśń „Królewicz i Śmierć” opo-

wiada historię, której centralna oś fabularna prawie pokrywa się z baśnią braci Grimm 

i Bechsteina, aczkolwiek akcja toczy się w całkiem innym – monarszym – środowisku, 

a zakończenie i przesłanie znacząco odbiegają od skruszałego fatalizmu i oddawania 

czci temu, co nieuniknione. Tekst rozpoczyna krótkie wprowadzenie do dworskiego 

życia pewnego króla o reputacji intelektualisty. Otóż szczególnie dumny był z tego, iż 

wśród jego doradców znaleźli się najbardziej błyskotliwi filozofowie bądź mędrcy 

(seinen Stolz setzte er darein, in seiner Halle Männer zu haben die man Philosophen 

nennt, das heißt hochgelehrte Weise56
). Dla świata baśni ludowej nie jest to typowa 

wizja króla, zwłaszcza że mowa tu o mędrcach ewidentnie świeckich, nieduchownych. 

Co prawda, islandzka wersja akcentuje wyjątkową pychę, która cechowała tego 

monarchę (denn sein Hochmuth war groß57
), aczkolwiek nie zostaje on za nią w żaden 

sposób ukarany (jak to się tradycyjnie dzieje w podobnych przypadkach). Wręcz 

przeciwnie, rodzi mu się piękny, inteligentny syn, który cieszy się bezgraniczną miło-

ścią ojca aż do momentu, gdy nadchodzi tzw. ’wiek inicjacyjny’, o którym Władimir 

Propp pisał następująco: 

Czym jest wtajemniczenie? […] Obrzęd ów odbywał się wraz z osiągnięciem 

dojrzałości. […] Panowało przekonanie, że młodzieniec podczas obrzędu 

umiera, by później zmartwychwstać już jako nowy człowiek. Była to tak zwana 

śmierć czasowa58. 

W baśni „Królewicz i Śmierć” król staje przed pytaniem, kto mógłby nauczyć jego 

syna ponadczasowej, niespotykanej i potajemnej mądrości („unbekannte Weisheit”
59

). 

Wyśmiewa propozycje dworskich filozofów obiecujących wychować młodzieńca na 

wybitnego uczonego. Do najmądrzejszego ze swoich doradców mówi, że wobec tego, 

co chciałby znaleźć dla swojego syna, cała jego mądrość jest warta nie więcej niż 

dziecięce zabawy i przedstawienia ulicznych błaznów (nicht mehr wert als die Possen 

fahrender Leute und das Spiel der Kinder
60

). Władca po raz kolejny wykazuje się aro-

gancją i nieuprzejmością – i znowu nie spotyka go żadna nauczka. Nadworni mędrcy 

muszą zaś, bezradnie wzruszając ramionami, zgodzić się z tymi słowami, gdyż wiedzą, 

że król ma rację: posiadają wprawdzie rozległą i godną szacunku wiedzę, aczkolwiek 

nie są w stanie wtajemniczyć chłopaka w ostateczne tajemnice bytu. Nagle w zamku 

pojawia się zagadkowy przybysz z dalekich stron, ubrany w biały kapelusz filcowy, 

zasłaniający twarz (Auf dem Kopf trug er einen weißen Filzhut, so dass man sein 

Antlitz nicht genau sehen konnte […]61
). Jest to oczywiście Śmierć – i to właśnie ona 

(w niemieckim przekładzie raczej „on”) zdobywa królewskie zaufanie. Należy jednak 

odnotować, iż król – inaczej niż biedny rolnik u Grimmów i Bechsteina – nie wie, że 
                                                                
56 Petersdorf, Märchenschatz der Welt, s. 20. 
57 Ackermann E., Isländische Märchen und Sagen, s. 222. 
58 Propp W., Historyczne korzenie bajki magicznej, KR Warszawa 2003, s. 53. 
59 Petersdorf, Märchenschatz der Welt, s. 21. 
60 Tamże. 
61 Ackermann, Isländische Märchen und Sagen, s. 223. 
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ma do czynienia ze Śmiercią we własnej osobie, lecz intuicyjnie wyczuwa wielką 

wiedzę, którą nikomu nieznany wędrowiec może podzielić się z jego synem. Tak więc, 

młodzieniec podczas inicjacji nie umiera, lecz spotyka się ze śmiercią (w postaci sper-

sonalizowanej) twarzą w twarz – i dzięki temu osiąga zarówno dojrzałość, jak i wyjąt-

kowe, nadprzyrodzone doświadczenia metafizyczne. 

Po trzech latach spędzonych z niepospolitym nauczycielem w całkowitym milczeniu 

(klasyczny przykład próby, przez którą młody bohater musi przejść, by wkroczyć 

w dojrzałość lub zgłębić pewną magiczną tajemnicę) Śmierć chwali królewicza za 

’zdany egzamin’ i odkrywa mu swoje prawdziwe jestestwo. Następnie przekazuje mu 

niemal dokładnie te same informacje, które zawarte są w niemieckiej baśni „Kuma 

Śmierć”, aczkolwiek należy zwrócić uwagę na jeden interesujący niuans: Śmierć naucza 

tu młodzieńca, że jeśli zobaczy ją u głowy chorego, wówczas wszelkie leczenie i próby 

uratowania pacjenta nie mają sensu, bo na pewno umrze; jeśli zaś będzie siedziała 

w jego nogach, to wydobrzeje
62

. W wersji szkockiej wspomina także o trzeciej opcji: 

jeżeli mianowicie królewicz zobaczy Śmierć stojącą obok łóżka chorej osoby, wnet 

choroba będzie cięższa, ale nie potrwa długo, a i tak uwieńczy się wyzdrowieniem
63

. 

Niemniej ciekawy dodatek stanowi wzmianka o cudotwórczym ptaku o imieniu „Kara-

dius”
64

, który posiada zdolność wsysania choroby w siebie, a następnie wyrzucenia jej 

w kierunku słońca
65

. Ten element również pojawia się tylko w szkockiej odsłonie 

baśni, wywołując skojarzenia z obecnym w mitologii średniowiecznej (m.in. staroger-

mańskiej) ptakiem Caladriusem (wymawianym na rozmaite sposoby), którego symbo-

lika ściśle wiąże się ze śmiercią (jeśli Caladrius odwraca się od chorego człowieka) lub 

wyzdrowieniem (jeśli patrzy choremu prosto w twarz lub właśnie wyssie chorobę)
66

. 

Ogólnie rzecz biorąc, mitologiczne powiązanie ptaków i śmierci jest dość rozpow-

szechnione. Propp (którego akurat interesowały bardziej fundamentalne konstelacje 

baśni, aniżeli ich ostateczna wymowa semantyczna
67

) wspomina np. o tym, że ptaki 

w baśniach często reprezentują umarłych
68

. 

Młodzieniec przyjmuje swój dar z pokorą i wdzięcznością, starając się stosować go 

jak najlepiej
69

 i niebawem zyskuje wśród swego ludu jeszcze większą sławę i miłość 

niż ta, którą obdarzano jego ojca. Pewnego dnia przychodzi jednakże czas i na króle-

wicza, toteż Śmierć zjawia się u jego wezgłowia, każąc podążyć za nią do królestwa 

umarłych. Królewicz, który mimo stuletniego wieku wciąż jest silnym i pełnym życia 

człowiekiem, nie chce jeszcze umierać, stosuje zatem sprytny chwyt, prosząc Śmierć 

o to, by nie zabierała go, zanim odmówi modlitwę „Ojcze nasz”, a następnie przerywa 

recytację w połowie. Na zdziwienie Śmierci, dlaczego nie kontynuuje, stuletni król 

odpowiada, iż dokończy modlitwę wtedy, kiedy będzie tego chciał. Przyznając, że 

została oszukana, Śmierć odchodzi, a bohater żyje szczęśliwie kolejne sto lat. Kiedy 

                                                                
62 Por. tamże, s. 225. 
63 Por. Petersdorf, Märchenschatz der Welt, s. 22. 
64 Tamże. 
65 Por. tamże. 
66 http://bestiary.ca/beasts/beast143.htm, 15.04.2021. 
67 Por. Spörk I., Studien zu ausgewählten Märchen der Brüder Grimm. Frauenproblematik – Struktur – 

Rollentheorie – Psychoanalyse – Überlieferung – Rezeption, 2. Auflage. Anton Hain Verlag bei Athenäum, 

Königsten 1986, s. 24. 
68 Por. Propp, Historyczne korzenie bajki magicznej, s. 227. 
69 Por. Petersdorf, Märchenschatz der Welt, s. 24. 

http://bestiary.ca/beasts/beast143.htm
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zaś jest już naprawdę zmęczony przebywaniem na ziemi oraz czuje, że opuszczają go 

dawne siły, wówczas woła do siebie Śmierć, recytuję modlitwę do końca i w spokoju 

umiera, ludzie natomiast opłakują swego króla, mimo iż był nadzwyczajnie stary
70

. 

Baśń „Królewicz i Śmierć” odbiega więc od tradycyjnego morału polegającego na 

oddawaniu czci wszechmocnej i niezwyciężonej śmierci, bezgranicznie panującej nad 

życiem człowieka. Szanując swego nauczyciela i używając zdobytych zdolności zgodnie 

dla dobra bliźnich, królewicz (a później stary król) przeciwstawia się naturalnej kolei 

rzeczy, chcąc samodzielnie decydować o swoim życiu, łącznie z jego długością. W ten 

sposób udaje mu się przechytrzyć śmierć oraz odejść dokładnie wtedy, kiedy sam tego 

chce. Jeśli przekaz baśni Grimmów i Bechsteina polega na tym, że nawet najzdolniejszy 

lekarz nie jest w stanie oszukać śmierci, to jej islandzko-szkocki wariant zdaje się 

wręcz polemizować z tą konkluzją. Choroby i przemijanie – zdaje się przemawiać baśń 

do czytelnika – mimo że nieuchronnie towarzyszą człowiekowi w życiu doczesnym, 

bynajmniej nie powinny być akceptowane bez oporu, zaś walcząc z nimi, wolno 

stosować nawet podstęp. Wnet nawet śmierć można, jeśli nie pokonać, to przynajmniej 

okiełznać, odraczając jej nadejście do chwili, kiedy będzie się na nią gotowym. 

5. Podsumowanie  

Wedle słusznego spostrzeżenia Marii Molickiej, baśnie zawsze mówiły i mówią 

o uniwersalnych problemach egzystencjalnych: o śmierci, przemocy, […] samotności 

[…]71
. Badaczka dodaje, iż obecnie niektóre z tych wątków są świadomie pomijane: 

[…] np. śmierć jest wstydliwie zapominana, jakby była świadectwem ułomności czło-

wieka […]72
. Ciekawe jednak, że także w baśniach tradycyjnych śmierć – wielokrotnie 

tam występująca – świadczy często o ludzkiej ułomności. Aczkolwiek ułomności tej 

nie traktuje się jako czegoś wstydliwego, tylko wręcz przeciwnie, udziela ona człowie-

kowi swoistej lekcji pokory, dzięki której istota ludzka uświadamia sobie swoje miejsce 

w wielkim łańcuchu ziemskiej koegzystencji. Wszystko w tym świecie rodzi się, 

kwitnie, przekwita i umiera, zatem i człowiek nie stanowi wyjątku, toteż powinien 

godnie stanąć w obliczu przemijalności własnej („Wysłannicy śmierci”, „Kuma 

Śmierć”) i jego najbliższych, nawet jeśli są to osoby młode czy wręcz dzieci („Śmier-

telna koszulka”, „Dzbaneczek pełen łez”). W książce poświęconej angielskiej baśni 

literackiej epoki wiktoriańskiej Wiesław Krajka stwierdza: 

[…] zaletą ewolucyjnej teorii gatunku literackiego jest uwzględnianie przez 

nią dynamicznego charakteru literatury – zarówno w ukazywaniu dynamiki 

ewolucji gatunku jako całości, jak i w odzwierciedlaniu wewnętrznych opozycji 

strukturalnych w poszczególnych jego egzemplarzach (zwłaszcza istniejącego 

w strukturach tych utworów napięcia pomiędzy tradycyjnymi i nowatorskimi 

elementami poetyki gatunku)73. 

Za wyraźnie nowatorski element w baśniowej poetyce cierpienia i przemijania 

można by uznać modyfikację motywu przechytrzenia Śmierci (za zjawiska, ale także 

                                                                
70 Ackermann, Isländische Märchen und Sagen, s. 228. 
71 Molicka M., Psychologiczne aspekty aksjologii baśni, [w:] Łeszczyński, G., Kulturowe konteksty baśni, 

s. 110-123; tu: s. 113-114. 
72 Tamże, s. 114. 
73 Krajka W., Angielska baśń literacka epoki wiktoriańskiej. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-

Łódź 1981, s. 11. 
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postaci tekstu) w islandzkiej i szkockiej wersjach baśni „Królewicz i Śmierć”. Wszak 

idea podporządkowania się człowieka swemu losowi ustępuje tu miejsca zuchwałej 

próbie zmierzenia się ze śmiercią, a próba ta wieńczy się powodzeniem, dzięki czemu 

bohater uwalnia się – przynajmniej częściowo – spod jarzma nieuniknionego fatum. 

Fascynujące jest jednak to, że islandzko-szkocki pierwowzór pochodzi ze źródeł 

niemniej starodawnych (XIV w.)
74

 niż zbieżna fabularnie „Kuma Śmierć” braci Grimm, 

gdzie ludzki spryt okazuje się bezradny wobec prawa natury, a protagonista musi 

w końcu zapłacić za swoją niesforność. Stawia to przepuszczalną ewolucję motywu 

walki ze śmiercią w baśni ludowej pod dużym znakiem zapytania. 
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Motyw choroby i śmierci w europejskiej baśni ludowej  

Streszczenie 

Choroba, cierpienie i śmierć (jakże popularne w dzisiejszym dyskursie kulturowym) należą do stałych 

elementów baśni ludowych na całym świecie. W niniejszym artykule skupiam się na baśniowym dziedzi-

ctwie krajów zachodnioeuropejskich i przeprowadzam analizę porównawczą wybranych tekstów o zbieżnych, 

niekiedy wręcz identycznych fabułach. Centralnym zagadnieniem jest badanie przedstawionej w baśniach 

postawy wobec cierpienia fizycznego (wywołanego przez ciężką chorobę) oraz samego faktu przemijal-

ności ludzkiego życia, a także analiza antropomorfizacji śmierci, czyli ukazania Śmierci jako postaci, 

głównego bądź pobocznego bohatera tekstu fabularnego. Szczególną uwagę poświęcam baśniom „Kuma 

Śmierć” [„Gevatter Tod”], „Wysłannicy śmierci” [„Die Boten des Todes”], „Śmiertelna koszulka” [„Das 

Totenhemdchen”] i „Dzbaneczek pełen łez” [„Das Tränenkrüglein”] ze zbiorów Braci Grimm oraz Ludwiga 

Bechsteina „Królewicz i Śmierć” [„Der Königssohn und der Tod”] ze zbiorów islandzkich i szkockich 

baśni ludowych. 

Słowa kluczowe: baśń, śmierć, choroba, cierpienie, przemijanie  
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Istoty nadprzyrodzone oraz rola krajobrazu i przyrody 

w „Sadze o Hawardzie z Lodowego Fiordu” 

1. Wstęp 

Przedmiotem niniejszych badań będzie analiza „Sagi o Hawardzie z Lodowego 

Fiordu” wraz z ukazaniem jej bogatej symboliki, która jest ściśle związana z rolą krajo-

brazu i przyrody w fabule. Woda, głębiny morskie, odgłosy zwierząt, zjawiska pogo-

dowe, pora nocna i ciemności były nośnikami wielu ważnych znaczeń w średnio-

wiecznej Islandii. Badacz Declan Taggart zwrócił uwagę, że krajobraz stanowi odbicie 

prawdziwego życia na średniowiecznej wyspie (założenie ekokrytyki). Podobnie 

w „Sadze o Hawardzie z Lodowego Fiordu”, krajobraz występował w roli aktora oraz 

był narzędziem służącym do wymierzania sprawiedliwości. Obok podejścia ekokry-

tycznego, podczas analizy została użyta metoda badawcza wykorzystująca Systemy 

Informacji Geograficznej (GIS), którą można zastosować do prowadzenia badań 

w dziedzinie humanistyki. Geografia jako dziedzina nauki o ziemi w sadze występuje 

jako siła sprawcza wydarzeń, wpływając na losy bohaterów. Badaczka Emily Lethbridge 

pracuje nad internetową mapą islandzkich sag (projekt Icelandic Saga Map – ISM). 

Strona internetowa z mapą sag posłużyła jako dane identyfikujące miejsca z „Sagi 

o Hawardzie z Lodowego Fiordu” w rzeczywistym krajobrazie. Dzięki temu było 

możliwe stworzenie zestawienia obszarów wymienionych w opowieści z materiałem 

graficznym ukazującym ich scenerię w obecnych czasach. Zabieg ten miał na celu 

przybliżenie, w jaki sposób postrzegali krajobraz ówcześni mieszkańcy, biorąc pod 

uwagę zmiany topograficzne, które zaszły w krajobrazie w ciągu ostatnich przeszło 

tysiąca lat. Dzięki temu było możliwe odtworzenie przynajmniej częściowego wyobra-

żenia jak mogły wyglądać warunki życia ówczesnego Islandczyka, jak również prze-

śledzenie akcji sagi w rzeczywistym krajobrazie. Srogość i piękno pejzaży Islandii 

zachwycają i wzbudzają pokorę do dzisiaj, a zmianie uległ jedynie sposób ich percepcji. 

Środowisko, a więc natura, w której człowiek rodzi się, dojrzewa i umiera ma na niego 

niebagatelny wpływ, wręcz kształtuje ona człowieka. Krajobraz to przestrzeń, w której 

ludzka istota z jednej strony może znaleźć schronienie i pokarm, ale z drugiej strony 

występuje jako nieprzewidywalne otoczenie, pełne niebezpieczeństw i wzbudzających 

strach zjawisk przyrody. Mogą to być groźne zwierzęta, zjawiska pogodowe, geolo-

giczne, tj. śnieżyce, wybuchy wulkanów, które od najdawniejszych czasów wpływały 

na człowieka i postrzeganie przez niego otaczającego świata. Zatem praca badawcza 

będzie obejmowała ukazanie relacji ówczesnego Islandczyka z krajobrazem i przyrodą 

na podstawie „Sagi o Hawardzie z Lodowego Fiordu”. Wpływ przestrzeni na psychikę 

mieszkańców mógł manifestować się na wiele sposobów. Wyrażano to w nazwach 

nadawanym różnym krainom, zjawiskom, dlatego podczas analizy sagi zostały wyko-

rzystane dwa źródła tłumaczeń w celu porównania nazw własnych w języku polskim 

                                                                
1 k.m.korneluk@gmail.com, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzny, absolwentka Akademii 

„Ignatianum”, https://www.ignatianum.edu.pl/. 

mailto:k.m.korneluk@gmail.com
https://www.ignatianum.edu.pl/
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i islandzkim. Zarówno w sagach zawierających poezję skaldyczną, jak i w mitologii, 

krajobraz występuje jako wyjątkowa przestrzeń, m.in. dlatego, że istoty nadprzyrodzone 

„zamieszkiwały” świat przyrody tuż obok ludzi. W związku z powyższym badanie 

obejmie również kwestię funkcji sagowego krajobrazu jako sceny, na której istoty nad-

przyrodzone odgrywały swoje role, mając przy tym wpływ na życie człowieka, który 

wierzył w ich istnienie (m.in. duchy zmarłych i upiory). Z uwagi na fakt, że powyższa 

tematyka nie jest podejmowana na gruncie polskim, to wyniki niniejszej analizy oraz 

ukazanie problematyki krajobrazu i przyrody w sagach islandzkich, będą wartością 

dodaną dla polskiego czytelnika oraz badaczy kultury skandynawskiej.  

2. Tło historyczne i powstanie sagi 

Sagi islandzkie to opowieści z krainy lodu. Skąd wzięła się nazwa kraju, w którym 

powstały te osobliwe opowieści, a później utwory literackie? Zanim jednak pojawi się 

odpowiedź na powyższe pytanie, należy nadmienić, że: 

Staroskandynawskie słowo »saga« miało wiele znaczeń. Etymologicznie 

znaczy ono po prostu »powiedziane«, »wypowiedź«2. 

Zatem termin „saga” związany jest przede wszystkim z tradycją ustną, z której pier-

wotnie się wywodzi. Nazwy „Islandia” ma interesującą historię, ponieważ ulegała 

zmianom na przestrzeni czasu. Dzięki islandzkiej „Księdze o Zasiedleniu” można 

odtworzyć jej etymologię. Najwcześniejsze zapiski z lat 672/3-735 opisują wyspę, 

którą nazywano Thyle. Zachodzi tutaj podobieństwo do ziemi zwanej Ultima Thule, 

o której wspominał Pyteasz z Massalii (IV wieku p.n.e.). W połowie IX wieku nazwa 

„Snæland” („Kraina śniegu”) została użyta przez Wikinga, który nazywał się Naddod. 

Kolejna nazwa pochodzi od imienia Szweda, który ją odwiedził w połowie IX. Wtedy 

Islandię nazywano Garðarhólmr – „wyspa Garðara”. Dzięki Flókiemu Vilgerðarsonowi 

wyspa ostatecznie przyjęła nazwę Ísland, czyli „wyspa lodu”. Prawdopodobnie nazwa 

pochodzi od wrażenia, jakie odniósł Flóki po zobaczeniu fiordu skutego lodem ze 

szczytu góry
3
. Tło historyczne powstawania sag to nie tylko analiza rękopisów. W tym 

wypadku należy przyjrzeć się krainie geograficznej, w której powstawały opowieści. 

Dzieła literackie w tym sagi, pochodzące z dawnych wieków są nierozerwalnie zwią-

zane ze światem duchowym ówczesnego człowieka, w którego środowisku powstały
4
. 

Wobec powyższego m.in. literatura średniowieczna będzie zrozumiana tylko pod 

warunkiem poznania wierzeń i uwarunkowań środowiskowych ówczesnych ludzi. 

Dlatego dla lepszego zrozumienia danej sagi, należy postarać się zrozumieć, w jaki 

sposób ówczesny człowiek postrzegał świat. Wiedza z zakresu wierzeń i mitologii 

skandynawskiej bardzo dokładnie ilustruje powyższe zagadnienie. Islandia jest 

miejscem wyjątkowym zarówno pod względem topografii, klimatu, jak i przyrody. 

Nawet nazwa wyspy oddaje jej mroźny i lodowy charakter. I właśnie w takiej aurze 

powstawały pierwsze podania rodzinne, które były opowiadane, aby umilić czas pod-

czas spotkań w większym gronie. Jak ważnym to było aspektem dla kultury islandzkiej, 

ilustruje poniższy cytat: 

                                                                
2 Schlauch M., Stare sagi islandzkie, Wiedza Powszechna, Warszawa 1976, s. 40. 
3 Neubauer Ł., Uwagi do toponimii islandzkiej, [w:] Sybolae Europaeae 4, Wydawnictwo Politechniki 

Koszalińskiej, Koszalin 2011, s. 50, 51. 
4 Stieblin-Kamienski M., Ze świata sag, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982, s. 9. 
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Przed okresem spisywania podań dodawano przymiotnik »fródhe« – mądry, 

wiedzący – do imienia osoby, o której wiedziano, że dobrze są jej znane dawne 

dzieje5. 

Zatem wiedza o dziejach rodów, ważnych wydarzeniach była bardzo ceniona 

w islandzkiej społeczności.  

„Saga o Hawardzie z Lodowego Fiordu” należy do zbioru „Sag o Islandczykach” 

(„Íslendingasögur”) oraz do podgrupy opowieści dotyczących „Historii o Zachodnich 

Fiordach” („Vestfirðingasögur”). Saga pochodzi z manuskryptu o numerze AM 163 k 

fol
6
. Według Guðni Jónsson’a saga została spisana około połowy XIV stulecia i jest 

uważana za jedną z młodszych sag islandzkich. Uważa się, że zachowana wersja opo-

wieści powstała ze starszej adaptacji, która została zagubiona, a wskazuje na to spisanie 

sagi na podstawie przekazów ustnych. Wobec powyższego mogły ulec zmianie niektóre 

opisy geograficzne, czy nazwiska postaci. Saga została utrwalona na papierowym ręko-

pisie i tylko ona zachowała się do dzisiaj. Opowieść datuje się na XIV wiek, ponieważ 

ma wiele cech, które są charakterystyczne dla sag islandzkich napisanych w tym 

stuleciu. Z kolei nawiązania do zjawisk nadprzyrodzonych czyni tę sagę podobną do 

„starożytnych opowieści”
7
. Podobnie badaczka Margaret Schlauch uznała, że akcja, 

styl, występowanie wierszowanych wstawek przyporządkowują tę opowieść do sag 

rodowych pochodzących z tego okresu. Styl omawianej sagi nawiązuje do szczegóło-

wych opisów scenerii krajobrazów, jak również cechuje go prostota, rzeczowość, 

neutralność, a epizody i działania postaci mogłyby wydarzyć się naprawdę w codzien-

nym życiu
8
.  

3. Badania nad sagami 

Ekokrytyka będzie jedną z metod badawczych zastosowanych do analizy „Sagi 

o Hawardzie z Lodowego Fiordu”. Ponadto zostaną wykorzystane założenia metody 

badawczej GIS, które zostaną omówione w niniejszym podrozdziale. Wpływ na analizę 

wyżej wymienionej sagi miały wpływ wyniki interpretacji innych badaczy. W latach 

dziewięćdziesiątych XX wieku Guðmundur Finnbogason dokonał próby określenia 

mentalności ówczesnego Islandczyka. Na podstawie wyników analiz dotyczących 

topografii i klimatu wyspy oraz bazując na materiale badawczym pochodzącym z sag, 

uznał, że warunki pogodowe mają największy wpływ na ludzką psychikę
9
.  

Odnośnie do występowania elementów nadprzyrodzonych w sagach islandzkich, 

godna uwagi jest analiza materiału archeologicznego według Miriam Mayburd. 

                                                                
5 Lam S. (red.), Literatury celtyckie i germańskie kraje bałtyckie – literatura węgierska, [w:] Wielka literatura 

powszechna, Warszawa 1932, t. 3, s. 482. 
6 [hasło:] AM 163 k fol., [w:] https://handrit.is/en/manuscript/view/is/AM02-0163k, Tłumaczenie autora 

artykułu – K.K-M. [dostęp: 18.05.2021]. 
7 Cyt. za: Björnsson Þ., „Hjartað seig í rassinn niður”. Rannsóknir á einkennum rímnaskáldsins Símonar 

Dalaskálds, [w:] https://skemman.is/handle/1946/32880, s. 30, 31. Tłumaczenie autora artykułu – K.K.-M. 

[dostęp: 18.05.2021]. 
8 Schlauch M., dz. cyt., s. 72, 82. 
9 Wyatt I., The Landscapes on the Icelandic sagas Text Place and National Identity, 

http://ianwyattwriting.co.uk/academic-writing/, Tu i dalej tłumaczenie autora artykułu – K.K.-M. [dostęp: 

22.03.2021], s. 60. 

https://handrit.is/en/manuscript/view/is/AM02-0163k
https://skemman.is/handle/1946/32880
http://ianwyattwriting.co.uk/academic-writing/
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Badaczka wskazuje, że istnienie wierzeń w siły nadprzyrodzone bytujące w krajobrazie 

(na wzniesieniach i wzgórzach) potwierdzają odkrycia archeologiczne
10

.  

Eleanor Rosamund Barraclough zwraca uwagę na rolę krajobrazu, jednocześnie 

akcentując teorię Iana Wyatta. A mianowicie, że właściwości sagowych pejzaży są 

literackimi narzędziami w rękach pisarza, który za ich pomocą kontroluje sekwencje 

wydarzeń w opowieści
11

.  

Jak wielką rolę odgrywał krajobraz w życiu pierwszych osadników, świadczą 

poglądy naukowe badacza Declan’a Taggart’a, który skupił się na ukazaniu aktywnej 

roli krajobrazu wulkanicznego w literaturze staronordyckiej
12

. Badacz zwrócił uwagę, 

że krajobraz stanowi odbicie prawdziwego życia na średniowiecznej wyspie. Powyższa 

teoria wpłynęła znacząco na niniejszą pracę, ponieważ dotyczy relacji i działań 

człowieka w krajobrazie. Podobnie podczas ekokrytycznej analizy „Sagi o Hawardzie 

z Lodowego Fiordu”, zostały wzięte pod uwagę wzajemne relacje między środo-

wiskiem naturalnym a człowiekiem.  

Systemy Informacji Geograficznej (GIS) i inne cyfrowe narzędzia mogą zostać użyte 

podczas prowadzenia badań w dziedzinie humanistyki. Wielką rolę tych nowoczesnych 

narzędzi widać szczególnie na stronie internetowej projektu badawczego dotyczącego 

średniowiecznej literatury islandzkiej
13

.  

Prostota obsługi strony internetowej zawierającej warstwę tekstową sag, jak i cyfrową 

mapę z lokalizacjami miejsc z tychże opowieści powoduje poszerzenie pola do prowa-

dzenia badań dla wielu naukowców interesujących się tą dziedziną. Szybko można 

odnaleźć miejsca wymienione w tekście z jej odpowiednikiem na współczesnej mapie 

wyspy
14

. Skorzystanie z powyższej cyfrowej mapy, umożliwiło mi identyfikację miejsc 

z sagi na obecnej mapie i przyporządkowanie do nich fotografii. Projekt „Icelandic Saga 

Map” (ISM) ma na celu ukazanie roli krajobrazu w literaturze średniowiecznej aż do 

czasów współczesnych. Opiera się na założeniu łączenia geografii z literaturą
15

. Z kolei 

zbiór nazw miejsc jest sam w sobie cennym zbiorem danych dla tych, którzy poszukują 

szczegółów dotyczących historii środowiska Islandii
16

. Toponimia islandzka również 

zostanie omówiona w jednym z podrozdziałów i występuje jako jeden z ważniejszych 

                                                                
10 Zob. Mayburd M., The Hills Have Eyes: Post-Mortem Mountain Dwelling and the (Super)Natural 

Landscape in the Íslendingasögur, [w:] Viking and Medieval Scandinavia 10, Brepols Publishers 2014. 

10.1484/J.VMS.5.105215. Tu i dalej tłumaczenie autora artykułu – K.K.-M. 
11 Barraclough E.R., Inside Outlawry in Grettis saga Ásmundarsonar and Gísla saga Súrssonar Landscape in 

the Outlaw Sagas, [w:] Scandinavian Studies, https://www.academia.edu/2534848/_Inside_Outlawry_ 

in_Grettis_saga_%C3%81smundarsonar_and_G%C3%ADsla_saga_S%C3%BArssonar_Landscape_in_the_

Outlaw_Sagas_Scandinavian_Studies_82_2010_365_88, Tu i dalej tłumaczenie autora artykułu – K.K.-M. 

[dostęp: 22.03.2021]. 
12 Taggart D., All the Mountains Shake Seismic and Volcanic Imagery in the Old Norse Literature of Þórr, 

Scripta Islandica 68, https://www.academia.edu/35491877/All_the_Mountains_Shake_Seismic_ 

and_Volcanic_Imagery_in_the_Old_Norse_Literature_of_%C3%9E%C3%B3rr, Tu i dalej tłumaczenie 

autora artykułu – K.K.-M. [dostęp: 22.03.2021]. 
13 Icelandic Saga Map, http://sagamap.hi.is/is/#, Tu i dalej tłumaczenie autora artykułu – K.K.-M. [dostęp: 

06.05.2021]. 
14 Lethbridge E., Digital Mapping and the Narrative Stratigraphy of Iceland, https://www.researchgate.net/ 

publication/339590513_Digital_Mapping_and_the_Narrative_Stratigraphy_of_Iceland, Tu i dalej 

tłumaczenie autora artykułu – K.K-M. [dostęp: 02.03.2021]. 
15 Tamże. 
16 Tamże. 

http://sagamap.hi.is/is/
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świadectw na udowodnienie tezy, że relacja ówczesnego Islandczyka z krajobrazem 

i przyrodą była na tyle ważna, że wpływała na kształtowanie się wyobraźni i percepcji 

przestrzeni. 

 Niniejsza analiza będzie polegała na zestawieniu miejsc wymienionych w „Sadze 

o Hawardzie z Lodowego Fiordu”, krajobrazami, które do dzisiaj są obecne na Islandii. 

Miejscom wymienionym w opowieści będzie odpowiadać konkretna lokalizacja na 

cyfrowej mapie, pochodzącej z projektu ISM oraz opis krainy geograficznej wraz 

z materiałem graficznym. Celem powyższego zabiegu będzie ukazanie wpływu środo-

wiska na kształtowanie się i rozwój istoty ludzkiej. Krajobrazy Islandii wywołują 

w jednostkach różnorodne odczucia, które zmieniały się na tle dziejów. Jedno pozostaje 

niezmienne – wpływ przestrzeni przyrodniczej na człowieka. Może manifestować się 

to w wierzeniach, mitologii, czy w sztuce, której częścią są staroislandzkie sagi. 

Ponadto zostaną omówione przykłady toponimii występujących w „Sadze o Hawardzie 

z Lodowego Fiordu” (nazwy topograficzne, dzierżawcze i kulturowe) nawiązujące do 

krajobrazu i przyrody. W kolejnych podrozdziałach zostanie ukazana rola zjawisk 

nadprzyrodzonych zlokalizowanych w krajobrazie oraz funkcja scenerii pól bitewnych.  

4. Zjawiska nadprzyrodzone związane z przyrodą 

 W okresie wczesnego średniowiecza Islandczycy zamieszkujący zachód wyspy 

wierzyli, że człowiek po śmierci staje się częścią górskiego krajobrazu, w którym eg-

zystuje w nowej postaci. Wyniki badań archeologicznych dotyczących kopców pogrze-

bowych umiejscowionych na wzniesieniach, dowodzą istnienia tychże wierzeń. Zatem 

krajobraz islandzki pełnił funkcję sceny mającej wpływ na ówczesne wierzenia i sto-

sunek wobec umarłych
17

. W „Sadze o Hawardzie z Lodowego Fiordu” pojawia się 

upiór, który mąci porządek w domu swojej żony, a następnie pojawia się na wzgórzu, 

płosząc pasące się owce. Występuje tutaj przykład niespokojnego ducha. W celu 

interpretacji powyższej siły nadprzyrodzonej zostaną omówione wątki pochodzące 

z treści sagi. Przyszła wdowa do Hawarda z prośbą o pomoc, ponieważ: Tormod umarł 

(...), ale dla nas z tym niedobra sprawa, bo on jeszcze każdej nocy ogląda się za swoim 

łóżkiem18
. Słowa kobiety oznaczają, że duch jej męża nie zaznał spokoju po śmierci 

i nawiedza jej dom. Pierwsza potyczka z upiorem miała miejsce w jej mieszkaniu. Syn 

Hawarda, Olaf poszedł spędzić noc w nawiedzonym domu, aby pomóc pozbyć się 

zjawy: 

Olaf położył się do pierwszego łóżka, przy drzwiach. Światło płonęło 

w łożnicy, tak że górą było jasno, a dołem ciemno (...) A kiedy nadeszła noc, 

wszedł Tormod i począł chwiać swoją czaszką. Kiedy zobaczył, że łoże, w 

którym zwykle nikt nie leżał, jest zajęte, okazał się niezbyt gościnny: idzie do 

łoża i chwyta za futro19
. 

  

                                                                
17 Mayburd M., dz. cyt., s. 131. 
18 Górski A., Saga o Hawardzie z Lodowego Fiordu, [w:] Sagi islandzkie, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 

Warszawa 1960, s. 12. 
19 Tamże, s. 13. 
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Olaf nie puszczał swojego okrycia, tak że futro zostało porwane. Wtedy walka 

przeniosła się tuż obok na ławę:  

Tormod chwyta go w pół ciała (...) wywiązuje się dzika walka (...) w tej chwili 

światło gaśnie. Olaf nie uważa tego za korzystne20
. 

Natarcie Tormoda staje się coraz mocniejsze, tak jakby ciemność, która nastała po 

zgaszeniu światła dodała mu sił, że w końcu obaj znaleźli się poza progiem miesz-

kania. Walka przenosi się z sypialni poza dom: 

Na podwórzu leżał wielki pień przypławnego drzewa i zdarzyło się tak, że 

Tormod uderza obiema piętami o pień i przewraca się wstecz
21

. 

Podczas pojedynku z upiorem został wykorzystany element krajobrazu. Mianowicie 

zjawa potyka się o pień, co pozwala przejąć Olafowi kontrolę nad przebiegiem potyczki. 

Pieniek nie jest przypadkowym elementem fabuły, lecz odgrywa ważną rolę, ponieważ 

dzięki jego zastosowaniu nastąpił korzystny zwrot akcji podczas bójki Olafa z Tor-

modem. Komponenty przyrody nie stanowią już wyłącznie tła akcji, lecz aktywnie 

w niej uczestniczą i mają wpływ wydarzenia w sadze. Po powrocie Olafa do izby zostało 

ponownie włączone światło i opatrywano mu rany, które zadał mu upiór. Wybór osoby, 

która mogła stawić czoła duchowi, nie mógł być przypadkowy. Olaf był powszechnie 

lubiany w społeczności, ponieważ pomagał odnajdywać zaginione stada owiec. Jednakże 

wiązało się to z przebywaniem w przestrzeni poza społeczeństwem: 

Idzie znowu Olaf na hale i daleko poza góry i pastwiska, wyszukuje znowu całą 

masę bydła i spędza je na dół, do domostw, i każdemu przywodzi, co mu się 

należy22
. 

Powyższy cytat jest potwierdzeniem tego, że Olaf balansował na granicy dwóch 

światów: dzikiej przyrody, którą zamieszkiwały siły nadprzyrodzone oraz społeczności, 

wśród której wychował się i mieszkał.  

Według dawnych wierzeń, duchy to bezcielesne postacie nieżyjących osób, które 

pojawiają się w celu przekazania jakiejś wiadomości. Duchy mogą objawiać się bliskim 

krewnym albo osobom posiadającym dar jasnowidzenia. Z kolei inne duchy przybie-

rają formę upiorów, wampirów, które są groźne dla ludzi. Pojawiają się, gdy nie mogą 

zaznać spokoju po śmierci i mogą zwiastować przestrogę dla żyjących
23

.  

Druga potyczka z upiorem miała miejsce również późno w nocy. Olaf spotkał 

Branda, który był w potrzebie, ponieważ nie mógł zagonić stada owiec. Na wzgórzu 

stała jakaś postać, której zwierzęta bały się i uciekały z powrotem na wybrzeże: „Spytał 

go Olaf, dlaczego jest w drodze o tak późnej porze”
24

. Pora nocna nie była uważana za 

bezpieczną i najlepiej było spędzać ją w domach. Zatem przebywanie o zmroku poza 

domem należało do konieczności, ponieważ wierzono, że jest to czas transcendentalny, 

gdzie przenikają się dwa światy: doczesny z zaświatami. Stąd też nocna przestrzeń 

jawiła się jako niebezpieczna dla śmiertelnika. Powyższą zależność potwierdza zna-

czenie symboliczne dla zjawiska ciemności, które oznacza: Noc, zło, to co nieznane, 

                                                                
20 Tamże. 
21 Tamże. 
22 Tamże, s. 10. 
23 [hasło:] Spøgelse (Duch, upiór), [w:] https://symbolleksikon.lex.dk/sp%C3%B8gelse, Tu i dalej 

tłumaczenie autora artykułu – K.K.-M. [dostęp: 04.05.2021]. 
24 Górski A., dz. cyt., s. 14. 

https://symbolleksikon.lex.dk/sp%C3%B8gelse
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nieszczęście, zguba, śmierć, chaos, niepokój. Z kolei w mitologii z ciemności 

określanej mianem chaosu wyłonił się ład i jasność
25

.  

Według powyższego widać, że występuje zależność pomiędzy ciemnością a ko-

smogonią. Nat jest boginią o ciemnej cerze, reprezentującą porę nocną i dosiadającą 

konia o imieniu Rimfakse. Dzień oznacza światłość, a noc ciemność. Bóstwa repre-

zentujące dzień i noc codziennie przemierzają nieboskłon, wskazując na kosmogonię 

świata. W folklorze Północy noc jest postrzegana jako szczególny magiczny czas, kiedy 

pojawiają się siły demoniczne i czarownice26
. Istoty z zaświatów znikają z powierzchni 

ziemi, gdy tylko pojawiają się pierwsze promienie słoneczne, ponieważ nie mogą 

znieść jasności światła. Brand poprosił o pomoc Olafa, a ten zgodził się, pomimo 

konfliktów z jego pracodawcą – Torbjoernem. Okazało się, że na szczycie wzgórza 

stoi upiór Tormod, z którym miał miejsce kolejny pojedynek: 

Na wzgórzu z przodu, była wysoka nawieja śnieżna (...)obaj na raz spadają 

z przodu wzgórza na dół, a gdy się to stało, toczą się naprzód na przemian 

i tak kulają się na sam dół nawiei śnieżnej, ciągle raz jeden, raz drugi górą, aż 

do samego wybrzeża. Olaf (...) łamie mu krzyż pacierzowy, a potem robi z nim 

to, co mu się wydaje najpewniejsze: wypływa z nim daleko na morze i tam topi 

go na głębinie27
.  

Utopienie upiora mogło spowodować, że nie wróci już na ląd. Jednakże nie udało 

się do końca go pozbyć, ponieważ był uwięziony w głębinach, ale nadal zdarzało się, 

że: ludzie nie zawsze dobrze wychodzą na tym, kiedy przepływają w pobliżu28
. Woda, 

głębiny morskie zajmowały w mitologii skandynawskiej nie mniej ważne miejsce niż 

ląd. Wody, tj. lądy były zamieszkiwane przez bogów, olbrzymy, potwory i wiele 

innych mitycznych stworzeń. W „Słowniku Symboli” czytamy, że woda jest symbolem 

chaosu, niestałości, zmienności, przeobrażenia, bezmiaru możliwości29
. Morze personi-

fikuje zarówno pozytywną, jak i budzącą grozę siłę. Według mitologii skandynawskiej 

dualizm przestrzeni morskiej ukazują postaci olbrzymów ją zamieszkujących. Ægir 

reprezentuje jego bogactwo i piękno, a jego żona Rán przeciwnie, ponieważ budziła 

powszechny strach wśród islandzkich żeglarzy
30

. Dlatego w przypadku pojedynku 

Olafa z upiorem w morzu, przestrzeń ta bliższa była złowrogiemu pierwiastkowi oraz 

stanowiła granicę do świata transcendentalnego.  

Brand opowiedział, jak Olaf pomógł mu zagonić owce do domu oraz o jego dzielnej 

walce z upiorem. Niestety jego rodzina z zazdrości, potępiła go za chwalenie Olafa. 

Brand określił siostrzeńca Torbjoerna (Wakra), w następujący sposób: jesteś wielki we 

własnych słowach jak lis w norze31
. Wikińskie przysłowie może oznaczać zarówno 

tchórzostwo, jak i przebiegłość. W tym przypadku było one niepochlebne. Były to 

początki waśni pomiędzy islandzkimi rodami.  

                                                                
25 [hasło:] Mørke (Ciemność), [w:] https://symbolleksikon.lex.dk/m%C3%B8rke, [dostęp: 04.05.2021]. 
26 [hasło:] Dag_og_nat (Dzień i noc), [w:] https://symbolleksikon.lex.dk/dag_og_nat, [dostęp: 04.05.2021]. 
27 Górski A., dz. cyt., s. 14, 15. 
28 Tamże. 
29 [hasło:] Woda, [w:] Słownik Symboli, Kopaliński W., Wiedza Powszechna, Warszawa 1990. 
30 [hasło:] Rán, [w:] Dictionary of Northern Mythology, Simek R., Transl. Hall A., D.S. Brewer, Cambridge 

1993, s, 260. Tłumaczenie autora artykułu – K.K.-M.  
31 Górski A., dz. cyt., s. 14, 15. 

https://symbolleksikon.lex.dk/m%C3%B8rke
https://symbolleksikon.lex.dk/dag_og_nat
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Pojawienie się upiora na wzgórzu nie było przypadkowe, ale jest odzwier-

ciedleniem wierzeń, że człowiek po śmierci jako nowy byt przebywa na wzniesieniach 

terenu. Potwierdzają to odkrycia licznych pochówków na wzniesieniach, pagórkach, 

czy wzgórzach
32

. Zimno oraz ciemność były postrzegane przez ludzi jako zagrożenie, 

podobnie jak chaotyczne elementami dzikiej przyrody. Podobne skojarzenia często 

pojawiają się w sagach, gdzie występują siły nadprzyrodzone. Wobec powyższego 

takie pojęcia, jak ciemność, mróz, zimno, czy nadejście zimy były kojarzone z wrogimi 

siłami, pochodzącymi spoza społeczeństwa. Podczas walki Olafa w przestrzeni przyrody, 

narracja nadaje nowe znaczenie wzgórzu, zaspie śnieżnej i morskim odmętom. Zatem 

odzwierciedlają dzikie, niekontrolowane siły, z którymi podjął się walczyć. Olaf, wal-

cząc z upiorem, pokonuje kolejno marginalne tereny: zaspę oraz morze. Natomiast 

pierwszy pojedynek z duchem miał miejsce w domu, a więc był skupiony na elemen-

tach świata społecznego, tj. łóżko, ława, które symbolizowały, to co jest zagrożone. 

Jednak pomimo nawiedzenia domu, budynek nadal reprezentuje przestrzeń należącą do 

społeczeństwa. Próg domu jako miejsce liminalne oddziela dwie przestrzenie, w których 

spotykają się żywi i umarli. Próg jest miejscem będącym w zawieszeniu pomiędzy 

dwoma światami. Dopiero gdy walka zostanie wznowiona na terytorium przyrody, 

wtedy opisy krajobrazu stają się narzędziem narracyjnym balansującym na krawędzi 

między światami. Próby Olafa, aby schwytać i unieszkodliwić upiora, rozgrywają się 

w przestrzeni poza społeczeństwem, a więc na morzu między wodą a lądem
33

. Podo-

bnie pora nocna i gasnące światło towarzyszące walce z upiorem były według wierzeń, 

wyrazem uaktywniania się sił nadprzyrodzonych podczas ciemności. Dzięki temu 

narracja jest pełna dramatyzmu i wzrastającego napięcia.  

Innym przykładem ukazującym związek z tym, co nadprzyrodzone były zdolności 

przewidywania przyszłości, o których czytamy w sadze:  

Mieszkał Gest, syn Oddleifa, na Dworcu Pastewnym, na Wybrzeżu Bardii. 

A był to mąż mądry bardzo i lubiany i umiał przewidywać przyszłość34.  

Zasadniczo przewidywanie przyszłości było zarezerwowane dla kobiet (vólwa), ale 

mogli to robić również mężczyźni, jeśli byli godi. Gest był godim na wiecu, gdzie 

udzielił wsparcia Hawardowi w sprawie zadośćuczynienia za śmierć Olafa.  

Gode było to stanowisko religijne i polityczne zarazem: składał ofiary 

w świątyni Tora i zwoływał wiece swego okręgu35. 

Można było sprzedać funkcję godi lub przekazać innej osobie. Na Islandii nie powo-

ływano króla, ale był dobrze rozwinięty system sejmikowy: lokalny oraz powszechny.  

Istnieli przywódcy lokalni. Każdy z nich miał tytuł »godi« (l. mn. godar), 

dziwny tytuł oznaczający „kapłana”, człowieka pozostającego w specjalnych 

stosunkach z bogami, boskimi mocami36.  

                                                                
32 Por. Mayburd M., dz. cyt. 
33 Por. Rosamund Barraclough E., Inside Outlawry in "Grettis saga Ásmundarsonar" and "Gísla saga 

Súrssonar": Landscape in the Outlaw Sagas, [w:] Scandinavian studies: publication of the Society for the 

Advancement of Scandinavian Study, 82(4), December 2010, s. 365-388. 
34 Górski A., dz. cyt., s. 16. 
35 Tamże, s. 7. 
36 Foote P.G., Wilson D.M., Wikingowie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975, s. 143, 147. 
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Godi brał udział w wiecach, jak również istnieją wzmianki o dwóch przypadkach 

użycia tego tytułu poza Islandią i odnoszącego się do sfery religijnej. Miało to miejsce 

w Danii w IX i X stuleciu.  

Przywódca z rodu Ingolfa pierwszego stałego osadnika w Islandii, miał przy-

wilej „uświęcania” wiecu powszechnego. Nosił on dawny tytuł allsherjargodi 

„kapłan całego zastępu”37
.  

Z kolei w artykule naukowym zamieszczonym na stronie internetowej Muzeum 

Narodowego w Danii, czytamy, że bogaci i powszechnie poważani możni organi-

zowali uczty w swoich posiadłościach. Spotkania i uczty miały charakter rytualno-

religijny.  

Wykopaliska archeologiczne dowiodły, że wielkie posiadłości były kiedyś 

ośrodkami politycznymi, gospodarczymi i religijnymi38. 

Lokalna ludność uczestniczyła w uroczystych ucztach, którym towarzyszyło skła-

danie ofiar bogom tzw. blót. Podczas wielkich uroczystości blót miejscowy magnat 

działał jako „gode” (pogański kapłan) – wyznawca kultu39
. Źródłem wiedzy nt. blót była 

m.in. trzynastowieczna „Saga o Hakonie Dobrym” autorstwa Snorri’ego Sturluson’a. 

W sadze czytamy, że Sigurd Håkonsson organizował uczty, na których składano ofiary 

z koni, a wokoło rozpryskiwano ich krew za pomocą gałązek. Sigurd zapewniał zarówno 

jedzenie, jak i trunki, tak żeby każdy mógł się najeść i napić do syta. Koninę przyrzą-

dzano w wielkich kadziach, które stanowiły centralne miejsce w pomieszczeniu.  

Wokół ogniska niesiono pełne kufle piwa, a magnat, którym był pogański 

kapłan, pobłogosławił mięso i puchary. Następnie wzniesiono toasty. Pierwsza 

była na cześć Odyna, „do króla i zwycięstwa”. Następnie kubki zostały 

opróżnione dla Njörd i Frej w nadziei na zapewnienie dostatniej i spokojnej 

przyszłości. Następnie uczestnicy opróżnili swoje kubki z osobistym zobowią-

zaniem, że dokonają wielkich wyczynów, na przykład w bitwie. Wreszcie 

wzniesiono toasty za krewnych spoczywających na kurhanach40
.  

W związku z powyższym stanowisko godi nie wiązało się jedynie ze świeckimi 

obowiązkami, lecz również czyniło z godiego łącznika lokalnej ludności z bogami. 

Zgodnie z powyższym godiego mogły łączyć tajemnicze relacje z bogami, a zatem 

mógł również przewidywać przyszłość tj. w „Sadze o Hawardzie”. 

W „Þiðranda þáttr Síðu-Hallssonar” tytułowy bohater był prawdopodobnie jednym 

z pierwszych islandzkich mieszkańców, który zorganizował uroczystość disarblot bez 

składania ofiar dla Dis (fylgii). Powodem tego była powoli następująca chrystianizacji 

wyspy. Tradycyjne uczty odbywały się na początku pory zimowej, a dokładnie w pierw-

szą niedzielę października. Jedna z nich skończyła się to tragicznie, ponieważ podczas 

uczty Disy zwabiły syna Sidu-Hall’a poza teren domostwa i zabiły go. Stał się dla nich 

należną ofiarą. Wyglądało to tak, że Tirandi udał się o północy poza domostwo. Wtedy 

ukazało mu się dziewięć Dis przyodzianych w czarne szaty oraz drugie dziewięć 

                                                                
37 Tamże. 
38 The Viking blót sacrifices, [w:] National Museum of Denmark, https://en.natmus.dk/historical-knowledge/ 

denmark/prehistoric-period-until-1050-ad/the-viking-age/religion-magic-death-and-rituals/the-viking-blot-

sacrifices/, Tu i dalej tłumaczenie autora artykułu – K.K.-M. [dostęp: 05.05.2021]. 
39 Tamże. 
40 Tamże. 
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w białych. Disy w czerni symbolizowały pogaństwo, a Tirandi nadal był ich wyznawcą. 

Z tego powodu, białe Disy nie mogły udzielić mu pomocy, ponieważ wierzył on 

w pogańskie moce
41

. Zatem brak ciągłości pogańskiej tradycji w postaci składania ofiar 

dla Dis spowodowały, zemstę starych bóstw na Sidu-Hall’im. Ponownie zauważamy, 

że okolicznością pojawienia sił nadprzyrodzonych towarzyszy pora nocna.  

Podsumowując, świat we wczesnośredniowiecznej Islandii pełen był istot nadprzy-

rodzonych i niebezpiecznych miejsc zarezerwowanych tylko dla nich. Podobnie niektóre 

elementy krajobrazu obrosły w bogatą symbolikę będących wyrazem zarówno ówcze-

snych lęków, podziwu, jak i wierzeń. Świat był wytworem bogów, a krajobraz został 

naznaczony ludzkimi wytworami, należącymi do sfery wyobraźni (mitologia) i fizycznej 

aktywności (społeczeństwo). Wyrazem tej tendencji były, m.in. sagi, w których kraj-

obraz służył do manipulowania narracją.  

5. Sceneria pojedynków w sadze 

W dniu pojedynku i śmierci Olafa jego owce były bardzo niespokojne. W związku 

z tym Olaf udał się do Brzegu Zatoki, aby zagonić zwierzęta. Spotkał tam Sygrydę, 

która ostrzegła go przed napływającym do brzegu Torbjoernem: 

Widzę ich broń, leży na zwornicy, na przedzie Płomień Bitwy, Torbjoerna 

miecz (...) nie spotykaj się z nim Olafie (...) mam przeczucie, że jak cię spotkają 

– a to się stanie – to Wakr, ten łotr, nie będzie walce waszej przypatrywał się 

bezczynnie42
. 

Olaf jednak uniósł się odwagą i nie miał zamiaru uciekać. Poszedł nad wybrzeże po 

swoje owce. Pomógł wyciągnąć statek Torjoerna na ląd i szedł z nimi przez chwilę, aż 

do miejsca, gdzie ich drogi miały się rozejść.  

Na brzegu leżał duży stos drzewa do palenia, a na nim na wierzchu, osęka do 

łodzi, na końcu ułamana. Olaf wziął ją i trzymał w ręce; tak popędzał swoje 

owce przed sobą (...) i tak byli obok siebie aż do wzgórza, na którym drogi 

rozchodziły się43
. 

W tym miejscu, na rozstaju dróg, przy wzgórzu Torbjoern wraz z Wakrem nieucz-

ciwie go zaatakowali. Nie był to honorowy pojedynek, lecz zaplanowane morderstwo. 

Opis przebiegu bitwy jest pełen scen dramatyzmu i krwawych opisów.  

Olaf podskoczył wyżej na zbocze, a ci natarli nań z dołu. Olaf bronił się osęką, 

ale Torbjoern ciął ostro swym mieczem, Płomienień Bitwy strzaskał osękę jak 

sicinę (...) ją się Olaf siekiery i bronił się nią tak dobrze, że wiedzieli, jak to się 

skończy44
. 

Toczyła się nierówna walka dwóch na jednego. Syn jego siostry, Skarf przyszedł 

z pomocą Torbjoernowi. Nie chciał mieszać się do niehonorowej walki, tym bardziej 

że szanował Olafa, ale został do niej sprowokowany. Zaatakował Olafa od tyłu tak, że 

ten go nawet nie widział. 

                                                                
41 Słupecki P.L., Mitologia skandynawska w epoce wikingów, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2003, 

s. 235, 236. 
42 Górski A., dz. cyt., s. 17, 18. 
43 Tamże, s. 18. 
44 Tamże. 
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A Skarf (...) rąbnął go oburącz siekierą między łopatki, tak że ta w nim głęboko 

została (...) Skarf puścił siekierę, zaś Olaf już by podniósł swoją i rąbnął nią 

Skarfa w głowę, że utkwiła w mózgu (...) zbliżył się Torbjoern i pchnął Olafa 

w pierś (...) i ciął go w poprzek przez twarz, tak że zęby przednie i trzonowe 

wypadły45
. 

Wakr zapytał Torbjoerna, dlaczego zabiera zęby nieżyjącego Olafa. Torbjoern uznał, 

że to się jeszcze kiedyś przyda i wziął chustkę, zawiązał zęby w nią i schował46
. 

Sceneria bitwy ma miejsce na rozstajnych drogach, przy wzgórzu, w otoczeniu 

przyrody. Od samego poranka miały miejsce niepokojące znaki w przyrodzie, że coś 

złego może się wydarzyć tego dnia. Mianowicie owce były niespokojne, co przywiodło 

syna Hawarda w to feralne miejsce. Drugim ostrzeżeniem było złe przeczucie Sygrydy, 

aby Olaf nie spotykał się z Torbjoernem, ponieważ może zostać zaatakowany. Olaf 

próbował zająć dogodną pozycję do walki na zboczu tak, aby atakujący byli umiej-

scowieni poniżej w terenie. Wtedy mógłby zwiększyć swoje szanse w walce. Element 

krajobrazu, który bierze udział w bitwie, to ułamana na końcu osęka do łodzi. Broń 

okazała się krucha i szybko się rozpadła pod wpływem uderzeń mieczy przeciwników. 

Krajobraz stanowił tło w walce, co kontrastuje z potyczką Hawarda, gdzie pejzaż 

odegrał ogromną rolę i miał bezpośredni wpływ na jej wynik.  

Druga ważna walka, która miała miejsce w opowieści, to zemsta rodowa Bjorgej 

i Hawarda za śmierć syna Olafa. Żona Hawarda zaplanowała wendetę, która miała 

zostać wymierzona w Torbjoerna i jego najbliższych:  

Ale teraz czas wstać i być gotowym, jeśli chcesz pomścić, syna twego; bo jeżeli 

tej nocy nie, to już nigdy w życiu twoim47
.  

Podobnie Tordis siostra Torbjoerna, podżegała do bitwy swojego syna Skarfa, czego 

wynikiem była śmierć Olafa:  

Teraz widzę, że z ciebie raczej córka nie syn, kiedy nie masz odwagi przyjść 

swoim krewnym z pomocą48
. 

Zgodnie z powyższym wynika, że kobiety miały wpływ na rozwiązanie konfliktu, 

w dodatku były inicjatorkami bitwy i rozlewu krwi. Bjorgej samodzielnie zorganizowała 

drużynę Wikingów, którzy stanęli u boku jej męża. Zanim rozpoczęła się bitwa, poja-

wiały się omeny w przyrodzie, które zapowiadały pomyślność przyszłych zdarzeń. 

Podczas drogi na bitwę, scenerię wypełniały odgłosy ptaków i ich charakterystyczne 

zachowanie. Bjorgej odwiedzała kolejno trzech swoich braci, prosząc o pożyczenie 

sieci do połowów oraz jednej siekiery. Zamiast wspomnianych rzeczy, otrzymała 

wsparcie w bitwie w postaci młodych synów swych braci. Zanim doszło do finalnej 

bitwy, Bjorgej spotkała się z Torbjoernem w łodzi na morzu i usłyszała cenną infor-

mację nt. ich planowanego powrotu. Zatem wiedzieli, że za około jeden tydzień, 

Torbjoern będzie wracał do domu. Dzięki temu została zaplanowana na niego zasadz-

ka
49

. Stary Haward uwierzył w powodzenie misji związanej z pomszczeniem śmierci 

syna i wypowiedział strofę:  

                                                                
45 Tamże, s. 19. 
46 Tamże. 
47 Tamże, s. 30. 
48 Tamże, s. 19. 
49 Tamże, s. 27-29. 
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Mewa płynąca po falach krwi, 

Gradem smagana ostry wydaje krzyk, 

Zlatuje do broczących ciał, 

gasi winem ich50
.  

Strofa jest zapowiedzią walki, chęci wyrównania porachunków i zaspokojenia się 

rozlewem krwi osób winnych śmierci Olafa. Mewa może być utożsamiana z krukiem, 

który był symbolem Odyna. Ptak (kruk albo jak tutaj mewa) posilający się krwią i ciałem 

ludzkim symbolizuje porażkę przeciwnika. Krzyk mewy, o którym czytamy w powyż-

szej strofie, świadczy o dawnych wierzeniach. Według powyższego pojawienie się 

ptaków, ich zachowanie i wreszcie ptasie odgłosy mogły wróżyć o przyszłym następ-

stwie wydarzeń
51

. Z kolei kruk był symbolem szczęścia i często jego wizerunek zdobił 

sztandar wojowników. Jeśli kruki pojawiały się w drodze na pole bitwy, odczytywano 

to jako zapowiedź wygranej. Kruki pijące krew i jedzące padlinę świadczyły o zabiciu 

przeciwników. Odyn miał dwa kruki Hugin’a i Munin’a, stąd też kojarzono je z tym 

bogiem. Kenningi znaczące „kruk”, mianowicie „mewa Ygga”, „kukułka Gauta” 

i „orzeł Hnikara”, w których Ygg, Gaut i Hnikar są innymi imiona boga52
. W związku 

z tym mewa może być również kojarzona z Odynem. Gdy ruszyli dalej w drogę i zaczęli 

wiosłować, ujrzeli: wielką chmarę kruków lecącą od morza przez przylądek53
. Widok 

ten skomentował Haward, wypowiadając następującą strofę:  

Pomnijcie zapowiedź moją  

Uczczenia mewy Odyna, 

Sępy na fiordach ran 

Już okrążają przylądek 

(...) Niebawem 

Zadźwięczy oręża szczęk54.  

Powyższe słowa oznaczają, że niebawem rozpocznie się bitwa. Chmara przelatują-

cych kruków porównanych w strofie do sępów była prawdopodobnie znakiem zbliża-

jącego się wroga, ale również zwycięstwa dla wojowników, którym towarzyszyły pod-

czas drogi na pole bitwy. Dopłynęli do cieśniny i mieli chwilowe problemy związane 

z nagłym pogorszeniem się pogody. Zjawisko silnego wiatru i nabieranie wody na 

pokładzie statku, mogły pełnić funkcje zwiększenia dramatyzmu akcji, jak również 

zapowiedzi zbliżającej się groźnej sytuacji, jaką była bitwa, a więc możliwość otrzy-

mania śmiertelnej rany.  

Na wodzie wstał ostry wiatr, dostali dużo wody do łodzi, ale przetrzymali to 

wszystko krzepko i przystanęli dopiero wówczas, gdy dotarli do Badfarm55.  

Przystań Torbjoerna na Badfarm została opisana w kontekście przyrody, która ją 

otaczała. Zatem była to zapowiedź, że krajobraz wpłynie na dalsze sekwencje wydarzeń, 

które będą prowadzić do głównej potyczki Hawarda z Torbjoernem.  

                                                                
50 Tamże, s. 30. 
51 [hasło:] Ptaki, [w:] Ilustrowany leksykon mitologii wikingów, Kempiński M.A., Wydawnictwo KURPISZ 

S.A., Poznań 2003, s. 171. 
52 Tamże, s. 172. 
53 Górski A., dz. cyt., s. 32. 
54 Tamże. 
55 Tamże. 



 

Katarzyna Korneluk-Markiewicz 
 

78 

Było tu bardzo głęboko (...) nad przystanią leżała wysoka ławica żwiru, a za 

nią stała duża szopa okrętowa z wrotami. Na drugiej stronie, poza ławicą, było 

duże jezioro lądowe. Od szopy nie można było dojrzeć brzegu zatoki, ale 

z ławicy widziało się oboje, szopę i brzeg56
.  

Autor wykorzystał ukształtowanie terenu tak, aby jednocześnie pozwolić na ukrycie 

się wojownikom Hawarda, jak również umożliwić im obserwacje przeciwników, tak 

aby w odpowiednim momencie mogli ruszyć do ataku:  

Teraz ano przeniesiem naszą łódź przez ławicę na jezioro i sami zatrzymamy 

się poza piachem, żeby nas za rychło nie spostrzegli (...) żadnemu nie wolno 

wyskoczyć, zanim nie powiem. A już było bardzo ciemno57
.  

Elementy przestrzeni środowiska naturalnego wpływają na przebieg i wynik po-

tyczki. Dobra kryjówka i pozycja do walki wynikały z topografii terenu. Zatem kraj-

obraz aktywnie uczestniczy w rozwoju akcji związanej z bitwą. Zaakcentowanie, iż 

było już ciemno, oznaczało zbliżające się groźne wydarzenie. Torbjoern przybył ze swoją 

załogą, zanim nadeszła noc. Podczas gdy Wakr zanosił broń do szopy, Hallagrim 

wykradł najlepszy miecz Torbjoerna – Płomień Bitwy. Haward zaplanował zabicie 

swojego przeciwnika tymże orężem. Następnie próbowano pochwycić Wakra obłado-

wanego sprzętem, ale w momencie, gdy to zauważył, poślizgnął się i wpadł do wody. 

Pod wpływem ciężaru broni utopił się w jeziorze.  

Była tam mielizna, ale grunt miękki, a człowiek był ciężki od tej całej broni, tak 

że już nie wstał na nogi58
.  

Ponownie uwidacznia się zastosowanie otoczenia przyrody, w celu rozwijania 

kolejnych wątków w akcji sagi. Tym razem, autor wykorzystał śliski brzeg nad jezio-

rem, aby „utopić” jednego z bohaterów opowieści. Przyroda poniekąd przyczynia się 

również do wymierzania sprawiedliwości. W końcu drużyna Torbjoerna zauważyła 

Wakra leżącego w wodzie i w tym momencie Haward ruszył do ataku.  

Rzucają się przez ławicę na dół, ku wybrzeżu, a Torbjoern, gdy ich spostrzegł, 

rzuca się natychmiast w morze i wypływa59. 

Przekroczyli ławicę, a więc mogła to być część dna morskiego lub rzecznego, 

wzniesienie piaszczyste lub żwirowe – tutaj była to piaszczysta część jeziora. 

Z powyższego cytatu można wywnioskować, że docelowa kryjówka Hawarda i jego 

ludzi mieściła się na wzniesieniu, co powodowało, że byli w lepszej pozycji bitewnej 

niżeli ich wróg, sytuujący się poniżej na wybrzeżu. Z tego powodu Torbjoern wyko-

rzystał bliskość morza i postanowił uciec z miejsca bitwy. Haward rzucił się w morski 

pościg za Torbjoernem, aż ten drugi zatrzymał się przy niewielkiej skale wystającej 

z wody. Szukał tam dogodnej pozycji i wdrapał się na szczyt niewielkiej skały i czekał 

tam na Hawarda. Nie mając żadnej broni, wziął kamień do obrony. Gdy dochodzi do 

decydującej walki, narracja nadaje coraz większe znaczenie ich interakcji z fizycznym 

otoczeniem. 

                                                                
56 Tamże. 
57 Tamże, s. 33. 
58 Tamże. 
59 Tamże, s. 34. 
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Płynął tak długo, aż Torbjoern dotarł do wysterki skalnej leżącej daleko na 

morzu60
. 

Miejsce bitwy znajdowało się daleko na morzu, tzn. tafla wody była niczym rów-

nina, na której odbyła się bitwa. Torbjoern zajął typowo obronną pozycję, na szczycie 

skały, gdzie jedynym orężem był fragment natury – kamień. Krajobraz i przyroda nie 

były mu przychylne, czego wyrazem było to, że pośliznął się na mokrej skale i przyjął 

śmiertelny cios od Hawarda.  

Kiedy się wdrapał, przybywa Haward, a kiedy Torbjoern to widzi, sam jest bez 

broni. Chwyta ogromny kamień i chce mu nim roztrzaskać głowę. Hawardowi, 

kiedy to widzi, przychodzi na myśl – co słyszał, jak na obczyźnie opowiadano, 

że tam innej uczą wiary niż w krajach północnych – i uczynił ślub: gdyby go 

ktoś mógł pouczyć, że ta wiara lepsza jest i piękniejsza niż stara, to ją 

przyjmie, jeżeli teraz zwycięży Torbjoerna. Po czym śmiało wdziera się na 

skałę. Teraz Torbjoern chce go ugodzić kamieniem, ale skała była śliska 

i poślizgnął się, i upadł wstecz, i kamień padł mu na piersi, tak że stracił 

przytomność. W tejże chwili jawi się Haward na skale i przebija go Pło-

mieniem Bitwy (...) Haward wymierzył zabitemu cięcie przez twarz i rozłupał 

mu szczękę, że aż zęby wypadły61
. 

Scena, kiedy kamień upadł na serce Torbjoerna, jest symboliczna i ukazuje go, jako 

człowieka winnego wielu złych czynów, a więc osoby bez serca. Wpis o nowej religii 

w sadze prawdopodobnie jest zabiegiem chrześcijańskiego kompilatora, który nadał 

scenie wymiaru religijnego. Zatem zapewnienie Hawarda, o tym, że przyjmie nową 

religię, gdy uda mu się pomścić syna, mogło świadczyć o jego przyszłej wygranej. 

Wtedy Torbjoern poślizgnął się i przyjął ostateczny cios. Pierwotnie saga mogła nie 

zawierać chrześcijańskiego motywu. Krajobraz i przyroda „stały na straży spra-

wiedliwości” i przyczyniły się do rozstrzygnięcia sporu na korzyć Hawarda, który był 

powszechnie lubiany w lokalnej społeczności. Ewentualnie to chrześcijański Bóg mógł 

zadziałać poprzez elementy krajobrazu i przyrody, aby pomóc zwyciężyć Hawardowi. 

W obydwóch przypadkach sekwencja wydarzeń zależy od roli, którą miał odegrać 

w nich krajobraz.  

Wydawało się potem ludziom, gdy o tym opowiadano, wielką śmiałością ze 

strony Hawarda, że wypłynął tak na fiord, choć nie wiedział, że tam dalej 

leżała wysterka; bo odległość była bardzo duża62
. 

Zgodnie z powyższym wynika, że Haward i Torbjoern popłynęli na wody fiordu. Był 

to czyn odważny i potęgujący napięcie akcji w sadze. Zatoka fiordu była dla Torbjoerna 

zarówno miejscem ucieczki, bitwy, jak również jego śmierci. 

Rzucają się przez ławicę na dół, ku wybrzeżu, a Torbjoern, gdy ich spostrzegł, 

rzuca się natychmiast w morze i wypływa63
. 

Nie wiedział, jak długo będzie musiał płynąć, aby znaleźć ląd. Było to ryzykowne 

działanie, ale Torbjoern nie miał wyjścia. Mógł zostać zabity przez drużynę Hawarda 

                                                                
60 Tamże.  
61 Tamże. 
62 Tamże, s. 35. 
63 Tamże, s. 34. 
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albo udałoby mu się uciec. W najgorszym wypadku nie zostałby zamordowany, 

a ewentualnie natura sama wymierzyłaby sprawiedliwość. W przypadku Torbjoerna 

woda mogła wydawać mu się zarówno obszarem o dużej zmienności, jak i dającej 

nowe możliwości – ucieczki przed zemstą Hawarda. Morze symbolizuje: samotność, 

sumienie, niepewność, niezdecydowanie, wątpienie, działanie, bunt, przygodę64
. Zatem 

morze uosabiało wszystkie odczucia, które mogły towarzyszyć uciekającemu Torbjo-

ernowi – było jego wewnętrznym głosem sumienia. Wybór drogi morskiej jest wyrazem 

emocjonalnej sytuacji bohatera, który czuje się niepewnie, ale podejmuje działanie, 

ryzykując, że opadnie z sił i utonie. Wreszcie, może czuć się samotny, ponieważ pozostał 

zupełnie sam na ostatniej drodze życia.  

W średniowieczu morze było symbolem świata zmiennego i niestałego, pełnego 

pokus. Niebezpieczeństwa związane z podróżą morską czyniły z przebycia 

morza bohaterstwo i zasługę65
.  

Wobec powyższego, przebycie odcinka morskiego wpław mogło stać się nie lada 

wyczynem, a nie tylko drogą ucieczki. Gdyby Torbjoernowi udało się ocaleć, zapewne 

zrobiłoby to ogromne wrażenie w lokalnej społeczności. Świadczy o tym poniższy cytat:  

Wydawało się potem ludziom, gdy o tym opowiadano, wielką śmiałością ze 

strony Hawarda, że wypłynął tak na fiord, choć nie wiedział, że tam dalej 

leżała wysterka; bo odległość była bardzo duża66
. 

Zatem gdyby Torbjoern przeżył potyczkę, to on mógłby być wychwalany zamiast 

Hawarda. Tym bardziej że powszechnie bardziej obawiano się Torboerna i nikt nie 

chciał narażać się na jego gniew. Świadczy o tym spór o wieloryba dotyczący podziału 

mięsa. Torbjoern zastraszył wszystkich zgromadzonych wokół znaleziska i zabrał całego 

wieloryba, chociaż należał się Hawardowi. Nikt wówczas nie zaprotestował, że był to 

niesprawiedliwy czyn.  

Według mitologii głębiny morskie w okolicy wyspy Hlesey były zamieszkiwane 

przez Rán. Bogini lubowała się w złocie, którym ozdabiała swoją koralową jaskinię. 

Blask złota przypominał jaśniejącą, morską łunę. Według wierzeń żeglarze, którzy 

zginęli na morzu i mieli przy sobie złoto, byli chętnie przez nią witani
67

. W okresie 

średniowiecza morze było groźną, ale i ważną przestrzenią związaną z życiem co-

dziennym. Stanowiło ono granicę ze światem transcendentalnym. Jednocześnie budziło 

grozę wśród ówczesnych ludzi, jak również było źródłem bogactwa oraz obfitości 

w pokarm. Wyprawy na połowy morskie często są opisane w mitach oraz w sagach. 

Zgodnie z powyższym krajobraz związany z przyrodą był zarazem przestrzenią niebez-

pieczną, jak i przynoszącą pożywienie, a więc pozwalającą utrzymać się przy życiu. 

Dlatego wokół morza powstało wiele opowieści o potworach morskich, przygodach 

bogów, ale i o zwykłych ludziach. Umiejętności żeglarskie były wówczas cenione 

i świadczyły o byciu prawdziwym mężczyzną – Wikingiem. Dlatego też Torbjoern 

podjął ryzyko wypłynięcia na morze, za co mógł zostać ogłoszony bohaterem albo 

zginąć. Jak wielką rolę odgrywała przyroda w życiu Skandynawów, widać w nazew-

                                                                
64 [hasło:] Morze, [w:] Słownik Symboli, Kopaliński W., Wiedza Powszechna, Warszawa 1990. 
65 Tamże. 
66 Górski A., dz. cyt., s. 35. 
67 [hasło:] Rán, [w:] Mythology A to Z, Daly K.N., Chelsea House Publishers, New York 2010, s. 83. Tu i 

dalej tłumaczenie autora artykułu – K.K-M. 
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nictwie, gdzie nawet fale morskie miały przyporządkowane imiona, będące odzwier-

ciedleniem ich właściwości
68

. 

Córki Rán są falami morskimi i każda z nich nosi imię natury i właściwości fal. 

Imię Rán (rán oznacza rabunek), kojarzy się ze śmiercią. Łapie w sieci 

utopionych marynarzy i prowadzi ich do swojego królestwa na dnie morskim69
.  

Według mitologii nordyckiej imiona dziewięciu fal morskich to: 

 Himinglaefa oznacza przezroczystość, przez którą można zobaczyć Niebo
70

. 

W innym tłumaczeniu Himinglefa to: błyszcząca jak niebiosa
71

. 

 Dufa to uderzająca lub kołysząca się fala
72

. 

 Blodughadda oznacza krwawe włosy lub czerwoną, morską pianę.  

 Hefring oznacza pion, a więc wysoką, pionową ścianę wody. Inaczej to 

wznosząca się fala
73

. 

 Udr lub Unn oznacza spieniającą się falę. 

 Hronn to napływająca fala. 

 Bylgja znaczy falować, kłębić się jak fale morskich bałwanów. 

 Drofn (lub Bara) oznacza plamę piany morskiej lub falę z piany.  

 Kolga to zimna fala
74

. 

Zatem nazewnictwo dla fal morskich może być potwierdzeniem, jak ważne było 

środowisko naturalne w oczach ówczesnych Skandynawów. W wielu aspektach życia 

elementy przyrody i krajobrazu miały wpływ na wczesnośredniowieczne, islandzkie 

społeczeństwo.  

6. Toponimia islandzka, a cechy krajobrazu 

Nazwy (w tym toponimia występująca w sagach) są nośnikami informacji nt. 

recepcji otaczającego świata jak również świadczą o bogatej, wielowiekowej tradycji 

Skandynawów. Większość nazw miejscowych, które powstały na wyspie pochodzi 

z okresu wczesnego średniowiecza, a mianowicie, powstały w latach 870-930 podczas 

zakładania pierwszych kolonii
75

. 

W islandzkim krajobrazie doszukać się można także sporej ilości nazw 

asocjacyjnych (skojarzeniowych), odzwierciedlających recepcję danego zja-

wiska wśród żyjących tam ludzi76
.  

Pomimo przyjęcia chrześcijaństwa, Islandczycy zachowali swoje stare zwyczaje. 

Świadczy o tym nazewnictwo, gdzie istnieje niewiele przykładów nawiązujących do 

religii chrześcijańskiej. Badacz Łukasz Neubauer zaproponował kategoryzację topono-

mastyki islandzkiej ze względu na warunki dziejowe, geograficzne i społeczne. Dokonał 

podziału terminologii według trzech kategorii: nazwy topograficzne, dzierżawcze oraz 

                                                                
68 [hasło:] Sea (Morze), [w:] Mythology A to Z, Daly K.N., Chelsea House Publishers, New York 2010, s. 89. 
69 [hasło:] Rán, [w:] https://mytologi.lex.dk/Ran, Tłumaczenie autora artykułu – K.K.-M. [dostęp: 05.05.2021]. 
70 Daly K.N., dz. cyt., s. 89. 
71 Słupecki P.L., dz. cyt., s. 298. 
72 Daly K.N., dz. cyt., s. 89. 
73 Słupecki P.L., dz. cyt., s. 298. 
74 Daly K.N., dz. cyt., s. 89. 
75 Neubauer Ł., dz. cyt., s. 49. 
76 Tamże, s. 56. 

https://mytologi.lex.dk/Ran
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kulturowe
77

. Nazwy topograficzne opisują cechy terenu, jego kolorystykę, warunki 

pogodowe, obfitość świata roślin i zwierząt, położenie geograficzne danego zjawiska 

względem innych obiektów oraz terminy przywołujące skojarzenia wobec danego 

obiektu. Z kolei nazwy dzierżawcze odnoszą się do imion pierwszych kolonistów oraz 

nawiązują do przedchrześcijańskiego kultu. Trzecią kategorię stanowią nazwy kul-

turowe, a więc te, których źródłosłowy związane są z wydarzeniami o charakterze 

dziejowym lub społecznym, np. terminy dotyczące ważnych bitw lub odzwierciedla-

jące pochodzenie wyrazów ze sfery folkloru, a także nazewnictwo nawiązujące do wyda-

rzeń cyklicznych (wiece). Należy zwrócić uwagę, że w toponimii islandzkiej dominują 

nazwy złożone z dwóch członów wyrazowych: leksemu oraz morfemu leksykalnego. 

Jako przykład posłuży nazwa złożona „Krosshólar”, oznaczająca „Wzgórze Krzy-

żowe”, gdzie drugi człon „hólar” („wzgórze”), jest definiowany przez leksem „kross” 

(„krzyż”)
78

. Zgodnie z powyższym podczas tłumaczenia islandzkich nazw powinny 

być brane pod uwagę znaczenia zarówno leksemu, jak i morfemu leksykalnego. Wtedy 

łatwiej zrozumieć istotę znaczenia nazw i ukrytego w nich przesłania. Nazwy nadawane 

przez pierwszych osadników wyrażają ówczesną percepcję świata, a więc świato-

pogląd, stosunek do zastanej rzeczywistości. Dzięki analizie toponimii jest możliwe 

poznanie funkcjonowania człowieka w krajobrazie i przyrodzie. Zatem toponimia do-

starcza podstawowych informacji i skojarzeń ówczesnych ludzi i ich systemu wartości. 

Wobec powyższego jest możliwe ukazanie, co było ważne dla ówczesnych ludzi, a co 

budziło lęk, czy podziw. Podczas analizy sagi zostały wykorzystane dwa źródła tłuma-

czeń w celu porównania nazw własnych w języku polskim i islandzkim. W tłumaczeniu 

Artura Górskiego, np. „Modry Mech” jest miejscem zamieszkania Hawarda i Olafa, 

natomiast w islandzkim tłumaczeniu sagi nazwa ta brzmi „Blámýri”. Islandzka wersja 

językowa sagi jest dostępna na stronie internetowej projektu ISM (Icelandic Saga 

Map)
79

. Nazwa w oryginalnym pozwoliła na ukazanie jej dawnej etymologii. Topono-

mastyka jest nieocenionym materiałem badawczym, który koresponduje z historią 

Islandczyków. W związku z powyższym analiza islandzkiego nazewnictwa będzie 

odzwierciedlała relacje człowieka z krajobrazem i przyrodą. Proces nadawania nazw 

był jednym ze sposobów na oswajanie przestrzeni. Zatem nadawano nazwy, np. zja-

wisku przyrodniczemu, które budziło lęk w celu jego udomowienia. Wpływ przestrzeni 

na psychikę mieszkańców mógł manifestować się na wiele sposobów: 

 w nazwach nadawanym różnym krainom, zjawiskom; 

 w poezji skaldów, w treściach sag, w mitologii – gdzie krajobraz jawił się jako 

groźna przestrzeń, a istoty nadprzyrodzone zamieszkiwały świat przyrody tuż 

obok ludzi; 

 w postawie, światopoglądzie i wreszcie charakterze ówczesnych islandzkich 

Wikingów; 

 w wierzeniach, obrzędach i rytuałach towarzyszącym życiu codziennemu.  

Podsumowując, środowisko kształtuje człowieka, ponieważ stanowi dla niego 

przestrzeń do życia i tworzenia.  

  

                                                                
77 Tamże. 
78 Tamże, s. 66. 
79 Icelandic Saga Map, http://sagamap.hi.is/is/#, [dostęp: 06.05.2021]. 

http://sagamap.hi.is/is/
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7. Miejsca wymienione w sagach, a obecny krajobraz 

Miejsca pochodzące z sag mają swoje odzwierciedlenie na cyfrowej mapie, jak 

również na wielu fotografiach przedstawiających dzisiejszy krajobraz Islandii. Dzięki 

użytej metodzie badawczej GiScience zostały wykorzystane cyfrowe narzędzia 

w postaci wirtualnej mapy sag, jak również Mapy Google. Połączenie kilku dziedzin 

naukowych geografii, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, historii z Systemami 

Informacji Geograficznej (GIS), spowodowało powstanie eklektycznego pola badaw-

czego, dającego większe możliwości do analizy danego problemu. W niniejszym pod-

rozdziale zostanie przedstawiony materiał graficzny w celu ukazania zbieżność miejsc 

występujących w „Sadze o Hawardzie z Lodowego Fiordu” do tych istniejących do 

dzisiaj na Islandii. Cytaty dotyczące krajobrazu islandzkiego są według tłumaczenia 

Artura Górskiego. Niektóre nazwy zostały zestawione z islandzkim tłumaczeniem 

zaczerpniętym ze strony internetowej projektu ISM
80

. Jest to bardzo bogaty materiał, 

który posłużył do niniejszych badań.  

 Na Islandii do dzisiaj panują trudne warunki pogodowe, a mianowicie przeważają 

obfite opady deszczu, bardzo silne wiatry i mroźne zimy. Spotkać tu można florę 

i faunę mogącą przetrwać w tak trudnych warunkach. Wyspa jest słabo zalesiona 

z dominującymi pastwiskami. Z uwagi na położenie płyt tektonicznych, występują tutaj 

częste trzęsienia ziemi. Centralna część Islandii jest pustynna, trudnodostępna i nieza-

mieszkana. Jest to spowodowane gromadzeniem się pól zastygłej lawy, osadów z pyłu 

wulkanicznego oraz nanoszonego piasku i żwiru przez rzeki lodowcowe
81

. Islandia 

słynie z wulkanicznego krajobrazu, ponieważ występuje tam tzw. plama gorącej magmy, 

która łączy się z siecią wulkanów. Można tutaj podziwiać śmiertelnie niebezpieczne 

wybuchy gorących źródeł tzw. gejzerów, jak również gotującego się błota (solfatary). 

Wpadnięcie w luźno uformowany obszar ziemi grozi poparzeniem najwyższego stopnia 

i amputacją kończyny
82

. Temperatura gorących źródeł sięga 150°C, a ich głębokość 

dochodzi nawet do 1000 metrów. Gejzery wybuchają raz na kilka – kilkadziesiąt minut
83

.  

Czasze lodowe powstały na czynnych wulkanach i płaskowyżach, gdyż miejsca 

wysoko położone sprzyjają akumulacji śniegu. Raz na kilka lat dochodzi do 

wybuchu wulkanu pod lodowcem i gwałtownego wypływu wód wytopnie-

niowych. Zjawiska te noszą nazwę „jökulhlaupów” (z języka islandzkiego 

„jökull” oznacza lodowiec) i stanowią wielkie zagrożenie dla człowieka. 

Koryta niewielkich rzek lodowcowych zamieniają się w ciągu zaledwie kilku 

godzin w rwące rzeki niosące tony wody, skał i lodu. W krótkim czasie 

powstają głębokie kanały erozyjne, a drogi i pastwiska zostają zasypane84
. 

Wobec powyższego opisu geograficznego nasuwa się wniosek, że Islandczyk, 

żyjący w okresie wczesnego średniowiecza, gdzie stan wiedzy naukowej był niski, 

odbierał krajobraz wyspy, jako coś wyjątkowego, tajemniczego i zarazem strasznego. 

                                                                
80 Icelandic Saga Map, http://sagamap.hi.is/is/#, [dostęp: 06.05.2021]. Aby zobaczyć mapę dotyczącą „Sagi 

o Hawardzie z Lodowego Fiordu” należy otworzyć powyższy link, następnie wybrać „open map” i zaznaczyć 

interesującą nas sagę: „Hávarðar saga Ísfirðings”. 
81 Dąbski M., Dymiąca wyspa okiem przyrodnika. Środowisko naturalne Islandii, [w:] Islandia. kraina, 

ludzie, dzieje, kultura, sztuka język, Pessel W.K., Chymkowski R., Wydawnictwo Trio, Warszawa 2008, s. 23. 
82 Tamże, s. 24.  
83 Tamże, s. 27. 
84 Tamże, s. 25. 

http://sagamap.hi.is/is/
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Wybuchający wulkan i towarzysząca temu zjawisku gorąca jasnoczerwona lawa mogła 

wzbudzać w nim trwogę, a siła wyobraźni tworzyła przed jego oczami mitologiczne 

sceny. Ciągłe niebezpieczeństwo utraty życia w grząskim gruncie lub w fontannie 

wrzątku, gdzie można było ugotować się żywcem, należało do codziennych trosk. 

I wreszcie rwące lodowcowe rzeki w ciągu kilku godzin mogły zniszczyć cały dorobek 

życia ówczesnego człowieka, a mianowicie: pastwiska z pasącymi się owcami, całe 

domostwa, a nawet rody. Zatem nie ulega wątpliwości, że niebezpieczne, islandzkie 

krajobrazy mogły wywrzeć wpływ na ludzką mentalność. Tłumacz sagi informuje, że: 

Teren wydarzeń sagi leży na samej północy zachodniego wybrzeża i przypiera 

częścią do Fiordu Lodowego, a częścią do Fiordu Szerokiego, zasianego 

wyspami. Czas: trzecia część X wieku85
. 

Nazwa Ísafjörður oznacza „lodowy fiord”, na co wskazuje jego etymologia: „Ísa” 

oznacza lód, „fjörður” – fiord. Z kolei nazwa fiordu Ísafjarðardjúp oznacza „głęboki 

lodowy fiord” („Ísa” – lód, „fjarðar” – fiord, „djúp” – głęboki) prawdopodobnie dlatego, 

że był głębszy, a Ísafjörður stanowił jego mniejszą odnogę. W tym przypadku nazwy 

mogą stanowić opis dotyczący wyglądu bądź właściwości danego elementu krajobrazu, 

tj. w tym przypadku fiordów. Ze względu na surowy klimat i długie zimy, fiordy były 

skute lodem, co dało swoje odzwierciedlenie w zastosowanym nazewnictwie. Ponownie 

uwidacznia się wpływ otaczającego środowiska na Islandczyka, który był bardzo 

dobrym obserwatorem. Ísafjörður jest zlokalizowany w kranie Fiordów Zachodnich na 

Islandii. Ma około 25 km długości i 5 km szerokości (rysunek 1). Stanowi część 

większego fiordu Ísafjarðardjúp, a zapoczątkowuje go bezludna wyspa Borgarey. Istnieje 

również miasto o tej samej nazwie, ale jest zlokalizowane nad innym fiordem o nazwie 

Skutulsfjörður. Obydwa miejsca dzieli odległość około 40 km
86

. Na poprzednim 

zdjęciu na rysunku 2 ukazane jest zachodnie wybrzeże fiordu, natomiast rysunek 3 

przedstawia jego wschodnią część. 

 

Rysunek 1. Długość fiordu Ísafjörður (Islandia). Źródło: Mapy Google 

                                                                
85 Górski A., dz. cyt., s. 7. 
86 [hasło:] Ísafjörður, [w:] https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dsafj%C3%B6r%C3%B0ur_(fiord), [dostęp: 

17.05.2021]. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dsafj%C3%B6r%C3%B0ur_(fiord)
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Rysunek 2. Ísafjörður – zachodnie wybrzeże (Islandia).  

Źródło: https://goo.gl/maps/3q5S8TSmNrDzV5fC7 

 

Rysunek 3. Ísafjörður – wschodnie wybrzeże (Islandia). 

Źródło: https://goo.gl/maps/uCBu3mnQi5GQJg139 

 

Rysunek 4. Ísafjörður – południowe, górzyste wybrzeże (Islandia). 

Źródło: https://goo.gl/maps/hi5THscQdHoUWzYa9 

Na rysunku 5 rozpościera się widok na Blámýri od strony północnej. Według treści 

sagi Modry Mech był miejscem zamieszkania Hawarda i jego syna Olafa. W islandz-

kiej wersji sagi nazwie „Modry Mech” odpowiada nazwa „Blámýri”, co w dosłownym 

https://goo.gl/maps/3q5S8TSmNrDzV5fC7
https://goo.gl/maps/3q5S8TSmNrDzV5fC7
https://goo.gl/maps/uCBu3mnQi5GQJg139
https://goo.gl/maps/hi5THscQdHoUWzYa9
https://goo.gl/maps/hi5THscQdHoUWzYa9
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przekładzie oznacza „niebieskie bagno/moczary”
87

. Znajduje się tutaj jezioro 

Laugabólsvatn, nad którym znajduje się farma wspomniana w sadze: „Torbjoern 

mieszkał tu na dworcu Badfarm”
88

. Nazwie „Badfarm” odpowiada islandzka nazwa 

farmy: „mieszkał w Ísafjörður na farmie Laugaból”
89

. Leksem nazwy „Laugaból” 

oznacza basen – „lauga”. Może to być odniesienie do lokalizacji farmy nad jeziorem 

Laugabólsvatn lub do gorącego źródła, które mogło mieścić się na tym terenie. Na 

mapie cyfrowej pochodzącej z projektu ISM znajduje się potwierdzenie tej lokalizacji. 

Region ten jest nizinno-wyżynny z gdzieniegdzie występującymi jeziorami. Najwięk-

szym z jezior jest Laugabólsvatn, gdzie mieściły się farmy z opowieści. 

 

Rysunek 5. Jezioro Laugabólsvatn (Islandia). 

Źródło: https://mats.photoshelter.com/image/I0000uMTtZPH.5dw 

Na Mánabergu w Ísafjörður mieszkał Ljótur90. W tłumaczeniu A. Górskiego to 

samo zdanie brzmi w następujący sposób: Mieszkał tam jeszcze Ljot ze Skały Księży-

cowej na Fiordzie Lodowym91
. Na wyspie Vigur mieścił się wymieniony w sadze 

Mánaberg, który obecnie pełni funkcję portu. Zgodnie z tłumaczeniem Artura Górskiego, 

tamtejsze skały zostały porównane do chropowatej, jasnej powierzchni Księżyca. Máni 

to w mitologii nordyckiej bóg Księżyca. Zatem nazwa portu może być nawiązaniem do 

bóstwa i jest złożona z dwóch członów: „mána” od „Máni” – Księżyc oraz „berg” – 

„góra”, „skała”. Leksem „mána” definiuje morfem leksykalny „berg”. Wyspa Vigur, 

gdzie mieścił się port wymieniony w sadze, ma około 2 km długości i słynie z boga-

ctwa nadmorskiego ptactwa, m.in. kaczek edredonowych i maskonurów. Obecnie wyspę 

zamieszkuje rodzina, która zajmuje się ochroną kaczek edredonowych, jak również 

                                                                
87 Icelandic Saga Map, http://sagamap.hi.is/is/#, [dostęp: 17.05.2021]. 
88 Górski A., dz. cyt., s. 7. 
89 Icelandic Saga Map, http://sagamap.hi.is/is/#, [dostęp: 17.05.2021]. 
90 Tamże. 
91 Górski A., dz. cyt., s. 8. 

https://mats.photoshelter.com/image/I0000uMTtZPH.5dw
http://sagamap.hi.is/is/
http://sagamap.hi.is/is/
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zbiorami ich puchu, który jest wykorzystywany przy produkcji pierzyn
92

. Zapewne 

1000 lat temu również korzystano z dobrodziejstwa wyspy i wykorzystywano kaczy 

puch do ogrzania się podczas mroźnych, zimowych nocy. Według danych pochodzą-

cych z cyfrowej mapy sag Mánaberg’owi odpowiada lokalizacja w zachodnio-północnej 

części wyspy, gdzie wyraźnie widać wspomniane skały. Na rysunkach 7 i 8 znajduje 

się port Mánaberg. 

 

Rysunek 6. Blámýri i Laugabóli od strony południowej (Islandia).  

Źródło: https://mats.photoshelter.com/image?&_bqG=0&_bqH=eJwL1TX1CzfLzfQ0yswMdgmvSvWN1 

C338zAPzrewMrKysDI0AAIrz3iXYGdbpxxVZ2NVR8NcEOXkUpSp5hkfGuwaFO_pYhsKUpfmkulbUR

Bi5OJjoBbv6BxiW5yaWJScAQCgXxzt 

 

Rysunek 7. Port Mánaberg (wyspa Vigur – Islandia).  

Źródło: https://www.facebook.com/sjomannafelagolafsfjardar/posts/674018242739798/  

                                                                
92 Wyspy Islandii – Vigur – dużo ptaków, mało ludzi, [w:] https://icelandnews.is/islandia/wyspy-islandii-vigur-

duzo-ptakow-malo-ludzi, [dostęp: 17.05.2021].  

https://www.facebook.com/sjomannafelagolafsfjardar/posts/674018242739798/
https://icelandnews.is/islandia/wyspy-islandii-vigur-duzo-ptakow-malo-ludzi
https://icelandnews.is/islandia/wyspy-islandii-vigur-duzo-ptakow-malo-ludzi
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Rysunek 8. Port Mánaberg (Islandia).  

Źródło: https://www.facebook.com/sjomannafelagolafsfjardar/posts/674018242739798/ 

 
Rysunek 9. Port Mánaberg – wyspa Vigur (Islandia).  

Źródło: https://przegladislandzki.pl/tour/130-wyspa-vigur 

Kolejna fotografia ukazuje islandzką wyspę Æðey (rys. 10). W polskiej wersji sagi 
miejsce to nosi nazwę: „Wyspy Kaczki Puchowej” i mieszkał na niej Torkel

93
. Cyfrowa 

mapa sag wskazuje jej dokładnie położenie geograficzne oraz prezentuje jej islandzką 
nazwę: „Æðey, gdzie mieszkał człowiek o imieniu Thorkell”

94
. Nazwa wyspy odnosi 

się do elementów przyrodniczych, w tym przypadku do występującego tam ptactwa. 
Wyspę zamieszkuje ta sama kolonia kaczek edredonowych, która występuje na Vigur. 
Wielkościowo wyspy są do siebie bardzo podobne, ponieważ mają tylko 2 km długości. 
Możliwe, że małe wysepki pełniły funkcje mieszkalne, jak również były przystaniami 
postojowymi podczas dłuższego rejsu. Wyspa pokryta jest głównie terenami trawia-
stymi i wrzosowiskami

95
. 

                                                                
93 Górski A., dz. cyt., s. 8. 
94 Icelandic Saga Map, http://sagamap.hi.is/is/#, [dostęp: 17.05.2021]. 
95 Wyspy Islandii – Nieco mroczna historia wyspy Æðey, [w:] https://icelandnews.is/islandia/ciekawe-

miejsca/wyspy-islandii-nieco-mroczna-historia-wyspy-aedey, [dostęp: 17.05.2021]. 

https://www.facebook.com/sjomannafelagolafsfjardar/posts/674018242739798/
https://przegladislandzki.pl/tour/130-wyspa-vigur
http://sagamap.hi.is/is/
https://icelandnews.is/islandia/ciekawe-miejsca/wyspy-islandii-nieco-mroczna-historia-wyspy-aedey
https://icelandnews.is/islandia/ciekawe-miejsca/wyspy-islandii-nieco-mroczna-historia-wyspy-aedey
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Rysunek 10. Wyspa Æðey (Islandia). Źródło: https://www.ni.is/greinar/vf-aedey 

Kolejne miejsce wymienione w „Sadze o Hawardzie z Lodowego Fiordu” dotyczy 

terenów leżących w niewielkiej odległości od lodowca Drangajökull, którego nazwa 

oznacza „Lodowiec Dranga”. W polskim tłumaczeniu odnajdujemy informację 

o miejscu zamieszkania Tordis: Na Buel na Fiordzie Lodowym mieszkała Tordis96
. 

Imieniu Tordis odpowiada w języku islandzkim imię „Þórdís” i czytamy, że: mieszkała 

w Hváli í Ísafirði. Była siostrą Þorbjörn, ale matką Vakura. Miała też innego syna 

o imieniu Skarfur97
. Hváll zostało oznaczone na cyfrowej mapie sag w małej odległości 

od lodowca Drangajökull. Wymienione miejsce zasługuje na uwagę ze względu na 

wyjątkowy polodowcowy krajobraz, który do dzisiaj robi duże wrażenie. Z geologicz-

nego punktu widzenia wiek terenu określa się na 10000-12000 lat, który zawiera osady 

i elementy pochodzące zarówno z okresu obecnego, jak i historycznego oraz prehisto-

rycznego. Na niezwykle bogatą topografię terenu składają się: grzbiety lodowcowe, 

błotne równiny, klify osadowe oraz urozmaicona linia brzegowa ukształtowana przez 

cofający się jęzor lodowca. Pomiędzy warstwami zastygłej lawy znajdują się czerwone 

osady z gleby pochodzącej z odległych epok geologicznych (rys. 13). Obecnie krajobraz 

ten można zaobserwować w następujących miejscach: w Hrafnsfjörður, Leirufjörður 

i Kaldalón. Imponujące kolory w krajobrazie występują na terenach powulkanicznych 

we wspomnianych Leirufjörður i Hrafnsfjörður, gdzie jasne i ciemne warstwy minerałów 

kontrastują ze sobą (liparyt i andezyt). Lodowiec do dzisiaj jest aktywny i wpływa na 

kształt obecnego krajobrazu, np. pogłębiają się tereny dolinne oraz tworzą się różne 

formy terenu, tj. krawędzie grzbietów lodowcowych
98

. Wobec powyższego nasuwa się 

wniosek, że przez 1000 ostatnich lat, nastąpiły zmiany w krajobrazie. Bez względu na 

powyższy wniosek, islandzkie środowisko cechowało się wyjątkowością i zjawisko-

wością, tak że wpływało na percepcję mieszkańców niezależnie od epoki. Obecnie 

islandzkie krajobrazy wzbudzają podziw, a wiedza o nich jest nieustannie pogłębiana, 

                                                                
96 Górski A., dz. cyt., s. 9. 
97 Icelandic Saga Map, http://sagamap.hi.is/is/#, [dostęp: 17.05.2021]. 
98 [hasło:] Drangajökull, [w:] https://www.ni.is/greinar/vf-drangajokull, Tłumaczenie autora artykułu – K.K.-

M. [dostęp: 17.05.2021].  

https://www.ni.is/greinar/vf-aedey
http://sagamap.hi.is/is/
https://www.ni.is/greinar/vf-drangajokull
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np. od strony nauk geologicznych. Pejzaże mogły jedynie wzbudzać inne odczucia 

wśród mieszkańców w okresie średniowiecza, a inne wśród współczesnych Island-

czyków. Ogromne, kolorowe formacje skalne mogły kojarzyć się z czymś niebezpiecz-

nym, a nawet miejscem bytowania sił transcendentalnych. 

 

Rysunek 11. Lodowiec Drangajökull (Islandia). Źródło: https://www.ni.is/greinar/vf-drangajokull 

 

Rysunek 12. Lodowiec Drangajökull (Islandia).  

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Drangaj%C3%B6kull 

https://www.ni.is/greinar/vf-drangajokull
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drangaj%C3%B6kull
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Rysunek 13. Hall okolice lodowca – czerwony osady (Islandia). Źródło: Mapy Google 

Świat olbrzymów mieścił się tam, gdzie nie było siedzib ludzkich ani innych bóstw. 

Według ówczesnych wierzeń zamieszkiwali krainę zwaną Utgard, która obejmowała 

głównie dzikie, północne tereny, które były bezludne
99

. Olbrzymi byli prawieczni 

i stanowili część świata nadprzyrodzonego, stąd też zamieszkiwali podziemia oraz 

zaświaty
100

. Przykładowo, elfy również zamieszkiwały podobne miejsca, np. we wnętrzu 

wzgórza. Wątek o istotach nadprzyrodzonych zamieszkujących wzniesienia i wzgórza 

zawiera jeden z podrozdziałów w niniejszej pracy. Zarówno olbrzymi, jak i elfy różnili 

się od ludzi w przeciwieństwie do panteonu bóstw Asów, którzy posiadali ludzkie 

przymioty. Zatem stwierdzenie P.L. Słupeckiego wydaje się trafne, ponieważ olbrzymów 

można uznać za istoty nadprzyrodzone bliższe pierwotnemu środowisku naturalnemu.  

Wiązano z nimi zjawiska typowe dla północy: lód, śnieg, mróz. Imiona własne 

Olbrzymów pokazują, że zamieszkiwali oni świat poza siedzibami ludzi: 

lodowce, góry, głazy, groty, dzikie lasy, jeziora, morza etc. Według L. Motz 

Olbrzymi byli podobni do tzw. nadprzyrodzonych panów natury (...) Olbrzymi 

nordyccy występują pod kilkoma nazwami zbiorowymi jako „jötnar”, 

„thursar”, „troll”, „risir”101
.  

Do dzisiaj znane są na Islandii opowieści o ogromnych trollach zamieszkujących 

skały uformowane z zastygłej niegdyś lawy (Dimmuborgir). Giganci byli bóstwami 

pradawnej nieokiełznanej ziemi niezamieszkanej i niezagospodarowanej przez ludzi, 

która kiedyś stanowiła większe połacie świata. Według P.L. Słupeckiego olbrzymi 

dzielili z naturą jej charakter, byli mądrzy w specyficzny sposób, pełni magicznych 

umiejętności, płodni i bogaci, ale zarazem nieobliczalni, alogiczni, poniekąd dzicy 

i szaleni
102

. Wobec powyższego olbrzymi zostali wyobrażeni przez ówczesnych 

mieszkańców, tak aby uosabiali cechy niebezpiecznej przyrody, którą zamieszkiwali 

oraz związano ich ze sferami, których ludzie nie pojmowali i nie znali. Powszechne 

wierzenia, że krajobraz zamieszkiwały istoty całkiem odmienne od ludzi, spowodowały, 

                                                                
99 Słupecki P.L., Pierwiastki „kulturowe” i „naturalne” w nordyckiej religii pogańskiej, [w:] Człowiek 

i przyroda w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym, pod red. Iwańczak W., Bracha K., 

Wydawnictwo DIG, Warszawa 2000, s. 71. 
100 Słupecki P.L., dz. cyt., s. 284. 
101 Słupecki P.L., Pierwiastki „kulturowe” i „naturalne” w nordyckiej religii pogańskiej, dz. cyt., s. 71. 
102 Tamże.  
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że niektóre miejsca, takie jak strome, wysokie skały, góry lodowe z ostrymi krawę-

dziami, jaskinie, niezbadane jeziora i głębiny morskie były zarezerwowane dla istot 

„nie z tego świata”. Należało eksplorować krajobraz tak, aby nie zakłócać odwiecznego 

rytmu ich istnienia. Nie raz wiązało się to z odprawianiem rytuałów, składaniem ofiar 

lub tworzeniem ochronnych znaków wyrzeźbionych na amuletach. Dzięki tego typu 

zabiegom można było, np. bezpiecznie przepłynąć łodzią przez fiord, albo przejść 

skrótem przez górską ścieżkę. 

Na rysunku 14 znajduje się kolejna wioska w niewielkiej odległości od lodowca. 

Na Brzegu Zatoki mieszkał Toralf103
, natomiast miejsce to jest dokładniej opisane 

w islandzkiej wersji sagi, gdzie czytamy: Þórálfur to imię człowieka, który mieszkał 

w miejscu zwanym Lónseyri104
. Wyżej wymieniona nazwa dotyczy wioski położonej nad 

brzegiem zatoki. Na rysunku 15 i 16 widać dokładne jej położenie. Rejon ten charakte-

ryzuje urozmaicona rzeźba terenu ze wzniesieniami. W odległości około 4,5 km 

znajduje się lodowiec Drangajökull. Piesza trasa z wioski Lónseyri do lodowca zajmie 

około 55 minut. Zatem bohater sagi mieszkał w bardzo bliskiej odległości od tego 

niezwykłego miejsca.  

 

Rysunek 14. Wioska Lónseyri, a w tle pola lodowca (Islandia). 

Źródło: https://mats.photoshelter.com/image?&_bqG=0&_bqH=eJzzNct1LqlwivLP8ikxSbQwNQ.vSnUqLU

92M7KwMrKysDI0AAIrz3iXYGdbH1VnY1Un47zi1MqiTDXP.NBg16B4TxfbUJCaNJdM34qCECMXH

wO1eEfnENvi1MSi5AwAcacc6w-- 

                                                                
103 Górski A., dz. cyt., s. 9. 
104 Icelandic Saga Map, http://sagamap.hi.is/is/#, [dostęp: 17.05.2021]. 

http://sagamap.hi.is/is/
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Rysunek 15. Wioska Lónseyri na mapie cyfrowej ISM – Icelandic Saga Map (Islandia).  

Źródło: http://sagamap.hi.is/is/# 

 

Rysunek 16. Odległość do lodowca Drangajökull (Islandia). Źródło: Mapy Google 

Kolejnym obszarem występującym w sadze jest miejsce zamieszkania godi’ego: 

Mieszkał Gest na Dworcu Pastewnym, na Wybrzeżu Bardii105
. 

Odszukanie „Dworca Pastewnego” na obecnej mapie Islandii byłoby dużym utrud-

nieniem. Dzięki wykorzystaniu narzędzia cyfrowej mapy miejsce zostało zlokalizo-

wane, a jego nazwa porównana do islandzkiego odpowiednika z opowieści: „Gestur 

Oddleifsson mieszkał w Haga na Barðaströnd”. Na cyfrowej mapie, nazwa tego 

miejsca trochę różni się od oryginalnej i brzmi „Hagi á Barðaströnd” (rysunek 17). 

Z kolei na Mapach Google powyższemu miejscu odpowiadają tereny obecnego Hagi 

oraz Barðastrandarsandur (rys. 18). Zatem należy zwrócić uwagę na fakt, że niektóre 

nazwy różnią od ich pierwotnych wersji, ale pomimo tego są możliwe do zidentyfiko-

wania. Miejscowość Hagi jest zlokalizowana nad płytką zatoką Breiðafjörður („Breiða” 

– szeroki „fjörður” – fiord), która mierzy 50 km szerokości i 125 km długości. Zatoka 

                                                                
105 Górski A., dz. cyt., s. 16. 
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jest otoczona górzystym terenem, tzw. ptasimi klifami
106

. Na obszarze zatoki występują 

liczne wyspy, które były najprawdopodobniej wykorzystywane w odległej przeszłości 

do postoju podczas wyprawy albo do zaopatrzenia się w kaczy puch i inne naturalne 

bogactwa. 

 

Rysunek 17. Hagi á Barðaströnd – mapa cyfrowa ISM (Islandia). Źródło: http://sagamap.hi.is/is/# 

 

Rysunek 18. Hagi oraz Barðastrandarsandur (Islandia). Źródło: Mapy Google 

 

                                                                
106 [hasło:] Breiðafjörður, [w:] https://en.wikipedia.org/wiki/Brei%C3%B0afj%C3%B6r%C3%B0ur. 

Tłumaczenie autora artykułu – K.K-M. [dostęp: 18.05.2021]. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Brei%C3%B0afj%C3%B6r%C3%B0ur
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Rysunek 19. Widok na zatokę – Hagi oraz Barðastrandarsandur (Islandia). Źródło: Mapy Google 

Ostatnie miejsce, które zostanie zidentyfikowane w krajobrazie Islandii, to Wall-

brandowo, o którym czytamy w tłumaczeniu sagi Artura Górskiego: Nawiedzimy teraz 

Wallbranda, brata mego (...) ten siedział na Wallbrandowem
107

. Brat Bjorgej zamiesz-

kiwał Wallbrandowo, któremu odpowiada islandzka nazwa „Valbrandsstöðum”
108

. Są 

to tereny obecnego Melgraseyri. Nazwy zamieszkania trzech braci Bjorgej pochodzą 

bezpośrednio od ich imion: Valbrandur – Valbrandsstöðum, Þorbrand – Þorbrands-

stöðum, Ásbrand – Ásbrandsstöðum. Imię Þorbrand nawiązuje do imienia boga Thora 

(z języka staronordyckiego „Þórr” oznacza grom). Melgraseyri to farma na wybrzeżu 

Langadalsströnd, którą widać na rysunku 20
109

.  

 

Rysunek 20. Farma Melgraseyri na wybrzeżu Langadalsströnd (Islandia). Źródło: Mapy Google 

W kontekście opisanej krainy geograficznej należy zwrócić uwagę, na charaktery-

stykę postaci Olafa – typowego Islandczyka żyjącego i poruszającego się po sagowym 

krajobrazie: 

                                                                
107 Górski A., dz. cyt., s. 28. 
108 Icelandic Saga Map, http://sagamap.hi.is/is/#, [dostęp: 17.05.2021]. 
109 Melgraseyri, [w:] https://icelandroadguide.com/items/melgraseyri/, [dostęp: 17.05.2021]. 

http://sagamap.hi.is/is/
https://icelandroadguide.com/items/melgraseyri/
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Mówiono o nim, że posiadał ciepło niedźwiedzie, bo nie było takiego mrozu 

ani tak ostrego zimna, żeby Olaf więcej miał na sobie ubrania jak jedne 

spodnie i koszulę110
. 

Ludzie, żyjąc w trudnych warunkach, często przyzwyczajali się do zimna, czy gorąca. 

Na powyższym przykładzie można uznać, że bohater sagi był wyjątkowo odporny na 

zimno, a nawet na mrozy. Zatem był zahartowany, silny i wytrzymały. Osobowość 

Olafa wynika z treści sagi i uwidacznia się poprzez wydarzenia, w których brał udział. 

Olaf był powszechnie lubiany i poważany, chętnie pomagał w odnajdywaniu zaginio-

nych stad owiec sąsiadów. Nie odmawiał nikomu pomocy, nawet ludziom, którzy nie 

byli jej godni, ponieważ pozostawali z nim w konflikcie. Dlatego pomógł Brandowi 

zagonić owce do domu pomimo konieczności stoczenia walki z upiorem. Olaf był 

odważny, ponieważ spędził noc w nawiedzonym domu w celu pozbycia się ducha 

Tormoda. Wyciągnął łódź Torbjoerna na brzeg pomimo tego, że wiedział o tym, że jest 

przez niego nielubiany i zazdrości mu dobrej opinii. Pomimo braku szans w nierównej 

walce z Torbjoernem i Wakrem, nie poddał się i nie uciekał. Z honorem przyjął to, co 

przyniósł mu los i stoczył swój ostatni pojedynek jak prawdziwy Wiking.  

Zamieszczone w niniejszym podrozdziale fotografie stały się wizualnym uzupeł-

nieniem do miejsc przedstawionych w sadze. Dzięki powyższemu fotoreportażowi 

było możliwe odtworzenie przynajmniej częściowego wyobrażenia, jak mogły 

wyglądać warunki życia ówczesnego Islandczyka, jak również prześledzenie akcji sagi 

w rzeczywistym krajobrazie. W związku z tym były brane pod uwagę zmieniające się 

warunki przyrodniczo-geologiczne, które zachodziły od setek lat. Na powyższych 

przykładach widać jak wielki wpływ miało środowisko naturalne na życie tamtejszych 

ludzi. Krajobraz, w którym żyjemy, określa nasz światopogląd, wpływa na działalność, 

zainteresowania, dietę, kondycję psychiczną itd. Zmianie ulega jedynie percepcja 

otaczającego nas świata, związana z szeroko rozumianym postępem naukowo-tech-

nicznym. Dzięki powyższej analizie chociaż w pewnym ułamku można było spróbować 

„zobaczyć świat oczami średniowiecznego Wikinga”, biorąc pod uwagę ówczesne 

wierzenia, mitologię oraz toponimię. 

8. Podsumowanie 

Wpływ środowiska we wczesnośredniowiecznej Islandii najbardziej manifestował 

się w wierzeniach, światopoglądzie i charakterze Wikingów. Przytoczone nazwy 

miejsc występujących w sadze i ich znaczenia udowodniły, że zabieg stosowania naze-

wnictwa miał na celu oswojenie przestrzeni i można go zaklasyfikować jako wyraz 

działalności człowieka w krajobrazie. Toponimia islandzka występująca w sagach jest 

nośnikiem informacji nt. recepcji otaczającego świata, jak również świadczy o bogatej, 

wielowiekowej tradycji Skandynawów. Krajobraz zachowuje się jak żywy organizm, 

w którym żyją i stapiają się ze sobą pierwiastki doczesne z nadprzyrodzonymi, co 

oznacza, że w świecie występują pewne granice stref sacrum i profanum. Świadczy 

o tym pojawianie się istot „nie z tego świata” w sagach, będących skarbnicą wiedzy nt. 

wierzeń i życia pierwszych Wikingów we wczesnośredniowiecznej Islandii. Dlatego 

też niektóre miejsca, takie jak strome, wysokie skały, góry lodowe z ostrymi krawę-

dziami, jaskinie, niezbadane jeziora i głębiny morskie były zarezerwowane dla istot 

                                                                
110 Górski A., dz. cyt., s. 9. 
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z nadprzyrodzonych. Eksploracja przestrzeni powinna nie zakłócać odwiecznego 

rytmu jej istnienia. Powyższe stwierdzenie udowodniły praktyki z życia codziennego, 

np. podczas uczt składano ofiary o charakterze rytualno-religijnym tzw. blót. Krajobraz 

opisany według średniowiecznych realiów, powoduje, że obecny czytelnik sagi może 

odnieść wrażenie jakby doświadczał tych samych wydarzeń z punktu widzenia 

ówczesnego Islandczyka, poruszającego się po tamtejszym terenie. Dzisiaj powie-

dzielibyśmy, że moglibyśmy cofnąć się w czasie i razem ze średniowiecznymi miesz-

kańcami doświadczać wydarzeń z sag przemierzając ówczesne islandzkie krajobrazy. 

Analiza problemu wykazała ogromny wpływ pełnego symboliki krajobrazu na odbiór 

rzeczywistości przez człowieka, jak również głęboki związek ze sferą wierzeń. Do 

powyższego wniosku prowadziła interpretacja treści sagi, jak również były pomocne 

wyniki badań Emily Lethbridge, Miriam Mayburd oraz artykuły naukowe Iana Wyatta 

i Declana Toggarta dotyczące roli krajobrazu w literaturze nordyckiej. Przedstawiony 

materiał graficzny, ukazujący miejsca wymienione w sadze, udowodnił, że krajobraz 

i natura wpływały na człowieka niezależnie od epoki. Jedynie uległ zmianie sposób ich 

odbioru. Dzięki bogatemu materiałowi fotograficznemu było możliwe odtworzenie 

przynajmniej częściowego wyobrażenia jak mogły wyglądać warunki życia ówczesnego 

Islandczyka, jak również prześledzenie akcji sagi w rzeczywistym krajobrazie. 

W związku z tym były brane pod uwagę zmieniające się warunki przyrodniczo-

geologiczne, które zachodziły od setek lat. W niniejszej pracy zostały ukazane funkcje 

krajobrazu w „Sadze o Hawardzie z Lodowego Fiordu”, a mianowicie rola natury 

i scenerii pola bitwy na wysterce skalnej na morzu, a także znaczenie zjawisk 

nadprzyrodzonych związanych z przyrodą – walka z upiorem na wzgórzu i próba 

unicestwienia go w morskich głębinach. W związku z powyższym zostało uzasadnione, 

że pejzaż i natura nie są jedynie tłem akcji, lecz są również aktorami aktywnie uczestni-

czącymi w wydarzeniach i wpływającymi na życie postaci. Z uwagi na możliwość 

interpretacji powyższego problemu w literaturze staronordyckiej z punktu widzenia 

ekokrytki (a więc wpływu środowiska na człowieka i ich wzajemnych relacji), uważam 

tę tematykę za interesującą do podjęcia dalszych badań. Ukazanie problematyki 

krajobrazu i przyrody w sagach islandzkich, będzie wartością dodaną dla polskiego 

czytelnika, ponieważ temat ten nie jest podejmowany na gruncie polskim. Dodatkowo, 

wyniki rozważań zagranicznych badaczy stały się pomocnym kompendium wiedzy dla 

wykazania zasadności tezy, dotyczącej wpływu krajobrazu na wykształcenie się bogatej 

przestrzeni symbolicznej, na przykładzie treści „Sagi o Hawardzie z Lodowego Fiordu”. 
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Istoty nadprzyrodzone oraz rola krajobrazu i przyrody w „Sadze o Hawardzie 

z Lodowego Fiordu” 

Streszczenie 

Przedmiotem niniejszych badań była analiza „Sagi o Hawardzie z Lodowego Fiordu” wraz z ukazaniem jej 

bogatej symboliki, która była ściśle związana z rolą krajobrazu i przyrody w fabule. W pracy zostało omó-

wione znaczenie i symbolika m.in. wody, głębin morskich, odgłosów zwierząt, zjawisk pogodowych, pory 

nocnej i ciemności w odniesieniu do wierzeń i mitologii we wczesnośredniowiecznej Islandii. Podczas 

analizy została użyta metoda badawcza wykorzystująca Systemy Informacji Geograficznej (GIS), gdzie 

geografia wywarła wpływ na rozwój wydarzeń w utworze. Dzięki projektowi Emily Lethbridge pracującej 

nad stroną internetową z mapą islandzkich sag (projekt Icelandic Saga Map – ISM), była możliwa identy-

fikacja miejsc z badanej opowieści w rzeczywistym krajobrazie. Zaowocowało to stworzeniem zestawienia 

obszarów wymienionych w sadze z materiałem fotograficznym ukazującym ich scenerię w obecnych czasach, 

biorąc pod uwagę zmiany topograficzne, które zaszły w krajobrazie na przestrzeni dziejów. Dzięki bogatemu 

materiałowi fotograficznemu było możliwe odtworzenie przynajmniej częściowego wyobrażenia, jak 

mogły wyglądać warunki życia ówczesnego Islandczyka, jak również prześledzenie akcji sagi w rzeczy-

wistym krajobrazie. Zgodnie z powyższym obecny czytelnik sagi mógł odnieść wrażenie, jakby doświadczał 

tych samych wydarzeń z punktu widzenia ówczesnego Islandczyka, biorąc pod uwagę zmieniające się 

warunki przyrodniczo-geologiczne, które zachodziły od setek lat. Przedstawione fotografie, ukazały miejsca 

wymienione w sadze i udowodniły, że krajobraz i natura wpływały na człowieka niezależnie od epoki. 

Jedynie uległ zmianie sposób ich percepcji. Przytoczone nazwy miejsc występujących w sadze i ich zna-

czenia potwierdziły, że zabieg stosowania nazewnictwa miał na celu oswojenie przestrzeni i można go 

zaklasyfikować jako wyraz działalności człowieka w krajobrazie. Interpretacja treści sagi potwierdziła tezę, 

że krajobraz zachowuje się jak żywy organizm, w którym żyją i stapiają się ze sobą pierwiastki doczesne 

z nadprzyrodzonymi. Świadczyło o tym pojawianie się istot „nie z tego świata” w sagach, będących skarb-

nicą wiedzy nt. wierzeń i życia pierwszych Wikingów. Praca z materiałem tekstowym sagi ukazała rolę 

krajobrazu nie tylko jako narzędzia literackiego, ale jako dodatkowego bohatera, który wymierzał spra-

wiedliwość. Z uwagi na możliwość interpretacji powyższych problemów w literaturze staroislandzkiej 

z punktu widzenia ekokrytki (a więc wpływu środowiska na człowieka i ich wzajemnych relacji), uważam 

tę tematykę za interesującą do podjęcia dalszych badań. Z uwagi na fakt, że powyższa tematyka nie jest 

podejmowana na gruncie polskim, to wyniki niniejszej analizy oraz ukazanie problematyki krajobrazu 

i przyrody w sagach islandzkich, będą wartością dodaną dla polskiego czytelnika oraz badaczy kultury 

skandynawskiej. 

Słowa kluczowe: krajobraz i przyroda w sagach, Islandia, sagi islandzkie, saga o Hawardzie z Lodowego 

Fiordu, GIScience, ekokrytyka, Íslendingasögur, mitologia skandynawska, istoty nadprzyrodzone, Wikin-

gowie, skaldowie 
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Funkcja krajobrazu, przyrody  

i elementów nadprzyrodzonych  

w „Sadze o Gunnlaugu Wężowym Języku” 

1. Wstęp 

Celem niniejszej pracy będzie ukazanie funkcji, jakie pełniły krajobraz i przyroda 

w średniowiecznej literaturze islandzkiej. Nieodłącznym elementem krajobrazu jest 

człowiek go zamieszkujący. Wobec powyższego należy przeanalizować, jak wyglądało 

życie codzienne Wikingów. Egzystencja na Islandii była związana z trudnymi warun-

kami życia. Zatem była to nieustająca walka z siłami przyrody o przeżycie zarówno na 

lądzie, jak i na okolicznych morzach. Na niniejszą analizę miały wpływ teorie naukowe 

na temat wpływu pejzaży i natury na akcje sag. Niektóre z nich zostaną omówione 

w pierwszym rozdziale artykułu. Zastosowana metoda badawcza to ekokrytka służąca do 

interpretacji literatury, polegająca na przedstawieniu korelacji człowieka z krajobrazem 

i przyrodą. Przestrzeń otaczająca ówczesnego człowieka była odbiciem jego działal-

ności, jak również wyrazem trosk i lęków, których odzwierciedleniem były opisy miejsc 

w sagach. Nazwy miejsc zastosowanych w opowieściach związane były z naturą. 

Człowiek sytuował także w przyrodzie istoty nadprzyrodzone. Dowodem na ważność 

przedmiotu badań jest fakt, że miejsca opisane w sagach istnieją we współczesnym 

krajobrazie. Analiza powyższego problemu zostanie przeprowadzona na podstawie 

„Sagi o Gunnlaugu Wężowym Języku”. Zatem zostaną ukazane wybrane miejsca 

z sagi, które do dzisiaj można zobaczyć na Islandii i które korespondują z jej fabułą. 

W związku z powyższym badanie obejmie również kwestię wpływu środowiska na 

mentalność nordyckich kolonistów, którzy zmagali się z wyzwaniami, jakie stawiał 

przed nimi nowy ląd.  

2. Tło historyczne i powstanie sagi 

Jedną z rozrywek Islandczyków było słuchowisko, które odbywało się, np. podczas 

uczt. Skaldowie recytowali sagi nt. ważnych wydarzeń oraz wielu innych aspektów – 

to jest magii, czy wróżb
2
. Sagi były kultywowane w islandzkich rodach od niepa-

miętnych czasów i były ważną częścią tradycji. Nazwa saga pochodzi z języka staro-

nordyjskiego: „segja”, tzn. „opowiadać”
3
. Zatem recytatorzy mieli umiejętności orator-

skie oraz dobrą pamięć, dzięki czemu mogli w praktycznie niezmienionej formie opo-

wiadać sagi. Wiersze skaldów były przekazywane z pokolenia na pokolenie zgodnie 

z tradycją ustną. Jest to możliwe, ponieważ Islandczycy mieli umiejętności krasomów-

cze, np. w dziedzinie prawa. Recytator wygłaszał z pamięci długą listę praw podczas 
                                                                
1 k.m.korneluk@gmail.com, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzny, absolwentka Akademii 

„Ignatianum”, https://www.ignatianum.edu.pl/. 
2 Waśko A., Saga o Grenlandczykach. Saga o Eryku Rudym. Wikingowie na Grenlandii i w Ameryce, 

Księgarnia Akademicka, Kraków 2006, s. 8. 
3 Zob. Morawiec J., Neubauer Ł. (red.), Sagi islandzkie zarys dziejów literatury staronordyckiej, Wydaw-

nictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2015, s. 8. 

https://www.ignatianum.edu.pl/
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otwarcia thingu
4
. Wiele jest definicji sag, lecz najbardziej trafną biorąc pod uwagę 

niniejszą problematykę, będzie poniższa: 

Sagi są unikatowym przewodnikiem po Islandii doby wczesnego średnio-

wiecza. Wiąże się z tym istota wyspiarskiego krajobrazu, który jest wizualnym 

uzupełnieniem poszczególnych opowieści, co ważne, widocznym w niemal 

niezmienionej formie do dziś5. 

„Saga o Gunnlaugu Wężowym Języku” należy do zbioru sag „ĺslendingasǫgur”, 

które powstawały między 1220 a 1400 rokiem. Głównym tematem opowieści są życie, 

dzieje rodowe oraz spory kolonistów na wyspie. Dzieli się je na sagi: rodowe, regio-

nalne, o skaldach i banitach
6
. Omawiana opowieść należy do sag o skaldach, ponieważ 

przedstawia losy Gunnlauga, nieszczęśliwie zakochanego poety. Styl sag często nawią-

zuje do elementów nadnaturalnych, co będzie akcentowane podczas niniejszej analizy. 

Apolonia Załuska-Strömberg przetłumaczyła z języka islandzkiego „Sagę o Gunnlaugu 

Wężowym Języku”
7
. Autorka wskazuje, że podczas tłumaczenia korzystała z manu-

skryptu sztokholmskiego oraz z krytycznego studium badacza Finnura Jónnsona. Trud-

ność badań nad sagami polega na tym, że były spisywane na podstawie ustnych prze-

kazów kilkaset lat po tym, kiedy rzekomo miały mieć miejsce opisywane wydarzenia. 

Przy powstawaniu tekstów pracowało wielu średniowiecznych kompilatorów, którzy 

zbierali informacje od ludności, jak również korzystali z wielu rozproszonych zapisków. 

Wśród współczesnych badaczy istnieją dwie idee na temat historyczności sag. Pierwsza 

zakłada, że w związku z powyższym nie mogą one wiernie odzwierciedlać przeszłości 

i należą do dzieł literackich. Natomiast drugi pogląd uznaje historyczność sag m.in. 

z powodu autentyczności miejsc, o których można w nich przeczytać. Datowanie oma-

wianej sagi przypada na pierwsze dziesięciolecia XIII wieku albo według Theodore’a 

Anderssona na jego koniec. Z kolei badacz Véstein Ólason datuje najstarszy rękopis na 

około 1325 rok, natomiast tradycyjne datowanie sagi przypada na lata 1270-1280
8
. 

Obecnie datowanie sag sprawia problemy wielu badaczom. Stąd też nie ma ostatecznie 

określonej daty powstania sagi.  

3. Badania nad sagami 

Problematyka znaczenia krajobrazu i przyrody w sagach jest nadal niewystarcza-

jąco zgłębiona przez badaczy. Natomiast w Polsce jest to dziedzina praktycznie 

niepodejmowana. Zatem jest to interesujący obszar do badań naukowych, gdzie można 

zastosować nowoczesną metodę badawczą, jaką jest ekokrytyka. Ekokrytyka akcentuje 

relacje pomiędzy człowiekiem a środowiskiem naturalnym tak, aby krajobraz odzwier-

ciedlał fizyczną rzeczywistość życia na danym obszarze. Metoda ta okazuje się bardzo 

                                                                
4 Schlauch M., Artyzm klasycznych sag islandzkich, [w:] Przegląd Humanistyczny, nr I (64)/1968, s. 104. 
5 Morawiec J., Neubauer Ł. (red.), dz. cyt., s. 8. 
6 Tamże, 15, 16. 
7 Główny rękopis Sagi o Gunnlaugu znajduje się w Bibliotece Królewskiej w Sztokholmie pod sygnaturą 

Stockholm.hds.isl.perg.4:018. Istnieje drugi rękopis arnamagneański w zbiorach w Kopenhadze, AM 557,4˚, 

Załuska-Strömberg A., Saga o Gunnlaugu Wężowym Języku, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław-

Warszawa-Kraków 1968, s XVII. 
8 Morawiec J., Neubauer Ł. (red.), dz. cyt., s. 17, 18, 24, 25. 
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przydatna dla badaczy literatury germańskiej i średniowiecznej
9
”. W związku z po-

wyższym założeniem metoda ekokrytyczna, będzie zastosowana do analizy „Sagi 

o Gunnlaugu”. Ponadto na niniejszą interpretację miały wpływ wyniki badań innych 

pracowników naukowych. 

Według Carol Hoggart, Islandia w VIII-IX wieku była miejscem nieznanym dla 

pierwszych kolonistów. Stąd też koniecznie było nazwanie tego, co nieznane i stwo-

rzenie własnych dziejów oraz mitologii. Badaczka określa te miejsca mianem tzw. map 

poznawczych Islandii. W tym pojęciu zawarte są korelacje z miejscami wymienionymi 

w opowieściach do obecnie istniejących islandzkich pejzaży. Mapy poznawcze Islandii 

mają wyjaśniać, w jaki sposób miejsca otrzymały swoje nazwy oraz zawierają narracje 

sagowe, które przechodziły przez nazwany akt pejzażowy, aby nadać mu ludzkie 

znaczenie10
.  

Angielski badacz Ian Wyatt wskazał, że za pomocą właściwości pejzaży można 

kontrolować fabułę opowieści. Przedmiotem jego badań była m.in. narracyjna funkcja 

dla borów, strumieni i miejsc pokrytych lodem w sagach
11

. Według I. Wyatt’a:  

Określone funkcje narracyjne mogą być powiązane z poszczególnymi 

leksemami topograficznymi: „woodland” (zalesiony teren) odnosi się do 

karłowatych lasów brzozowych na Islandii i kojarzy się z ukrywaniem się, 

podczas gdy „mork” (las) reprezentuje rozległe lasy Skandynawii i oznacza 

królewskie bogactwo, autorytet i władzę. Z kolei leksem „à” (rzeka) może 

pełnić funkcję opóźniającą lub działać jako granica fizyczna lub prawna. 

Natomiast „iss” (lód) stanowi neutralne miejsce działania12.  

W związku z powyższym odniesienia topograficzne w sadze mają ukazać, w jaki 

sposób autor stosuje elementy pejzażu i warunków atmosferycznych do kontrolowania 

akcji w opowieści. 

Miriam Mayburd w badaniach nad sagami wykazała ważną rolę znalezisk archeolo-

gicznych świadczących za historycznością opisywanych wydarzeń. Za przykład posłuży 

starożytny, islandzki wiersz „Hallmundarkwiða” zwany inaczej „Bergbúa þáttr” (opo-

wieść o mieszkańcu gór). Wiersz składa się z dwunastu strof opisujących wybuch 

islandzkiego wulkanu, który zamieszkuje nadprzyrodzona istota bergbúi. Wiersz jest 

deklamowany przez mieszkańca góry, podczas gdy w jaskini ukrywa się dwóch słu-

chaczy. Istota nazywa siebie Hallmundr i występuje na tle nadprzyrodzonego i jedno-

cześnie naturalnego krajobrazu. Istota zamieszkuje w skalistej dziczy, gdzie płoną 

lodowce i zieją szczeliny, tryskają płomienie, a ziemia ocieka dziwnym błotem. Zga-

dzam się z opinią badaczki, że opis z wiersza nie jest jedynie egzotyczną bajką, ale jest 

                                                                
9 [hasło:] Krytyka ekologiczna, [w:] https://ia.uw.edu.pl/instytut/struktura/zaklad-literatury-amerykanskiej/ 

badania-literaturoznawcze-w-zakladzie-literatury-amerykanskiej/krytyka-ekologiczna-ekokrytyka, [dostęp: 

22.03.2021]. 
10 Hoggard C., A Layered Landscape: How the Family Sagas Mapped Medieval Iceland, [w:] Limina: 

a journal of historical and cultural studies, 16, NA, https://www.limina.arts.uwa.edu.au/volumes/16/hoggart, 

Tu i dalej tłumaczenie autora artykułu – K.K-M. [dostęp: 22.03.2021]. 
11 Wyatt I., The Landscapes on the Icelandic sagas Text Place and National Identity, 

http://ianwyattwriting.co.uk/academic-writing/, Tu i dalej tłumaczenie autora artykułu – K.K.-M. [dostęp: 

22.03.2021]. 
12 Wyatt I., Landscape and Authorial Control in the Battle of Vigrafjǫrðr in Eyrbyggja Saga, Leeds Studies in 

English N.S. 35, 2004, http://ianwyattwriting.co.uk/academic-writing/, Tu i dalej tłumaczenie autora artykułu – 

K.K.-M. [dostęp: 22.03.2021]. 

https://ia.uw.edu.pl/instytut/struktura/zaklad-literatury-amerykanskiej/badania-literaturoznawcze-w-zakladzie-literatury-amerykanskiej/krytyka-ekologiczna-ekokrytyka
https://ia.uw.edu.pl/instytut/struktura/zaklad-literatury-amerykanskiej/badania-literaturoznawcze-w-zakladzie-literatury-amerykanskiej/krytyka-ekologiczna-ekokrytyka
https://www.limina.arts.uwa.edu.au/volumes/16/hoggart
http://ianwyattwriting.co.uk/academic-writing/
http://ianwyattwriting.co.uk/academic-writing/


 

Funkcja krajobrazu, przyrody i elementów nadprzyrodzonych w Sadze o Gunnlaugu Wężowym Języku 
 

103 

prawdziwym obrazem zakorzenionym w geologicznej rzeczywistości kraju, w którym 

toczy się ta historia
13

. Istnieje potwierdzona nazwa miejsca w pobliżu Eiriksjökull 

w zachodniej Islandii, która zawiera w nazwie człon „Hallmundr” – Hallmundarhraun 

(pole lawy), którego złoża magmy datowano na około 900 rok. Do chwili obecnej na 

tym obszarze znanych jest łącznie siedem jaskiń. Szczątki kości zwierzęcych pocho-

dzących z jaskini Surtshellir zostały zbadane w 2001 roku i są datowane na X wiek 

(Guðmundur Ólafsson, Smith i McGovern 2010). Data ta dokładnie zbiega się z dobrze 

udokumentowanym okresem działalności bohatera „Sagi o Grettirze” na obszarze 

wokół Eiríksjökull
14

. Powyższe wyniki badań przemawiają za historycznością miejsca 

opisanego w sadze. Potwierdzają to badania archeologiczne. W odniesieniu do powyż-

szego można wywnioskować, że funkcja nad/naturalnego krajobrazu w sagach nie 

ogranicza się do podstawowej roli jako opisu tła akcji, ale zyskuje nowe zastosowanie i 

przeznaczenie.  

Margaret Schlauch trafnie ujęła rolę krajobrazu w artykule „Artyzm klasycznych 

sag islandzkich”: 

Często mówi się nam o porach roku i scenicznym tle akcji – zamarznięta rzeka, 

ośnieżone zbocze góry, pole w czasie żniwa – to obraz taki nigdy nie ma 

wyłącznie funkcji nastrojowej (tzn. nie jest romantyczny), ale jest głęboko 

związany z fabułą15
. 

Niniejsze badania będą polegały na ukazaniu miejsc z „Sagi o Gunnlaugu”, które są 

do dzisiaj obecne w topografii krajobrazu. Opisom średniowiecznych miejsc z sagi 

będzie odpowiadało zdjęcie pochodzące z dzisiejszej Islandii. Zostaną przytoczone 

przykłady dotyczące pochodzenia nazw (włości, rzek, krain, nazwisk) nawiązujących 

bezpośrednio do krajobrazu i przyrody. W kolejnych podrozdziałach zostanie kolejno 

ukazana funkcja rzeki, rola scenerii pola bitwy, a także znaczenie zjawisk nadprzyro-

dzonych związanych z przyrodą.  

4. Etymologia nazw – nawiązanie do krajobrazu i przyrody 

W „Sadze o Gunnlaugu” znajdują się nazwy imion, miejscowości oraz miejsc, które 

pod względem etymologicznym nawiązują do elementów krajobrazu oraz przyrody. 

Dowodzi to, jak bardzo ówczesny człowiek był związany z otaczającą go przestrzenią 

oraz jak wielki miała na niego wpływ.  

Miejsca, o których czytamy w sadze, często noszą do dzisiaj tę samą nazwę. Na-

zewnictwo obszarów w „Íslendingasögur” można podzielić na kilka rodzajów
16

. Zostaną 

one omówione na przykładach pochodzących z „Sagi o Gunnlaugu”. Po pierwsze 

nazwy mogą stanowić opis dotyczący wyglądu jakiegoś elementu krajobrazu, np. rzeka 

Hvítá oznacza „Białą Rzekę”. Zatem część nazw topograficznych może nawiązywać 

                                                                
13 Mayburd M., The hills have eyes: post-mortem mountain dwelling and the (super)natural landscape in the 

Íslendingasögur, [w:] Viking and Medieval Scandinavia, 10, Brepols Publishers 2014, 

10.1484/J.VMS.5.105215. Tu i dalej tłumaczenie autora artykułu – K.K.-M. s. 140-142.  
14 Tamże, s. 142-143.  
15 Schlauch M., Artyzm klasycznych sag islandzkich, dz. cyt., s. 92. 
16 Lethbridge E., The Icelandic sagas and saga landscapes.Writing, Reading and Retelling Íslendingasögur 

Narratives, https://www.researchgate.net/publication/312653293_The_Icelandic_Sagas_and_Saga_ 

Landscapes_Writing_Reading_and_Retelling_Islendingasogur_Narratives, Tu i dalej tłumaczenie autora 

artykułu – K.K-M. [dostęp: 22.03.2021]. 
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do kolorystyki przyrody występującej na wyspie. Wiele rzek na Islandii spływa 

z górzystego terenu, co powoduje tworzenie się białej piany. Na rzece Hvítá znajduje 

się wodospad Gullfoss, którego nazwa oznacza „gull” – złoty, „foss” – wodospad. 

Promienie słońca odbijając się we wzburzonej wodzie wodospadu, powodują wrażenia 

lśniącego złota
17

. Długie „á” umieszczone na końcach nazw nordyckich wskazuje cieki 

wodne
18

. Inny przykład to wzgórze Mosfell, które oznacza „góry pokryte mchami
19

. Po 

drugie nazwy mogą być tworzone ze względu na położenie danego elementu przyrodni-

czego, np. Langávatn oznacza „Jezioro Długiej Rzeki”
20

. Inny przykład: Hallfred 

pojechał następnego dnia rano do Hreduvatn w Nordráralu, gdzie człon „vatn” 

w słowie Hreduvatn oznacza wodę. Z kolei słowo Nordráral rozkłada się na: nordr – ár – 

dal, co oznacza: „dolinę północnej wody”
 21

. Po trzecie, część nazw jest nośnikiem 

informacji o zasobach naturalnych danego terenu, np. Ás to piaszczysta morena polo-

dowcowa znajdująca się w dolinie rzecznej Vatnsdal. Ás dosłownie oznacza „wzgórze 

piaszczyste”
22

. Inny przykład, to nazwa półwyspu Melrakkaslétta
23

. Islandzki lis 

polarny z języka islandzkiego nosi nazwy: „heimskautarefur” – „lis biegunowy”, jak 

również „fjallarefur” – „lis górski” oraz „melrakki”, czyli „pies wydmuchrzycowy”. 

Lisy żyły na terenie wyspy jeszcze zanim pojawili się na niej pierwsi osadnicy
24

. 

Zatem tereny, na których występowały wspomniane zwierzęta, otrzymały wymowne 

nazwy, np. wspomniany wyżej półwysep Melrakkaslétta, gdzie „melrakka” oznacza 

lisa polarnego, a „slétta” – równinę („równina lisa polarnego”). Po czwarte nazwy 

mogą również odzwierciedlać działalność człowieka, jak na przykład nazwa miejsca, 

gdzie staczano pojedynki w celu wyrównania porachunków i zakończenia sporu. 

„Oxarárholm” – nazwa składa się z wyrazów: oxar – ár – holm i oznacza: „Wyspa 

wody siekier”
25

. Po piąte nazwy mogą obejmować fragment naturalnych cech pejzaży, 

np. „na Borgu, położonym w Borgarfjordzie”, gdzie „Borg” to pierwotnie góra
26

. Poza 

tym nazwy zawarte w imionach i nazwiskach odnoszą się do elementów przyrodniczych, 

np. do zwierząt: imię Hrafn oznacza kruka, a przydomek Gunnlauga „Ormstunga” 

oznacza Wężowy Język”. Inny przykład to imię Thororm”, czyli „Wąż boga Thora”
27

. 

Nazwy miejsc w krajobrazie również mogą odnosić się do zwierząt, np. Laxá „rzeka 

łosi”
28

. Co ciekawe według tłumaczenia Apolonii Załuskiej-Strömberg słowo „laxá” 

oznacza łosie, natomiast według współczesnego badacza Łukasza Neubauer’a – 

łososie
29

. Nie zmienia to natomiast faktu, że nazwa odnosi się bezpośrednio do świata 

przyrody. 

                                                                
17 Neubauer Ł., Uwagi do toponimii islandzkiej, [w:] Sybolae Europaeae 4, Wydawnictwo Politechniki 

Koszalińskiej, Koszalin 2011, s. 57. 
18 Załuska-Strömberg A., Saga o Gunnlaugu Wężowym Języku, dz. cyt., s. XXIX. 
19 Tamże. 
20 Tamże, s. 20. 
21 Tamże, s. 46  
22 Tamże, s. 17.  
23 Tamże, s. 45.  
24 Neubauer Ł., Uwagi do toponimii islandzkiej, dz. cyt., s. 58, 59. 
25 Tamże, s. 54. 
26 Tamże, s. 3.  
27 Tamże, s. 13, 15, 28. 
28 Tamże, s. XXXI.  
29 Neubauer Ł., Uwagi do toponimii islandzkiej, dz. cyt., s. 51. 
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Podsumowując, nadawanie nazw jest pewnego rodzaju aktem kreacjonizmu, który 

był spowodowany potrzebą oswojenia przestrzeni na nowym terytorium, jakim była 

Islandia dla pierwszych kolonistów.  

5. Miejsca wymienione w sagach w obecnym krajobrazie 

W niniejszym podrozdziale zostanie przedstawiony materiał graficzny w celu 

ukazania zbieżności miejsc występujących w „Sadze o Gunnlaugu” z tymi istniejącymi 

do dzisiaj na Islandii. Cytaty użyte w podrozdziale, dotyczące krajobrazu islandzkiego 

są autorstwa Apolonii Załuskiej-Strömberg. Tłumaczka wyjaśniła we wstępie do „Sagi 

o Gunnlaugu Wężowym Języku”, że: dla lepszego zrozumienia psychiki osób występu-

jących w sagach musimy zapoznać się z krajem, w którym ci ludzie się rodzili i żyli30
. 

W rozdziale „Geografia i topografia” autorka wyczerpująco wyjaśnia ten temat, zamiesz-

czając opisy krajobrazów przypisanych do miejsc wymienionych w opowieści. Jest to 

bardzo bogaty materiał, który posłużył mi do niniejszych badań. Zatem zamieszczone 

fotografie będą potwierdzeniem istnienia miejsc występujących w opowieści w obecnym 

islandzkim krajobrazie.  

Długie noce polarne oraz dni polarne wyznaczały życie islandzkiego rolnika. Trudne 

warunki życia na wyspie sprawiały, że była to ciągła walka z siłami natury, np. o zapasy 

na zimę. Podobnie walka z siłami przyrody rozgrywała się podczas żeglugi na morzach. 

Zatem na charakter Islandczyka miały wpływ krajobraz i przyroda.Wobec powyższego 

wykształciły się następujące cechy charakteru typowego Wikinga:  

 skłonność do wypraw morskich i przygód; 

 lubowanie się w łupach i grabieżach wojennych;  

 odwiedzanie norweskich dworów królewskich w celu zaprezentowania swoich 

umiejętności poetyckich; 

 przywiązanie do ojczyzny – pomimo trudnych warunków życia na Islandii, 

Wikingowie zawsze powracali z wypraw do domu; 

 zamiłowanie do uczt, gościny, bójek oraz recytowania sag; 

 skłonność do słuchania przepowiedni, np. völwy lub interpretacji snów; 

 skłonność do wierzeń w istoty nadprzyrodzone, które zamieszkiwały krajobraz 

i świat przyrody; 

Należy zwrócić uwagę na podobieństwo powyższej charakterystyki typowego 

Islandczyka – do opisu osobowości bohatera sagi: 

Mówią o Gunnlaugu, że (...) był człowiekiem o niespokojnym charakterze, 

chciwy sławy, we wszystkim nieugięty i twardy, był wielkim skaldem, ale pisał 

z upodobaniem do satyry, i dlatego otrzymał przydomek Ormstunga, czyli 

Wężowy Język31. 

Za prawdziwego mężczyznę ówcześnie uważano osobę, która posiadała umie-

jętność walki z siłami przyrody, która potrafiła stawić czoła żywiołowi morskiemu 

i żegludze
32

. W sadze o Gunnlaugu, główny bohater skomponował strofę o zdolnościach 

żeglarskich jarla Eryka:  

                                                                
30 Tamże, s. XXIII. 
31 Załuska-Strömberg A., Saga o Gunnlaugu Wężowym Języku, dz. cyt., s. 13. 
32 Morawiec J., Trudy morskiej podróży w poezji skaldów, [w:] W epoce żaglowców morze od antyku do XVIII 

wieku, pod red. Możejko B., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, s. 44. 
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Bieżąc. Eryk burz nie 

Bojąc się Bałtyku 

 Wiedzie wód rumaka 

 W imię zwycięstw naprzód33. 

Na powyższych przykładach widać jak wielki wpływ miało środowisko naturalne 

na życie, twórczość oraz mentalność ówczesnych mieszkańców wyspy. Następnie 

zostanie przedstawiony materiał graficzny, ilustrujący miejsca wymienione w sadze, 

które istnieją do dzisiaj w krajobrazie Islandii. Nie ulega zatem wątpliwości, że poniższe 

pejzaże i natura wywarły wpływ na ludzkie charaktery. Na rysunku 1 znajduje się 

Borgarfjord – fiord w zachodniej części wyspy.  

 

Rysunek 1. Borgarfjord (Islandia). 

Źródło: https://www.google.com/maps/place/Borgarfj%C3%B6r%C3%B0ur/@64.501,-

22.0100001,3a,75y/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipPkccZuSNvW8r_kJEAUUUa0N_nfULAgUR8ee0GY!2

e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPkccZuSNvW8r_kJEAUUUa0N_n

fULAgUR8ee0GY%3Dw203-h360-k-no!7i2268!8i4032!4m5!3m4!1s0x48d5c6830f759ac 

9:0x830987c9d5a39f98!8m2!3d64.501!4d-22.0100001 

                                                                
33 Załuska-Strömberg A., Saga o Gunnlaugu Wężowym Języku, dz. cyt., s. 35. 
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 Ziemia jest tam niezmiernie urodzajna, skutkiem czego zieloność jest 

niezwykle bujna i świeża (...) Przy tym fiordzie położony jest Borg, gdzie Helga 

Urodziwa przyszła na świat i gdzie spędziła swą młodość34
. 

Na kolejnym zdjęciu znajduje się rzeka Öxará płynąca na zboczach wulkanu, 

w Parku Narodowym Þingvellir. Rzeka kończy się wodospadem Öxaráfoss. 

 

Rysunek 2. Wodospad Öxaráfoss (Islandia). Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%96xar%C3%A1 

Nazwa rzeki Öxará z języka islandzkiego oznacza topór. To właśnie tutaj spotkali 

się nieszczęśliwie zakochani. Głównych bohaterów dzieli rzeka niczym topór. W dalszej 

części sagi czytamy, że finalnie doszło do tragedii – śmierci rywali walczących o kobietę.  

 

Rysunek 3. Rzeka Öxará (Islandia). Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%96xar%C3%A1 

Rysunek 4 ukazuje równinę Mýrar, którą obecnie można zobaczyć w Borgarbyggð 

na terenie zachodniej Islandii. Moczary to tereny o urozmaiconej rzeźbie terenu. Znaj-

dują się tam zarówno doliny z rzekami, równiny, jak i pasma górskie. 

                                                                
34 Tamże, s. XXVIII. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%96xar%C3%A1
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%96xar%C3%A1
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W tej okolicy są Mýrar, „Moczary”, było to główne siedlisko rodu Egila 

Skallagrimssona, dziada Helgi (...) Są to tereny o skalistym podłożu, 

spłukiwane wodą bieżącą i czystą35
. 

 

Rysunek 4. Mýrar – „Moczary” (Islandia). Źródło: https://www.ni.is/greinar/ve-myrar-longufjorur 

Na kolejnej fotografii (rys. 5) widzimy Gilsbakki, miejsce, w którym wychował się 

główny bohater sagi. Gospodarstwo ojca Gunnlauga mieściło się wysoko na wzgórzu. 

Ze szczytu można do dzisiaj podziwiać pola lodowca Langjökull.  

Gdy dotrzemy do końca fiordu i będziemy się piąć w górę bystrej, pienistej 

rzeki Hvitá, dotrzemy do włości Gilsbakki, domu rodzinnego Gunnlauga 

Ormstungi – Wężowego Języka. Miejscowość ta jest położona wysoko, rozciąga 

się stamtąd daleki widok na niebosiężne gleczery i rozległe pola lodowe36. 

 

Rysunek 5. Gilsbakki (Islandia).  

Źródło: https://www.wikiloc.com/hiking-trails/gilsbakki-3143305/photo-1316739 

                                                                
35 Tamże, s. XXVIII, XXIX. 
36 Tamże, s. XXIX.  
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Rysunek 6. Gilsbakki widok na lodowiec Langjökull (Islandia).  

Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gilsbakki_-_Langj%C3%B6kull_19.jpg 

Na rysunku 7 znajdują się tereny górzyste – masyw Mosfellsbær ze wzgórzem 

Mosfell, gdzie m.in. rozgrywa się akcja sagi.  

Na południe od Borgarfjordu (...) znajduje się posiadłość Mosfell. Nazwa 

oznacza „góry pokryte mchami” (...) Są zbocza, które mienią się kolorami jak 

dywan perski (...) Doliną rzeczną i na stokach ciągną się milami pastwiska. 

Taką to włością było Mosfell Onunda, ojca Hrafna37
. 

Źródłosłów Mosfell oznacza „Górę Mechatą” i pochodzi od: mosi – „mech”, fell – 

„góra”
38

. 

 

Rysunek 7. Mosfellsbær (Islandia). 

Źródło: https://www.wikiloc.com/hiking-trails/gilsbakki-3143305/photo-1316739 

                                                                
37 Tamże, s. XXIX, XXX. 
38 Neubauer Ł., Uwagi do toponimii islandzkiej, dz. cyt., s. 61. 

https://www.wikiloc.com/hiking-trails/gilsbakki-3143305/photo-1316739
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Rysunek 8. Mosfellsbær (Islandia).  

Źródło: https://www.flickr.com/photos/41900667@N06/32106099838/in/photostream/ 

 

Rysunek 9. Mosfellsbær (Islandia).  

Źródło: https://www.flickr.com/photos/41900667@N06/32106099838/in/photostream/ 

Następna fotografia (rys. 10) przedstawia „rzekę łosi”, nad którą wychowała się 

główna bohaterka sagi.  

W miejscu, gdzie Laxá „rzeka łosi”, wpada do Hjardarholt, gdzie Helga 

Urodziwa spędziła swe lata dziecięce39
. 

                                                                
39 Załuska-Strömberg A., Saga o Gunnlaugu Wężowym Języku, dz. cyt., s XXXI. 

https://www.flickr.com/photos/41900667@N06/32106099838/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/41900667@N06/32106099838/in/photostream/
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Rysunek 10. Laxá „rzeka łosi” (Islandia).  

Źródło: https://www.flickr.com/photos/41900667@N06/32106099838/in/photostream/ 

Obecnie Grímstunga znajduje się na północy wyspy. Są to tereny głównie 

wyżynne, natomiast na północ od nich mieści się lodowiec Vatnajökull. Możemy 

o nich przeczytać w sadze, jak również zobaczyć je do dzisiaj oraz na rysunku 11: 

Na północny wschód znajdujemy osadę Grimstungur, gdzie mieszkał chciwy 

gospodarz, na którego młody Gunnlaug ułożył swój pierwszy satyryczny 

wiersz40
. 

 

Rysunek 11. Grímstunga (Islandia). Źródło: https://www.grimstunga.is/what-to-see 

                                                                
40 Tamże, s. XXXI. 

https://www.flickr.com/photos/41900667@N06/32106099838/in/photostream/
https://www.grimstunga.is/what-to-see
https://www.grimstunga.is/what-to-see
https://www.grimstunga.is/what-to-see
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Rysunek 12. Zatoka Leiruvág – rozmieszczenie przystani wikińskich (Islandia). 

Źródło: Byock J., Zori D., Carnap-Bornheim C., Kalmring S., Wilken D., Wunderlich T., Rabbel W., Schneider 

R., Höft D., Shema S., Schwarzer K., A Viking Age Harbor and Its Hinterland in Iceland: The Leiruvogur 

Harbor Research Project (DFG SPP 1630), [w:] Häfen im 1. Millennium AD Bauliche Konzepte, herrschaftliche 

und religiöse Einflüsse, Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Mainz 2015, s. 291 

Na północ od obecnej stolicy Islandii znajduje się zatoka Leiruvág, która jest 

wymieniana w akcji sagi. Okazało się, że służyła jako port w epoce Wikingów. Mapa 

pochodząca z projektu archeologicznego Mosfell (rysunek 12) przedstawia rozkład 

przystani w zatoce, który istnieje do dzisiaj: 

Przystanie epoki wikingów: kopiec Inner Skiphóll – B, laguna leirvogur – C, 

półwysep Skiphóll i wejście do laguny – D, zatoczka między Outer Skiphóll 

a Langitangi – E. Wyspy i półwyspy chroniące porty leiruvogur przed otwartym 

oceanem zatoki Faxaflói są widoczne w oddali, a poza nim znajduje się 

Reykjavík i Nesses41. 

Kolejne zdjęcie (rys. 13) przedstawia rozległą równinę, gdzie odbywał się islandzki 

sejm generalny tzw. Alting. Wspomniane miejsce można zobaczyć do dzisiaj na 

wschód od obecnej stolicy Islandii.  

                                                                
41 Byock J., Zori D., Carnap-Bornheim C., Kalmring S., Wilken D., Wunderlich T., Rabbel W., Schneider R., 

Höft D., Shema S., Schwarzer K., A Viking Age Harbor and Its Hinterland in Iceland: The Leiruvogur Harbor 

Research Project (DFG SPP 1630), [w:] Häfen im 1. Millennium AD Bauliche Konzepte, herrschaftliche und 

religiöse Einflüsse, Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Mainz 2015, s. 291.  
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Rysunek 13. Thingvellir miał tu miejsce Althing – pierwszy i najstarszy parlament w ówczesnej Europie 

(Islandia). Źródło: https://icelandnews.is/islandia/thingvellir-z-otchlani-wiekow-we-wspolczesnosc 

Rysunek 14 i 15 ukazują dwie odsłony półwyspu Melrakkaslétta. Jedna część 

półwyspu to górzyste tereny z niebezpiecznymi przepaściami, a druga to tereny pod-

mokłe z licznymi jeziorami. Miejsce to jest opisane przez tłumaczkę sagi w nastę-

pujący sposób:  

Melrakkaslétta leży w najbardziej północnym punkcie Islandii (...) skąd droga 

na zachód była nieludzko uciążliwa, przez lodowce, spopielone pustynie, ostrą 

jak noże lawę i śmiercią ziejące szczeliny42. 

Natomiast materiał graficzny zdaje się potwierdzać powyższy opis.  

 

Rysunek 14. Półwysep Melrakkaslétta – część górzysta (Islandia).  

Źródło: https://panipaik.com/trips/iceland-again/melrakkasletta 

                                                                
42 Załuska-Strömberg A., Saga o Gunnlaugu Wężowym Języku, dz. cyt., s. XXXI. 

https://icelandnews.is/islandia/thingvellir-z-otchlani-wiekow-we-wspolczesnosc
https://panipaik.com/trips/iceland-again/melrakkasletta
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Rysunek 15. Półwysep Melrakkaslétta – tereny podmokłe (Islandia).  

Źródło: https://panipaik.com/trips/iceland-again/melrakkasletta 

Podsumowując, podczas słuchania opowieści ówczesny mieszkaniec Islandii, 

wiedział, w jakich miejscach w krajobrazie rozgrywały się wydarzenia. Zatem miejsca 

te mogły być kojarzone z konkretnymi krainami, miejscowościami, a nawet z rodami. 

Dzieło „Landnámabók” („Księga zasiedlenia”) jest potwierdzeniem miejsca zamiesz-

kania osadników islandzkich na terenie średniowiecznej Islandii. Dzięki temu można 

porównać, czy rody wymienione w sagach widnieją w spisie mieszkańców. Okazało 

się, że większość zgadza się z treścią sag. Zatem dzieło służy jako istotne uzupełnienie 

danych, które poznajemy z sag o Islandczykach przy okazji poznawania ich kolejnych 

bohaterów43
. Miejsca występujące w krajobrazie i przyrodzie w sagach stały się 

„łącznikami” pomiędzy światem opowieści a światem realnym a świadomością zbio-

rową. Zatem „znaczniki” umieszczone w sagowym krajobrazie, służyły również do 

zapamiętywania lokalizacji realnych miejsc, np. stref zamieszkania rodu, obszarów 

bytowania zwierząt i występowania roślin oraz właściwości topograficznych terenu. 

Dzięki nadaniu znaczenia miejscom poprzez stworzenie odpowiednich nazw można 

było ostrzegać przed możliwymi niebezpieczeństwami. Człowiek w ten sposób oswajał 

nieznaną przestrzeń, nazywając ją, co miało pomóc w przełamywaniu lęku. Wobec 

powyższego należy wymienić skały zastygłej lawy Dimmuborgir (dimmu – ciemny 

borgir – miasto), które oznaczają „czarne miasto” lub „czarne zamki”. Nazwa wskazuje, 

że niekoniecznie jest to miejsce odpowiednie dla przebywania ludzi i lepiej omijać je 

z daleka. Unikalne formacje skalne powstałe z zastygłej lawy tworzą wyjątkową 

scenerię grozy. Według ówczesnych wierzeń było to miejsce zamieszkane przez istoty 

nadprzyrodzone, które porywały dzieci. Jaskinie Dimmuborgir miały zamieszkiwać 

ogrzyca Grýla wraz z trzynastoma synami trollami tzw. Yule Lads. Ich matka Grýla 

znana jest z mitologii. Pierwsze wzmianki na jej temat pochodzą z XIII wieku. 

W sadze Sturlunga jest opisana jako potwór z 15 ogonami. Jón Árnason zamieścił 

bardzo barwny opis Grýli w opowieściach folklorystycznych: 

                                                                
43 Morawiec J., Neubauer Ł. (red.), dz. cyt., s. 19.  

https://panipaik.com/trips/iceland-again/melrakkasletta
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Grýla ma trzy głowy i troje oczu na każdej głowie (...) Strasznie długie, 

zakrzywione paznokcie, lodowato niebieskie oczy z tyłu głowy, rogi jak koza, 

uszy zwisają do ramion i są przyczepione do nosa z przodu. Ma brodę na 

podbródku, która jest splątana i zwisają z niej kołtuny, podczas gdy jej zęby są 

jak kamienie spalone na ruszcie44
. 

Obecnie postacie te są znane w islandzkiej tradycji świątecznej i nie wzbudzają już 

takiego lęku. Trolle mają nagradzać lub karać dzieci za ich zachowanie.  

 Zatem wpływ krajobrazu na ówczesnych mieszkańców był większy, niż mogłoby 

się to wydawać, a zwłaszcza kształtował wyobraźnię i sposób percepcji przestrzeni
45

.  

 

Rysunek 16. Dimmuborgir – skały zastygłej lawy w kształcie „trolli” (Islandia).  

Źródło: https://www.travel-tramp.com/wp-content/uploads/2015/04/IMG_9719-1024x683.jpg  

6. Funkcja rzeki w krajobrazie 

Właściwości krajobrazu odnoszą się do symbolicznych reprezentacji oraz stanu 

psychicznego postaci. Vito Fumagalli, pisząc o średniowiecznym postrzeganiu środo-

wiska, zauważa, że:  

Związek postaci z krajobrazem można postrzegać jako fizyczny, psycho-

logiczny i osobisty: żyje w krajobrazie, wpływa na niego, przypisuje swoje imię 

cechom topograficznym, a co za tym idzie, topografia odzwierciedla jego stan 

umysłu46
.  

                                                                
44 Other supernatural beings that appear at Christmas, [w:] National Museum of Iceland, 

https://web.archive.org/web/20161107122650/http://www.thjodminjasafn.is/english/for-

visitors/christmas/other-christmas-characters/, [dostęp: 24.04.2021]. 
45 Collett R., The trolls of the Dimmuborgir lava fields, https://www.travel-tramp.com/the-trolls-of-the-

dimmuborgir-lava-fields/, [dostęp: 24.04.2021]. 
46 Cyt. za: Wyatt I., The Landscapes on the Icelandic sagas Text Place and National Identity, 

http://ianwyattwriting.co.uk/academic-writing/, [dostęp: 22.03.2021], s. 68. 

https://web.archive.org/web/20161107122650/http:/www.thjodminjasafn.is/english/for-visitors/christmas/other-christmas-characters/
https://web.archive.org/web/20161107122650/http:/www.thjodminjasafn.is/english/for-visitors/christmas/other-christmas-characters/
https://www.travel-tramp.com/the-trolls-of-the-dimmuborgir-lava-fields/
https://www.travel-tramp.com/the-trolls-of-the-dimmuborgir-lava-fields/
http://ianwyattwriting.co.uk/academic-writing/
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W trzecim podrozdziale została omówiona funkcja rzeki w sagach. Warto przy-

pomnieć, że rzeka może odgrywać rolę granicy terytorialnej między gospodarstwami, 

fizyczną przeszkodę na danym terenie lub symboliczną strefę rozdzielającą skłócone 

rody. Umieszczenie cieku wodnego w opowieści ma na celu opóźnienie akcji. Naj-

częściej autor dodaje jakiś poboczny epizod rozgrywający się w krajobrazie. Ian Wyatt 

przypisał wszystkim zdarzeniom przyrodniczym wspólną cechę opóźniającą w fabule 

utworu. Elementy krajobrazu pełnią funkcję charakteryzacji bohaterów, tj. akcento-

wania ich osobowości
47

. Zgodnie z treścią sagi Gunnlaug Wężowy Język i Helga 

Urodziwa spotkali się nad rzeką Öxará. Nazwa rzeki oznacza topór. Zatem głównych 

bohaterów dzieli rzeka niczym oręż bitewny. Topór może symbolizować nieuchronne 

przeznaczenie, jakim będzie śmierć Gunnlauga i Hrafna (mąż Helgi). Nieszczęśliwie 

zakochany Gunnlaug, gdy tylko zobaczył ukochaną po drugiej stronie rzeki, ułożył dla 

niej pieśń: 

Po co patrzeć – biały 

Łabędź niedosięgły. 

Często moje czarne 

Oczy bolą z żalu48
. 

Strofa podkreśla żal i tęsknotę za Helgą. Następnie, Gunnlaug przeszedł przez 

dzielącą ich rzekę i rozmawiali. Rzeka nie stanowiła fizycznej bariery, ponieważ można 

było swobodnie przejść na jej drugi brzeg. Potem przeszedł ponownie przez rzekę, 

 Helga długo stała nad jej brzegiem i wypatrywała ukochanego. Rzeka to symbol 

trudnej sytuacji zakochanych rozdziela ich, ale jednocześnie „nie jest przeciwna” ich 

spotkaniu. Autor celowo zastosował element krajobrazu (rzeka), aby opóźnić akcję 

opowieści i odwlec w czasie rozwiązanie sporu między rywalami. Z tego powodu 

zamieścił nad rzeką Öxará dodatkowy wątek: spotkanie Gunnlauga z Helgą.  

Inne zabiegi autora mające na celu opóźnienie akcji, to manipulowanie zjawiskami 

meteorologicznymi. Gunnlaug po odwiedzinach u jarla Eryka w Norwegii, udał się na 

statek Hallfreda i potem nastał wiatr od lądu, z czego byli radzi49
. Autor użył zjawiska 

wiatru w celu kontrolowania narracji tj. zmierzania ku nieuchronnemu wyrównaniu 

rachunków rywali. Drugi przykład ukazujący wpływ wiatru na akcję to wątek, kiedy 

Gunnlaug płynął na statku z Hallfredem, aby odnaleźć Hrafna: pożeglowali na morze, 

gdy nastał korzystny wiatr, przybyli na wyspy Orkady krótko przed zimą50
. W sagach 

niektóre informacje nie są napisane wprost. Jest to cecha charakterystyczna dla tego 

gatunku. Wobec powyższego korzystny wiatr oznacza, że prawdopodobnie długo 

oczekiwano na odpowiednią pogodę, aby móc wyruszyć morską podróż. 

Podsumowując, krajobrazy stanowią nie tylko elementy tła akcji, lecz również 

kodują narrację opowieści. Nazwy miejsc w krajobrazie często są nośnikami zakodo-

wanych informacji, o czym mogą świadczyć ich źródłosłowy. Zjawiska pogodowe 

odgrywają ogromną rolę, ponieważ determinują losy bohaterów, przyczyniając się 

m.in. do tragedii, konfliktów i innych zwrotów akcji.  

  

                                                                
47 Tamże.  
48 Załuska-Strömberg A., Saga o Gunnlaugu Wężowym Języku, dz. cyt., s. 57. 
49 Tamże, s. 42. 
50 Tamże, s. 60.  
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7. Sceneria miejsca bitwy 

Gunnlaug przebył długą drogę, zanim stoczył decydujący pojedynek ze swoim 
rywalem. W sadze czytamy, że przebywał u jarla Eryka w Hladzie (Lade w Norwegii), 
gdzie dowiedział się, że zakazano holmgang’u. Zatem udał się za Hrafnem do Szwecji, 
gdzie wolno było odbywać pojedynki. Gunnlaug trzykrotnie mija się ze swoim prze-
ciwnikiem. Gdy wieczorem dotarł do Lifangr’u (Levanger w Norwegii), to Hrafna już 
tam nie było. Następnego dnia przybył do doliny Veradal, ale nie zastał tam rywala. 
Gunnlaug ponownie mija się z nim w wiosce Súl, dlatego tym razem nie zrobił postoju 
i jechał konno przez całą noc. Autor kontroluje narrację w celu spotęgowania napięcia 
oraz aby skierować bohaterów w odpowiednie miejsce bitwy. Miejscem pojedynku 
będzie równina, a więc ziemia niczyja, gdzie będą mieli równe szanse. W scenerii 
bitwy zostały wykorzystane elementy topograficzno-meteorologiczne, aby ukazać rolę 
krajobrazu. Zorza poranna pojawia się tuż przed bitwą: następnego dnia o zorzy 
porannej ujrzeli się wzajem51

.  

Jutrzenka symbolizuje zapowiedź dnia, przezwyciężanie ciemności, (nowy) 
początek; wzniosłość; przyrzeczenie; pożądanie; śmierć; litość, żal (...) 
Jutrzenka jako pożądanie; Świtanie to pora, kiedy konających przygarnia 
litościwa śmier52

. 

W tym przypadku blask jutrzenki zapowiada śmierć bohaterów. Sceneria miejsca 
bitwy ukazuje właściwości topograficzne obszaru. Miejscem bitwy była równina 
Gleipnisvellir (Równiny Gleipnira w Szwecji), otoczona dwoma górskimi, małymi 
jeziorami i półwyspem. Jest to ziemia niczyja, nieznajdująca się na terytorium żadnej 
ze stron. Autor sagi celowo wskazał równinę jako neutralne pole walki, gdzie ma dojść 
do rozwiązania sporu. W krajobrazie nie występują oblodzone ani ośnieżone miejsca, 
które są według I. Wyatt’a typową, neutralną scenerią służącą do zakańczania sporów. 
Niezależnie od tego równina występuje jako obszar neutralny, ponieważ był położony 
poza terytorialnymi granicami rodów, z których pochodzili walczący. Ponadto mitologia 
nordycka wymienia równinę jako miejsce typowe dla staczania ważnych wojen. 
Ostateczna bitwa Ragnarok miała mieć miejsce na ogromnej równinie Vigrid

53
. Zatem 

równina Gleipnisvellir była miejscem mogącym nawiązywać do krwawej bitwy, do 
której miało dojść podczas końca świata. Opis pojedynku Gunnlauga z Hrafnem również 
był bardzo krwawy, co jeszcze zostanie omówione w niniejszym podrozdziale. Ian 
Wyatt wskazuje, że: 

Autor sagi może odwołać się do nazwy wzgórza, rzeki lub innej cechy, opisać 
dolinę, krótko opisać burzę, podkreślić las, zwrócić uwagę na wiatr lub opisać 
z niezwykłą szczegółowością pogarszającą się pogodę54

. 

Podczas analizy sag, warto zaznajomić się z opracowaniami innych badaczy, ponie-
waż mogą być pomocne albo stać się inspiracją do stworzenia nowego punkt odnie-
sienia. Uważam, że nieoblodzona równina w „Sadze o Gunnlaugu” zyskała nowe zna-

                                                                
51 Załuska-Strömberg A., Saga o Gunnlaugu Wężowym Języku, dz. cyt., s. 62. 
52 [hasło:] Jutrzenk,a [w:] Słownik Symboli, Kopaliński W., Wiedza Powszechna, Warszawa 1990, s. 134. 
53 Zob. Daly K.N., Mythology A to Z, Chelsea House Publishers, New York 2010, s. 115. 

Przykład innej mitologicznej równiny to pola Idavoll w Asgardzie, gdzie bogowie spędzali czas na 

rozrywkach (grali w szachy) i to tutaj bóg Baldr został zamordowany. Według wierzeń po Ragnaroku (końcu 

świata) Idavoll ma ponownie się odrodzić. Tamże, s. 55. 
54 Wyatt I., Landscape and Authorial Control in the Battle of Vigrafjǫrðr in Eyrbyggja Saga, dz. cyt., s. 44. 
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czenie neutralności. Według badacza Paul’a Schach’a ustawienie ekspozycyjne w sadze, 
tj. opisanie terenu bitwy oraz każdy jej element odgrywa jakąś rolę w sekwencji poje-
dynku

55
. Dlatego zarówno sceneria, jak i przebieg pojedynku bohaterów zostaną pod-

dane szczegółowej analizie. Hrafn jako pierwszy wybrał pozycję do walki na wąskim 
półwyspie jeziora:  

Hrafn dojechał do miejsca, gdzie były dwa jeziora, a między nimi leżała płaska 
równina; nosi ona nazwę Gleipnisvellir; a w jedno z jezior wdziera się wąski 
półwysep, który nosi nazwę Dinganes. Tam na owym półwyspie zajął Hrafn 
obronne stanowisko, a było ich razem pięciu56

.  

Półwysep pełni funkcję twierdzy dla Hrafna i jego ludzi. Zatem pozycja ta miała 
charakter służący typowo do obrony przed wrogiem. Należy zwrócić uwagę na dążenie 
autora do spełnienia najbardziej zbliżonych warunków geograficznych zgodnych 
z tradycją holmgang’u:  

Słowo holm oznacza wyspę. Dawne pojedynki na Północy odbywały się na 
możliwie najmniejszej przestrzeni, otoczonej wodą, i warunki tych zmagań były 
twarde i nieubłagane57

. 

Analizę pojedynku rywali przedstawię, po ukazaniu na mapie przebiegu pościgu 
Gunnlauga za Hrafnem (rys. 17). Podczas analizy map została użyta metoda badawcza 
wykorzystująca Systemy Informacji Geograficznej (GIS), którą można zastosować do 
prowadzenia badań w dziedzinie humanistyki w tym kulturoznawstwa i literaturo-
znawstwa. Pomocnym narzędziem była również internetowa mapa, na której znajdują 
się miejsca wymienione w sagach islandzkich (http://sagamap.hi.is/is/). Badaczka 
Emily Lethbridge jest liderką wyżej wymienionego projektu – Icelandic Saga Map – ISM.  

 

Rysunek 17. Rekonstrukcja trasy pościgu Gunnlauga za Hrafnem (Norwegia: Lade, Levanger, Verdal, Sul; 

Szwecja: Digernäs). Źródło: Mapy Google 

                                                                
55 Cyt. za: Wyatt I., Landscape and Authorial Control in the Battle of Vigrafjǫrðr in Eyrbyggja Saga, Leeds 

Studies in English N.S. 35, 2004, http://ianwyattwriting.co.uk/academic-writing/, [dostęp: 22.03.2021]. 
56 Załuska-Strömberg A., Saga o Gunnlaugu Wężowym Języku, dz. cyt., s. 62. 
57 Tamże, s. 29. 

http://ianwyattwriting.co.uk/academic-writing/
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Rysunek 18. Hipotetyczny dystans, jaki mógł przebyć jeździec w ciągu doby na koniu.  

Źródło: Mapy Google 

W pełni możliwy do odtworzenia jest przebieg trasy od miejscowości Land do 

wioski Sul. W opowieści jest informacja, że Gunnlaug jechał konno dzień i noc, aż 

dogonił rywala. Przyjmuję powszechnie znane wartości, że średnio koń pokonuje  

10-15 km/h. Biorę pod uwagę wolniejsze tempo jazdy konnej z powodu dłuższego 

dystansu, jaki był do pokonania w krótkim odstępie czasu (wliczając ewentualne postoje 

na odpoczynek). Zatem Gunnlaug mógł pokonać konno w ciągu doby około 240 kilo-

metrów. Jeśli od wioski Sul wyznaczymy powyższą odległość, będzie można zawęzić 

obszar poszukiwań miejsca bitwy. Niestety nie udało się odnaleźć półwyspu Dinganes 

ani równiny Gleipnisvellir. Informacje zawarte w mitologicznej historii wilka Fenrira, 

który miał zostać związany łańcuchem Gleipnir’em, również nie pozwoliły na znale-

zienie dodatkowych informacji nt. lokalizacji pola walki
58

. Wymieniona w micie wyspa 

(Lyngvi), jezioro (Amsvartnir), jak również rzeka (Ván) nie istnieją na obecnych 

mapach. Weryfikacja źródłosłowów powyższych nazw również zawiodła. Na obszarze 

Szwecji istnieje miejsce oddalone od norweskiego Sul na około 240 kilometrów, które 

wizualnie odpowiada opisanemu miejscu bitwy – wieś Digernäs.  

Istnieje pewne podobieństwo w nazewnictwie: półwysep z sagi to Dingenes, natomiast 

miejsce na aktualnej mapie nosi nazwę Digernäs, gdzie człon „näs” oznacza półwysep.  

                                                                
58 Zob. [hasło:] Fenrir, [w:] Ilustrowany leksykon mitologii wikingów, Kempiński M.A., Wydawnictwo 

KURPISZ S.A., Poznań 2003, s. 64.  

Nazwa łańcucha (Gleipnir), którym związano wilka, koresponduje z nazwą miejsca bitwy Gunnlauga 

z Hrafnem (Gleipnisvellir – Równiny Gleipnira). Brałam pod uwagę, że obydwa niezwiązane ze sobą 

wydarzenia mogły rozgrywać się w tym samym miejscu. Analogie ku temu istnieją, ale nie mają 

odzwierciedlenia na mapie, zatem są tylko mitologiczną kreacją. Zatem miejsca wymienione w micie 

o schwytaniu Fenrira nie dostarczyły żadnej wskazówki na temat lokalizacji równiny. 
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Rysunek 19. Równiny nad jeziorem (Digernäs, Szwecja).  

Źródło: https://goo.gl/maps/efgNeGfNyaCrKGjK7 

 

Rysunek 20. Półwyspy w okolicy Digernäs (Szwecja).  

Źródło: https://goo.gl/maps/efgNeGfNyaCrKGjK7 

 

https://goo.gl/maps/efgNeGfNyaCrKGjK7
https://goo.gl/maps/efgNeGfNyaCrKGjK7
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Rysunek 21. Zdjęcia satelitarne półwyspy w najbliższej okolicy Digernäs (Szwecja).  

Źródło: https://goo.gl/maps/efgNeGfNyaCrKGjK7 

Okolica wokół wsi Digernäs wpasowuje się w założenia geograficzne pochodzące 
z tradycji homlgang’u, ponieważ można odnieść wrażenie, że prawie z każdej ze stron 
wojowników mogła otaczać woda. Fakt, że bohaterowie nie zdążyli udać się na wyspę, 
mógł być celowym zamiarem autora. W ten sposób został zwiększony dramatyzm akcji. 
Ostateczne ustalenie miejsca bitwy może okazać się niemożliwe, ponieważ mogło być 
ono jedynie narracyjną kreacją. Mając na uwadze fakt, że wiele miejsc wymienianych 
w sagach ma swoje odpowiedniki istniejące do dzisiaj, uważam, że jest to wystar-
czający powód do podjęcia analizy. 

Przebieg walki dwóch rywali był krwawy i pełny dramatyzmu. Magiczne i wyjąt-
kowe przedmioty są często wymieniane w sagach: Gunnlaug miał miecz, który otrzymał 
w darze od króla Adalrada, a była to najprzedniejsza broń59

. Ponadprzeciętna broń 
świadczy o tym, że miał lepszy oręż do walki niż jego rywal.  

Scenę, która demonstruje szczególną waleczność i okrucieństwo jednego z przeciw-
ników, przedstawia cytat:  

Gunnlaug zadał na końcu Hrafnowi potężne cięcie i odrąbał mu nogę (...) 
Hrafn jednak wówczas nie upadł, lecz przysunął się do jakiegoś pnia i oparł 
się o niego odrąbanym kikutem60

.  

Pieniek pełni funkcję przedłużenia odrąbanej kończyny Hrafna i tym samym 
przedłuża walkę. Dramatyzm sytuacji stawał się coraz większy. Autor sagi kontroluje 
przebieg walki i przedłuża ją za pomocą elementów przyrody. Gunnlaug zaufał prze-
granemu Hrafnowi i spełnił jego ostatnią prośbę. 

                                                                
59 Załuska-Strömberg A., Saga o Gunnlaugu Wężowym Języku, dz. cyt., s. 64.  
60 Tamże.  

https://goo.gl/maps/efgNeGfNyaCrKGjK7
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Poszedł Gunnlaug do potoku, zaczerpnął wody do hełmu i przyniósł Hrafnowi; 
ten wyciągnął po hełm lewą rękę, a prawą ręką rąbnął mieczem w głowę 
Gunnlauga i zadał mu bardzo ciężką ranę61

.  

Woda z potoku, podobnie jak pieniek, należy do elementów krajobrazu. W ten 
sposób autor wydłuża czas trwania walki i tym samym buduje coraz większe napięcie. 
Hrafn próbował wytłumaczyć swój haniebny czyn: skłoniło mnie do tego, że ci nie 
życzę szczęścia w ramionach Helgi Urodziwej62

. Ostatecznie Gunnlaug pokonał Hrafna 
i jak przystało na skalda, ułożył swoją ostatnią pieśń: 

Pomnij, przekaż wiekom, 
 Pniu, coś tu był świadkiem –  
 Dinga, skalny dywan 
 Dumny z grzmotu stali63

. 

Wers „Dinga, skalny dywan” świadczy o ukształtowaniu półwyspu Dinganes, na 
którym rozgrywała bitwa. Zatem mógł być stromy i dodatkowo utrudniać walkę. 
W roli świadka wydarzeń jest otaczający ich krajobraz i przyroda („kenning świad-
ków”) – pieniek. Ponadto wyznaczone osoby miały zapamiętać przebieg bitwy dla 
potomnych. Pamięć o ważnych wydarzeniach, czynach była niezmiernie ważna w ów-
czesnym społeczeństwie

64
.  

Podsumowując, sekwencja wydarzeń z walki opisanej w „Sadze o Gunnlaugu” jest 
ukazana w relacji ze środowiskiem naturalnym. „Skalny dywan” jest pod nogami wal-
czących, pieniek staje się przedłużeniem odrąbanej kończyny, a hełm jako naczynie na 
wodę ze strumienia, wystawia na cios wroga. 

8. Zjawiska nadprzyrodzone związane z przyrodą 

Wczesnośredniowieczne wierzenia w prorocze sny, przeznaczenie, zjawy i inne 
istoty nadprzyrodzone były popularne również na Islandii. Jak wielkie znaczenie miały 
sny i wiedza dotycząca ich interpretacji, widać w „Sadze o Gunnlaugu”. W „Słowniku 
symboli” jest trafne określenie, że:  

Sny (marzenia, widzenia senne) symbolizują sybille, duchy przeszłości (...) 
czary, tajemnice, proroctwo, (opaczne) wróżby65

. 

Jak ważny był sen i jak zabiegano o to, aby przebiegał spokojnie widać na przy-
kładzie z życia codziennego. Stolarze islandzcy mieli zwyczaj ozdabiać szczyty swych 
łóżek znakami runicznymi. Wierzono, że to zapewni im spokojny sen i ochroni przed 
„grozą nocy”

66
. Skandynawowie uważali, że niektóre sny mają znaczenie. Podobnie 

w mitologii nordyckiej sny zwiastują przyszłe wydarzenia, np. Baldur śnił o swojej 
śmierci, Gisli o wiedźmie przepowiadającej jego rychłą śmierć i o wielu innych wyda-
rzeniach. Bohater „Sagi o Gislim wyjętym spod prawa”, bardzo bał się ciemności, co 
jest pewną analogią do obaw przed wspomnianą już „grozą nocy”. W „Sadze o 
Gunnlaugu” Thorstein na początku stwierdził, że nie wierzy w sny, po chwili uznał, że 

                                                                
61 Tamże. 
62 Tamże, s. 65.  
63 Tamże.  
64 Tamże.  
65 [hasło:] Sen, [w:] Słownik Symboli, Kopaliński W., Wiedza Powszechna, Warszawa 1990, s. 370. 
66 Adamus M., Tajemnice sag i run, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1970, s. 276. 
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jego sen może zwiastować burzę. Thorstein zaprzeczył samemu sobie, co mogło zostać 
celowo zastosowane w opowieści przez chrześcijańskiego kompilatora. 

Thorstein śnił, że na jego dachu siedziała łabędzica, do której przylatywali adora-
torzy. Dwa orły stoczyły ze sobą walkę, w której zginęli obydwaj. Trzeci adorator, 
sokół odleciał razem z łabędzicą.  

Mąż ze wschodu rzekł: ptaki owe to fylgie ludzkie żona twoja jest w ciąży 
i urodzi córkę, zdrową i piękną, i ty pokochasz ją bardzo; znamienici mężowie 
będą prosić o rękę twej córki, przyjdą z tych stron, z których co się wydawało, 
że ptaki przyleciały, zapałają ku niej wielką miłością i będą się o nią bić, 
i obydwaj oddadzą życie67

. 

Fylgie objawiają się ludziom podczas snu, mogą przyjmować postaci kobiet, zwierząt 
albo śniących osób i pojawiać się, jako złowróżbne omeny

68
. Wobec powyższego można 

uznać, że duchami odpowiedzialnymi za proroczy sen Thorsteina były fylgie. Duch 
opiekuńczy przyjął postaci ptaków we śnie. Senna wizja miała ukazać przyszłość. 
Warto doprecyzować, że nazwy duchów opiekuńczych ukazujących przyszłość zależały 
od funkcji, jaką pełniły, np. draumkonur lub spádísir. Fylgie stawały się na chwilę 
widzialne dla człowieka w scenerii snu, który odgrywał rolę przestrzeni transcen-
dentalnej, a więc granicy pomiędzy światem ludzkim i zaświatami. Obok wiary w istoty 
nadprzyrodzone, które towarzyszyły człowiekowi przez całe życie, Skandynawowie 
wierzyli w nieuchronność losu. Wiarę w brak wpływu na to, co z góry ustalone, wyraża 
poniższy cytat z sagi:  

Krewni ich obydwu byli tym bardzo strapieni (...) byli bezsilni wobec ich żądzy 
walki. A zresztą musi się wypełnić to, co jest przeznaczone69

. 

Wikingowie wierzyli, że pieczę nad ich przeznaczeniem mają Norny, a nie bogowie. 
Wierzono w trzy Norny, a imię trzeciej to Skuld (z języka islandzkiego „skulu”) 
i oznaczało nieuchronność losu

70
. Powyższy cytat z opowieści jest zatem wyrazem 

bezsilności rodziców wobec zwaśnionych synów. Uznali, że nie mają wpływu na ich 
los oraz na to, aby nie dopuścić do tragicznego pojedynku. Hrafn miał koszmarny sen, 
który zwiastował jego śmierć: 

Wężowego leża 
Wyspo! Wróży sen, żem, 
Ranny, ramię twe i  
Łoże zbluzgał krwią. 
(...) Listku lipy! Zgon mój, 
Litość tobie obca71. 

Istota nadprzyrodzona mogła przybrać postać żony Hrafna, po to, aby przepowie-
dzieć mu jego śmierć. Czasami duchy opiekuńcze pojawiały się w snach, jako 
„draumkonur”. Można je wtedy określić również, jako „spádísir”. W tym przypadku 
duchy opiekuńcze zmarłych osób objawiały się pod ich postaciami, aby przekazać we 

                                                                
67 Załuska-Strömberg A., Saga o Gunnlaugu Wężowym Języku, dz. cyt., s. 8, 9. 
68 [hasło:] Fylgiur, [w:] Dictionary of Northern Mythology, Simek R., Transl. Hall A., D.S. Brewer, 

Cambridge 1993, s. 96. Tłumaczenie autora artykułu – K.K-M. 
69 Załuska-Strömberg A., Saga o Gunnlaugu Wężowym Języku, dz. cyt., s. 59. 
70 Słupecki P.L., Mitologia skandynawska w epoce wikingów, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2003, s. 43.  
71 Załuska-Strömberg A., Saga o Gunnlaugu Wężowym Języku, dz. cyt., s. 47. 
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śnie wiadomość swym krewnym
72

. Zgodnie z powyższym w „Sadze o Gunnlaugu” 
pojawiają się zjawy zmarłych synów, którzy nawiedzają swych ojców we śnie. Sen 
ojca Gunnlauga, po śmierci syna: 

Rąbie Hrafn i razi – 
(...) W świeżym brodzi bagnie 
Ciepłej cieczy ran; Gunnr 
Cień mi śmierci kładzie73

.  

Sen ojca Hrafna, po śmierci syna: 

Rudy miecz, i mieczem 
Miewywój mnie raził. 
(...) Krwawię z ran stu, w krwi mej 
Krwi gryf żądny brodzi. 
Kruk złakniony rany –  
Ranion żer mu daje74

.  

Zatem mamy tutaj przykład duchów opiekuńczych „spádísir”, które pod postaciami 
zmarłych objawiały się żyjącej rodzinie. 

Podsumowując, sen w społeczności wczesnośredniowiecznej Islandii był stanem 
znajdującym się na styku dwóch światów: doczesnego i nadprzyrodzonego. Dlatego 
też kojarzono go z możliwością poznania przyszłości i spotkania istot nie z tego świata. 
Fylgie przybierały postaci zwierząt. W odniesieniu do tego istoty nadprzyrodzone były 
personifikacją zwierząt, a więc manifestowały się za pomocą elementów przyrody. Sen 
związany był ciemnością, a więc porą nocną pełną niebezpieczeństw oraz złowiesz-
czości. Dzień i noc również należą do zjawisk przyrody. Zatem można wywnioskować, 
że zarówno krajobraz, jak i przyroda były nieodłącznymi elementami wyrażającymi 
światopogląd Islandczyków.  

9. Podsumowanie 

Krajobraz i przyroda przenikały wiele dziedzin życia w średniowiecznej Islandii 
i wiązały się z takimi obszarami jak: życie codzienne, wierzenia, poezja, światopogląd, 
osobowość. Analiza problemu wykazała ogromny wpływ na wyobraźnię i sposób 
percepcji przestrzeni. Do powyższego wniosku prowadziła analiza wyników badań 
Ian’a Wyatta, jak również artykuły naukowe Carol Hoggard i Miriam Mayburd 
dotyczące interpretacji sag skandynawskich. Środowisko naturalne miało duży wpływ 
na mentalność ówczesnych mieszkańców wyspy. Przedstawiony materiał graficzny, 
ukazujący miejsca wymienione w sadze, udowodnił, że krajobraz i natura wywarły 
niebagatelny wpływ na ludzką mentalność. Z kolei aktualne badania nad sagami 
udowodniły, że znaleziska archeologiczne potwierdzają historyczność sag. W niniejszej 
pracy zostały ukazane funkcje krajobrazu w „Sadze o Gunnlaugu Wężowym języku”, 
a mianowicie rola rzeki i scenerii pola bitwy, a także znaczenie zjawisk nadprzyro-
dzonych związanych z przyrodą. W związku z powyższym zostało uzasadnione, że 
krajobraz, przyroda i zjawiska atmosferyczne nie są jedynie tłem akcji, czy roman-
tycznym opisem, lecz elementami służącymi do kontrolowania sekwencji wydarzeń 

                                                                
72 Munch P.A., Norse Mythology Legends of Gods and Heroses, The American-Scandinavian Foundation, 

New York 1926, s. 302, 303. 
73 Załuska-Strömberg A., Saga o Gunnlaugu Wężowym Języku, dz. cyt., s. 66. 
74 Tamże, s. 67.  
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oraz determinowania losów bohaterów w opowieści. Zarówno spotkanie Gunnlauga 
nad rzeką z Helgą, jak i sceneria jego walki z Hrafnem, występują w sadze w ścisłej 
relacji ze środowiskiem naturalnym. Wreszcie próba wskazania miejsca bitwy na 
obecnej mapie Szwecji zaowocowała propozycją wytypowania miejsca najbardziej 
pasującego do opisu z sagi. Mianowicie jest to wieś Digernäs oddalona na około 240 
kilometrów od ostatniego miejsca wskazanego w sadze, a możliwym do zlokalizowa-
nia na aktualnej mapie. Z powodu niewielkiej ilości dowodów, które jasno wskazywa-
łyby na lokalizację bitwy we współczesnym krajobrazie, temat uznałam za aktualny do 
dalszych interpretacji. Miejsca z sagowego krajobrazu często miały swoje odzwier-
ciedlenie w realnym świecie i pełniły funkcje praktyczne, np. do oznaczania rejonu 
gospodarstwa danej rodziny, obszarów występowania fauny i flory oraz właściwości 
rzeźby terenu. W związku z tym miejsca otrzymały identyfikatory, czyli nazwy, które 
były efektem aktu oswajania nieznanej przestrzeni przez osadników. Dlatego też 
uważam powyższą tematykę za interesującą do podjęcia badań. Dodatkowo wyniki 
analiz innych badaczy stały się, pomocnym kompendium wiedzy dla wykazania zasad-
ności tezy dotyczącej funkcji krajobrazu, przyrody i elementów nadprzyrodzonych 
w „Sadze o Gunnlaugu Wężowym Języku”. Zatem wielce prawdopodobne jest, że nada-
wanie znaczenia przestrzeni oraz wpływ, jaki wywarło na nią środowisko naturalne, 
sięgają zamierzchłych czasów kultury islandzkiej i zostały utrwalone na gruncie skan-
dynawskim dzięki powstaniu literatury sagowej.  
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Streszczenie 
W niniejszej pracy zostały ukazane funkcje krajobrazu w „Sadze o Gunnlaugu Wężowym języku”, 
a mianowicie rola rzeki i scenerii pola bitwy, a także znaczenie zjawisk nadprzyrodzonych związanych 
z przyrodą. W związku z powyższym została uzasadniona, teza, że krajobraz, przyroda i zjawiska meteoro-
logiczne nie są jedynie tłem akcji, czy romantycznym opisem, lecz elementami służącymi do kontrolowania 
sekwencji wydarzeń oraz determinowania losów bohaterów w opowieści. Wreszcie próba wskazania 
miejsca bitwy na obecnej mapie Szwecji zaowocowała propozycją wytypowania miejsca najbardziej pasu-
jącego do opisu z sagi. Mianowicie jest to wieś Digernäs oddalona na około 240 kilometrów od ostatniego 
miejsca wskazanego w sadze, a możliwym do zlokalizowania na aktualnej mapie. Z powodu niewielkiej 
ilości dowodów, które jasno wskazywałyby na lokalizację bitwy we współczesnym krajobrazie, temat 
uznałam za aktualny do dalszych interpretacji. Miejsca z sagowej scenerii często miały swoje odbicie 
w rzeczywistym świecie i pełniły funkcje użytkowe, np. do oznaczania stref zamieszkania rodów, 
obszarów występowania flory i fauny oraz właściwości topograficznych terenu. W związku z tym miejsca 
otrzymały znaczniki, czyli nazwy, które były efektem semiotyzacji krajobrazu, a więc oswajania nieznanej 
przestrzeni przez nadawanie jej nazw. Zatem wielce prawdopodobne jest, że nadawanie znaczenia przestrzeni 
oraz wpływ, jaki wywarło na nią środowisko naturalne, sięgają zamierzchłych czasów kultury islandzkiej 
i zostały utrwalone na gruncie skandynawskim dzięki powstaniu literatury sagowej.  
Słowa kluczowe: krajobraz i przyroda w sagach, Islandia, sagi islandzkie, Saga o Gunnlaugu Wężowym 
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Bajki jako źródło intuicji bytu  

w myśli Gilberta Keitha Chestertona 

1. Uwagi wstępne  

Gilbert Keith Chesterton (1874-1936), angielski dziennikarz, myśliciel i apologeta 

chrześcijański epoki edwardiańskiej po ponad półwieczu zapomnienia zaczyna na 

powrót cieszyć się zainteresowaniem. Działają stowarzyszenia mające na celu popula-

ryzację jego dorobku, jego dzieła doczekują się wznowień i przekładów na obce 

języki, wreszcie: pisane są na jego temat nowe monografie naukowe. Niemniej jednak, 

wydaje się, że owo swoiste odrodzenie ma wciąż charakter raczej „lokalny”, by nie 

powiedzieć, że w pewnych momentach wręcz sekciarski. Chesterton, za życia nie-

zmiernie poczytny, nie wchodzi do „głównego nurtu” kultury – raczej staje się swoistą 

„własnością” kilku zamkniętych kółek, toczących samemu ze sobą wewnętrzne 

dyskusje, będące zasadniczo bezustannym powtarzaniem tego samego. Celem niniej-

szego artykułu jest zmienić, przynajmniej trochę, ten kłopotliwy stan rzeczy i udo-

wodnić, że dorobek tego autora wciąż stanowi atrakcyjną, interesującą propozycję dla 

współczesnego czytelnika.  

2. Intuicja bytu 

„Intuicja bytu” jest to termin zapożyczony z filozofii wielkiego tomisty francuskiego, 

Jacques’a Maritaina (1882-1973). Aby nie wchodzić tutaj w meandry tomistycznej 

epistemologii (choć rzecz jasna sam Akwinata nigdy nie spekulował, ilu diabłów może 

tańczyć jednocześnie na główce od szpilki, ta apokryficzna opowieść nie jest pozba-

wiona trafności symbolicznej), możemy powiedzieć tyle, że stanowi ona po prostu 

bezpośredni, intelektualny „ogląd”, czy bezpośrednią, intelektualną „wizję” tego, co 

metafizyka (oczywiście pojęta na modłę tomistyczną) poznaje w sposób uporządkowany 

i „techniczny”: natury bytu oraz związanych z nim metafizycznych zasad (a także, 

pośrednio, tak zwanych „transcendentaliów”, to znaczy ujęć samego bytu z różnych 

punktów widzenia: jako jedności, dobra, piękna i tak dalej – w tym sensie, że intuicja 

bytu prowadzi do intuicji transcendentaliów). Jest to specyficzna cecha Maritainowskiej 

epistemologii. Jako niewierny, ale jednak i nieodrodny, uczeń Bergsona, francuski filozof 

uważał, że każde prawdziwe poznanie zaczyna się właśnie od takiego bezpośredniego, 

umysłowego oglądu poznawanego przedmiotu, dopiero w drugim stopniu zaś prze-

radza się w tak zwany w tomizmie habitus, dyspozycję umysłową, pozwalającą na 

„zorganizowanie” aktu poznawczego w sposób bardziej systematyczny. Możemy zatem 

powiedzieć, że bez pierwiastka intuicyjnego żadne zgoła poznanie nie jest możliwe. 

Niemniej jednak, rola owego pierwiastka zwiększa się w zależności od doskonałości 

poznawanego przedmiotu. Szczyt osiąga w wypadku przedmiotu najdoskonalszego 

i najbardziej przerastającego ludzki umysł: bytu jako bytu. Dlatego też intuicja bytu ma 

                                                                
1 Uniwersytet Śląski. 
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w filozofii Maritaina znaczenie szczególne. Bez niej, metafizyka w sensie ścisłym nie 

istnieje. Staje się jałową, skostniałą spekulacją, pozbawioną prawdziwej wartości
2.
 

Ze względu na jej, poniekąd „trans-racjonalny”, charakter, intuicję bytu niezmiernie 

trudno zdefiniować, czy w ogóle jakkolwiek wyrazić. Niemniej jednak, istnieją sposoby, 

aby, z jednej strony, coś o niej przekazać, z drugiej: stwierdzić jej obecność u innych 

ludzi. Sam Maritain opisuje rzecz w ten sposób:  

Chodzi tu o coś pierwotnego, bardzo prostego, a zarazem bardzo bogatego 

[…] czego percepcję trudno opisać, jest to bowiem bardzo bezpośrednie. 

Jesteśmy oto u najgłębszych, nareszcie odkrytych korzeni całego życia 

intelektualnego. Można powiedzieć – tutaj staram się używać języka czysto 

opisowego, poprzedzającego słownictwo filozoficzne – że to, co wówczas 

odczuwam, jest jak czysta aktywność, jak spójność, lecz przewyższająca 

wszystko, co wyobrażalne, niezachwiana trwałość, niepewna (jakże łatwo mi 

rozdeptać owada!) i zarazem nieokiełznana (we mnie, poza mną, wzbiera jak 

krzyk nieustanna wegetacja). Przez tę spójność, tę trwałość, rzeczy jawią się 

przede mną gwałtownie i przezwyciężają potencjalną klęskę, trwają i mają 

w sobie wszystko, co do tego potrzebne3
. 

Widzimy zatem (sam Maritain dostarcza tutaj bardzo dobrego przykładu praktycz-

nego), że narzędziem „wyrazu” intuicji bytu są znaki jej obecności w języku, swoiste 

„przezieranie” treści metafizycznych poprzez tekst, mówiony czy pisany. Istnieje 

zatem możliwość zlokalizowania jej poniekąd w dziele na drodze analizy i interpretacji – 

jest to zamysł sensowny. I więcej nawet, na ile cel procedury analityczno-interpre-

tacyjnej stanowi sensu proprio stanowi odnalezienie w tekście tego, co nieoczywiste. 

Wyjaśnienie tego problemu jest w kontekście niniejszej pracy o tyle ważne, że 

pozwala uniknąć popadnięcia w absurdy. Jest to zresztą dość powszechny problem 

tekstów badawczych, skupiających się właśnie na „tomizmie” angielskiego apologety. 

Z jednej strony, wpływ Akwinaty na myśl Chestertona jest niezaprzeczalny. Z drugiej, 

doszukiwanie się u tego autora głębszych analiz filozoficznych nieodmiennie kończy 

się fiaskiem i koniecznością dość ewidentnego „naginania” procedury interpretacyjnej 

stosownie do przyjętej tezy (przykładem „archetypicznym” zawsze będzie tutaj słynna 

monografia Paradox in Chesterton Hugh Kennera z 1947 roku). Teoria intuicji bytu 

pozwala uniknąć podobnych problemów i rozwiązać trudności. Jak starałem się to 

wyjaśnić w innym artykule: Chesterton był „tomistą” na ile miał intuicję bytu, nie 

w sensie płynnego poruszania się w świecie specjalistycznych, tomistycznych pojęć, 

czy – tym bardziej – ideologicznego głoszenia „jedynoprawdziwości” dziedzictwa 

średniowiecznej Szkoły
4
.  

Jest to tym bardziej właściwe, że sam ów autor, jak się zdaje, uznawał istnienie 

owej intuicji, a przynajmniej czegoś bardzo do niej zbliżonego. W swym najbardziej 

filozoficznym dziele pt. „St. Thomas Aquinas” (1933), pisał, iż najwyższą wartość 

filozofii „doktora anielskiego” stanowi dochowanie wierności pierwotnej „wizji”, 

                                                                
2 Po. Maritain J., Wieśniak znad Garonny, przeł. Ziernicki A., W drodze, Poznań, 2017, s. 176-179. 
3 Maritain J., Pisma filozoficzne, przeł. Fernychowa J., Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, Kraków 

1988, s. 153-154. 
4 Wąs (Sobiech) M., „There is an ‘Is’”: Intuition of Being in the Thought and Writings of Gilbert Keith 

Chesterton (a Maritainian Perspective), Roczniki filozoficzne, 2, 2019, s. 114-115. 
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z której się ona wzięła. [Akwinata] zobaczył trawę i żwir, pisze Chesterton w charakte-

rystycznym dla siebie stylu, i pozostał wierny tej niebieskiej wizji5
. W oczywisty 

sposób, nie chodzi tutaj bynajmniej o widzenie w sensie dosłownym, tylko o ogląd 

intelektualny. A zatem: o intuicję właśnie.  

Intuicja ta stanowiła jeden z najważniejszych elementów Chestertonowskiego 

poglądu na świat, jak gdyby energię, ożywiającą całe jego myślenie. Najważniejszym 

zaś źródłem, z których można ją było zaczerpnąć, były, jego zdaniem, bajki. 

3. Bajki – „elementarz” metafizyki i etyki 

Temat bajek traktował Chesterton bardzo poważnie. Najlepsze na pewno jego 

omówienie znajdziemy w najsłynniejszej jego książce „Orthodoxy” (1908), a konkret-

niej w najsłynniejszym rozdziale tej książki, pod tytułem „The Ethics of Elfland”. 

W tym oto właśnie dziele czytamy to, na pozór niepoważne, ale w istocie bardzo 

ważne zdanie: Mojej pierwszej i istotniej filozofii […], tego, w co wierzyłem i wierzę do 

dziś, nauczyłem się z bajek6
. Bajki zatem, zostają podniesione do rangi źródeł, z których 

czerpie się wiedzę o najistotniejszych elementach rzeczywistości, o tym, co w niej 

najbardziej fundamentalne. 

Jakie to elementy? Aby odpowiedzieć na to pytanie, spójrzmy, jaki obraz świata 

wyłania się, według Chestertona, z bajkowych opowieści. Ze „spekulatywnego” (teore-

tycznego, w sensie klasycznym) punktu widzenia, można w nim wyróżnić dwa zasad-

nicze elementy. Otóż, po pierwsze, jest to świat „magiczny”. Czytamy w odnośnym 

rozdziale:  

W krainie bajek unikamy słowa ‘prawo’ […] ponieważ implikuje ono ogólne 

poznanie natury i działania […], mentalny związek między ideami. Tymczasem 

[…] jajko i kura [na przykład] jako idee są od siebie bardziej odległe, niż 

książę i niedźwiedź […]. Gdy zatem pytają nas, dlaczego z jajek wykluwają się 

ptaki i liście spadają na jesień, musimy odpowiedzieć tak samo, jak wróżka 

z bajki o Kopciuszku, gdyby zapytał ją ktoś, dlaczego myszy zamieniły się 

w konie […]. Że to magia. […] Jedyne słowa, jakie kiedykolwiek satysfakcjo-

nowały mnie jako opis procesów Natury to te wzięte z bajek: ‘zaklęcie’, ‘urok’, 

‘czarodziejskie sztuki’. Wyrażają one istotną przygodność faktu, a zatem i jego 

tajemnicę. Drzewo rodzi owoce, ponieważ jest magiczne, woda płynie i słońce 

świeci, ponieważ są zaczarowane7
. 

Po drugie zaś – i tutaj napotykamy trudność natury terminologicznej. Trudno bowiem 

oddać to, co Chesterton chce powiedzieć, bez interpretacji. Pozwalając sobie na pewien 

eksperyment językowy, moglibyśmy powiedzieć, że jest to „świat-teatr”, czy może raczej 

„świat-spektakl”, toczący się dla bardzo specyficznej „publiczności”. Posłuchajmy: 

Cały ów kolosalny materializm, dominujący nad światem współczesnym, opiera 

się w ostatecznym rozrachunku na jednym założeniu; fałszywym założeniu. Na 

tezie, iż jeśli jakaś rzecz się powtarza, to najprawdopodobniej jest martwa – 

jak mechanizm zegarka. […] Ale przecież wariację wprowadza do spraw 

                                                                
5 Chesterton G.K., St. Thomas Aquinas, The Echo Library, Teddington, 2007, s. 88. Wszystkie tłumaczenia 

z angielskiego są autorskie. 
6 Chesterton G.K., Orthodoxy, Popular Classics Publishing, b.m.w., 2012, s. 30. 
7 Tamże, s. 32. 
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ludzkich nie życie, a śmierć […] Słońce wstaje co rano – ja nie wstaję co rano. 

Ale przyczynę tego stanowi nie moja aktywność, ale inercja. Aby ująć to 

w słowa popularnego powiedzenia, być może słońce wstaje w pewnym rytmie, 

bo nigdy mu się to nie nudzi. Ta rutyna może być owocem nie braku życia, ale 

obfitości życia […] Dzieci mają w sobie życie i wolność, oraz lekkość ducha – 

dlatego właśnie […] bez ustanku potrafią powtarzać ‘zrób to jeszcze raz, zrób 

to jeszcze raz’, aż dorosły o mało nie umrze ze znużenia […] I być może Bóg 

jest dość wielki, by, tak samo, umieć zachwycać się monotonią. Być może to 

Bóg mówi co rano do słońca i co wieczór do księżyca: ‘Zrób to jeszcze raz! 

Zrób to jeszcze raz!” I może to nie automatyzm konieczności sprawił, że 

wszystkie stokrotki wyglądają tak samo; może to Bóg to sprawia, nigdy się 

przy tym nie nudząc8
. 

Mamy tu do czynienia z typową dla Chestertona formą ekspresji, którą – o ile 

możemy pozwolić sobie na pewien kolokwializm – albo się kocha, albo się jej 

nienawidzi. Istotnie, była ona przyczyną wielu nieporozumień. Jak sam autor zapewnia 

nas w swej „Autobiografii” (1936 – pośmiertnie), wielu nawet życzliwych mu krytyków 

pierwotnie wzięło „Ortodoksję” za swego rodzaju intelektualny żart, swoiste „przeko-

marzanie się” z czytelnikiem, nie za książkę poważną
9
. I, choć sam Chesterton się na 

to zżymał, trudno nie przyznać, że w jest w tym spostrzeżeniu ziarno prawdy. Gdyby 

brać „Ortodoksję” dosłownie, nie sposób uniknąć wniosku, że to jeden wielki nonsens. 

Wydaje się jednak, że warto, przynajmniej w ramach pewnego intelektualnego ekspe-

rymentu, nie brać jej dosłownie. I wtedy, jak można mniemać, okaże się ona po prostu 

jak gdyby rozbudowaną metaforą, czy symbolem, głębszych treści. 

Jakich? Tych, oczywiście, które stanowią przedmiot intuicji bytu. Spójrzmy bowiem, 

po pierwsze, syntetycznie, jak gdyby, na całość pierwszego cytatu. Jego oś, fundament, 

stanowi przeciwstawienie sobie „jajka i kury” (czyli rzeczy w ogóle) jako idei oraz 

jako „nie-idei”, jako czegoś realnego, faktycznego. Idea, powiada Chesterton, to prze-

dmiot poznania intelektualnego, implikujący konieczność i niezmienność. Czyli, innymi 

słowy, klasycznie rozumiana istota. I to nie istota, mówi nam angielski apologeta, 

stanowi to, co konstytutywne dla rzeczywistości jako takiej, dla świata, jaki się nam 

daje w empirii. Wszak taki jest właśnie sens całego tego passusu – że poznanie istot nie 

wyczerpuje poznania świata, nie tłumaczy tego, co w nim najistotniejsze. Musi zatem 

występować w świecie jakiś element inny, ważniejszy. I elementem tym jest – istnienie, 

ów tajemniczy, niedefiniowalny „akt”, który sprawia, że Chestertonowskie „jajko 

i kura”, jakie dają nam się w empirii, stanowią tak zupełnie inną, nieporównywalną 

niemal jakość w stosunku do „jajka i kury” jako czegoś ledwie pomyślanego, czyli – 

innymi słowy – że są po prostu realne, a nie ledwie „logiczne”.  

Rozróżnienie to przenika, jak powiedzieliśmy, całość wywodu. I choć pojęcie to ani 

razu w tekście nie pada, ta nieustająca obecność, ta „dominanta” górująca niejako nad 

tekstem sprawia, że en bloc, jako niesprowadzalna do ledwie sumy swoich części całość 

ewokuje (by użyć tutaj sformułowania Stefana Sawickiego
10

) to, co w metafizyce tomi-

                                                                
8 Tamże, s. 37. 
9 Chesterton G.K., Autobiography, House of Stratus, Kelly Bray, 2001, s. 113-114. 
10 Por. Sawicki S., Sawicki S., Wartość-sacrum-Norwid, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego, Lublin 1994, s. 8-10. 
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stycznej (będącej ledwie opisem czy translacją ogólniej pojętego realizmu filozo-

ficznego) nazywa się egzystencjalno-esencjalną koncepcją bytu, to znaczy: koncepcją, 

wedle której należy wyróżnić w rzeczywistości dwa elementy: „treściowy” oraz 

„istnieniowy”, czy właśnie istotę rzeczy, która jest uchwytna dla umysłu oraz istnienie, 

które sprawia, że te konkretne rzeczy, których istoty poznajemy, są realne
11

. Nie trzeba 

przy tym chyba dodawać, że ta właśnie koncepcja bytu, ujęcie roli i fundamentalnego 

charakteru istnienia w rzeczywistości, stanowi podstawową treść intuicji bytu, z której 

wypływają wszystkie inne. I ta właśnie koncepcja, oczywiście nie w wymiarze tech-

nicznej spekulacji, jaką napotykamy w tomistycznych podręcznikach do metafizyki, 

ale w swej najprostszej, duchowej, intuicyjne wyczuwalnej treści – że świat realny nie 

daje się sprowadzić do swej „czytelnej” dla intelektu struktury – okazuje się dla 

Chestertona podstawową treścią, jaką człowiek może odnaleźć w bajkach. 

Zrozumienie tego faktu rzuca światło także na poszczególne aspekty Chestertono-

wskiego wywodu. Weźmy na przykład metaforę „magii”, jaka również pojawia się 

w cytacie pierwszym. Z pozoru, nie ma ona większego sensu. Jeżeli jednak spojrzeć na 

nią z tej bardziej ogólnej perspektywy, którą przed chwilą nakreśliliśmy, okazuje się 

ona bardzo ciekawym symbolem zasady przyczynowości. Na pozór wydawać by się 

mogło, że słowa Chestertona wskazują na coś dokładnie przeciwnego, na swego rodzaju 

metafizyczny agnostycyzm w stylu Hume’a. Wszak magia oznacza siłę tajemną, 

nieznaną. Ktoś mógłby zatem utrzymywać, że angielski dziennikarz istnienie prawa 

przyczynowości neguje. Byłby to jednak sąd bardzo pochopny i redukcjonistyczny. 

Aby się o tym przekonać, wystarczy i na ten fragment spojrzeć bardziej ogólnie. 

Zwróćmy bowiem uwagę, że to właśnie przyczynowość, łańcuchy współzależności 

egzystencjalnej, rozchodzące się gwieździście po całym kosmosie, stanowią zasadniczy 

przedmiot Chestertonowskiego opisu. Relacja między jajkiem i kurą służy tutaj jako 

wyraźna metonimia powstawania i ginięcia, generatio i corruptio. Dodatkowo dochodzi 

wzmiankowanie procesów fizycznych: owocowania, oddziaływania słońca na kulę 

ziemską, ruchu wody w rzekach.  

Obraz świata, ewokowany przez analizowany tekst, to obraz świata dynamicznego, 

świata wielu realnie różnych od siebie rzeczy, pozostających ze sobą w nieustannej 

zależności. A zatem: w relacjach przyczynowo-skutkowych. Zamiast zatem negacji 

zasady przyczynowości, znajdujemy jej afirmację: każda rzecz, jaka daje nam się 

w doświadczeniu, jest uprzyczynowana i sama stanowi przyczynę. Tajemniczość 

i niepoznawalność implikowane przez słowo „magia” nie odnoszą się zatem do zasady 

przyczynowości jako takiej, ale tylko do tego, jak się ona urzeczywistnia. Co, dodajmy, 

stanowi – jak pisze o tym Jacques Maritain w dziele „A Preface to Metaphysics” 

(angielska wersja autorska francuskiego „Sept lecon sur l’etre”, 1937) – stanowi 

nieodłączną cechę owej zasady. Jest ona w pewien sposób dla umysłu ludzkiego nieprze-

nikniona, tajemnicza. Nie wiemy, co to znaczy dokładnie „udzielać bytu”, jedyne, co 

wiemy, to tyle, że taki proces istotnie się dokonuje (i, z drugiej strony, niewiedza co do 

aspektu technicznego nie stanowi wystarczającej przesłanki do podważenia zasady in 

se)
12

. Chesterton zatem, wykazuje się tutaj niebywałym wprost intuicyjnym „czuciem” 

problemu, rozumiejąc nie tylko istotę rzeczy, ale także związane z nią trudności. 
                                                                
11 Kowalczyk S., Metafizyka ogólna, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 

1998, s. 55. 
12 Maritain J., A Preface to Metaphysics, Sheed & Ward, Londyn 1945, s. 135-136. 
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Zasada przyczynowości to jednak niejedyne z fundamentalnych pryncypiów meta-

fizycznych, których afirmację odnajdujemy na kartach „Ortodoksji”. Spójrzmy bowiem 

na drugi z przywoływanych tu cytatów. Jeśli czytać go w tym samym kluczu, dziwna 

na pozór (i często przez przeciwników Chestertona obśmiewana) przypowieść 

o „świecie-spektaklu” okazuje się niczym innym, jak tylko rozbudowanym symbolem 

zasady racji dostatecznej, mówiącej, jak doskonale referuje to Maritain, że każdy byt 

ma swoje racjonalne ugruntowanie (czy też, jak można to sformułować inaczej, że 

w ostatecznym rozrachunku większe nie może brać się z mniejszego)
13

. I to w wydaniu 

bardzo klasycznym: Arystotelesowskiego ananke stenai. Przyczyn nie można mnożyć 

w nieskończoność. Dlatego też świat realny, będący zasadniczo konglomeratem pro-

cesów przyczynowo-skutkowych, jaki wyłania się z pierwszego cytatu, logicznie 

domaga się uznania przyczyny pierwszej, samemu nieuprzyczynowanej, czyli Absolutu, 

czyli Boga-stworzyciela, który jako jedyny stanowi rację dostateczną istnienia świata.  

Świata – oraz samej działającej w nim przyczynowości. Jest to bowiem klasyczna 

teza metafizyki realistycznej, że skoro ostatecznie wszelka przyczynowość sprowadza 

się do wymiaru egzystencjalnego, jedynym zaś źródłem istnienia przygodnego może 

być istnienie absolutne, przyjąć tedy należy, iż – według tradycyjnego sformułowania 

– Bóg działa w każdym działającym (co nie przekreśla, bynajmniej, realności działania 

stworzonego)
14

. Tak właśnie, jak się wydaje, należy rozumieć pozornie nonsensowny 

fragment o Bogu wołającym do swego stworzenia „zrób to jeszcze raz, zrób to jeszcze 

raz”. Przypowieść ta pozwala Chestertonowi bardzo subtelnie przekazać intuicję tej 

trudnej do zrozumienia zasady. Sam jej metaforyczny charakter wyklucza rozumienie 

dosłowne, a zatem: negację istnienia przyczynowości stworzonej, z drugiej strony: 

chodzi właśnie o to, że Bóg jakoś rzeczywiście porusza świat do działania i przyczyno-

wania. Pozorną hipotetyczność Chestertonowskich sformułowań, owo pojawiające się 

w tekście „być może”, należy rzecz jasna zakwalifikować jako zabieg czysto retoryczny
15

. 

Na tym jednak nie wyczerpuje się bynajmniej metafizyczny potencjał bajek. 

Dostarczają one bowiem poznania nie tylko świata i Absolutu, ale i jeszcze braku-

jącego elementu klasycznej triady – człowieka. A konkretnie jego wyjątkowego statusu 

ontologicznego, odpowiedzialnego za fakt jego wolności, innymi słowy: za to, że nie 

daje się on sprowadzić do ledwie ogniwa w przyczynowo-skutkowych łańcuchach 

Natury, ale samemu stanowi centrum aktywności i działania. Jest to zresztą zupełnie 

naturalne, bo – jak pisze Maritain – intuicja bytu skorelowana jest zazwyczaj z intuicją 

ludzkiej podmiotowości
16

. Wynika to – pośrednio, ale zdecydowanie – z tego, co 

Chesterton nazywa drugą wielką zasadą bajkowej filozofii – zasady „warunkowością 

szczęścia”. „W bajkowym świecie”, pisze Chesterton, wizja zawsze zależy od jakiegoś 

weta […], niepojmowalne szczęście zależy od spełnienia niepojmowalnych warunków 

[…]. Ktoś otwiera pudełko i zło wylatuje na świat. Ktoś nie pamięta jakiegoś słowa 

i całe miasto zostaje zrównane z ziemią. Ktoś zapalił lampę i miłość znika. Ktoś zrywa 

kwiatek i umierają ludzie. Ktoś zjada jabłko – i nadzieja życia wiecznego zostaje 

stracona17
. Oczywiście, prymarny sens tego fragmentu jest taki, że pewnych praw nie 

                                                                
13 Tamże, s. 98-99. 
14 Tamże, s. 135. 
15 Wąs M., dz. cyt., s. 111. 
16 Maritain J., The Range of Reason, Scribner’s Sons, Nowy Jork 1952, s. 91. 
17 Chesterton G.K., Orthodoxy, dz. cyt., s. 34. 
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należy przekraczać. Ale, jak widzimy, ze wszystkich bajek wynika według Chestertona 

także i to, że człowiek czasem je przekracza, a zatem, że może je przekraczać. Czyli: 

ma wybór, jest wolny. Będąc zaś kimś wolnym, jest obcy na świecie, oczywiście nie 

w sensie absolutnym, ale przynajmniej do pewnego stopnia. Jest inny. W tym kluczu 

chyba należy rozumieć inne sformułowanie na temat bajek, jakie znajdujemy w tej 

samej książce: Stare bajki to rozprawy na temat tego, w jaki sposób zachowa się 

normalny człowiek w nienormalnym świecie18
. „Nienormalność” świata bajek ewokuje 

po prostu ową dziwną obcość człowieka w normalnym świecie – jego osobny status 

ontologiczny, inny niż w wypadku pozostałych części przyrody. 

Oczywiście, w sensie zasadniczym „zasada warunkowości szczęścia” dotyczy nie 

metafizyki, ale raczej etyki. Jest ona znakiem intuicji praw moralnych, czy tego, że 

istnieje coś takiego, jak obiektywne prawa moralne. Ta intuicja zaś, to nic innego, jak 

ledwie rozwinięcie innej z fundamentalnych intuicji ludzkiego umysłu – skorelowanej 

z intuicją bytu intuicji dobra. Najdobitniej świadczy o tym wielka umiejętność prak-

tyczna, jakiej człowiek uczy się z bajek: umiejętność zachwytu nad światem. Dzięki 

temu, że czytaliśmy bajki w dzieciństwie, pisze angielski apologeta, przemierzamy 

nasze ulice […] w swego rodzaju głupkowatym zachwyceniu. Ale choć nasz zachwyt 

jest głupkowaty, pozostaje zachwytem […] I ma on w sobie wyraźny element 

uwielbienia. Oto kolejny kamień milowy, który musimy zaznaczyć na naszej bajkowej 

drodze. […] [Owa] wielka emocja, to odczucie, że życie jest tym cenniejsze, im 

bardziej zagadkowe19
. 

Życie lub, jak moglibyśmy powiedzieć, istnienie. Cały świat, powiada Chesterton, 

jest godzien afirmacji – z samego tego faktu, że istnieje. To zaś, co godne afirmacji 

z samego faktu, że istnieje, to nic innego, jak to, co nazywamy dobrem samym w sobie
20

. 

Sygnalizujemy tutaj ledwie ten temat, nie należy on bowiem bezpośrednio do wybranej 

tutaj przez nas tematyki, niemniej jego obecność pokazuje, jak konsekwentny był 

Chesterton w swym przekonaniu o metafizycznej wartości bajek, o intensywności 

intuicji bytu, którą przekazują. Rzecz osiąga pełnię rozwoju, jeśli potrafi powodować 

właściwe sobie skutki. Fakt, że intuicja bytu przekazywana przez bajki naturalnie 

fruktyfikuje, rodząc intuicję dobra, świadczy o tym, że znajduje się w stanie pełni, na 

najwyższym możliwym szczeblu urzeczywistnienia. 

Podsumowując, według Gilberta Keitha Chestertona bajki stanowią źródło poznania: 

egzystencjalnego pojęcia bytu, zasady przyczynowości, zasady racji dostatecznej oraz 

wyjątkowego ontologicznego statusu podmiotowości człowieka. Podkreślaliśmy to na 

początku wywodu, niemniej powtórzmy może dla jasności: nie chodzi tutaj bynajmniej 

o specjalistyczne, uporządkowane poznanie filozofów, ale o pierwotną, żywą intuicję, 

niesprowadzalny do niczego akt intelektu, który stanowi właściwy sens i rację dosta-

teczną filozoficznych sylogizmów. Świadczy o tym w Chestertonowskim wywodzie 

niemalże wszystko, przede wszystkim może jednak forma, celowo odarta ze wszystkich 

niemal elementów uporządkowanej spekulacji intelektualnej, lekka, niepoważna, odwo-

łująca się raczej do uczuć, niekiedy bardzo osobista. Można zaryzykować tezę, że ten 

wybór stylistyczny ma charakter świadomy. I Chesterton, świadomie bądź nieświa-

                                                                
18 Tamże, s. 9. 
19 Tamże, s. 33. 
20 Maritain J., Dziewięć wykładów o podstawowych pojęciach filozofii moralnej, przeł. Merecki J., Redakcja 

wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001, s. 48-51. 
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domie, dążył do zwiększenia roli pierwiastka intuicyjnego w swoim wywodzie. Jeśli 

tak, wykazał się przy tym wielką mądrością. Realizm metafizyczny jest bowiem czymś 

innym i nieporównanie bardziej fundamentalnym niż tomizm, będący ledwie jego 

konkretna, uwarunkowaną historycznie artykulacją. Jest to już jednak osobne zagad-

nienie, wykraczające poza ramy tematyczne niniejszego eseju. 

Przedstawione przez nas tutaj podstawowe zasady metafizyczne, poznania których 

dostarczają bajki, nie wyczerpują rzecz jasna zbioru realistycznych essentialiów. Brakuje 

kilku ważnych elementów, w tym podstawowej dla metafizyki realistycznej zasady 

tożsamości
21

 czy analogii bytowej
22

. Nie podważa to jednak bynajmniej prawdziwości 

naszych ustaleń. Intuicja bytu nie jest poznaniem „książkowym”, technicznym, nie da 

się jej przyswajać – o ile możemy się tak wyrazić – „po rozdziale”. Stanowi ona żywy 

akt intelektu i ma charakter integralny. Jeśli zatem te aspekty jej przedmiotu są obecne 

w tekście, oznacza to, iż inne również są obecne, przynajmniej, jak moglibyśmy 

powiedzieć, w sensie wirtualnym, implicite. 

W tym świetle, bajki jawią się jako szczególny, istotnie: nadzwyczajny, gatunek 

literacki – jako literatura, jak moglibyśmy powiedzieć, par excellence, najważniejsza 

z punktu widzenia integralnego rozwoju człowieka oraz kultury. Nieprzypadkowo 

wszak, jak zauważa badacz myśli Chestertona, Stanley L. Jaki, dla angielskiego pisarza 

to idealizm był największym niebezpieczeństwem intelektualnym współczesnego 

świata
23

. Logicznie zatem: realizm jest czymś koniecznym dla właściwego tego świata 

funkcjonowania. W tym świetle, bajki jako gatunek literacki nabierają znaczenia 

wprost opatrznościowego, a stosowanie ich w procesie wychowania i edukacji – sine 

qua non przetrwania cywilizacji prawdziwie godnej człowieka. 

Niewątpliwie, można by z tego wyprowadzić wiele interesujących wniosków 

odnośnie do proponowanej przez Chestertona reformy kultury i, być może przede 

wszystkim, instytucji edukacyjnych. Nie tym jednak chcielibyśmy zająć się w tym 

momencie. Z kwestią bajek jako źródła intuicji bytu łączy się bowiem jeszcze jeden 

problem, bardzo interesujący i mający (jak się wydaje) niemałe znaczenie dla rozumienia 

wartości, przedstawianej przez dorobek Chestertona dla kultury współczesnej. I jemu 

właśnie chciałbym poświęcić ostatnią, krótką część tej pracy. 

4. Romantyczne inspiracje i eklektyzm 

Ściśle mówiąc, bajki stanowią źródło intuicji bytu zaledwie w sensie wtórnym – 

w tym sensie, że ją w pewien sposób przypominają czy rozwijają. Jak czytamy 

w „Ortodoksji”: Ten pierwotny zachwyt nad rzeczywistością to nie ledwie bajkowa 

fantazja, przeciwnie: to on właśnie stanowi paliwo dla ognia bajkowej fabuły. Tak jak 

lubimy opowieści miłosne, ponieważ mamy w sobie instynkt kochania, tak lubimy 

opowieści niesamowite, ponieważ drzemie w nas instynkt niesamowitości24
. Jeśli zatem 

intuicja bytu nie bierze się z bajek, to skąd? Odpowiedź brzmi: znikąd. Jest ona 

wrodzona – i dlatego też najpełniej ujawnia się u najmłodszych dzieci: We wczesnym 

wieku dziecięcym nie potrzebujemy bajek: wystarczą opowieści. Samo życie jest dosyć 

                                                                
21 Maritain J., A Preface to Metaphysics, dz. cyt., s. 91-92.  
22 Tamże, s. 62 itd.  
23 Jaki S., Chesterton: a Seer of Science, Real View Books, Pinckney, Michigan 2001, s. 22-23. 
24 Chesterton G.K., Orthodoxy, dz. cyt., s. 33. 
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interesujące. […] Nawet bajki stanowią ledwie echo owego prenatalnego niemal skoku 

zachwytu i zainteresowania25
. 

Wprowadzając ten element, Chesterton ewidentnie odwołuje się nie do tradycji 

filozofii chrześcijańskiej tylko do innej, konkretnie – do wywodzącej się od Jana 

Jakuba Rousseau tradycji romantycznej
26

, z obecną w niej koncepcją dzieciństwa jako 

stanu pierwotnej czystości natury, cechującym się nie tylko wysoką doskonałością 

moralną, ale również swoistym uprzywilejowaniem epistemologicznym
27

, które rozwój 

późniejszy (socjalizacja) może rozwinąć lub zniweczyć. Metafizyczny realizm stanowi 

zatem treść Chestertonowskich wywodów – ale romantyzm ich „ramę” intelektualną, 

kontekst, w którym są prowadzone. Co więcej, brak bardziej szczegółowych wyjaśnień 

na ten temat, jak gdyby „rzucenie” tego motywu mimochodem, zdaje się wskazywać 

na to, iż w tym wypadku to romantyzm stanowił punkt wyjścia – że była to w wypadku 

Chestertona perspektywa tak wewnętrzna, tak głęboko przyswojona, iż uważał on ją za 

coś „naturalnego”, za filozofię, jeśli możemy się tak wyrazić, po prostu. Jak zauważał 

w tekście „Wielcy i bliscy” olbrzym filozofii polskiej, Władysław Tatarkiewicz, bliskość 

filozofa nie zawsze koreluje z odczuciem jego wielkości – przeciwnie raczej: zazwyczaj 

najbliżsi są nam ci filozofowie, których znamy tak dobrze, że nie wydają nam się oni 

wielcy
28

. Nie zawsze świadome czynienie pewnych odwołań świadczy o najgłębszym 

przyswojeniu jakiegoś filozoficznego systemu – czasami wręcz przeciwnie. 

Dostrzeżenie tej kwestii zmusza do przemyślenia, w nowej perspektywie, problemu 

ideowej identyfikacji Chestertona, szczególniej – jego tak zwanego „tomizmu”, który 

tak często przypisują mu biografowie. W świetle naszego ustalenia, przedstawianie 

tego autora jako jednego ze spadkobierców dziedzictwa Akwinaty wydaje się dużym 

uproszczeniem. Jak powiedzieliśmy wcześniej, metafizyczny realizm nie jest synonimem 

tomizmu. Tomizm to nie tylko realizm, ale także filozofia człowieka, przyrody, historii, 

wreszcie: swoisty „styl” myślenia, mówienia i działania, który tak trudno zdefiniować, 

ale który tak niewątpliwie daje się odczuć podczas lektury dzieł myślicieli utożsa-

miających się z nurtem katolickiej philosophiae perennis. One to dostarczają w tomizmie 

kontekstu dla opisu i eksplikacji realistycznej metafizyki. Kontekst ten zaś, szczególnie 

jeśli weźmiemy pod uwagę atmosferę intelektualną Europy i Kościoła, w którym 

dokonało się odrodzenie myśli tomistycznej (pontyfikat Leona XIII, encyklika „Aeterni 

Patris”, 1879), cechuje się charakterem zdecydowanie antyromantycznym, wyraźnie 

można w nim odczuć w stosunku do romantyzmu nastawienie polemiczne i konfronta-

cyjne. Nie mamy oczywiście czasu ani miejsca rozwinąć tego wątku, ale dość powie-

dzieć, że pobieżna lektura niesławnych „Trzech reformatorów” Jacques’a Maritaina 

wystarczy, aby przekonać się, jaki stosunek mieli do Rousseau i jego ideowych spadko-

bierców nawet bardziej liberalni i otwarci tomiści (nawiasem mówiąc, Maritain, 

w miarę jak otworzył się bardziej na niekatolickie nurty w filozofii i kulturze – 

w późniejszym okresie swojej działalności – swój sąd złagodził, niemniej i tak zawsze 

                                                                
25 Tamże. 
26 Por. Cranston M., The Romantic Movement, Blackwell, Oksford-Cambridge (USA) 1994, s. 1-17.  
27 Por. Kukurowski S., Dziecko i młodzież w literaturze polskiej, czyli raz jeszcze tematologicznie, Acta 

Universitatis Wratislavianensis, 3225, 2010, s. 95. 
28 Tatarkiewicz W., O filozofii i sztuce, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1986, s. 438 i in. 
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pozostał on negatywny; doskonały to przykład trwałości i intensywności antyroman-

tycznego resentymentu panującego wśród tomistów)
29

.  

W wypadku Chestertona nie znać podobnych tendencji, przeciwnie – jak powie-

dzieliśmy, widać u niego wyraźny wpływ romantycznej filozofii człowieka. Dodajmy, 

że nie jest to jedyny element tej tradycji intelektualnej, jaki można zlokalizować w jego 

tekstach. Ze względu na wewnętrzne uwarunkowania tradycji badań nad jego myślą, 

temat ten przebija się do nich ledwie bardzo powoli, niemniej proces postępuje. William 

Oddie, w genialnej rozprawie „Chesterton and the Romance of Orthodoxy” (2008) 

zwrócił uwagę na rolę, jaką tradycja romantyczna pełniła w wychowaniu Chestertona 

i na wyraźną fascynację, jaką w stosunku do niej odczuwał, i jaka znajdowała wyraz 

w jego młodzieńczych literackich wprawkach
30

. W Polsce, pojawiają się artykuły 

badające polityczną obecność w myśli Chestertona elementów Roussowskiej filozofii 

polityki
31

, a także jego intelektualne związki z ruchem jakobińskim i dziedzictwem 

Rewolucji Francuskiej
32

. Biorąc to wszystko pod uwagę, dalsze utrzymywanie pow-

szechnej (chyba od wspomnianego „Paradox in Chesterton” Kennera) wśród krytyków 

jego pisarstwa tezy o Chestertonie jako o „ortodoksyjnym” tomiście, czy nawet jako 

o tomiście po prostu, jest niemożliwe. 

Jak zatem należałoby określić ideowo tego wielkiego pisarza? To trudne zagad-

nienie, któremu nie oddamy sprawiedliwości w tak krótkiej pracy, niemniej jednak 

terminem, który nasuwa się jak gdyby naturalnie, jest w tym wypadku eklektyzm. Tym 

bowiem, co możemy zaobserwować w wypadku filozofii bajek, bytu i człowieka, 

wyrażonej w „Ortodoksji”, jest przede wszystkim właśnie „wybieranie” (egklegein) 

i łączenie wątków pochodzących z różnych intelektualnych tradycji. Umiejętność 

takiego łączenia to charakterystyczna cecha Chestertonowskiej umysłowości w ogóle 

i znajduje ona wyraz w różnych wypadkach i w bardzo różnych jego dziełach. Nie 

wydaje się, aby została jak dotąd odpowiednio opisana, ze względu na co pozostaje 

autor „Człowieka, który był czwartkiem” do dziś pisarzem zasadniczo nierozumianym 

i przez to nierzadko lekceważonym. Wydaje się, że wyakcentowanie tego właśnie rysu 

jego myśli, jej fundamentalnego eklektyzmu, stanowi klucz do zmiany tego stanu rzeczy 

i zarówno odświeżenia oraz otworzenia krytycznej recepcji jego dorobku (eklektycy 

z natury swej nie pasują do mentalności „kółek”), jak i odzyskania tej wielkiej postaci 

dla współczesnej kultury, w istocie swojej (choć pewne fakty zdają się temu przeczyć) 

wyżej chyba ceniącej wciąż oryginalność i umiejętność dokonywania syntezy 

indywidualnej niż fortyfikację tożsamości grupy. 

  

                                                                
29 Maritain J., Trzej reformatorzy, przeł. Michalski K., Fronda-Apostolicum, Warszawa-Ząbki 2005, s. 135-222. 
30 Por. Oddie W., Chesterton and the Romance of Orthodoxy, Oxford University Press, Oksford 2010, s. 77-

79, 150, 185 i in. 
31 Por. Sobiech M., Roussowska teoria woli powszechnej w myśli i publicystyce politycznej Gilberta Keitha 

Chestertona, Acta Neophilologica, 2, 2020, s. 137-150. 
32 Por. Wąs (Sobiech) M., „Citizens and soldiers”: nacjonalizm jakobiński Gilberta Keitha Chestertona, Pro 

Fide Rege et Lege, 79, 2018, s. 271-291. 
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5. Uwagi końcowe 

Podsumowując nasze rozważania, można wyrazić nadzieję, że – przy wszystkich 

swoich wadach – pomogły one nieco odsłonić wartość, jaką myśl i dorobek Chestertona 

przedstawia, w różnych swych wymiarach, dla kultury współczesnej ogólnie, a dla 

humanistyki w sensie partykularnym. W ich toku bowiem, ujawniło się wiele kwestii 

interesujących z naukowego punktu widzenia. Chestertonowska koncepcja „realizmu 

metafizycznego po prostu”, łączenie tradycji chrześcijańskiej z romantyczną, podejście 

do instytucji edukacyjnych i procesu edukacyjnego (które zaczęło zarysowywać się 

tutaj przynajmniej implicite), relacja forma-treść w twórczości tego pisarza, wreszcie – 

rzecz jasna – niespotykana chyba u innych autorów, afirmacja antropologicznego 

i kulturowego znaczenia bajek, która była zasadniczym przedmiotem niniejszej roz-

prawy – wszystko to tematy godne, jak się zdaje, pogłębionej, akademickiej refleksji, 

która odsłoniłaby ich właściwą treść oraz aktualność. Chyba jednak czymś jeszcze 

ważniejszym byłoby, gdyby rozprawa niniejsza natchnęła kogoś nie tyle do naukowej 

refleksji nad sprawą, co raczej do czytania Chestertona po prostu – dla przyjemności. 

Sądzę bowiem – i tym manifestem moje rozważania kończę – że ten jakże naturalny, 

tajemniczy i fundamentalnie indywidualny w swej naturze akt stanowi, przynajmniej 

z pewnego punktu widzenia, jeszcze skuteczniejsze antidotum na ideologiczne skost-

nienie, niż analiza naukowa (z całym do analizy naukowej, rzecz jasna, szacunkiem). 

Literatura  

Chesterton G.K., Autobiography, House of Stratus, Kelly Bray, 2001. 

Chesterton G.K., Thomas Aquinas, The Echo Library, Teddington, 2006. 

Chesterton G.K., Orthodoxy, Popular Classic Publishing, b.m.w., 2010. 

Cranston M., The Romantic Movement, Blackwell, Oksford-Cambridge (USA) 1994. 

Jaki S., Chesterton: a Seer of Science, Real View Books, Pinckney, Michigan 2001. 

Kenner H., Paradox in Chesterton, Sheed & Ward, Nowy Jork 1947. 

Kowalczyk S., Metafizyka ogólna, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego, Lublin 1998. 

Kukurowski S., Dziecko i młodzież w literaturze polskiej, czyli raz jeszcze tematologicznie, Acta 

Universitatis Wratislavianensis, 3225, 2010, s. 91-110. 

Maritain J., A Preface to Metaphysics, Sheed & Ward, Londyn 1945. 

Maritain J., The Range of Reason, Scribner’s Sons, Nowy Jork 1952. 

Maritain J., Pisma filozoficzne, przeł. Fernychowa J., Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, 

Kraków 1988. 

Maritain J., Dziewięć wykładów o podstawowych pojęciach filozofii moralnej, przeł. Merecki J., 

Redakcja wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001. 

Maritain J., Trzej reformatorzy, przeł. Michalski K., Fronda-Apostolicum, Warszawa-Ząbki, 2005. 

Maritain J., Wieśniak znad Garonny, przeł. Ziernicki A., W drodze, Poznań 2017. 

Oddie, W., Chesterton and the Romance of Orthodoxy, Oxford University Press, Oksford 2010. 



 

Maciej Sobiech 
 

138 

Sawicki S., Wartość-sacrum-Norwid. Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego, Lublin 1994. 

Sobiech M., Roussowska teoria woli powszechnej w myśli i publicystyce politycznej Gilberta 

Keitha Chestertona, Acta Neophilologica, 2, 2020, s. 137-150. 

Tatarkiewicz W., O filozofii i sztuce, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986. 

Wąs (Sobiech) M., „Citizens and soldiers”: nacjonalizm jakobiński Gilberta Keitha Chestertona, 

Pro Fide Rege et Lege, 79, 2018, s. 271-291. 

Wąs (Sobiech) M., „There is an ‘Is’”: Intuition of Being in the Thought and Writings of Gilbert 

Keith Chesterton (a Maritainian Perspective), Roczniki filozoficzne, 2, 2019, s. 103-118. 

Bajki jako źródło intuicji bytu w myśli Gilberta Keitha Chestertona 

Streszczenie 

Celem niniejszej rozprawy jest pokazanie roli odgrywanej przez bajki w myśli angielskiego pisarza, 

publicysty i apologety chrześcijańskiego epoki edwardiańskiej – Gilberta Keitha Chestertona (1874-1936), 

konkretnie: faktu, że stanowiły one według niego źródło tego, co nazwać możemy intuicją bytu. Ponieważ 

pojęcie to może nastręczać pewnych trudności hermeneutycznych, pierwsza część pracy poświęcona jest 

jego wyjaśnieniu. Po niej następuje część zasadnicza, w której staram się wykazać, na podstawie analizy 

najsłynniejszego dzieła angielskiego pisarza, „Orthodoxy” (1908), że bajki stanowiły dla niego najważ-

niejszego chyba źródło poznania metafizycznego, dostarczając intuicyjnej percepcji takich ontologicznych 

prawideł, jak: egzystencjalna koncepcja bytu, zasada przyczynowości, zasada racji dostatecznej oraz 

istnienie Absolutu – Bytu Absolutnego, będącego źródłem i „motorem” świata. W ramach pewnej dygresji 

wspomina się także o intuicji dobra i prawa moralnego jako korelacie intuicji bytu. Ostatnia część pracy 

dotyczy kwestii zgoła innej, to znaczy – osadzenia całej Chestertonowskiej afirmacji bajek w kontekście 

antropologii romantycznej, konkretnie: romantycznej filozofii dzieciństwa jako stanu czystości natury. 

Obserwacja ta daje asumpt do krótkich rozważań na temat konieczności reinterpretacji myśli autora 

„Ortodoksji” pod kątem jej fundamentalnie nieideologicznego charakteru i eklektyzmu. W całym tekście 

staram się również nie skupiać tylko na własnym wywodzie, ale i sygnalizować te miejsca, które mogą stać 

się punktem wyjścia dla innych badaczy. 

Słowa kluczowe: Gilbert Keith Chesterton, Ortodoksja, byt 
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Nawarstwienie i rozproszenie.  

O współczesnym bycie tradycyjnej baśni  

na przykładzie „Czerwonego Kapturka” 

1. Wprowadzenie 

Olga Tokarczuk w wykładzie noblowskim mówiła m.in. o tym, że żyjemy w rzeczy-

wistości wielogłosowej i że stare narracje już się wyczerpały
2
. Tę diagnozę współ-

czesności możemy też odnieść do baśni, której wielogłos wynika ze współistnienia 

tradycyjnych wersji równolegle z nowymi oraz z szeregiem tekstów, w których można 

odnaleźć echa znanych opowieści (czyli to, co jawi się jako wyczerpane, okazuje się 

też inspirujące). Tak kanoniczna baśń, jak „Czerwony Kapturek” wydaje się pow-

szechnie znana (albo kojarzona) przez współczesnych odbiorców, jednakże nie można 

założyć, że każdy w odniesieniu do przywołanego tytułu będzie miał wyobrażenie tego 

samego wariantu opowieści. Ile indywidualnych ścieżek lekturowych, tyle możliwości. 

Ponadto, na tę jedną „osobistą” baśń może się złożyć rozmaita liczba wersji, z którymi 

odbiorca spotkał się wcześniej.  

Baśń funkcjonuje w literaturze (adresowanej do różnych kategorii wiekowych 

i reprezentującej różne gatunki), ale i w innych obszarach kultury, od kultury wysoko-

artystycznej do popularnej, od dzieł sztuki po produkty użytkowe. Z jednej strony 

mamy nawarstwienie baśniowego palimpsestu, z drugiej – rozproszenie baśniowych 

fabuł, struktur, postaci czy motywów, przejście ich do innych rodzajów i typów 

tekstów kultury, co postaram się przybliżyć na przykładzie „Czerwonego Kapturka”
3
. 

Analiza ogromu dostępnych materiałów zdecydowanie przekracza ramy artykułu, ale 

na podstawie tej jednej baśni można spróbować uchwycić pewne tendencje, które 

dotyczą również innych tradycyjnych baśni. Skoro współcześnie baśń wychodzi poza 

obszar literatury, rozważania nie mogą mieć charakteru tylko literaturoznawczego, 

mimo że ta perspektywa badawcza będzie dominować. Celem jest przedstawienie 

trzech kwestii związanych z baśnią „Czerwony Kapturek”: 1) jak ta baśń funkcjonuje 

w literaturze dla dzieci; 2) jak jest wykorzystywana w literaturze dla niedziecięcego 

odbiorcy; 3) do jakich pozaliterackich obszarów przenika.  

Baśń jawi się jako byt płynny i ulegający metamorfozom, wyjątkowo podatny na 

zjawisko intertekstualności. Prezentowane tu przykłady dotyczą jednej baśni, która 

nigdy nie była j e d n a : przekazywana z ust do ust, z pokolenia na pokolenie aktuali-

zowała się w akcie opowiadania; spisana szybko zaczęła ulegać modyfikacjom i ten 

proces nadal trwa, coraz bardziej zwielokrotniając baśń poprzez szereg dostępnych 

                                                                
1 j.wawryk@ifp.uz.zgora.pl, Uniwersytet Zielonogórski. 
2 Tokarczuk O., Czuły narrator, [w:] taż, Czuły narrator, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2020, s. 264. 
3 Część przywołanych przykładów obecności „Czerwonego Kapturka” w różnych tekstach kultury szerzej 

omówiłam w artykule: Wawryk J., Baśń bez granic. O Czerwonym Kapturku we współczesnej literaturze 

i poza nią, [w:] Gutkowska B., Nęcka A., Gutkowska-Ociepa K. (red.), Literatura i granice. Szkice 

o literaturze XX i XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, s. 227-258. 

mailto:j.wawryk@ifp.uz.zgora.pl
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wersji oraz form i rozpraszając ją w licznych tekstach kultury. Współczesny odbiorca 

ma do czynienia z ogromem baśniowych renarracji, czyli tekstów, które – zgodnie 

z definicją Kamili Kowalczyk – bazują przede wszystkim na zakorzenionym w masowej 

wyobraźni (treściowym i gatunkowym) wzorcu baśniowym, przekształcając wszystkie 

cechy formy tradycyjnej, proponując finalnie odbiorcy nową, w sposób twórczy prze-

kształconą jej wersję4
. Opowiedzenia baśni na nowo (retelling) i nowe jej odczytania 

(reinterpretacja) wydają się jednym z najważniejszych kierunków metamorfoz baśni, 

coraz częściej pojawiającym się też w dyskursie naukowym
5
, m.in. w badaniach 

Weroniki Kosteckiej – autorki ważnej monografii o baśni postmodernistycznej
6
, cyto-

wanej już Kamili Kowalczyk, Magdaleny Bednarek
7
 i Macieja Skowery

8
.  

2. „Czerwony Kapturek” w literaturze dla dzieci 

Korzenie baśni o Czerwonym Kapturku tkwią w tradycji oralnej. Bruno Bettelheim 

wskazał na elementy tej baśni funkcjonujące w mitach i literaturze
9
, wątek ten podjęła 

też Alicja Baluch
10

. Autorami pierwszych spisanych wersji literackich są zaś Charles 

Perrault i bracia Grimm.  

Zbiór Charles’a Perraulta pt. „Bajki Babci Gąski” pochodzi z 1697 roku. Pierwszy 

przekład „Czerwonego Kapturka” na język polski – jak podaje Anna Nikliborc – ukazał 

się w 1871 roku pt. „Czerwona Czapeczka”. Ponadto pojedyncze baśnie Perraulta 

wydawano kilkakrotnie
11

. W przypadku polskiej recepcji baśni Perraulta mamy do 

czynienia z wyjątkową sytuacją. Perrault – jak stwierdza Monika Woźniak – to autor, 

którego utwory nie przeniknęły do polskiej literatury jako dzieło literackie, przez 

dwieście lat był nieznany, zanim w 1961 roku ukazał się przekład całego zbioru 

dokonany przez Hannę Januszewską
12

. Przekłady i opracowania (czasem bardzo 

rozbudowane) tej tłumaczki są przedrukowywane do tej pory w różnych wydaniach. 

                                                                
4 Kowalczyk K., Baśń w zwierciadle popkultury. Renarracje baśni ze zbioru Kinder- und Hausmärchen 

Wilhelma i Jakuba Grimmów w przestrzeni popularnej, Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji 

Popkulturowej „Trickster”, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2016, s. 6. 
5 Najnowsze ustalenia z zakresu baśni i baśniowości kontynuują badania, które na gruncie polskim wcześniej 

podjęli m.in. Anna Czabanowska-Wróbel, Grzegorz Leszczyński, Jolanta Ługowska, Ryszard Waksmund, 

Violetta Wróblewska. 
6 Zob. Kostecka W., Baśń postmodernistyczna: przeobrażenia gatunku, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2014.  
7 Zob. Bednarek M., Baśni przeobrażone. Transformacje bajki i baśni w polskiej epice po 1989 roku, 

Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2020. 
8 Zob. Skowera M., Postmodernistyczny retelling baśni – garść uwag terminologicznych, „Creatio Fantastica” 

2016, nr 2 (53), 41-56. 
9 Chodzi o mit o Kronosie pożerającym własne dzieci i łacińską opowieść Egberta z Lièges, Fecunda ratis 

z 1023 r. Zob. Bettelheim B., Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, przeł. Danek D., 

Agencja Wydawnicza Jacek Santorski & Co, Warszawa 1996, s. 266. 
10 Zob. Baluch A., O wychowaniu dla literatury i nauce lektury (na podstawie baśni o Czerwonym Kapturku), 

[w:] (Przed)szkolne spotkania z lekturą, red. nauk. Niesporek-Szamburska B., Wójcik-Dudek M., przy 

współpracy Zok-Smoły A., Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 248-250. 
11 Zob. Nikliborc A., Charles Perrault i jego baśnie, [w:] Perrault Ch., Bajki Babci Gąski 1967, il. Doré G., 

przeł. Januszewska H., posł. A. Nikliborc, Wrocław 1993, s. 122. 
12 Woźniak M., Jak to z „Kotem w butach” było. Baśnie Charles’a Perraulta w przekładzie i adaptacji Hanny 

Januszewskiej, „Przekładaniec” 2009/2010, nr 1-2 (22-23), s. 61 i nast. 
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Dopiero w 2010 roku ukazało się wydanie w wiernym przekładzie Barbary Grzego-

rzewskiej
13

.  

Ponad sto lat po wersji francuskiej baśń o Czerwonym Kapturku pojawiła się 

w zbiorze braci Grimm (w I tomie „Kinder- und Hausmärchen” z 1812 roku). Pod 

względem fabularnym obie wersje różnią się. U Perraulta: dziewczynka, mimo przestróg 

matki, zbacza ze ścieżki, za co spotyka ją kara – zostaje pożarta przez wilka. Utwór 

zamyka wierszyk, w którym autor wyraził morał skierowany do dziewczynek, by były 

czujne i uważały na podstępnych osobników, którzy mogą zwodzić miłymi słowami. 

Baśń ze zbioru Grimmów poza detalami opowieści (istotnymi jednak, bo wpływają-

cymi na interpretację) różni się przede wszystkim zakończeniem. Pożarcie dziewczynki 

nie jest finałem, bo oto pojawia się męski wybawiciel. Myśliwy uwalnia babcię 

i dziewczynkę z wilczego brzucha. Bohaterka rozumie, że była nieostrożna i później, 

gdy spotyka kolejnego wilka, ma szansę udowodnić, że czegoś się nauczyła – drugi 

wilk tonie w kamiennym korycie. 

Polska recepcja baśni ze zbioru Grimmów ułożyła się inaczej niż w przypadku 

baśni Perraulta. Szybko część z nich zaczęła przenikać do literatury, ale i tu można by 

postawić pytanie – czy polskojęzyczny odbiorca znał „prawdziwych” Grimmów 

i odpowiedzieć przecząco. Dopiero w 2010 roku w wydawnictwie Media Rodzina 

ukazał się filologiczny przekład Elizy Pieciul-Karmińskiej
14

 („Baśnie dla dzieci i dla 

domu”), która stwierdza, że ogrom zmian, którym podlega niemiecki oryginał w każdym 

niemal polskim przekładzie, pozwala sądzić, że wersje polskojęzyczne nie dawały dotąd 

czytelnikom w Polsce szansy na poznanie Grimmów prawdziwych15
. Autorka przekładu 

zwróciła uwagę na zakres ingerencji innych tłumaczy w tekście, które dotyczą 

pedagogizacji, puryfikacji, ulogicznienia, zdrobnień, dramatyzacji i poetyzacji
16

.  

Do tej pory ukazują się kolejne wersje baśni, które czasem są opatrywane nazwiskiem 

Perraulta bądź Grimmów (co bywa też nadużyciem). W ofercie księgarskiej czy biblio-

tecznej skierowanej do dzieci jest szereg różnych publikacji pt. „Czerwony Kapturek”, 

które można by podzielić na kilka grup, jeśli chodzi o źródło wersji albo stopień jej 

oryginalności: tłumaczenia, adaptacje, teksty na motywach baśni Charles’a Perraulta 

bądź braci Grimm; autorskie baśnie lub reinterpretacje tradycyjnej baśni; tradycyjne 

wersje baśni, ale z tak nowatorskimi ilustracjami, że to one unowocześniają lub inter-

pretują tekst. Innymi słowy – sam tytuł „Czerwony Kapturek” niczego nie gwarantuje. 

Osoba dorosła, pełniąca funkcję przewodnika w świecie książek, pośrednika między 

tekstem a dzieckiem, powinna się pierwej sama zorientować, czy dana publikacja pod 

względem poznawczym, etycznym i estetycznym jest godna polecenia i adekwatna do 

                                                                
13 Perrault Ch., Baśnie, czyli opowieści z dawnych czasów, przeł. Grzegorzewska B., Agencja Librone, Kalisz 

2010. 
14 Grimm W. i J., Baśnie dla dzieci i dla domu, t. I i II, przeł. Pieciul-Karmińska E., Media Rodzina, Poznań 

2010. Jest to wydanie pełne („Wielkie wydanie”) na podstawie edycji z 1857 roku (w 2009 roku oficyna 

Media Rodzina wydała „Małe wydanie”, czyli zbiór pięćdziesięciu baśni, również w tłumaczeniu E. Pieciul-

Karmińskiej). Najbardziej powszechne w Polsce są baśnie w tłumaczeniu Emilii Bielickiej i Marcelego 

Tarnowskiego, gdyż stały się one podstawą wielu polskich wysokonakładowych edycji, zaczynając od 

dwutomowej pozycji: „Baśnie domowe i dziecięce zebrane przez braci Grimm” (Warszawa 1982). 
15 Pieciul-Karmińska E., Polskie dzieje baśni braci Grimm, „Przekładaniec” 2009/2010, nr 1-2 (22-23), s. 87. 
16 Zob. tamże, s. 87-90. 
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wieku dziecka i jego kompetencji. Analogicznie – w przypadku innych popularnych 

tradycyjnych baśni oraz współczesnych, przetwarzających je utworów
17

. 

„Czerwonego Kapturka” można również znaleźć w publikacjach zawierających 

wydania zbiorowe baśni Perraulta, braci Grimm czy też kompilacje baśni różnych 

autorów bądź nawet z różnych kręgów kulturowych, których wydawca zadbał o podanie 

źródeł
18

 lub nie.  

Są i przykłady ciekawych adaptacji, dopasowujących dydaktyczne zakończenie do 

wieku. Na przykład „Czerwony Kapturek” (z serii „Czarujące Opowieści”) w adaptacji 

Any Oom, do której komentarz napisały Joana Castelo Branco – psycholożka wspoma-

gania rozwoju i Sofia Cunha de Eça – wychowawczyni przedszkolna
19

, to książka 

adresowana do dzieci w przedziale wiekowym 2-7 lat. W tej wersji Czerwony Kapturek, 

gdy orientuje się, że to wilk leży w babcinym łóżku, wybiega z domu i wzywa pomocy, 

pojawia się myśliwy i w finale dziewczynka, bezpiecznie wtulona w uratowaną babcię, 

rozumie, że powinna słuchać zakazów mamy. Wersja jest adekwatna do sugerowanego 

wieku i przekazuje w czytelny sposób, jak dziecko ma zachować się w razie napaści 

i że powinno słuchać mamy. 

Z kolei „Czerwony Kapturek” napisany przez Zofię Stanecką to opowieść, która 

stanowi rozbudowaną, zmienioną, bliższą Grimmom niż Perraultowi wersję baśni. 

Bohaterka to wesoła i uprzejma, zarazem samowolna i nierozważna dziewczynka. 

Historia pod względem językowym została dopasowana do dziecięcego odbiorcy, sama 

fabuła toczy się według znanego schematu, tyle że zakończenie może budzić wątpli-

wość. Leśniczy uwalnia babcię i dziewczynkę z wilczego brzucha. Czerwony Kapturek 

wraca do rodziców, lecz nie wiadomo, czy wilk poniósł karę i czy wciąż może być 

zagrożeniem, ale na ilustracji obok zadowolonych ludzkich postaci jest wilk, który, 

choć pokonany, nadal wydaje się groźny
20

.  

Zwłaszcza po finale fabuły można wnioskować, czy odbiorca ma do czynienia 

z wersją bliską Perraultowi, Grimmom czy oryginalnym zakończeniem (np. taki finał: 

babcia zaprasza leśniczego na poczęstunek, a ten do późnego wieczora opowiada 

wesołe historie
21

). Niekiedy dydaktyczny wymiar opowieści dobitnie podkreśla finalne 

zachowanie bohaterki: A Czerwony Kapturek obiecał sobie solennie, że nigdy, przenigdy, 

nie będzie puszczać mimo uszu maminych rad, aby iść naprzód swą drogą i nie wdawać 

                                                                
17 Ciekawą propozycją adresowaną do dzieci jest zbiór „W szklanej kuli. Wyczytanki Alicji Baluch z ››Baśni 

braci Grimm‹‹”, zawierający uwspółcześnione opowiastki. Szereg przykładów baśniowych transformacji 

baśni tradycyjnej (na przykładzie „Czerwonego Kapturka”, „Jasia i Małgosi”, „Śpiącej Królewny”, „Królewny 

Śnieżki” i „Kopciuszka”) w obrębie XXI-wiecznej literatury dla dzieci omawia Kamila Kowalczyk w artykule, 

Transformacje wzorców baśniowych w literaturze dziecięcej obecnej na współczesnym rynku wydawniczym, 

„Literatura i Kultura Popularna” XXIII, Wrocław 2017, s. 135-151. 
18 Np. „Kryształowa kula. Baśnie znane i lubiane”, wybór i wstęp Korsak I., il. Michałowska K., Świat 

Książki, Warszawa 2004 – zbiór oparty na różnych polskich edycjach baśni braci Grimm, H.Ch. Andersena 

i Ch. Perraulta. Tu: „Czerwony Kapturek” w opracowaniu H. Januszewskiej (autorka wprowadziła jako wilka 

postać Kapitana Ruszta, tekst jest dosyć rozbudowany, zawiera wierszowane fragmenty). Inny przykład: 

Najpiękniejsze Baśnie. Na podstawie Jakuba i Wilhelma Grimm, Hansa Christiana Andersena, Charles’a 

Perraulta, il. Piwowarski M., Zielona Sowa, Warszawa 2015. Autorką tekstu (na podstawie Grimmów) jest 

Marzena Kwietniewska-Talarczyk.  
19 Czarujące Opowieści. Czerwony Kapturek, adaptacja Oom A., il. Nowakowska K., Zero a Oito, Lisboa 2021. 
20 Stanecka Z., Czerwony Kapturek, il. Drejewicz B., Muchomor, Warszawa 2004. 
21 Zob. Czytajmy razem! Najpiękniejsze Bajki Świata, tekst Skwark D., il. Sakra A., Filipowska A., O-press 

sp. z o.o., Kielce [b.r.], s. 12. 
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się w rozmowę z obcymi22
. Jest i wersja, w której po całej przygodzie z wilkiem do 

domu babci przybiega zdyszana matka, która martwiła się o dziecko i teraz oboje mogą 

razem, trzymając się ścieżki, ostrożnie wrócić do domu
23

. W „Mojej księdze bajek” 

z kolei zamieszczono wersję, która kończy się jak u Perraulta – pożarciem, ale morał 

nie dość wybrzmiewa – matka nie przestrzegła dziecka, wysyłając je do babci, a sama 

dziewczynka nie wiedziała, jak niebezpiecznie jest zatrzymywać się i rozmawiać 

z wilkiem24
. 

Z baśniową klasyką dzieci zwykle zaczynają zapoznawać się już w wieku przed-

szkolnym, w edukacji szkolnej natomiast, w aktualnej podstawie programowej, baśnie 

są na poziomie dopiero IV-VI klasy (wybrane baśnie polskie i europejskie, w tym 

„Kopciuszek” Ch. Perraulta). Na rynku wydawniczym funkcjonują wydania z opraco-

waniem jako lektury szkolne. Są to zazwyczaj niedrogie, broszurowe publikacje, pod 

względem szaty graficznej trzymające się matrycy serii wydawniczej, więc o książkach 

artystycznych, wysmakowanych edytorsko nie ma mowy, ale co ważniejsze – zasadny 

wydaje się postulat, by w edukacji szkolnej dzieci poznawały baśniowy kanon lekturowy 

w przekładach filologicznych, nie w opracowaniach czy adaptacjach.  

W zakresie zaś pozaszkolnych lektur w ogromie rozmaitych wydań można wyłowić 

oryginalne i wysokoartystyczne wersje autorskie. 

W 2017 roku nakładem Naszej Księgarni zaczęły się ukazywać pozycje chilijskiej 

noblistki Gabrieli Mistral, w tym „Czerwony Kapturek” z komentarzem krytycznym 

Manuela Peña Muñoza. Utwór Mistral wyróżnia się misterną formą, wśród rymowanych 

wersji jest to jedna z ciekawszych, ale jakże inna od np. „Czerwonego Kapturka” Jana 

Brzechwy czy Ewy Szelburg-Zarembiny. W oryginale utwór został napisany aleksan-

drynem, co autorka przekładu, Krystyna Rodowska, starała się oddać, stosując trzynasto-

zgłoskowiec. Kunsztowna forma sprawia, że baśń urzeka poetyckością i zrytmizo-

waniem. Poetka podkreśliła kontrast postaci: Czerwony Kapturek ma serduszko miękkie 

niczym plaster miodu i jest niewinny jak lilia bielutka, Pan Wilk o diabelskich oczach 

jest legendarnym rozbójnikiem, leśną bestią. Kluczowy dialog dziewczynki z wilkiem 

w domu babci zawiera sekwencję znanych pytań, a ponadto podkreślone jest narastające 

napięcie między bohaterami. Groza i zmysłowość naprowadzają na podtekst seksualny. 

Dochodzi do kontaktu wilka z dziewczynką:„[…] ostra sierść kaleczy drobne ciało tak 

miękkie jak runo owieczki. Miażdżą mięśnie, kosteczki te szczęki mordercze i serce 

wysysają niczym miąższ wisienki25
. Opowieść kończy się makabrycznym pożarciem 

Kapturka. Omawiane wydanie zwraca jeszcze uwagę szatą graficzną – współczesna 

ilustratorka Paloma Valdivia oszczędną kreską, kilkoma barwami, charakterystycznym, 

groteskowym ujęciem postaci unowocześniła stuletni już utwór. 

Nową wersję „Czerwonego Kapturka” zaproponował James Donnally. W zbiorze 

„Trzy opowiastki dla dzieci” obok „Czerwonego Kapturka” znalazła się baśń „Jack, 

pogromca olbrzymów” i „Rumpelsztyk”. Czerwony Kapturek w ujęciu Donnelly’ego 

                                                                
22 Najpiękniejsze baśnie, najwięksi bajkopisarze. Grimm, skrót i adaptacja Guarnieri R., il. Colombi C., przeł. 

Siewierska-Woźniak K., Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, Warszawa 1992, s. 72. 
23 Czerwony Kapturek, przeł. Zawadzka K., [w:] Najpiękniejsze Baśnie Świata i Polski, Wilga, Warszawa 

2002, s. 239. 
24 Czerwony Kapturek, [w:] Moja księga bajek, przeł. Cieślak A., Larousse, Wrocław 2003, s. 156. 
25 Mistral G., Czerwony Kapturek, przeł. Rodowska K., il. Valdivia P., komentarz krytyczny Peña Muñoz M., 

Nasza Księgarnia, Warszawa 2017.  
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to rezolutna i odważna dziewczynka, która nie daje się zjeść wilkowi i wychodzi cało 

z opresji. Wilk zostaje pokonany, babcia uwolniona, a opowieść kończy się informacją, 

że […] potem dziewczynka dorosła do robienia ważnych rzeczy, które wymagały 

zarówno wielkiej odwagi, jak i wielkiej mądrości26
. To świetna propozycja dla dzieci – 

napisana z humorem, opatrzona odległymi od infantylizacji postaci ilustracjami Edwarda 

Goreya i przede wszystkim kreacja bohaterki wychodzi spoza kręgu ofiary, dającej się 

łatwo zwieść, której ocalenie miałoby być uzależnione od mężczyzny. 

Wersją prezentującą odmienną kreację głównej bohaterki jest „Czerwony Kapturek” 

Joanny Olech
27

. W tym przypadku dziewczynka jest posłuszna, uległa, nie skarży się, 

nawet gdy doświadcza przemocy. Jej podporządkowanie się woli innych jest tak duże, 

że staje się ofiarą Pana Wilka, mimo że nie wzbudza on w niej zaufania. Historia 

kończy się podobnie jak u Perraulta (wilk zjada babcię, potem dziewczynkę), ale 

przesłanie tej historii jest polemiczne wobec tradycyjnej baśni, w której nieposłuchanie 

rad mamy doprowadziło do nieszczęścia. W wersji Olech: bezgraniczna uległość, która 

zabiera autonomiczność i możliwość podejmowania decyzji w obliczu niebezpieczeń-

stwa, prowadzi do tragicznego finału – rodzice tracą córkę i żaden wybawiciel nie 

nadejdzie.  

Utwór Olech został wydany w serii „Niebaśnie” – już tytuł serii wskazuje na mody-

fikacje baśniowego gatunku. Podobnie – seria „Baśnie Pokręcone”, w której ukazał się 

„Czerwony Kapturek” Alojzego Suchara – mocno odjechana opowieść dla zakręconych 

urwisów28
, w której w warstwie słownej i graficznej współczesność miesza się ze 

światem baśni i średniowiecza. W tej zabawnej historii wilk nie jest zbyt bystry, ale 

w końcu połyka babcię i wnuczkę, które zostają uratowane przez gajowego. Dalsze 

losy bohaterów zostały dopowiedziane w epilogu: wilk złagodniał, odbywając karę 

w zamknięciu (udała się resocjalizacja w zoo o zaostrzonym rygorze, co nawiązuje do 

rymowanej wersji „Czerwonego Kapturka” Jana Brzechwy z lat 60. XX wieku), 

dziewczyna została modelką, babcia zakochała się w gajowym. Dominantą tej opowieści 

jest humor. Zamiast strachu przed wilkiem – śmiech. Zasadą książek z serii „Baśnie 

Pokręcone” są też rozbudowanie i deformacja baśniowej fabuły oraz niestypizowane 

kreacje postaci.  

Innym przykładem parodii tradycyjnej baśni jest „Czerwony Kapturek (bajka 

myśliwska)” Bohdana Butenki
29

 ze zbioru wydanego w 2008 roku, w skład którego 

jeszcze weszły: „Kopciuszek (bajka obuwnicza)”, „Jaś i Małgosia (bajka wędrownicza)” 

i „Krulewna Śnieżka (bajka domyślna – niedomyślna)”. Kostecka pisze, że są to baśnie 

zbuntowane, niepokorne i zrywające z odwiecznymi schematami baśnie-eksperymenty30
, 

według Bednarek natomiast poprzez takie potraktowanie baśni narrator przypomina 

o współodpowiedzialności za bajkę – jako fabułę i gatunek – która jest (i była) zawsze 

                                                                
26 Donnelly J., Czerwony Kapturek, [w:] tegoż, Trzy opowiastki dla dzieci, przeł. Rusinek M., il. Gorey E., 

Znak Emotikon, Kraków 2013, s. 48. 
27 Olech J., Czerwony Kapturek, oprac. graf. Lange G., Jacek Santorski Agencja Wydawnicza, Poznań 2005. 
28 Suchar A., Czerwony Kapturek, il. Winiecki M., Publicat, Poznań 2005, s. 3. Autor w serii „Baśnie Pokrę-

cone” wydał też „Kopciuszka”, „Śpiącą królewnę”, „Jasia i Małgosię” (wszystkie pozycje – Poznań 2005). 
29 Butenko B., Czerwony Kapturek (bajka myśliwska), [w:] tegoż, Krulewna Śnieżka: miły zbiorek 4 (słownie: 

czterech) nowych – nienowych, niezbyt umoralniających bajeczek: myśliwskiej, obuwniczej, wędrowniczej 

i domyślnej – niedomyślnej!, il. Butenko B., Nasza Księgarnia, Warszawa 2008. 
30 Kostecka W., dz. cyt., s. 169. 

https://karo.umk.pl/K_3.02/Exec/z2w_f.pl?kl=4515-1627251136&al=x&priority=&uid=&dist=2&lok=all&liczba=5&pubyearh=&pubyearl=&lang=pl&bib=BN&detail=5&pp=1&qt=F&pm=b&st1=teKrulewna%20%C5%9Anie%C5%BCka&di=tKrulewna%20%C5%9Anie%C5%BCka%20
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współtworzona w aktywnym, twórczym dialogu między nadawcą i odbiorcą31
. Ten 

dialog obejmuje w tym przypadku również szatę graficzną, wszak Butenko jest znany 

przede wszystkim jako wybitny ilustrator – architekt książki. 

W przypadku książek dla dzieci zdarzają się jeszcze sytuacje, że ta sama historia 

jest podawana w różnych wydaniach, np. edycjach pojedynczych utworów lub 

w zbiorach baśni, między kolejnymi wydaniami „wędrują” też ilustracje. Ilustracje 

reprezentują rozmaity poziom – to również rozległy temat, ale na kilka nowatorskich 

przykładów warto jeszcze zwrócić uwagę. Warstwa ilustracyjna może bowiem towa-

rzyszyć warstwie słownej, ale i być jej znakomitą interpretacją. Na tle wydań, które 

wprost oddają treść albo są utrzymane w postdisnejowskiej stylistyce, wyróżnia się 

opracowanie graficzne do „Czerwonego Kapturka” Olech, autorstwa Grażki Lange. 

Ilustracje powstały przy wykorzystaniu tylko kilku kolorów (czerwień, czerń, biel, 

srebrny) i budują poczucie zagrożenia. Rosnące napięcie podkreśla natężenie czerni – 

aż do dramatycznego zakończenia. Uwagę też zwraca „Czerwony Kapturek” w opra-

cowaniu graficznym Kvèty Pacovskiej
32

. Tradycyjnej baśni (przekład z Grimmów 

Wojciecha Samborskiego) towarzyszą nowoczesne ilustracje, skomponowane na zasa-

dzie kolażu, abstrakcyjne, zgeometryzowane formy, z kolorystyczną przewagą czerwieni. 

Ilustratorskim rarytasem jest publikacja z pracami Joanny Concejo, wydana przez 

Wydawnictwo Taco w 2015 roku
33

. Książka w bibliotekach trafia do zbioru literatury 

dziecięcej, ale bardziej doświadczony odbiorca może tę publikację odebrać jako wielo-

poziomowy przekaz literacko-graficzny. Na kolejnych stronach rozwija się relacja 

dziewczyny i wilka, w symboliczny sposób podkreślana motkiem czerwonej włóczki, 

służącym do kuszenia, ale i poskromienia wilka. Ilustracje Concejo są tak sugestywne, 

że baśń zostaje opowiedziana obrazami, jak gdyby nawet nie potrzebując warstwy 

tekstowej. Niemniej wykorzystano przekład Łukasza Musiała na podstawie pierwszego 

wydania zbioru Grimmów z 1812 roku. Połączenie tradycji z nowoczesną ilustracją 

ponownie dało znakomity efekt. 

Innym wybitnym twórcą chętnie ilustrującym klasykę baśniową jest Roberto 

Innocenti. W 2014 roku ukazała się polska edycja „Czerwonego Kapturka w wielkim 

mieście”
34

, której koncepcji i ilustracji jest autorem, a tekst napisał Aaron Frisch. Baśń 

została uwspółcześniona i przeniesiona do metropolii, przedstawionej jako przestrzeń 

pełna zagrożeń. Kicz, tandeta, śmieci, brud, ale przede wszystkim przejmujący obraz 

ludzi składa się na obraz cywilizacyjnego piekła. Grzegorz Leszczyński zauważa, że 

właśnie w odbiorze obrazu miasta inne mogą być skojarzenia doświadczonego odbiorcy, 

który rozpozna nawiązania do malarstwa współczesnego, pop-artu czy filmu, inne – 

dziecka, dla którego będzie to przede wszystkim obraz przestrzeni grozy
35

 i co zna-

mienne – odwróceniu uległa tu tradycyjna opozycja ładu i chaosu: To, co przerażało, 

wywoływało lęk – natura, stało się obszarem tęsknoty człowieka; to, co jest dziełem 

człowieka – przestrzeń miasta, paradoksalnie okazało się dzikie, nieujarzmione, 

                                                                
31 Bednarek M., dz. cyt., s. 100. 
32 Bracia Grimm, Czerwony Kapturek, przeł. Samborski W., il. Pacovska K, Wydawnictwo Dwie Siostry, 

Warszawa 2008. 
33 Grimm W. i J., Czerwony Kapturek, przeł. Musiał Ł., il. Concejo J., Wydawnictwo Taco, Toruń 2015.  
34 Zob. Innocenti R., Frisch A., Czerwony Kapturek w wielkim mieście, przeł. Angielczyk E., Media Rodzina, 

Poznań 2014.  
35 Leszczyński G., Wielkie małe książki. Lektury dzieci. I nie tylko, Media Rodzina, Poznań 2015, s. 283. 
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straszne, wrogie człowiekowi36
. Dziewczynka kluczy w niebezpiecznym mieście, 

spotyka groźnego mężczyznę, któremu wyjawia, gdzie mieszka babcia. Scena w domu 

babci została przemilczana, a kolejnym odejściem od baśniowego schematu jest 

podwójne zakończenie historii. Pierwsze – wiarygodne, ale negatywne. Drugie – 

wkładające fabułę w koleiny baśni, a w niej zasadą jest dobre zakończenie.  

Rozwiązaniami pojawiającymi się we współczesnej literaturze jest otwarcie tekstu, 

niejednoznaczność lub przesunięcie na odbiorcę zakończenia czy wręcz danie mu 

możliwości własnego kreowania opowieści. Nowatorskim przykładem interaktywnej 

książki jest „Czerwony Kapturek” Soni Chaine i Adriena Pichelina, skłaniający do 

samodzielnego opowiedzenia (nie: przeczytania) historii. Ilustracje zawierają pikto-

gramy odnoszące się do najważniejszych bohaterów, miejsc, przedmiotów. Do książki 

dołączona jest zakładka z legendą i streszczeniem baśni, które mają naprowadzić na 

odpowiedni moment akcji. Oryginalne i kreatywne
37

. 

Poza tradycyjnymi, kodeksowymi książkami, stale rośnie oferta audiobooków  

i e-booków. O ważności formy w przypadku książki dla dzieci nie trzeba przekonywać. 

Do publikacji przeznaczonych dla najmłodszych bywają dołączane też różne elementy 

(puzzle, naklejki, maskotki/pacynki itd.), które pozwalają na aktywne wchodzenie 

w strukturę książki/w fabułę baśni. Naruszenie granic książki i baśni równocześnie 

wpisuje się w postmodernistyczne podejście do dzieła, w którym coraz więcej zależy 

od decyzji odbiorcy. Gdy dziecko może coś pokolorować, odegrać scenkę z bohaterami 

czy wpłynąć na przebieg akcji, opowieść nabiera jednostkowego, indywidualnego 

charakteru – takie obcowanie z baśnią proponują np. Karolina Grabarczyk i Nika 

Jaworska, autorki projektu książkowego, którego dziecko ma być współtwórcą poprzez 

rysowanie
38

. 

3. „Czerwony Kapturek” w literaturze dla młodzieży i dorosłych 

W obszarze literatury dla dzieci, jak widać na kilku wskazanych wyżej przykładach, 

znajdują się teksty, których autorzy z rozmysłem podejmują dialog z tradycją, paro-

diują baśń, modyfikują ją lub podważają jej przesłanie, co pozwala te teksty nazwać 

baśniami postmodernistycznymi
39

. Odkrycie tego typu napięć intertekstualnych wymaga 

często bardziej kompetentnego odbiorcy, co więcej – w przypadku takich utworów 

można mówić o podwójnym adresacie.  

Kwestia adresata w odniesieniu do tradycyjnej baśni też jest skomplikowana. 

Pierwotnie bowiem baśń była d l a  w s z ys t k i c h , a odwołując się do tytułu zbioru 

Grimmów: „dla dzieci i dla domu”. Obecnie baśnie są rozmaicie przystosowywane do 

wieku odbiorców, a pełne wydanie zbioru Grimmów (przez Media Rodzina) 

w realiach XXI wieku trudno nazwać książką stricte dla dzieci. Ciekawy, jeśli chodzi 

o kwestię autorstwa baśni i ich adresatów, jest przypadek Philipa Pullmana, który 

                                                                
36 Tamże, s. 284. 
37 Chaine S., Pichelin A., Swoimi Słowami. Czerwony Kapturek, Wydawnictwo Entliczek, Warszawa 2016. 
38 Zob. Grabarczyk K. (tekst), Jaworowska N. (il.), Tribajka – Czerwony Kapturek, Dziwny Pomysł, Gdańsk 

2019. W ramach tego samego projektu duet artystek stworzył jeszcze „Smoka wawelskiego” i „Trzy świnki”. 
39 Zgodnie z definicją Kosteckiej baśń postmodernistyczna to utwór literacki, który w odróżnieniu od 

adaptacji reinterpretuje baśń klasyczną, czyli dekonstruuje ją, proponuje nowe jej odczytanie, włącza ją 

w obszar intertekstualnych gier z tradycją, wersyfikuje dotychczasowe interpretacje. Baśń postmodernistyczna 

nie tylko skłania do reinterpretacji, lecz przede wszystkim sama stanowi reinterpretację baśni tradycyjnej 
(m.in. na zasadzie parodii) – Kostecka W., dz. cyt., s. 16. 
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wybrał 50 baśni Grimmów z wydania z 1857 roku, przetłumaczył je z niemieckiego na 

angielski, dodał wstęp, noty pod każdym tekstem i wydał jako „Baśnie braci Grimm 

dla dorosłych i młodzieży: bez cenzury”
40

. Innymi słowy: „prawdziwi” Grimmowie – 

według Pullmana – nie są dla dzieci.  

Przede wszystkim ze względu na grozę i podteksty seksualne utwory ze zbioru 

Grimmów były i są podważane jako nienadające się dla dzieci i w opracowaniach dla 

najmłodszych niektóre fragmenty bywają usuwane lub zmieniane, natomiast bywa, że 

swoiście wracają w tekstach dla dorosłych, których autorzy świadomie wykorzystują 

baśń i baśniowość. „Czerwony Kapturek” okazuje się opowieścią szczególnie atrak-

cyjną, gdyż jej pierwotny sens nie został definitywnie ustalony, propozycji badaw-

czych jest wiele, co też prowokuje do pojawienia się kolejnych tekstów, które 

reinterpretują baśń i zarazem wcześniejsze sposoby jej odczytania. 

„Czerwony Kapturek” doczekał się interpretacji przyrodniczo-mitologicznych, psy-

chologizujących, antropozoicznych, psychoanalitycznych, antropologicznych
41

. Niepo-

kojąca tajemnica baśni, tkwiąca w kluczowym spotkaniu dziewczynki (lub dziewczyny, 

bo kwestia wieku bohaterki – dziecko czy dojrzewająca dziewczyna – też prowokuje 

do różnych odczytań), nie ma jednego rozwiązania
42

. Ponadto obecnie zarówno baśń, 

jak i jej wcześniejsze odczytania ulegają podważaniu. Na przykład z psychoanalitycz-

nymi wykładniami polemizuje Pierre Péju, równocześnie wystrzega się interpretacji, 

przyjmując, że jednym z wpływów baśni są „obrazy, fragmenty, które następnie wpra-

wiamy w obieg na nasz własny rachunek; mamy je do dyspozycji i na nowo zestawiamy, 

nigdy ich nie niszcząc…”
43

. To inspirujący sąd – co bowiem sprawia, że baśń jest tak 

nośna, by trwać w różnych formach przez wieki?  

Poza rozważaniami badaczy reprezentującymi różne dziedziny naukowe i stano-

wiska nad sensami konkretnych baśni tradycyjnych, mamy szereg współczesnych rein-

terpretacji, którymi są kolejne teksty kultury, podejmujące polemikę lub odczytujące 

na nowo wcześniejsze teksty. Egalitaryzm baśniowego tekstu polega na tym, że każdy – 

jak zrobił to np. Pullman – może go opowiedzieć na nowo (tak jak każdy odbiorca ma 

prawo do własnej interpretacji, a i ona może ewoluować w trakcie kolejnych spotkań 

z innymi wersjami baśni). Poza tym baśń – jak stwierdza Jolanta Ługowska – ma tę 

właściwość, że łączy się z samą istotą pisarstwa dla dzieci i równocześnie wraz 

z innymi konwencjami kształtuje świat przedstawiony w licznych dziełach literatury 

wysokoartystycznej
44

. 

Intertekstualność, wykorzystanie schematów, fabuł, postaci czy wątków to domena 

literatury postmodernistycznej, ale przekształcanie treści popularnych baśni czy ich 

                                                                
40 Pullman Ph., Baśnie braci Grimm dla dorosłych i młodzież: bez cenzury, przeł. Wyżyński T., 

Wydawnictwo Albatros, Poznań 2014. 
41 Zob. Lurker M., Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach, przeł. Wojnakowski R., Wydawnictwo 

Znak, Kraków 1994, s. 62. 
42 Przegląd możliwości interpretacyjnych: Ericha Fromma, Brunona Bettelheima, Carla Gustava Junga, 

Roberta Darntona, Jamesa G. Frazera i Pierre’a Péju, a także Katarzyny Miller i Tatiany Cichockiej zawiera 

artykuł A. Baluch „O wychowaniu dla literatury…”. Różne kierunki lektury (dydaktyczny, psychologiczny, 

historyczny, metafizyczny) badaczka prezentuje w tekście O wilku mowa, [w:] tejże, Ceremonie literackie, 

a więc obrazy, zabawy i wzorce w utworach dla dzieci, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 1996.  
43 Péju P., Dziewczynka w baśniowym lesie. O poetykę baśni: w odpowiedzi na interpretacje 

psychoanalityczne i formalistyczne, przeł. Pluta M., Sic!, Warszawa 2008, s. 198. 
44 Por. Ługowska J., Bajka w literaturze dziecięcej, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1988, s. 10. 
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uwspółcześnianie zaczęło się wcześniej. Na przykład w realistycznym opowiadaniu 

kryminalnym angielskiej pisarki Harriet Louisy Childe-Pemberton „To wszystko moja 

wina, czyli o Czerwonym Kapturku raz jeszcze”
45

 z 1882 roku została ukazana historia, 

która udowadnia, że „Czerwony Kapturek” dobrze sprawdza się jako schemat fabularny 

opowieści o łatwowiernej dziewczynie, która ufa nieznajomemu, co przynosi tragiczne 

skutki. Opowiadanie osadzone w realiach XIX-wiecznej Anglii można więc odnieść do 

znanej baśni, na co naprowadza autorka, zaczynając od tytułu. Przykład opowiadania 

Childe-Pemberton – tak różnego pod względem formy i treści od tradycyjnej baśni – 

pokazuje, że już pod koniec XIX wieku literaturze nieobce były wykorzystania 

elementów baśniowych, a także humor, parodia i zabawa konwencją
46

 – czyli kategorie 

i zabiegi, które są już tak powszechne w literaturze najnowszej.  

Parodiowanie baśni ma różne przyczyny. Niekiedy chodzi o humorystyczny efekt, 

ale może to być też diagnoza pewnego wyczerpania: baśni, formy, schematu, a może 

i ocena rzeczywistości, o której łatwiej opowiedzieć językiem ezopowym. Wyko-

rzystanie odwołań do bajek zwierzęcych i popularnych baśni obok tak charaktery-

stycznych cech, jak absurd, dziwaczność i parodia zawierają małe formy prozatorskie 

Sławomira Mrożka. Zabawna i przewrotna jest jego autorska wersja „Śpiącej Królewny”, 

w której obudzona Królewna traci status Śpiącej, a Wędrownemu Królewiczowi nie 

odpowiada ustatkowany tryb życia, więc stwierdza, że ta bajka jest fatalnie napisana. 

Zarzuty do autora baśni zgłasza także tytułowy Kapturek. „Kapturek” to niewielki tekst, 

w którym znana baśń zostaje przedstawiona jako historia budząca niechęć głównej 

bohaterki, od początku demonstrującej znużenie: Najgorsze, że kiedy dojdę do celu 

i zobaczę tego parszywego wilka, będę musiał udawać, że nie wiem, o co chodzi47
. 

Ironia jest skierowana w stronę przedstawionej rzeczywistości – rozpoznanej przez jej 

bohaterkę. Autotematyczna wersja znanej baśni skłania jednak do wyjścia poza sam 

dialog z tradycją. Tkwienie w zużytym, wyeksploatowanym do cna schemacie, niemo-

żliwość wyjścia poza narzucone reguły i udawanie, że to, co jest, jest w porządku – być 

może nie o samą baśń tu chodzi, lecz rzeczywistość, która narzuca jednostce określony 

model bycia. Parodia baśni może więc przekładać się na parodię współczesności. 

Również do szukania drugiego dna w prezentowanej historii skłania Hanna Krall 

w opowiadaniu „Co się stało z naszą bajką”
48

. Tu też baśnie zostają skrytykowane ustami 

swoich bohaterów, którzy nie chcą już odgrywać przypisanych im z góry ról. Wilk, 

rodem z „Czerwonego Kapturka”, „Wilka i siedmiu koźlątek”, „Wilka i człowieka”, 

„Wilka i lisa”, Baba-Jaga oraz siostry Kopciuszka znają reguły świata i nie chcą się już 

godzić na powtórzenie kolejny raz znanej fabuły. Sytuacja się skomplikuje, prezento-

wany świat przestanie być biało-czarny, dotychczasowy porządek aksjologiczny runie. 

Ten pozornie lekki utwór, który ukazał się pierwotnie w „Twoim Stylu”, wydaje się 

nie tak oczywisty. Krall przyzwyczaiła odbiorców do innego stylu, innej problematyki. 

                                                                
45 Childe-Pemberton H.L., To wszystko moja wina, czyli o Czerwonym Kapturku jeszcze raz, przeł. Szecówka 

M., [w:] Ostatni smok. Baśnie pisarzy angielskich, wybór, wstęp i noty biograficzne Waksmund R., Atut, 

Wrocław 2005. 
46 Potwierdzają to też inne teksty zamieszczone w zbiorze „Ostatni smok” (dz. cyt.). 
47 Mrożek S., Kapturek, „Tygodnik Powszechny” 1983, nr 34; cyt. za: tegoż, Małe prozy [dok. PDF], wybór 

i wstęp Nyczek T., Warszawa 1982, s. 79. 
48 Krall H., Co się stało z naszą bajką, [w:] tejże, Co się stało z naszą bajką. Król kier znów na wylocie. 

Różowe strusie pióra, Świat Książki, Warszawa 2011. 
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A jednak pod pozorem gry z baśniową tradycją i tu dochodzi do pytania o kwestie 

fundamentalne. Finalnie bohaterowie zostają w stanie zawieszenia, zakończenie jest 

otwarte. Tytułowa kwestia nie jest pytaniem, lecz wskazaniem na pewną diagnozę – 

a takie rozpoznanie może też odnosić się do kondycji współczesnego świata, będącego 

w stanie rozpadu dotychczasowych wartości, trwającego przewartościowania, którego 

konsekwencje jeszcze trudno przewidzieć
49

.  

Z kolei baśnią z założenia „poprawną politycznie” jest „Czerwony Kapturek” Jamesa 

Finna Garnera
50

 ze zbioru adresowanych do dorosłych czytelników „Politycznie popraw-

nych bajek na dobranoc”. Parodystyczno-sarkastyczne prowadzenie akcji i wyko-

rzystanie seksualnego podtekstu baśni dało humorystyczny efekt.  

Wśród współczesnych wersji baśni ważnym zjawiskiem są teksty podważające sensy 

tradycyjnych opowieści jako tych, które utrwalały określoną strukturę społeczną 

i podział ról. Jedną z prekursorek tego nurtu literatury postmodernistycznej była Angela 

Carter, która w swoich opowiadaniach często odwoływała się do mitów, archetypów, 

legend i baśni. W jej dorobku znajdują się cztery „wilcze” opowiadania
51

, z których 

jedno wyraźnie odwołuje się do „Czerwonego Kapturka” – „Towarzystwo wilków” 

z 1977 roku
52

. Opowiadanie można podzielić na dwie części: pierwsza zawiera kilka 

mikrohistorii o spotkaniu człowieka z wilkiem, które nawiązują do folkloru i archety-

picznych przedstawień wilka/wilkołaka jako istoty okrutnej, bezlitosnej, zagrażającej 

ludziom; druga to reinterpretacja „Czerwonego Kapturka”, która wydobywa z baśni jej 

seksualny podtekst, ale nie opowiada o sytuacji przemocy, lecz o dojrzewaniu dziew-

czyny. Bohaterka finalnie oswaja wilka, który jest dla niej czuły. Przemiana dziewczyny 

dokonała się bez agresji, za jej aprobatą – ona sama pożąda losu, który z perspektywy 

baśniowego schematu jest złem, poza domem rodzinnym odnajduje swoje miejsce, 

symbolicznie zrywa z kulturą na rzecz natury, wybierając towarzystwo wilka.  

Przywołany utwór Carter, podobnie jak inne jej opowiadania, jest wielowymiarowy 

i prekursorski w dekonstrukcji utartych sensów znanych tekstów kultury z perspektywy 

feministycznej i już postmodernistycznej
53

. Bohaterkę „Towarzystwa wilków” można 

interpretować w kontekście archetypu Dzikiej Kobiety, o którym pisała Clarissa 

Pinkola Estés, dopatrując się m.in. powinowactwa między cechami psychicznymi 

i zachowaniami kobiet i wilków
54

. Rozmaitych realizacji czy reminiscencji mitu 

Dzikiej Kobiety w odmianie Kobiety-Wilka („La Loba”) można się doszukiwać we 

współczesnych tekstach kultury w ujęciach kobiety wchodzącej w relacje z wilkami, 

oswajającej je czy przejmującej kontrolę (np. ilustracje Concejo). Następuje odejście 

                                                                
49 Kostecka w tym utworze dostrzega autotematyzm typu intertekstualnego połączony z problematyką 

filozoficzno-etyczną. Krall stawia fundamentalne pytania o różnice między dobrem a złem, o to, czym byłoby 

życie bez smutku, goryczy i cierpienia (dz. cyt., s. 200). 
50 Garner J.F., Politycznie poprawne bajki na dobranoc, przeł. Jankowiak B., Królicki Z.A., Zysk i S-ka, 

Poznań 1997. 
51 Chodzi o cztery teksty: „The Company of Wolves”, „Peter and the Wolf”, „The Werewolf”, „Wolf-Alice”. 
52 Carter A., Towarzystwo wilków, [w:] tejże, Czarna Wenus. Opowiadania, wybór, przeł., wstęp i przypisy 

Ambros A., Czytelnik, Warszawa 2000. 
53 Zob. Kostecka W., dz. cyt., s. 236-237. 
54 Estés C.P., Biegnąca z wilkami. Archetyp Dzikiej Kobiety w mitach i legendach, przeł. Cioch A., Zysk  

i S-ka, Poznań 2001, s. 12. W kontekście kobiecości, zwierzęcości, grozy i transgresji omawia to opowiadanie 

Katarzyna Slany. Zob. Slany K., Groza w literaturze dziecięcej. Od Grimmów do Gaimana, Wydawnictwo 

Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2016, s. 61-67. 
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(czy też podważenie baśniowego przekazu) i sięgnięcie w obszar wcześniejszego mitu. 

W tej perspektywie można odczytywać jedną z bohaterek powieści fantasy Johna 

Connolly’ego „Księga rzeczy utraconych”. W utworze mowa o dziewczynie w czerwieni, 

która miała wyostrzone zmysły, zakochała się w wilku i uwiodła go, dając początek 

nowej rasie – wilkonów
55

. Connolly wykorzystuje znane baśnie i baśniowe schematy 

przede wszystkim związane z grozą i okrucieństwem
56

. 

Baśń i kobiecość to temat, który jeszcze inaczej jest rozwijany w tekstach, u genezy 

których leży niezgoda na utarte stereotypy. Powstają np. kolejne feministyczne wersje 

baśni
57

. W 2015 roku ukazał się w wersji książkowej i online zbiór Weroniki Jóźwiak 

„O dzielnych księżniczkach i pięknych królewiczach. Stare baśnie w nowej odsłonie”
58

. 

Zapowiedziana w tytule nowa odsłona wynika z jednego konsekwentnie zastosowanego 

zabiegu – inwersji płci wszystkich bohaterów, który to zabieg ma służyć zakwestiono-

waniu stereotypów związanych w płcią. W takiej wersji „Czerwonego Kapturka” 

zamiast dziewczynki jest chłopiec w czerwonym jedwabnym kapturku, zamiast matki – 

ojciec, zamiast babci – dziadek, zamiast myśliwego – myśliwa oraz zamiast wilka – 

wilczyca. Publikacja powstała w ramach projektu „Zgierz Otwarty” i – jak podaje we 

wprowadzeniu Mateusz Mirys – ma prowadzić do refleksji nad treścią klasycznych 

utworów i przywracać należne wszystkim dziewczynkom i kobietom miejsce w roli 

aktywnych, pomysłowych, odważnych bohaterek59
.  

W nurt literatury feministycznej wpisuje się też zbiór tekstów Laury Lane i Ellen 

Haun, „Kopciuszek i szklany sufit”. Zamieszczone w nim nowe wersje znanych baśni 

czytelnie zdradzają pretekst samymi tytułami, np.: „Mała Syrenka dostaje waginę…”, 

„Śnieżka i siedem mikroagresji”, „Calineczka nie chce małżeństwa” i in. W baśniach 

autorki widzą źródło wielu stereotypów, którym się przeciwstawiają. We wstępie już 

wydają surowy sąd: Baśnie to były patriarchalne horrory przebrane za powiastki dla 

dzieci60
. Opowieści w nowej, prześmiewczej odsłonie mają pokazać tradycyjne baśnie 

jako nieaktualne, groźne, utrwalające wzorzec kobiety bez prawa do decydowania 

o sobie, uległej i realizującej narzucone oczekiwania. W zbiorze znajduje się tekst 

„Czerwony Kapturek i wielki zły wilk podrywacz”: bohaterka Rosa jest napastowana 

przez natrętnego wilka, a babcia występuje w roli doświadczonej kobiety, która też 

była obiektem przemocowych zachowań, podobnie jak szereg innych kobiet. 

Poza autorskimi wersjami „Czerwonego Kapturka” i innych znanych baśni we współ-

czesnej literaturze mamy szereg przykładów wykorzystania niecałej baśni i opowie-

dzenia jej na nowo, lecz posłużenia się tylko postacią, motywem czy innymi baśniowymi 

elementami do kreowania fantastycznego świata. Baśniowość i cudowność wykazują 

silny związek z fantastycznością i właśnie w obszarze literatury fantasy wykorzystanie 

baśniowej rekwizytorni jest znaczne (np. w twórczości Andrzeja Sapkowskiego czy 

Neila Gaimana). Cechą współczesnej literatury jest nieczystość gatunkowa, łączenie 
                                                                
55 Connolly J., Księga rzeczy utraconych, przeł. Malita K., Niebieska Studnia, Warszawa 2007, s. 96. 
56 Więcej na ten temat zob. Kostecka W., dz. cyt., s. 228-234. 
57 Zob. np. Suchowierska A., Eichelberger W., Królewicz Śnieżek. Baśniowe stereotypy płci. Bajki na opak, 

Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2012. 
58 Jóźwiak W., O dzielnych księżniczkach i pięknych królewiczach. Stare baśnie w nowej odsłonie, wstęp 

Mirys M., il. Zabłocka M., Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zdolności Dzieci i Młodzieży im. A. Gołąba, 

Zgierz 2015. 
59 Tamże, s. 6. 
60 Lane L., Haun E., Kopciuszek i szklany sufit, przeł. Górska D., il. Miles N., Albatros, Warszawa 2021, s. 8. 
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różnych konwencji i stylistyk – i tu autorzy chętnie sięgają po elementy baśni, np. 

Jakub Ćwiek, tworząc „Grimm City. Wilk!”. Autor żongluje konwencjami (fantasy, 

kryminał noir i baśń), a stosując autotematyzm, mruga okiem do czytelnika. W po-

wieściowym świecie odbiorca znajdzie wiele odniesień do baśni (jest i bohaterka 

w czerwonym płaszczu)
61

. 

Baśń bywa wykorzystywana w powieściach stricte kryminalnych – w tym gatunku 

stając się na powrót narracją (czy częścią narracji) grozy. W 2008 roku ukazał się jej 

„Czerwony Kapturek” Unni Lindell
62

. Bohaterki powieści – trzy siostry w dzieciństwie 

mieszkały w domu babci, w pobliżu lasu. Jedna z dziewczynek ubrana w czerwoną 

sukienkę w lesie spotkała złego mężczyznę i to wydarzenie mocno wpłynęło na jej 

psychikę. Trauma z dzieciństwa sprawia, że bohaterka w dorosłym życiu morduje 

kolejnych będących zagrożeniem dla kobiet mężczyzn. Baśniowy pozytywny finał 

okazuje się tu psychologicznie niemożliwy – skrzywdzone dziecko wyrasta na osobę, 

która nie jest w stanie uporać się z traumą. Powieść Lindell – poprzez odwołania do 

„Czerwonego Kapturka” – staje się więc opowieścią o doświadczeniu zła i przemocy, 

przybierającej różne formy. Inny pomysł na wykorzystanie „Czerwonego Kapturka” 

miał John Katzenbach. W jego powieści „Czerwone Kapturki. Numer 1, numer 2, 

numer 3”
63

 głównym bohaterem (nazywany Wielkim Złym Wilkiem) jest pisarz 

kryminałów, który dokonuje morderstw, by ich opisy wykorzystać w powieściach. 

Planuje on następną książkę i wybiera kolejne ofiary: trzy rudowłose kobiety, które 

nazwie Kapturkami. Wytypowane dostają listy z informacją, że mają zginąć. Treść listu 

wprost odsyła do znanej baśni. Wielkiemu Złemu Wilkowi – zgodnie z tradycyjnym 

ujęciem – chodzi o nawiązanie relacji i zaspokojenie żądzy. Schemat baśni zostaje 

przełamany dzięki aktywności kobiecych bohaterek, które nie zamierzają bezczynnie 

czekać. Odwołanie do baśni Grimmów, w tym do „Czerwonego Kapturka” czytelnik 

też odnajdzie w powieści kryminalnej Craiga Russella „Baśniowy morderca”
64

. W tym 

przypadku również psychopata morduje, inspirując się znanymi baśniami. 

Poza prozą powieściową ciekawym zjawiskiem we współczesnej literaturze są 

zbiory baśni dla dorosłych, np. Michaela Cunninghama „Dziki łabędź i inne baśnie” – 

utwory mające w podtekście znane opowieści, czy zbiory autorów tworzących przede 

wszystkim powieści fantasy, jak Joanne K. Rowling („Baśnie barda Beedle’a) czy 

Ransom Riggs („Baśnie osobliwe”). Wśród nowych wersji znanych baśni wyjątkowym 

zbiorem jest „Śpiąca królewna z Tysiąca i jednej nocy i inne baśnie dla dorosłych” 

Tahara Ben Jellouna
65

. Geneza zbioru została opisana w odautorskiej Przedmowie. 

Urodzony w Maroku Ben Jelloun miał w dzieciństwie opiekunkę Fadelę, która snuła 

barwne opowieści i później zrodził się zamysł, by opowiedzieć baśnie Perraulta tak, 

jakby to zrobiła Fadela. Klasyczne baśnie nabrały orientalnego charakteru, zostały osa-

dzone w krajach arabskich i muzułmańskich. „Czerwony Kapturek” stał się „Dziew-

czynką w czerwonej burce”.  

                                                                
61 Ćwiek J., Grimm City. Wilk!, SQN Imaginatio, Kraków 2016. 
62 Lindell U., Czerwony Kapturek, przeł. Gołębiewska-Bijak M., Książnica, Katowice 2008, s. 196. 
63 Katzenbach J., Czerwone Kapturki. Numer 1, numer 2, numer 3, przeł. Januszewski R., Wydawnictwo 

Amber, Warszawa 2014. 
64 Russell C., Baśniowy morderca, przeł. Malinowski J., Buchmann, Warszawa 2011. 
65 Ben Jelloun T., Śpiąca królewna z Tysiąca i jednej nocy i inne baśnie dla dorosłych, przeł. Marczewska K., 

Oficyna Naukowa, Warszawa 2017. 
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4. Od literatury do innych tekstów kultury 

O przekraczaniu baśniowej konwencji i baśni jako gatunku podatnym na ekspery-
menty i funkcjonującym również w obszarze paraliterackim pisała Violetta Wróblewska 
w monografii poświęconej baśni literackiej XIX i XX wieku

66
. XXI wiek jeszcze 

bardziej otworzył granice baśni, które są częścią kodu kulturowego, wykorzystywanego 
w dziełach wysokoartystycznych i popularnych oraz sztuce użytkowej. Temat ten jest 
w coraz większym stopniu obecny w badaniach naukowych (np. Kosteckiej, Skowery 
czy Kowalczyk). Baśń/baśniowość przenika do muzyki, teatru, plakatu, fotografii, gier, 
reklam, programów telewizyjnych, seriali, filmów itd. O współczesnych przekształ-
ceniach baśni pisał Jack Zipes: Baśń, jako memetyczny gatunek, który zachowuje 
w pamięci swoje oralne korzenie, stworzyła określone wzorce działania, angażujące 
inne media, takie jak druk, elektronika, rysunek, fotografia, filmy i cyfrowe technologie, 
by stworzyć światy alternatywne i zbudować dystans wobec naszej rzeczywistości, co 
umożliwia nam poznanie jej tak dobrze, jak nas samych67

. 
Przykładów wykorzystania baśni w różnych tekstach kultury jest ogrom. Poniżej 

wybrane przekłady.  
We współczesnych utworach (zwłaszcza fantastycznych) zdarza się, że autor kreuje 

świat, w którym wykorzystuje elementy baśniowe, łącząc je np. z realistycznymi. 
W takich przypadkach warstwa baśniowa jest jedną z kilku, a postacie z różnych baśni 
spotykają się w jednej przestrzeni. Przykładem jest współczesna seria komiksowa 
„Baśnie” Billa Willinghama (scenariusz) i Marka Buckinghama, Craiga Hamiltona, 
Steve’a Laioloha i Lana Mediana (rysunki), w której baśniowi bohaterowie egzystują 
wśród nowojorczyków. Na podstawie komiksu powstała też gra komputerowa „The 
Wolf Among Us”, osadzona w świecie wymyślonym przez Willinghama.  

Baśnie, w tym omawiany „Czerwony Kapturek”, chętnie są wykorzystywane przez 
twórców gier. Zaczynając od gier planszowych przeznaczonych dla najmłodszych – 
dla dzieci przedszkolnych rekomendowana jest gra Whoo hop produkcji belgijskiej 
firmy Lilliputiens, w której zadaniem jest dotarcie do domu babci, zanim zrobi to wilk. 
Szereg możliwości – zadań oferuje jednoosobowa gra logiczna Little Red Riding Hood 
z serii Smart Games adresowana do dzieci +4. Nawiązania do baśni o Czerwonym 
Kapturku pojawiają się też w grach komputerowych dla osób 16+, np. „Akaneiro: 
Demon Hunters” projektu American McGee, wyprodukowana przez Tale of Tales – 
„The Path” czy gra logiczno-zręcznościowa „Okrutne gry: Czerwony Kapturek”

68
. 

Osobnym tematem – tu tylko zasygnalizowanym – jest wirtualny byt „Czerwonego 
Kapturka”. Zdigitalizowane publikacje, audiobooki, e-booki, różnorodne materiały 
graficzne – sieć internetowa pozwala na odkrycie najprzeróżniejszych form i przejawów 
baśniowości. W obszarze internetu również można znaleźć ciekawy przykład wyko-
rzystania znanej baśni – „Przygody odważnego Kapturka. Gamebook” Grzegorza 
Kossowskiego

69
. Ta publikacja ma postać hipertekstu, a została wydana jako e-book. 

                                                                
66 Wróblewska V., Przemiany gatunkowe polskiej baśni literackiej XIX i XX wieku, Wydawnictwo Adam 

Marszałek, Toruń 2003, s. 269. 
67 Cyt. za: Bednarek M., dz. cyt., s. 13. 
68 Wybrane przykłady gier wykorzystujących baśń o Czerwonym Kapturku omawia K. Kowalczyk, I żyła 

długo… i ciągle na nowo – sposoby przekształcania baśni o Czerwonym Kapturku w kulturze współczesnej. 

Analiza wybranych przykładów, „Literatura i Kultura Popularna” 2015, nr 21, s. 88-90. 
69 Kossowski G., Przygody odważnego Kapturka. Gamebook [e-book]. 
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Odbiorca w określonym zakresie ma wpływ na przebieg fabuły, klikając na aktywny 
link, dzięki czemu wraz z kolejnym odczytaniem może obcować ze zmienioną wersją. 

We współczesnych tekstach można też odnaleźć przykłady „baśni sponiewieranej” 
(określenie Ryszarda Waksmunda)

70
, które to „sponiewieranie” ma miejsce m.in. 

w skeczach, dowcipach, rysunkach satyrycznych i różnych przejawach aktywności 
twórczej nastawionej na aspekt humorystyczny. W przypadku „Czerwonego Kapturka” 
zwłaszcza scena w domu babci jest wdzięcznym tematem dla satyryków, uzyskując 
różne, czasem dość obsceniczne realizacje.  

Kolejnym obszarem, w którym odbiorca spotyka się z historią o Czerwonym 
Kapturku, jest kinematografia. Tu również jest wiele realizacji – od nawiązujących do 
tradycyjnych wersji baśni, jak np. „Baśnie Braci Grimm: Simsala Grimm” („Czerwo-
nemu Kapturkowi” jest poświęcony 15 odcinek drugiej serii), reżyserowany przez 
Chrisa Dayle’a i Gerharda Hahna, do fabuł odległych od tradycyjnych, jak „Czerwony 
Kapturek: prawdziwa historia” z 2006 roku (reż. Cory Edwards). Ta animacja to 
zabawna historia, w której wyjściowa baśń przekształca się w opowieść sensacyjną. 
Wielość wersji zdarzeń na temat tego, co zaszło w domu babci, komplikuje sytuację. 
Dla każdego z czworga (dziewczyna, babcia, wilk, drwal) głównych bohaterów to 
zupełnie inna historia. Nie ma tu dydaktycznego wymiaru, humor przede wszystkim – 
tym samym film wpisuje się w nurt baśni filmowej, która ma bawić i dzieci, i dorosłych. 

W produkcjach przeznaczonych dla dorosłych natomiast są zwykle akcentowane 
dwa aspekty baśniowej historii, usuwane przy podawaniu baśni dzieciom: seksualność 
i groza. Już kultowym filmem, klasyfikowanym jako horror i fantasy, jest „Towarzystwo 
wilków” z 1984 roku w reżyserii Neila Jordana, którego współscenarzystką była Angela 
Carter. Odbiorca znający jej „wilcze” opowiadania odnajdzie tu wiele nawiązań, ale 
w największym napięciu intertekstualnym dzieło filmowe pozostaje wobec „Czerwo-
nego Kapturka”. Reinterpretacja tej baśni daje opowieść o dojrzewaniu, łączącą elementy 
psychologii głębi i erotyki. Z nowszych produkcji – do „Czerwonego Kapturka”, ale 
i do powieściowej trylogii Stephenii Meyer nawiązuje „Dziewczyna w czerwonej 
pelerynie” (reż. Catherine Hardwicke, 2011). Ten film również trudno określić gatun-
kowo, łączy horror, fantasy i romans, do tego dochodzą baśniowe odwołania połączone 
z motywem miłości dziewczyny i chłopca-wilkołaka.  

Do baśni braci Grimm, jak i samych autorów nawiązuje film fantasy Terry’ego 
Gilliama „Nieustraszeni bracia Grimm” z 2005 roku. Jego fabułą jest fikcyjna biografia 
Jakuba i Wilhelma, ukazanych jako para oszustów. Baśniowe postacie i motywy 
funkcjonują jako element świata przedstawionego.  

Moda na Grimmów jest też widoczna w serialach skierowanych do dorosłych. 
Dekadę temu zaczęto emitować seriale telewizyjne, które zdobyły dużą popularność: 
„Grimm” i „Dawno, dawno temu” („Once Upon a Time”). W obu produkcjach odwo-
łania do „Czerwonego Kapturka” znalazły się już w pierwszych odcinkach. W 2018 
roku pojawił się kolejny serial – „Opowiedz mi bajkę”. W mrocznym psycholo-
gicznym thrillerze osadzonym we współczesnym Nowym Jorku odnaleźć można 
odwołania do „Czerwonego Kapturka”, „Jasia i Małgosi” ze zbiorów Grimmów i „Trzech 
małych świnek” – angielskiej baśni ludowej. 

                                                                
70 Zob. Waksmund R., Baśń sponiewierana (Kartka z dziejów gatunku), [w:] Leszczyński R. (red.), 

Kulturowe konteksty baśni, t. 1: Rozigrana córka mitu, Poznań 2005.  



 

Joanna Wawryk 
 

154 

Obraz dziewczyny w czerwieni i wilka jest mocno zakorzeniony w kulturze, więc 
i łatwy do rozpoznania. We współczesnej ikonosferze odnajdujemy różne przykłady 
jego obecności. W artystycznej fotografii wykorzystanie elementów baśniowych daje 
spektakularne efekty i jakże nowatorskie, np. w stylizowanych, modowych pracach 
Eugenio Recuenco czy Marii Dmitruk, która w cyklu „Baśnie” bohaterkami uczyniła 
kobiety w prowokujących, dramatycznych czy tajemniczych sytuacjach. Równie 
niepokojące są fotografie Diny Goldstein (cykl „Upadłe Księżniczki”) i Doroty 
Walentynowicz („Bajki”).  

Osobnym tematem jest wykorzystanie baśniowych struktur i postaci w reklamie. 
Czerwony Kapturek „reklamował” już różne produkty, w tym zakresie wyróżnia się 
reklama Chanel n°5 z lat 90. ubiegłego stulecia w reżyserii Luca Bessona

71
. Estella 

Warren wcielająca się w Czerwonego Kapturka to nie zagubiona w lesie dziewczynka, 
lecz poskramiająca wilka dziewczyna. Takie ujęcie daje wyobrażenie o silnej, sprawczej 
kobiecie. To jest właśnie miejsce wspólne – punkt dojścia wielu współczesnych 
metamorfoz baśni w rozmaitych tekstach kultury: dziewczyna nie daje się pożreć, 
a czasem nawet oswaja wilka. W inną strategię gry z tradycją baśniową – ujawnienie 
„prawdziwej historii”

72
 – wpisała się kampania reklamowa sieci komórkowej Heyah 

pt. „Nie opowiadamy bajek”. Spot reklamowy, w którym Czerwony Kapturek wpada 
we wnyki, został zakwestionowany przez KRRiT, w uzasadnieniu stwierdzono: 
dramatyczny rozwój akcji sprawia, że dzieci boją się tej reklamy i mają wątpliwości co 
do prawdziwej treści bajki o Czerwonym Kapturku73

 (można by przekornie zapytać, 
którą wersję baśni formułujący cytowane uzasadnienie uważają za prawdziwą). 
Czerwony Kapturek wraz z postaciami z innych baśni pojawił się także w świątecznym 
spocie Empiku w 2018 pt. „Żeby Cię lepiej widzieć”

74
, który skłania do refleksji nad 

tym, jak bardzo angażuje „zapatrzenie w ekran” kosztem bezpośredniego kontaktu. Te 
trzy przykłady różnych reklam pozwalają dopisać do baśni jeszcze jedną funkcję – 
marketingową. Od baśni rozumianej jako opowieść, poprzez definiowanie jej jako 
tekst, dochodzimy do produktu. 

5. Podsumowanie 

Współczesny byt tradycyjnej baśni – określony tu jako nawarstwienie i rozpro-
szenie – to złożone zjawisko, które daje też i twórcom, i odbiorcom szereg możliwości. 
Spotkanie z tradycyjną baśnią odbywa się poprzez różne teksty, kanały, formy. Już 
zaczynając od najmłodszych czytelników (i konsumentów) – oferta jest duża i różno-
rodna, realizując rozmaite potrzeby i kształtując różne gusta. Na bibliotecznych czy 
księgarskich półkach obok szeregu wersji przeinaczających wcześniejsze fabuły albo 
wtórnych, niezachwycających pod względem edytorskim, nadużywających nazwiska 
Charles’a Perraulta lub Jakuba i Wilhelma Grimmów na okładce, mamy dzieła 
nowatorskie, często znakomite pod względem formy. W dziełach adresowanych do 
dzieci funkcja dydaktyczna jest rozmaicie realizowana (zgodnie z utartymi sensami 

                                                                
71 Chanel No.5: Le loup (Estella Warren), https://www.youtube.com/watch?v=dnwHS3wc1B8, [dostęp: 

15.07.2021]. 
72 Zob. Kostecka W., dz. cyt., s. 247. 
73 „Czerwony kapturek” od Heyah w internecie, 2005, https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/czerwony-

kapturek-od-heyah-w-internecie, dostęp: 15.07.2021. 
74 „Żeby Cię lepiej widzieć” – reklama świąteczna Empiku, https://www.youtube.com/watch?v=zB7Rp 

Usha3U, [dostęp: 15.07.2021]. 

https://www.youtube.com/watch?v=dnwHS3wc1B8
https://www.youtube.com/watch?v=zB7RpUsha3U
https://www.youtube.com/watch?v=zB7RpUsha3U
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tradycyjnej baśni lub poprzez modyfikacje treści i morału) albo i zdominowana na 
rzecz funkcji ludycznej, artystycznej czy autotelicznej. W tekstach dla młodzieży 
i dorosłych baśń okazuje się funkcjonalna i to w szerokim zakresie – od wykorzystania 
motywów, rekwizytów, drobne sygnały intertekstualnych nawiązań poprzez schematy 
baśniowe, wątki fabularne do nowych odczytań i dekonstrukcji baśniowych sensów. 

Baśń jest znakiem swego czasu, a można i powiedzieć: wieloznakiem. Jak trafnie 
stwierdza Weronika Kostecka: Baśnie postmodernistyczne odzwierciedlają stan 
cywilizacji, która je zrodziła – to baśnie na nowe czasy: mnogość sposobów myślenia 
o świecie, nowych sposobów kształtowania się tożsamości („tożsamość gracza”), zaniku 
epistemologicznych pewników, kryzysu dotychczasowych wartości i krystalizowania się 
nowych; czasy dezorientacji, ale też chęci i prób odszukania kulturowego spoiwa, wspól-
nego języka, czytelnych dla wszystkich „użytkowników kultury” punktów odniesienia75

. 
Gdy zmieniają się baśnie, narracje dzieciństwa, jest to sygnał dokonującej się 

zmiany paradygmatu myślenia. Z drugiej strony – obecność elementów baśniowych 
w innych obszarach daje poczucie czegoś znanego w kulturowym recyklingu. Przykład 
„Czerwonego Kapturka” pokazuje, że baśniowy kanon jest obecny w tradycyjnych 
i nowatorskich formach. Na metamorfozy baśni można spojrzeć jako zarówno oznakę 
zużycia dotychczasowych opowieści czy kwestionowania jej sensów, jak i dowód na 
to, że baśń wciąż jest żywą tradycją, inspirującą kolejnych twórców i wchodzi w zakres 
kulturowych kodów, rozpoznawalnych przez odbiorców. Skomplikowany i wielo-
aspektowy byt baśni, jej nowe wersje i odczytania, a także wykorzystanie struktur, 
postaci i motywów baśniowych to również obszar wymagający naukowego rozpozna-
wania, gdyż przeobrażenia baśni wynikają ze współczesnych tendencji kulturowych, 
ale można je też interpretować szerzej – jako diagnozę współczesności. 
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Nawarstwienie i rozproszenie. O współczesnym bycie tradycyjnej baśni na 
przykładzie „Czerwonego Kapturka” 

Streszczenie  
„Czerwony Kapturek” to baśń funkcjonująca w różnych wersjach, zarówno w literaturze, jak i innych tekstach 
kultury. Jest kojarzona przede wszystkim jako utwór dla dzieci i w tym zakresie współczesny odbiorca ma 
szeroką ofertę tłumaczeń, adaptacji baśni Charles’a Perraulta lub braci Grimm oraz nowych, oryginalnych 
dzieł nawiązujących do baśniowego pierwowzoru w sposób np. parodystyczny czy polemiczny. Również 
na przykładach literackich adresowanych do dorosłych widać, jak różnorodny jest zakres wykorzystania 
baśni i baśniowych elementów. Współcześni autorzy proponują własne wersje, które są przejawem inter-
tekstualnej gry z tradycją bądź też polemiką z baśniowymi sensami, co zostało przedstawione na podstawie 
różnogatunkowej twórczości. Część z tych utworów wpisuje się w definicję baśni postmodernistycznej. 
Znaczna dekonstrukcja baśniowych sensów odbywa się w feministycznych utworach. Po baśń i baśnio-
wość szczególnie chętnie sięgają twórcy literatury fantasy, także kryminałów. Ponadto baśń przenika do 
wielu pozaliterackich obszarów kultury (np. gry, reklamy, fotografie, filmy i seriale). Baśniowy kanon 
niezmiennie jest inspirujący dla twórców, ale i jest wykorzystywany do zaspokojenia potrzeb konsu-
menckich. Tradycyjna baśń nadal wchodzi w zakres kulturowych kodów, czytelnych dla odbiorców. Jej 
skomplikowany i wieloaspektowy byt wymaga również naukowego rozpoznania jako probierz zmian 
kulturowych.  
Słowa kluczowe: Czerwony Kapturek, Charles Perrault, bracia Grimm, baśń tradycyjna, baśń post-
modernistyczna 
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Obraz dysfunkcji rodzinnych w baśniach braci Grimm 

oraz Hansa Christiana Andersena 

1. Wstęp 

Celem pracy jest analiza, rodzajów dysfunkcji rodzinnych ukazanych w baśniach 

spisanych przez braci Grimm oraz Christiana Andersena. Obraz rodziny w tych utwo-

rach – wbrew przekonaniu, że utwory adresowane do dzieci prezentują idylliczny obraz 

życia – nierzadko spełnia kryteria rodziny dysfunkcyjnej. W utworach, które wielu 

ludzi wywodzących się z naszego kręgu kulturowego zna od wczesnego dzieciństwa, 

nierzadko występują liczne urazy, a nawet traumy, których źródłem jest właśnie 

rodzina – zarówno składająca się z biologicznych rodziców oraz ich dzieci, jak i rodzina 

zrekonstruowana. Dziecięcy bohaterowie tych baśni zmuszeni są do radzenia sobie 

w sytuacjach, które mogłyby wydawać się trudne i obciążające nawet osobom 

dorosłym – celem młodych bohaterów nierzadko jest po prostu przetrwanie, uniknięcie 

realnie zagrażającej im śmierci. Baśnie, jak zauważał Bruno Bettelheim, oddziałują na 

odbiorcę dzięki swojej prostocie, ale jednocześnie dzięki pewnej prawdziwości pow-

szechnych ludzkich doświadczeń, skrytych pod warstwą metafor i symboli. W interpre-

tacji utworów wykorzystano klucz psychoanalityczny oraz teorię psychologii systemo-

wej, a także psychopatologię. W niektórych miejscach pracy wykorzystano również 

elementy feministycznej krytyki literackiej. 

2. Rodzina dysfunkcyjna jako system opresyjny 

Aby właściwie zrozumieć, jakiego rodzaju trudności stają się udziałem młodych 

bohaterów baśni, należy najpierw zapoznać się z pojęciem rodziny dysfunkcyjnej, 

zwanej dawniej rodziną patologiczną. Zgodnie ze stanem współczesnej wiedzy z zakresu 

psychologii rodziny, o dysfunkcyjności rodziny można mówić wtedy, gdy relacje po-

między jej członkami są trwale zaburzone i rzutują na samopoczucie psychiczne oraz 

fizyczne zarówno rodziców, jak i dzieci
3
. Trudności występują również w zdrowych 

rodzinach – jednak w nich mają one charakter przejściowy bądź dotyczą mało istotnych 

kwestii. W rodzinach dysfunkcyjnych natomiast cierpienie i opresja stanowią codzien-

ność członków tejże rodziny, a zmiana nieadaptacyjnych wzorców jest niezwykle trudna. 

Jak zaznaczają badaczki Karolina Sigda i Renata Matusiak, rodziny dysfunkcyjne 

posiadają wiele cech charakterystycznych, które sprawiają, że członkowie systemu 

rodzinnego cierpią, rozwiązanie ich trudności wymaga pracy (na przykład skorzystania 

z psychoterapii). Ich zdaniem rodziny dysfunkcyjne: 

 rodziny te zaprzeczają swoim problemom. W ten sposób nigdy nie dochodzi do 

ich rozwiązania. W takich rodzinach zaprzecza się także pięciu potencjałom 

                                                                
1 Uniwersytet SWPS. 
2 Uniwersytet Łódzki. 
3 Prajsner M., Rodzina dysfunkcyjna, Dziecko w rodzinie alkoholowej, 2012. 
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człowieka: uczuciom, spostrzeżeniom, myślom, działaniom i wyobrażeniom. 

W rodzinach tych brakuje intymności; 

 są zakorzenione we wstydzie (dzieci często wstydzą się swojej rodziny); 

 mają utrwalone, „zamrożone”, sztywne role. Role te są nieelastyczne i bywają 

powodem obciążenia emocjonalnego; 

 ich członkowie mają zaplątane granice pomiędzy sobą. Czują się tak jak inne 

osoby w rodzinie; 

 ich członkowie nie mogą zaspokoić swoich indywidualnych potrzeb. Są one 

odkładane, aby umożliwić zaspokojenie potrzeb systemu. Dlatego w takiej 

rodzinie prawie zawsze istnieje jakiś niewielki poziom złości i depresji;  

 system komunikacji polega na otwartym konflikcie albo na zgodzie na to, żeby 

nie było niezgody. Rzadko dochodzi tam do prawdziwego kontaktu; 

 indywidualne różnice są poświęcane dla potrzeb systemu. Jednostka istnieje dla 

rodziny. Taką rodzinę trudno jest opuścić – nierzadko występują zatem problemy 

separacyjne, zwłaszcza wśród dojrzewających członków rodziny; 

 zasady są sztywne i nie zmieniają się. Takimi zasadami są na ogół kontrola, 

perfekcjonizm i oskarżanie;  

 jawne tajemnice są częścią kłamstw, które utrzymują rodzinę w zamrożonym 

stanie. Tajemnice te każdy zna i udaje, że o niczym nie wie; 

 zaprzeczanie konfliktom i frustracji tworzy sytuację, w której każdy chce osiągnąć 

swoje cele siłą woli. Daje to iluzję radzenia sobie z problemem;  

 ich członkowie odrzucają granice własnej osoby dla podtrzymania systemu rodziny. 

Jest to równoznaczne z odrzuceniem własnej tożsamości
4
. 

Rodziny dysfunkcyjne rzadko mówią o swoich problemach wprost. Potęguje to 

poczucie wstydu u dzieci (a także wielu dorosłych). Ponieważ członkowie rodzin 

dysfunkcyjnych często są połączeni więzami tajemnic i kłamstw, tego rodzaju rodziny 

bardzo trudno jest opuścić – ich członków łączą silne więzi rodzinnej lojalności
5
. Nawet 

po rozpoczęciu samodzielnego życia jednostka często cierpi z powodu poczucia winy, 

a dość często – nie do końca świadomie – powiela w dorosłym życiu destrukcyjne 

schematy znane z wcześniejszych etapów rozwoju. 

3. Bajki i baśnie – jak wpływają na dzieci? Czy zawsze kończą się dobrze 

i dlaczego? 

Baśń jako gatunek literacki posiada szereg cech, które czynią ją atrakcyjną dla 

dzieci i ułatwiają recepcję. Przede wszystkim, opiera się na metaforze, łączy w sobie 

elementy świata realnego i fikcji, dzięki czemu przeskakuje nad znanymi układami 

rzeczywistości, tworząc jej nową poetycką wizję.  

Personifikacja i antropomorfizacja zjawisk rzeczywistości, jaka ma miejsce w baś-

niach, sprawia, że świat przedstawiony jest bliski dziecku i zrozumiały, odpowiada 

bowiem wartościom dziecięcego myślenia i ujmowania rzeczywistości. Charakte-

rystyczne pozytywne zakończenie przygód baśniowych bohaterów jest dla dziecka 

bardzo ważne, ponieważ pozwala mu utrzymać wiarę w zwycięstwo dobra i przywraca 

                                                                
4 Bradshaw J., Zrozumieć rodzinę, Warszawa 1998. 
5 Wasilewska M., Kuleta M., Niewidzialne lojalności w systemie rodzinnym – rozważania wokół koncepcji 

Ivana Boszormenyi-Nagy’ego, Kraków 2010. 
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równowagę emocjonalną po wzruszeniach przeżytych w toku śledzenia okrutnych 

konfliktów i sytuacji zgoła nieetycznych, jakich w baśniach przeznaczonych pierwotnie 

dla dorosłych jest przecież wiele
6
. 

Baśń trafia również bezbłędnie w podstawowe potrzeby duchowe osobowości rozwi-

jającej się w warunkach określonej kultury. Funkcję książki w rozwijaniu osobowości 

nowoczesnego człowieka trafnie przedstawił Bogdan Suchodolski. Uważa on, że dzia-

łanie przez słowo pozostanie zawsze ważnym działaniem wychowawczym. Stanowi 

ono – dzięki książce beletrystycznej – szkołę umysłowego i uczuciowego widzenia 

świata i ludzi, stanowi ono – dzięki liryce i dramatowi szkołę przeżyć i ekspresji. Są to 

trzy ważne elementy wykształcenia człowieka7
. 

W badaniach przeprowadzonych nad wartościami baśni zauważalnymi przez dzieci 

i przez dorosłych stwierdzono też, iż: baśń ukazuje przykłady dobrego zachowania, 

uczy właściwego postępowania, zawiera wspaniałe morały, ukazuje dobro i zło, a także 

może wiele nauczyć8
. 

Cele, które osiąga bohater baśni, są z reguły bardzo wartościowe, np.: osiągnięcie 

dobra, piękna, szczęścia – w baśni ukazana jest droga do tych wartości. Droga ta nie 

jest łatwa. Bohater musi pokonać wiele przeszkód. Atrakcyjny bohater, najczęściej 

posiadający wiele pozytywnych cech, zachęca do identyfikowania się z nim. Bruno 

Bettelheim stwierdza: Dziecko nie zadaje sobie pytania czy chce być dobre, ale pytanie, 

do kogo chce się upodobnić. I rozstrzyga je, dokonując bez zastrzeżeń projekcji własnej 

osoby na osobę bohatera baśniowego. Jeśli postać ta jest dobra, dziecko również chce 

być dobre9
. W taki oto sposób baśń pomaga dziecku w kształtowaniu obrazu własnej 

osoby. 

Atrakcyjność baśni przejawia się także w tym, iż w baśni dzieci odnajdują reali-

zację własnych pragnień i dążeń, których w rzeczywistości zrealizować nie mogą. 

Dziecku odpowiada również stosowana w baśni zasada kontrastu. Wszystko zarysowane 

jest ostrymi, mocno odbijającymi się liniami. Postacie występujące w baśni są albo 

piękne i dobre, albo złe i brzydkie. Taki schemat również odpowiada dziecku, ponie-

waż jego kryteria estetyczne pokrywają się, co odpowiada jego psychice. 

Stefan Szuman zwrócił uwagę na to, że dziecko słuchając bajki uczy się ujmować 

myślowo i wyobrażeniowo całości zdarzeń życiowych, zdawać sobie sprawę z ich 

przebiegu, wiązać poszczególne fakty i podporządkowywać je myśli przewodniej10
. 

Dziecko poznaje w bajce początkowo bardzo pierwotne typy: typ istot dobrych 

i złych, przydatnych i szkodliwych, odważnych i tchórzliwych, pilnych i leniwych, bo-

gatych i biednych. Stopniowo zaznajamia je też bajka z typami coraz to bardziej złożo-

nymi, stawia przed jego wyobraźnią ideały bohaterów, zyskuje sympatię dziecka dla 

czynów odważnych i moralnych, przygotowuje je do wytworzenia własnych ideałów 

nadających później, w okresie młodzieńczym, zasadniczy kierunek jego dążeniom. 

                                                                
6 Wortman S., Od starożytnego mitu do czarodziejskiej baśni, [w:] Baśń w literaturze i w życiu dziecka. Co 

i jak opowiadać?, Warszawa 1958. 
7 Suchodolski B., Aktualne zagadnienia oświaty i wychowania, Warszawa 1959. 
8 Kowolik P., Wpływ bajki i baśni na dzieci w edukacji wczesnoszkolnej: szkic teoretyczny, Nauczyciel 

i Szkoła, 3-4 (24-25), 2004. 
9 Bettelheim B., Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, przeł. Danek D., W.A.B., 

Warszawa 1997, s. 23. 
10 Temże s. 49. 
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Afektywne działanie bajki na psychikę dziecka jest tak silne dlatego, że dziecko prze-

żywa początkowo bajkę jako rzeczywistość afektywną. Podział rzeczywistości na 

fikcyjną i realną odbywa się dopiero później. Bajka, tak jak marzenia na jawie i zabawa, 

spełnia życzenia dziecka za pełniejszym, bujniejszym i rozleglejszym życiem11
. 

4. Porzucenie i niedostatek – obraz rodziny w baśni „Jaś i Małgosia” 

Baśń ta, spisana przez braci Grimm, może być odczytywana jako opowieść o sile 

wspierającego się rodzeństwa, a także o tym, że sytuacja – na pozór beznadziejna – 

posiada zwykle jakieś rozwiązanie. Jednak ta zaradność Jasia i Małgosi ma podstawy, 

które z psychologicznego punktu widzenia należy uznać za niepokojące – dzieci te do-

świadczyły przemocy i groźby śmierci ze strony najbliższej im osoby – własnego ojca, 

który po śmierci żony (matki dzieci, będących głównymi bohaterami opowieści) zaan-

gażował się w związek z inną kobietą. Jest to zatem obraz rodziny zrekonstruowanej, 

która zaczyna kształtować się po owdowieniu mężczyzny będącego ojcem chłopca 

i dziewczynki. 

Z pierwszych zdań opowieści czytelnik dowiaduje się, że ojciec Jasia i Małgosi był 

bardzo biedny i dlatego zostawił dzieci w lesie. Uczynił to za namową złej macochy. 

Warto podkreślić, że pierwotnie – w wydaniu baśni z 1812 roku – postać macochy nie 

występowała w „Jasiu i Małgosi” – okrutną kobietą, namawiającą ojca dzieci do 

porzucenia ich na pewną śmierć była rodzona matka. Jak zauważa Marina Werner, 

zastąpienie postaci matki macochą stanowiło (i stanowi w wielu innych utworach) spo-

sób na zachowanie idealnego obrazu matki. Bruno Bettelheim z kolei pisał, że zamiana 

matki w macochę pozwala w łatwiejszy sposób radzić sobie odbiorcy ze złością na 

własną matkę, której – według zasad obowiązujących w kulturze – nie wolno jest 

krytykować
12

. Uwagę zwraca także niesamodzielność ojca dzieci. Przejawiał on cechy 

osobowości zależnej, do których należą pasywność, pozbawienie się sprawczości oraz 

tendencja do częstego ulegania autorytetom
13

. Ojciec nie stanowił zatem dla dzieci 

wzorca, z którym mogłyby się one identyfikować.  
Dzieci w omawianej baśni są wyraźnie parentyfikowane. Jak pisała Katarzyna 

Schier, przejmują rolę dorosłych w utrzymywaniu rodziny
14

, czego przykładem jest 
przyniesienie do domu klejnotów zabranych z chatki pokonanej przez siebie czarownicy. 
Nie można również pominąć faktu, że na skutek zaniedbania dorosłych dzieci narażone 
są na traumę – dopuszczają się zabójstwa złej wiedźmy poprzez spalenie jej w piecu, 
co jest śmiercią wyjątkowo bolesną. Można zatem przypuszczać, że u Jasia i Małgosi 
po tak traumatycznym doświadczeniu, jakim było zniewolenie, groźba śmierci, w końcu 
morderstwo, mógłby rozwinąć się zespół stresu pourazowego (PTSD). Występuje on 
u ofiar tortur lub sadyzmu, u osoby poddawanych ciągłemu fizycznemu lub seksualnemu 
znęcaniu się i stanom zagrożenia życia lub zdrowia w poczuciu bezradności

15
 – czego 

doświadczyli przecież główni bohaterowie. Widoczne jest również to, że macocha 
rywalizuje z dziećmi o zasoby – w tym przypadku materialne, takie jak chleb, jednak 
biorąc pod uwagę charakterystykę gatunku, jakim jest baśń, można fakt ten inter-
                                                                
11 Grccn H.A., Psychoanaliza w szkole, Warszawa 1928, s. 3. 
12 Bettelheim B., Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, przeł. Danek D., W.A.B., 

Warszawa 1997, s. 78. 
13 Temże, s. 91. 
14 Schier K., Dorosłe dzieci. Problematyka odwrócenia ról w rodzinie, Kraków 2011. 
15 https://www.rcpsych.ac.uk/mental-health/translations/polish/post-traumatic-stress-key-facts. 

https://www.rcpsych.ac.uk/mental-health/translations/polish/post-traumatic-stress-key-facts
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pretować również jako rywalizację o uczucia ojca. Wskazywałoby to na problem 
z granicami podsystemów w rodzinie – zgodnie z teorią psychologii systemowej, 
każdy podsystem ma w rodzinie swoją funkcję, a trwała rywalizacja między rodzicami 
a dziećmi jest oznaką dysfunkcyjności

16
. 

Z feministycznego punktu widzenia uwagę przykuwa fakt, że „ukarana” śmiercią 
zostaje macocha, a nie ojciec – gdy dzieci wracają do domu, okazuje się, że kobieta 
zmarła, a ojciec czekał na nie stęskniony. Dzieci wracają i rzucają mu się na szyję – tak 
jak w przypadku wielu rodzin, dzieci wybaczają przemoc, bo chcą zachować idealny 
obraz własnego rodzica. Macocha natomiast to femme fatale, która chciała namówić do 
złego uczynku „poczciwego” mężczyznę – i ponosi tego konsekwencję. 

Postawa ojca oraz macochy (czy matki) Jasia i Małgosi z dzisiejszej perspektywy 
wydaje się niezrozumiała – jednak Jack Zipes uważa, że podstawą powstania tej baśni 
była codzienność wiejskiej biedoty i perspektywa fizycznego głodu, która rzeczywiście 
popychała chłopów do podejmowania rozpaczliwych środków zaradczych. Baśń 
Grimmów być może korespondowała z doświadczeniem dzieci wiejskiej biedoty, które 
rzeczywiście mogły doświadczyć odrzucenia przez rodzinę. W dzisiejszym świecie z 
Jasiem i Małgosią utożsamiać mogą się te dzieci, które doświadczają odrzucenia 
emocjonalnego, ubóstwa lub słabości i bierności jednego z rodziców. 

5. Uwiedzenie chłopca przez dojrzałą kobietę – baśń „Królowa Śniegu” 

W tej znanej baśni, spisanej przez Christiana Andersena, młody chłopiec – Kaj 
zostaje porwany przez Królową Śniegu – kobietę piękną, władczą, tajemniczą i znacznie 
starszą od niego. Przypomina to rozbudowany psychologicznie obraz uwiedzenia 
chłopca przez dojrzałą kobietę, która – co jest związane z przemocą seksualną – traktuje 
go instrumentalnie

17
. Królowa nie kocha Kaja, natomiast on jest nią zafascynowany – 

odkrywanie przez niego jej mocy i surowego piękna lodowej krainy przypomina przed-
wczesne odkrywanie przez dziecko swojej seksualności. „Królowa Śniegu” to zapis 
seksualizacji

18
 chłopca, który nie jest w stanie obronić się przed jej mocą, ale jedno-

cześnie w relacji tej „nie jest sobą” – staje się agresywny i opryskliwy, co nierzadko 
ma miejsce w przypadku dzieci z doświadczeniem wykorzystania seksualnego. Kaj 
posiada w oku szkiełko, które sprawia, że traci ogląd rzeczywistości – tak jak dzieci 
z doświadczeniem wykorzystania, „zapomina”, że jest tylko chłopcem, a Królowa jest 
dorosłą kobietą, która traktuje go przedmiotowo i wyrządza mu krzywdę. 

W baśni pojawia się również motyw przemocy między rodzeństwem – Kaj dokucza 
Gerdzie, źle ją traktuje, jest opryskliwy. Ważne jest również to, że Gerda tak naprawdę 
nie jest siostrą Kaja, lecz żyją jak rodzeństwo – Gerda walczy o Kaja z Królową. Nasuwa 
to kazirodcze konotacje – kazirodztwo często ma miejsce wtedy, gdy dzieci doświad-
czyły już seksualnych traum, żyją w odosobnionej,osobnej rodzinie lub czynią to „dla 
zwyczaju”. Także w tym rozumieniu „Królowa Śniegu” byłaby zatem baśnią o przed-
wcześnie rozbudzonej dziecięcej seksualności. W baśni nie występują postaci osób 
dorosłych, którzy mogliby ochronić Kaja i Gerdę – nieobecność rodziców jest zaś 
czymś, co powszechnie występuje w rodzinach dysfunkcyjnych. Jak zauważa Susan 

                                                                
16 Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S., Psychologia zaburzeń, vol. 1, GWP, Gdańsk 2003.  
17 Imbusch P., The Concept of Violence, [w:] International Handbook of Violence Research. Red. Heitmeyer 

W., Hagan J., New York 2005, s. 14. 
18 Żyłkowska A., https://www.swps.pl/strefa-psyche/blog/16888-seksualnosc-a-seksualizacja-gdzie-lezy-

granica?dt=1620163451472. 

https://www.swps.pl/strefa-psyche/blog/16888-seksualnosc-a-seksualizacja-gdzie-lezy-granica?dt=1620163451472
https://www.swps.pl/strefa-psyche/blog/16888-seksualnosc-a-seksualizacja-gdzie-lezy-granica?dt=1620163451472
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Forward, ktoś z najbliższego otoczenia przeważnie wie o przemocy lub fakcie molesto-
wania dziecka, ale milczy dla własnych korzyści lub z powodu lęku

19
 – z Kajem oraz 

Gerdą mogą zatem utożsamiać się także te dzieci, które w obliczu traumatycznych 
wydarzeń nie mają możliwości zwrócenia się do kogoś, kto byłby w stanie im pomóc. 

Postać Królowej Śniegu może też być symbolem depresji, aleksytymii i auto-
destrukcji – Gerda pokonuje wiele trudności, by uratować swojego ukochanego. 
Wchodzi więc w rolę jego opiekunki, a nawet terapeutki, a nie siostry, która znajduje 
się przecież na podobnym etapie rozwoju. Jackie Wullschläger, autorka biografii 
Andersena, zauważa, że baśń ta opowiada o świecie, w którym nieobecni są nie tylko 
rodzice, ale także mężczyźni:  

W opowieści występuje osiem silnych postaci kobiecych i tylko jeden 
mężczyzna, ofiara, chłopiec, którego trzeba ratować. Główna męska postać tej 
opowieści odsyła do mężczyzn, którzy nagle przepadli, dali się porwać, zostali 
uwięzieni w martwym mirażu, ulegli iluzji wieczności, doskonałości i nie-
ludzkiego piękna, odwrócili się od życia, zainfekowani wirusem idei20

. 

Z drugiej strony, w ujęciu feministycznym, Gerda jest uosobieniem cech dobrej 
kobiety, kochającej i wybaczającej „zdradę”. Królowa Śniegu to natomiast niebez-
pieczna femme fatale, która traci Kaja. Ujawnia się tutaj patriarchalny dyskurs kobie-
cości, w którym kobieta może być albo postacią cnotliwą, albo mroczną uwodzicielką, 
która jednak zwykle przegrywa z naiwną dobrocią „dobrej” kobiety. 

O postaci dziewczynki w baśniach traktuje studium Pierre’a Péju. Autor podkreśla 
powszechne przeznaczenie bohaterki żeńskiej w baśniach, odmienne od tego, które 
stało się udziałem Gerdy: 

 Wszystkie najważniejsze wartości nawiązują do pierwiastka męskiego, 
zawierają go w sobie, czyniąc z chłopca modelowego bohatera. W opowieści, 
tak jak w życiu, chłopiec ma do dyspozycji drogę i punkty odniesienia, skąd 
bierze początek jego aktywność. Dziewczynka zamiast drogi ma raczej 
miejsca, w których powinna czekać bez ruchu; oczekiwanie na Uroczego 
Księcia, który ją uprowadzi, oczekiwanie na dziecko, które przyjdzie na świat, 
oczekiwanie na króla będącego na wojnie – w tym nie jest ona bohaterką. 
A jeżeli podąża własnym szlakiem, to jest to zawsze ucieczka, wyklęcie lub 
zepchnięcie na margines21

.  

Jednocześnie nie sposób zapomnieć, że działanie Gerdy – na swój sposób wyjątkowe 
dla postaci żeńskiej – jest konsekwencją przymusu. Sprawczość i przedwczesna 
dojrzałość Gerdy są wyrazem tego, że może ona liczyć tylko na siebie. W terminologii 
psychologicznej jest ona „dzieckiem bohaterem” – tym, które poprzez heroizm próbuje 
zachować całość rodziny, mimo jej dysfunkcji. Po odzyskaniu Kaja i wypadnięciu 
z jego oka szatańskiego szkiełka, które zmieniło jego ogląd rzeczywistości, „znika” 
również Gerda. Nie wiadomo nic o jej dalszych losach. Dziecko-bohater, tak jak 
w rzeczywistości rodzin dysfunkcyjnych, nie zasługuje bowiem na zainteresowanie, 
kiedy rodzinie udaje się rozwiązać problem. 

                                                                
19 Forward S., Buck C., Toksyczni Rodzice, przeł. Grażyński R., Świat Książki, Warszawa 2009. 
20 Wullschläger J., Życie bajkopisarza. Przeł. M. Ochab. Fragmenty baśni, listów i dzienników H.Ch. 

Andersena w przekładzie B. Sochańskiej, Warszawa 2005, s. 285. 
21 W: Idem: Dziewczynka w baśniowym lesie. O poetykę baśni: w odpowiedzi na interpretacje 

psychoanalityczne i formalistyczne, Przeł. Pluta M., Warszawa 2008, s. 119-165. 
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6. Związek ucieczką od dysfunkcyjnej rodziny – baśń o Kopciuszku 

„Kopciuszek”, której pierwszy znaleziony zapis pochodzi z Chin, z IX wieku przed 

naszą erą, jest jedną z najbardziej popularnych baśni na świecie
22

. Baśń rozpoczyna się 

w momencie, gdy matka Kopciuszka czuje, że zbliża się kres jej życia. Przywołuje 

więc córkę jedynaczkę, by dać jej ostatnie wskazówki, które staną się życiowym credo 

dziewczynki. Umierająca bohaterka każe córce być pobożną i dobrą. Obiecuje również 

patrzeć na nią z góry. Kopciuszek tak głęboko przejmuje się radą matki, że mimo 

późniejszej żałoby i życiowych zawirowań, wytrwale się do niej stosuje. Widać, że 

więź między matką a córką jest niezmiernie silna.  

Angela Carter – autorka feministycznego spojrzenia na baśń o Kopciuszku – 

„Popieluchy” – podkreśla właśnie relację matka-córka jako determinującą życiowe 

wybory bohaterki
23

. Kopciuszek z pewnością zaznał miłości czułej, dobrej matki. 

Autorka „Popieluchy” sugeruje wręcz, że zażyłość w tej żeńskiej parze była zbyt silna, 

a matczyna miłość zanadto zachłanna. Wszyscy badacze zgadzają się, że ptaszek, 

mieszkający na drzewie wyhodowanym przez Kopciuszka, jest ucieleśnieniem ducha 

matki, wspierającej czy też – jak w ujęciu Carter – prześladującej córkę z zaświatów. 

Według angielskiej feministki, Kopciuszek nie jest samodzielną osobą. Wykonuje 

jedynie wolę zmarłej matki. W opowiadaniu ze zbioru Czarna Wenus Popielucha sama 

nie aspirowałaby do bycia żoną królewicza. Do pójścia na bal zmusza ją animizowany 

przez turkawkę duch matki, skrzecząc i szczypiąc w uszy. Carter zaznacza, że matka 

przywołała swoją córkę jedynaczkę, a zatem Kopciuszek jest jej, niejako do niej należy. 

Również Bruno Bettelheim pisał o ogromnym znaczeniu pozytywnej więzi z matką. 

Jakość tej relacji w najwcześniejszym dzieciństwie decyduje o odpowiednim przejściu 

przez Eriksonowskie stadium – podstawowa ufność a podstawowa nieufność. W okresie 

niemowlęcym dziecko postrzega matkę jako wszechobdarzającą i nieskończenie dobrą. 

Odpowiednie przeżycie tej fazy rozwoju sprawia, że dojrzewając, młody człowiek 

podejmuje życiowe role i stawia czoła wyzwaniom z odwagą i wiarą we własne 

możliwości
24

.  

Wraz z pojawieniem się macochy i jej córek dla Kopciuszka zaczyna się czas 

udręki. Dlaczego ojciec pozwolił do tego stopnia zdegradować swoją naturalną córkę? 

Jeśli uznamy, że Kopciuszek niewiele znaczy dla ojca, czynimy go współwinnym jej 

cierpień. Stwierdzenie, że jest on zmanipulowany przez drugą żonę, stawia go zaś na 

podobnej pozycji co Kopciuszka – w roli ofiary macochy. 

Relacja Kopciuszka z ojcem jest istotnym wątkiem baśni, szczególnie widocznym 

wówczas, gdy ojciec pyta, co przywieźć dziewczętom z jarmarku. Córki macochy 

życzą sobie pereł i drogich kamieni, Kopciuszek natomiast prosi o pierwszą gałązkę, 

która trąci kapelusz ojca, gdy ten będzie powracał. Jadwiga Wais widzi w prośbie 

Kopciuszka próbę przeciągnięcia ojca na jej stronę. Badaczka uważa, że spełnienie 

prośby córki stawia ojca już nie tylko w roli tego, kto wprowadził do domu inne osoby 

                                                                
22 Kopciuszek, [w:] Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, (red.) Tylicka B., Leszczyński G., Wrocław 

2002, s. 192. 
23 Carter A., Popielucha, czyli duch matki, [w:] eadem, Czarna Wenus. Opowiadania, przeł. Ambros A., 

Warszawa 2000, s. 355. 
24 Bettelheim B., Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, przeł. Danek D., Warszawa 

2010, wydanie III wg wydania II, s. 399-400. 
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wrogie dziewczynce, ale czyni go pośrednikiem między ukrytym życiem w popiele 

a jawnym i samodzielnym jako dojrzałej kobiety
25

. 

Bettelheim postrzega tę prośbę jako próbę nawiązania pozytywnej więzi z ojcem. 

Dla małego dziecka osoby rodziców są wszechpotężne, a skoro bohaterka ma zapanować 

nad własnym losem, potęga ojca musi ulec pomniejszeniu, czego symbolem jest zrzu-

cenie kapelusza przez gałązkę, która po zasadzeniu przez córkę staje się wspaniałym 

drzewem spełniającym życzenia. Kopciuszek rozluźnia więź z ojcem, aby w swoim 

sercu „zrobić miejsce” dla królewicza. Powraca do więzi z matką – pierwotną matką 

z najwcześniejszego dzieciństwa, jako że leszczynowa różdżka może symbolizować 

żeńskie atrybuty – płodność, macierzyństwo
26

. 

Ojciec ożenił się powtórnie po śmierci matki Kopciuszka. Dlaczego macocha jest 

aż tak okrutna dla pasierbicy? Nawet jeśliby brać pod uwagę wszelkie psychologiczne 

uwarunkowania jej niechęci, trudno w pełni to wytłumaczyć, zwłaszcza że Kopciuszek 

jest posłusznym i pracowitym, można powiedzieć grzecznym dzieckiem. Bettelheim, 

a za nim wielu innych badaczy twierdzi, że macocha to aspekt matki – ta jej strona, 

którą dziecko uważa za złą. Na pewnym etapie życia rodzice zaczynają stawiać wyma-

gania. Dziecko nie rozumie, dlaczego matka, dotychczas czuła i wspaniała, nagle traktuje 

je tak bezwzględnie. Baśnie umożliwiają zachodzące w sferze nieświadomości rozszcze-

pienie matki na dwie osoby. Pomaga to bez uszczerbku dla relacji przeżywać cierpienie 

spowodowane zachowaniem matki, frustrację i gniew odczuwany w stosunku do niej 

oraz ocala obraz dobrej mamy. Bettelheim następująco opisuje to zjawisko: 

Gdyby bohaterka nie została zmuszona do tego, aby być „Kopciuszkiem”, nie 

połączyłaby się także z królewiczem. […] Baśń poucza, że możemy […] 

osiągnąć pełnię samourzeczywistnienia, jeżeli najpierw mamy rodziców 

zaspokajających we właściwy sposób nasze wczesnodziecięce potrzeby, […] 

a potem, w późniejszym okresie – „złych” rodziców [„macochę” i „ojczyma”]. 

[…] Gdyby dobra matka nie przeobraziła się na pewien czas w złą macochę, 

dziecko nie miałoby dostatecznie silnej motywacji, aby oddzielić się od niej 

i zacząć rozwijać własną osobowość. […] „Ukazują to dowodnie postacie 

przyrodnich sióstr, dla których macocha Kopciuszka pozostaje w opowieści 

przez cały czas dobrą matką i które niczego nie osiągają27
. 

Zdaniem Jadwigi Wais, leszczyna, która wyrosła z gałązki podarowanej Kopciusz-

kowi przez ojca, jednoczy obydwa aspekty matki. Leszczynowa różdżka symbolizuje 

płodność i trudno ją złamać, a zatem ukazuje przymioty, w jakie wyposażyły bohaterkę 

dobra matka i macocha
28

.  

Żadna baśń nie może istnieć bez złych postaci, które na wszelkie sposoby szkodzą 

pozytywnemu bohaterowi. Psychoanaliza stworzyła pojęcie cienia, tzn. ciemnej strony 

każdego człowieka. Nurt psychoanalityczny w badaniach baśni uznaje siostry za taki 

właśnie cień. Te dziewczyny są leniwe, egoistyczne, buńczuczne, posiadają zatem cechy 

społecznie niepożądane. Jedną z funkcji baśni jest scalanie osobowości. Skoro każdy 

                                                                
25 Wais J., Ścieżki baśni, Warszawa 2006, s. 136. 
26 Bettelheim B., Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, przeł. Danek D., Warszawa 

2010, wydanie III wg wydania II, s. 397-398. 
27 Temże, s. 116. 
28 Wais J., Ścieżki baśni, Warszawa 2006, s. 138. 
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nosi w sobie takie siostry, baśń może zainspirować do uporania się z nimi – oswojenia, 

zwalczenia, pogodzenia się z tym, że istnieją – według uznania i osobistej wizji życia 

każdego z nas. 

Powstały teorie postrzegające wszystkich bohaterów baśni o Kopciuszku jako repre-

zentację różnych aspektów tej samej osoby, które trzeba poznać i odpowiednio z nimi 

postępować. Tak jak siostry mogą ukazywać część osobowości Kopciuszka, królewicz 

może być jej animusem, czyli męską cząstką kobiety. Personifikuje jej cechy stereo-

typowo uznawane za męskie. By zyskać dojrzałość, kobieta musi zintegrować swoją 

osobowość – nauczyć się korzystać z zasobów, jakimi są męskie cechy jej charakteru 

i zespolić się z cieniem reprezentowanym przez siostry
29

. 

Życie Kopciuszka upływa na pracy, modlitwie i znoszeniu upokorzeń ze strony 

sióstr. Niepostrzeżenie dla własnej rodziny i czytelników bohaterka staje się młodą ko-

bietą. Nikt tego nie zauważa, ponieważ jest brudna i nędznie ubrana. 

Macocha być może zamyka Kopciuszka w domu z powodu zazdrości o jej młodość, 

płodność, kobiecość. Widać tu konflikt kobiet w dwóch okresach życia – jedna jest 

dojrzała, przekwitająca, być może w okresie menopauzy – druga dojrzewająca, rozkwi-

tająca, młoda, piękna i płodna. Zazdrość Macochy o Kopciuszka mogła spowodować 

odizolowanie tej drugiej od świata, zgnębienie, sprowadzenie do roli służącej, a nawet 

dehumanizację – w końcu Kopciuszkowi zostaje odebrane nawet imię.  

W roli, jaką pełni Kopciuszek w domu zarządzanym przez macochę, można dopa-

trywać się również cech typowych dla zazwyczaj środkowego dziecka w rodzinach 

dysfunkcyjnych, które staje się kozłem ofiarnym w rodzinie.  

Inne wątki psychologiczne poruszone w baśni to: 

 Nieprzepracowana żałoba po matce. Zarówno Kopciuszek, jak i jej ojciec 

doświadczają tej żałoby, ale każde przeżywa to w inny sposób. Zwraca uwagę 

brak wzajemnego wspierania się i solidarności w tej trudnej życiowej sytuacji przez 

ojca i córkę. Dziewczynka, oprócz ogromnej tęsknoty za matką, prawdopodobnie 

przeżywa też osamotnienie oraz złość na ojca z powodu jego braku wsparcia, 

zainteresowania i opieki. 

 Nieobecny ojciec w życiu Kopciuszka: jego nieobecność prowadzi do tego, że 

dziewczynki nie ma kto obronić przed poniżaniem i wykorzystywaniem przez 

macochę i jej córki, ale też być może do cierpienia, poczucia porzucenia, osiero-

cenia i całego szeregu problemów psychicznych i społecznych, które towarzyszą 

życiu wielu osób wychowujących się bez ojca lub z ojcem wycofanym, nie-

obecnym. 

 Kopciuszek jest samotna, jej jedyni przyjaciele i towarzysze to zwierzęta. Istnieje 

prawdopodobieństwo, iż być może jest pogrążona w psychozie lub depresji 

psychotycznej, a dalsze magiczne wydarzenia bajki miały miejsce tylko w jej 

głowie – były wytworem zaburzonego umysłu, a więc urojeniami. 

 Uwidacznia się tu trójkąt dramatyczny Karpmana: ofiara – którą jest Kopciuszek; 

sprawca przemocy – macocha i jej córki; oraz świadek – ojciec, który biernie 

przygląda się krzywdzie, jakiej doświadcza jego rodzona córka. 

                                                                
29 Cichocka K., Miller T., Kopciuszek – Pantofelek w rozmiarze 42, [w:] Bajki rozebrane. Jak odnaleźć się 

w swojej baśni, wydanie 2 poprawione, Łódź 2009, s. 22. 
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 Baśń o Kopciuszku to również historia typowej rodziny patchworkowej i przykład 
tego, jak może wyglądać niepowodzenie w zakresie próby zrekonstruowania 
rodziny. 

 Wątpliwości co do relacji matki i ojca Kopciuszka – umierająca matka nie żegna 
się z ojcem, lecz tylko z Kopciuszkiem. Zachowanie to może sugerować, że relacja 
rodziców dziewczynki nie była zbyt bliska, być może nie darzyli się miłością, ani 
nawet zwykłą zażyłością czy przyzwyczajeniem. 

 Umierająca matka nie wspomniała o ojcu, żegnając się z córką, tak jakby przy-
gotowywała ją na samotność, a nie na to, że ojciec o nią zadba. Wiele to mówi 
o relacji rodziców dziewczynki, ale też o tym, jaką osobą był jej ojciec – nieza-
angażowaną, zdystansowaną, być może nieporadną lub nieodpowiedzialną. 

 Oczywiście najbardziej widocznym wątkiem dysfunkcyjnym w omawianej baśni 
jest przemoc psychiczna, fizyczna, materialna i dehumanizacja Kopciuszka przez 
macochę i jej córki – oprócz izolowania dziewczynki od świata i ludzi, zmuszania 
do ciężkiej fizycznej pracy i poniżania, zostało odebrane jej nawet oryginalne 
imię, które w baśni nie było wymienione ani razu. 

7. Wnioski 

Zarówno u Grimmów, jak i u Andersena baśnie często są zbudowane wokół pro-
blemów bohaterów, które są tak naprawdę problemami rodzinnymi. Bohaterowie do-
świadczają samotności, odrzucenia, a nawet – groźby śmierci, przez co dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych mogą się identyfikować z postaciami baśniowymi. Pojawia się tutaj 
motyw niezaradnego ojca, kobiety wykorzystującej nieletniego oraz „toksyczna” 
matka, która jednak nazwana została macochą. Dzieci zmuszane są do przedwczesnego 
dojrzewania i odpowiedzialności za obszary życia, które w zdrowych rodzinach spoczy-
wają na barkach osób dorosłych. Niektóre heroiczne zachowania bohaterów można 
rozumieć jako sposoby radzenia sobie („coping”) z trudnymi sytuacjami w rodzinie. 
Dysfunkcje te nie są przez autorów nazywane wprost – zapewne między innymi ze 
względu na metaforyczność, jaka jest wpisana w ten gatunek literacki. Baśnie często 
ukazują dziecku możliwość odseparowania się od dysfunkcyjnej rodziny, przezwycię-
żenia swoich trudności. Dzieje się to często dzięki wsparciu innych – tak jak na 
przykład w „Jasiu i Małgosi”. Czasem sposoby są adaptacyjne, a czasem dysfunkcyjne – 
jak na przykład w „Kopciuszku”, w której to opowieści bohaterka eskapistycznie traktuje 
związek ze szlachetnie urodzonym mężczyzną i ucieka w małżeństwo od przemocy 
w domu rodzinnym. Wszystkie te baśnie dają jednak dziecku nadzieję na zmianę 
swojego losu. 
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Obrazy dysfunkcji rodzinnych w wybranych baśniach braci Grimm 

oraz Andersena 

Streszczenie  
Mianem dysfunkcji rodzinnych współczesna psychologia i psychoterapia określa ograniczanie przez rodzinę 
wypełniania swoich działań opiekuńczo-wychowawczych i socjalizacyjnych (H. Cudak, 2011). Jedno-
cześnie bajki i baśnie, choć pozornie przedstawiają idealistyczny, odległy od realnego obraz świata, 
nierzadko przedstawiają protagonistów, którzy zmagają się z poważnymi trudnościami w swoim życiu 
rodzinnym. Czasami baśniowi bohaterowie pochodzą wręcz z systemów rodzinnych, w których członkowie 
wchodzą w role, które psychologia przypisuje rodzinom alkoholowym czy przemocowym – na przykład 
dziecko-kozioł ofiarny, dziecko we mgle lub dziecko-bohater. W baśniach Grimmów oraz Andersena 
obecne są także wątki rywalizacji między rodzeństwem, przemocy wobec dzieci i porzucenia, a także 
występują postacie o wyraźnie zarysowanych cechach zaburzeń osobowości. Niektóre z baśni ukazują – 
w sposób symboliczny – sposoby adaptacyjnego dążenia do rozwiązania rodzinnych trudności, inne – 
ukazują zachowania dysfunkcyjne jako te, za które możliwe jest otrzymanie nagrody. Co ważne, ponieważ 
dzieci mają tendencję do uczenia się przez modelowanie i naśladownictwo oraz utożsamiają się z baśnio-
wymi bohaterami, w wystąpieniu obecna jest refleksja o tym, w jaki sposób przejęcie określonych cech czy 
zachowań może wpłynąć na dalsze życie dziecka, które się z określoną baśnią zapoznaje. W analizie baśni 
wykorzystano klucz psychoanalityczny oraz posłużono się elementami teorii systemowej rodziny, a także 
podjęto refleksję na temat warstwy językowej utworów – zwłaszcza w kontekście wartościowania. 
Słowa kluczowe: baśnie, Bracia Grimm, Andersen, psychologia, dysfunkcje 
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Towarzyski szlif baśni „Jaś i Małgosia”  

na podstawie scenicznej realizacji  

Teatru im. Hansa Christiana Andersena w Lublinie 

Od lat toczy się dyskusja na temat tuszowania okrucieństwa w bajkach i baśniach 

dla dzieci. Czy baśnie powinny pojawiać się tylko w dobrym tonie, a jeśli tak to, 

w jakim i gdzie jest granica? Kto wyznacza tę granicę? I czy wiek może być wyznacz-

nikiem? Zdania są podzielone, a jednoznaczna odpowiedz nie istnieje. Pedagodzy 

i badacze literatury próbują ustalić zatem jakiś kompromis. Pierwsi są za tym, żeby 

ugrzeczniać i dokonywać towarzyskiego szlifu baśni, drudzy stawiają pytanie: czy to 

byłoby wciąż to samo, gdyby wilk nie pożarł Czerwonego Kapturka, ołowiany żołnie-

rzyk nie stopił się w ogniu, a syrenka nie czuła przeszywającego bólu przy każdym 

kroku?
2
 Pytania te nie pozostają bez odpowiedzi. Twórcy spektakli teatralnych podej-

mują ciągłą próbę sprawdzenia i odnalezienia tej cienkiej granicy między treścią 

a sceniczną realizacją baśni i bajek. 

Rozpoczynając dyskusję na temat okrucieństwa i zła w spektaklach dla dzieci warto 

na początku przypomnieć kilka istotnych kwestii z zakresu teorii wychowania estetycz-

nego, które jest obecne w pedagogice już od najdawniejszych czasów. Odbierana jako 

ogół działań przygotowujących do odbioru sztuki i piękna jest jedną z najstarszych 

kwestii poruszanych w pedagogice i stanowi wyjątkowo kontrowersyjną dziedzinę 

w tym zakresie. Jako osobna gałąź uformowała się ona dopiero na przełomie XVIII 

i XIX wieku. Dyskusje wzbudzają przede wszystkim zbieżne koncepcje piękna, które 

nie pozwalają ustalić jasno określonych zasad kierowania procesem kształtowania 

estetycznego. Rozpoczęto również dyskusje na temat tego, jakie dziedziny sztuki i do 

jakich odbiorców powinny być kierowane oraz jakie mogą pełnić funkcje w wychowaniu 

młodego człowieka. Wyszczególniono następujące: 

 poznawczą – sztuka jako źródło wiedzy o człowieku, o innych epokach, kulturze, 

wydarzeniach historycznych; 

 ludyczną – kontakt ze sztuką jako rekreacja, sposób na spędzanie wolnego czasu 

i forma rozrywki; 

 kompensacyjną – sztuka kompensuje pewne braki, daje wyobrażenie „czegoś”, 

czego człowiek nie doświadczył w realnym świecie; 

 katarystyczną – od słowa katharsis, czyli funkcja oczyszczająca ze złych emocji; 

obcując ze sztuką człowiek oczyszcza się z negatywnych odczuć; 

 społeczno-kulturową – umożliwia zachowanie tożsamości kulturowej lub naro-

dowej poprzez uczestnictwo lub tworzenie sztuki o takiej tematyce. 

Polsce problem wychowania estetycznego podjęto na początku XX wieku. Pierwsza 

polska książka poruszająca tę kwestię została wydana w 1903 roku – „O wychowaniu 

                                                                
1 Katedra Dramatu i Teatru, Instytut Literaturoznawstwa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 

Nr ORCID 0000-0003-0385-8670. 
2 https://kurierlubelski.pl/teatr-andersena-premiera-jasia-i-malgosi/ar/320091 [dostęp dnia: 25.05.2021]. 

https://kurierlubelski.pl/teatr-andersena-premiera-jasia-i-malgosi/ar/320091
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estetycznym”. Autorka Janina Mortkowicz (pisarka i tłumaczka utworów dla dzieci 

i młodzieży) skupia się na istocie kształcenia estetycznego i postuluje wprowadzenie 

do szkół przedmiotu, który by się tym zajmował. Kolejnym badaczem poruszającym 

ten problem na gruncie polskim był Stefan Szuman – lekarz i psycholog. Powołując się 

na „prawdę estetyczną” poddawał refleksji pogłębianie osobowości poprzez kontakty 

ze sztuką. Koncentrując uwagę na teorii wychowania artystycznego i związanych z nim 

możliwości percepcyjnych człowieka warto przywołać główne założenia i pozytywne 

aspekty „używania” sztuki jako narzędzia dydaktycznego w szczególności wśród naj-

młodszych odbiorców. Według Ireny Wojnar
3
 sztuka inspiruje postawę niezgody na 

zło świata, konieczności poszukiwania własnej prawdy moralnej, pogłębia samowiedzę 

człowieka przez ukazywanie złożoności ludzkich losów. Wychowanie estetyczne 

obejmuje refleksję o sztuce i refleksję o człowieku, stanowi skromną próbę uzasadnienia 

sensu treści kształcenia i samokształcenia istoty ludzkiej, dzięki bogactwu wartości 

zawartych w różnych dziełach czy wytworach artystycznych, pobudzających doznania 

estetyczne, a także dzięki różnym rodzajom indywidualnej, swobodnej aktywności twór-

czej ludzi nie będących artystami’4
. Jakie korzyści płyną z wychowania estetycznego 

i co można dzięki niemu osiągnąć? Rola sztuki w wychowaniu zdaje się być nieoce-

niona, a użyta w odpowiedni sposób potrafi ukierunkować odbiorcę we właściwą mu 

stronę. Sztuka zatem zarysowuje się jako zasługujący na uwagę instrument kształcenia 

człowieka, nie tylko w zakresie jego kultury estetycznej, lecz i we wszystkich innych 

zakresach przeżyć i działań5
. Celem wychowania estetycznego jest wykształcenie 

postawy twórczej, rozwijanie zdolności percepcyjnych, kształtowanie postawy emocjo-

nalnej i pobudzanie aktywności twórczej. Teoria wychowania estetycznego stawia 

konkretne cele i daje możliwości „używania” sztuki jako narzędzia dydaktycznego. 

Pojawia się natomiast pytanie, jakich konkretnych sztuk należy użyć i w jaki sposób 

osiągnąć wyznaczone cele? Badacze wyszczególniają kilka form, takich jak plastyka, 

muzyka, film, literatura czy teatr. Bez wątpienia sztuka teatralna jest tą, która najbardziej 

wpływa na odbiorcę. Pobudza u widza (nie tylko młodego) wszystkie zmysły – wzrok, 

słuch, zapach czy dotyk. Przedstawienia dla dzieci i młodzieży najczęściej realizowane 

są na podstawie baśni lub bajek, co umożliwia mnogość interpretacji i rozwiązań 

dydaktycznych, które z lepszym lub gorszym skutkiem mogą wpłynąć na zamierzony 

cel dydaktyczny. Problematyką podjętą w tej pracy stanie się kwestia interpretacji 

i nadinterpretacji baśni „Jaś i Małgosia” oraz ukazania zła i pokus w nieco innym 

świetle niż powszechnie znane. Na tle przedstawionej problematyki podjęta zostanie 

próba streszczenia dyskusji, jaką przywołany spektakl wywołał oraz wykazane zostanie 

jak oryginalnym pomysłem stała się lubelska wizja wszystkim znanej baśni o Jasiu 

i Małgosi. 

Choć od premiery „Jasia i Małgosi” w Teatrze im. Hansa Christiana Andersena 

w Lublinie minęło już trochę czasu dalej jest przedmiotem dyskusji i rozmów w sprawie 

„detabuizacji” sztuki i literatury dla najmłodszych. Za reżyserię odpowiedzialny jest 

Zbigniew Lisowski
6
 w asyście jednej z aktorek Wioletty Tomicy. Po raz pierwszy 

                                                                
3 Irena Wojnar – profesor pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim, autorka książki „Teoria wychowania 

estetycznego”, w której rozważa koncepcje wychowania estetycznego w polskiej edukacji. 
4 Wojnar I., Teoria wychowania estetycznego, Warszawa 1995, s. 10. 
5 J.w, s. 11. 
6 Zbigniew Lisowski – reżyser sztuk teatralnych, dyrektor Teatru Baj Pomorski. 
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sztuka została wystawiona 15 października 2010 roku, wywołując mieszane uczucia 

u odbiorców. W recenzjach z tamtego czasu czytamy, że jest to opowieść o grzechu, 

który wszyscy znamy, bo jest bardzo atrakcyjny7
. Baśń braci Grimm została uwspół-

cześniona, a na obrotowej scenie widzowie mogli dostrzec elementy nawiązujące do 

dzisiejszych zagrożeń i pokus, jakie czyhają na młodego widza w codziennym życiu. 

W roli Baby Jagi wystąpiła Wioletta Tomica w aktorskiej kreacji, która w żadnym 

wypadku nie przypomina starej czarownicy z oryginalnej wersji. Piękna, dobrze ubrana 

i młoda kusi widzów i głównego bohatera do grzechu.  

 

Rysunek 1. Na zdjęciu Wioletta Tomica jako Baba Jaga.  

Zdjęcie pochodzi z archiwum Teatru im. Hansa Christiana Andersena 

Scenografią zajął się Paweł Hubicka, tworząc wielopłaszczyznową scenę – akcja 

rozpoczyna się już w foyer, gdzie jeden z bohaterów (Baśniopisarz – w tej roli 

Bogusław Byrski) zaprasza do swojego domu na niezwykłą opowieść o tym, czym są 

bajki i po co istnieją. Muzyką zajął się Piotr Klimek, a podczas przedstawienia widzowie 

mogli usłyszeć mocne, ostre brzmienia ze słowami piosenek napisanymi przez Woj-

ciecha Szelachowskiego. W rolach drugoplanowych wystąpili: Bożena Dragun, Roma 

Drozdówna, Urszula Pietrzak, Maria Wąsiel, Bartosz Siwek. Aktorzy wchodzą z wi-

dzami w interakcję, zadając liczne pytania i prowadząc dyskusję. W rolach głównych 

Dominika Mrozowska (Małgosia) i Mateusz Kaliński (Jaś), którzy posiadają również 

swoje lalkowe odpowiedniki. Lubelski spektakl to prawdziwy majstersztyk pod wzglę-

dem merytorycznym i technicznym. Kilka płaszczyzn znaczeniowych, kilku adresatów, 

kilka miejsc akcji i reżyser, który połączył różne konwencje teatralne, grę lalkami 

i żywym planem8
. Według niektórych jest to moralitet, gdyż opowiada o starciu dobra 

ze złem9
. Łączy w sobie elementy kabaretowe i bajkowe. Autor przedsięwzięcia 

próbuje pokazać jak cienka jest granica między spektaklem dla dzieci i dla dorosłych, 

                                                                
7 https://lublin.wyborcza.pl/lublin/1,35637,8524826,_Jas_i_Malgosia__w_Teatrze_Andersena__Atrakcyjny_ 

grzech.html [dostęp dnia: 25.05.2021]. 
8 http://www.encyklopediateatru.pl/artykuly/104121/atrakcyjny-grzech [dostęp z dnia: 20.05.2021]. 
9 http://www.encyklopediateatru.pl/artykuly/103447/lublin-jas-i-malgosia-w-teatrze-andersena [dostęp z dnia: 

20.05.2021]. 

http://www.encyklopediateatru.pl/artykuly/104121/atrakcyjny-grzech
http://www.encyklopediateatru.pl/artykuly/103447/lublin-jas-i-malgosia-w-teatrze-andersena
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a dyrektor
10

 Teatru ,,Andersena’’ z tamtego czasu mówi, że człowiek widzi to, co sobie 

wyobrazi11
. 

Od pierwszych scen lubelska wersja „Jasia i Małgosi” nie trzyma się ściśle 

oryginału. Akcja rozpoczyna się już po wejściu do budynku teatru, gdzie widzów wita 

jeden z bohaterów – Baśniopisarz. To on wywołuje dyskusję dotyczącą sensu istnienia 

bajek. Czym są i po co istnieją? Takie pytania padają od pierwszych chwil przed-

stawienia. Działania te nie są bezcelowe, ponieważ mają za zadanie wprowadzić widza 

w refleksję na temat bajek, dzieciństwa i dorosłości. Bez tego pełne zrozumienia prze-

słania baśni nie byłoby możliwe. Poruszane kwestie mają na celu wprowadzenie 

odbiorców do rozważań o dorosłości i odpowiedzialności za swoje czyny. Prowadząc 

dyskusję z widownią wprowadzony zostaje temat wyobraźni i jej mocy. Postać pisarza 

wykreowana została na podstawie stereotypowego wyobrażenia takiej postaci, ubrany 

jest elegancko i z klasą. W jego domu jest pełno książek, bujany fotel, w którym można 

zapomnieć się w lekturze i pełno portretów. Po takim wprowadzeniu widzowie zostają 

przeniesieni w świat bajki – Jesteśmy w bajce! – zacznie krzyczeć Baśniopisarz.  

 

Rysunek 2. Na zdjęciu Bogusław Byrski jako Baśniopisarz,  

zdjęcie pochodzi z archwium Teatru im. Hansa Christiana Andersena 

Pierwsza część dobrze znanej wszystkim baśni braci Grimm „Jaś i Małgosia” przed-

stawiona zostanie z pomocą lalek. W kwadratowym ekranie ukazana zostanie szczę-

śliwa, ale uboga rodzina jak w pierwowzorze baśni. Dopiero w kolejnych scenach 

pojawią się główni bohaterowie w ludzkiej odsłonie. Postaci te przypominają swoje 

baśniowe wzorce. Małgosia – w skromnej, delikatnej, ciemnozielonej sukni z warko-

czem na głowie zdaje się też odzwierciedlać cechy charakteru bohaterki wykreowanej 

przez braci Grimm – skromnej prostej i bojaźliwej dziewczynki. Postać Jasia mówi 

nam niewiele więcej niż wiemy z utrwalonej w kulturze baśni, nie różni się od 

pierwowzoru i wyobrażeń tego chłopca. Główną bohaterką spektaklu staje się postać 

                                                                
10 Arkadiusz Klucznik – dyrektor Teatru im. Hansa Christiana Andersena w latach 2007-2016. 
11 https://e-teatr.pl/lublin-jas-i-malgosia-u-andersena-a102160 [dostęp z dnia 25.05.2021]. 

https://e-teatr.pl/lublin-jas-i-malgosia-u-andersena-a102160
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grana przez Wiolettę Tomicę, wykreowana na „femme fatale”, ubrana na czarno 

atrakcyjna blondynka. Na nogach ma długie kozaki za kolano, a na szyi zawieszone 

czerwone boa. Kusi widownię pięknym głosem i słodkościami, które rozrzuca po pub-

liczności. Tak właśnie zostaje przedstawiona Baba Jaga. I choć początkowo trudno się 

domyślić kim jest to już po pierwszych scenach z jej udziałem dorośli odbiorcy dema-

skują kim jest owa kobieta. Sprawa ma się nieco inaczej z dziećmi, którym podoba się 

Pani rzucająca ze sceny cukierkami. Stają po jej stronie i łatwo dają się namówić do 

bitwy na papierki po zjedzonych słodkościach. Ponadto Baba Jaga nie jest sama, 

towarzyszą jej kobiety „wampy” w koronkowych strojach i skórzanych butach. Ma 

swoich wyznawców i pomocników, którzy pomogą jej osiągnąć zamierzony cel. 

Wszyscy towarzysze wiedźmy są atrakcyjni i radośni, pięknie śpiewają i tańczą, tworząc 

zgraną wesołą grupę. Nikt z obecnych na scenie nie wygląda na nieszczęśliwego. 

Próżno szukać można brzydkiej wiedźmy czy wychudzonych dzieci w klatkach. Baba 

Jaga i jej „przyjaciele” są młodzi, piękni i uśmiechnięci. Ubrani w skórzane płaszcze, 

kapelusze, peruki i okulary przeciwsłoneczne mogą budzić dwojakie skojarzenia 

u dorosłej części widowni. Gdyby tego było mało scenografia razi czerwonością i ostrym 

światłem, muzyka gra głośno, a wszyscy w towarzystwie Baby Jagi bawią się świetnie. 

Nic więc dziwnego, że pokusie ulega główny bohater, który przez swoją słabość staje 

się dorosłym mężczyzną uwikłanym w codzienne życie. Zostawia swoją siostrzyczkę 

Małgosię i daje się opętać sidłom Baby Jagi i jej sprzymierzeńcom. W momencie, 

kiedy chłopiec orientuje się, w jakim jest położeniu jest już za późno i nie ma odwrotu. 

Staje się on kolejnym sługą złej czarownicy. Historia ta jest nie tylko przekazaniem 

informacji o czyhających na nas zagrożeniach, ale także o tym, że zło nie zawsze 

przybiera brzydką i odrażającą postać. Często ukryte jest pod czymś, co kuszące  

i w pierwszym kontakcie dobre. Ponadto, częstowanie cukierkami można odnieść do 

sytuacji, o których często rozmawia się z dziećmi, tłumacząc im, że nie można przyjmo-

wać żadnych prezentów od nieznajomych, a tym bardziej nie cukierków, które mogą 

okazać się zatrute. Kolejnym (może nieco na wyrost) skojarzeniem mogą być substancje 

niedozwolone, które swym kształtem przypominają przecież małe cukiereczki. To 

przesłanie można skierować do nastoletniej części publiczności, dając do zrozumienia, 

że nie zawsze ślepe podążanie za grupą wychodzi nam na dobre. W spektaklu po zje-

dzeniu podejrzanych cukierków Jasi ląduje uwięziony w klatce, która może symbo-

lizować sidła uzależnienia. Takich odniesień i skojarzeń jest dużo więcej. Wszystko 

zależy od wieku i doświadczeń odbiorcy. Historia Jasia jest również komentarzem na 

temat fascynacji dorosłością, która tak często przejawia się w zachowaniach najmłod-

szych. Dziewczynki przymierzają za duże ubrania swoich mam, chłopcy bawią się 

w wojnę lub udają policjantów. Przygody głównych bohaterów pokazują, że do doro-

słości nie ma się co spieszyć i nie zawsze jest ona prosta, a często przepełniona trudno-

ściami. W finale okazuje się, że Baba Jaga zabrała Jasiowi coś więcej niż wolność, 

odebrała mu dzieciństwo i beztroskę, a wszystko przez jeden mały cukiereczek. 

Lubelski spektakl „Jaś i Małgosia” skłania do refleksji na temat wychowania este-

tycznego najmłodszego pokolenia. Przeznaczony dla dzieci powyżej siedmiu lat skłania 

do postawienia pytania czy pikantne kreacje aktorek nie są przesadą w spektaklu dla 

dzieci? Czy czerwona sceneria i mocne jaskrawe oświetlenie nie są zbyt krzykliwe dla 

młodego odbiorcy? Wreszcie czy głośna muzyka i ostre brzmienia są zdrowe dla 

dziecięcej psychiki? Pytania stawiane przez dorosłych odbiorców mają się nijak do 
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odbioru dziecięcej części publiczności. Skórzane stroje i czerwona sceneria wcale nie 

kojarzy im się z czymś złym czy zakazanym, co zupełnie inaczej kojarzy się opie-

kunom. Klatki, kobiety „wampy”, boa na szyi kojarzy się przecież jednoznacznie. Po 

odbiorze widzów zdaje się, że była to lepsza zabawa niżeli przerażające doświadczenie 

i żaden z małoletnich odbiorców nie poczuł się urażony. Publiczność żywo reagowała 

na to, co działo się na scenie i mimowolnie stała się częścią przedstawienia, co klasy-

fikuje również „Jasia i Małgosię” jako spektakl interaktywny (z czego słynie repertuar 

Teatru im. Hansa Christiana Andersena w Lublinie) W ostatnich scenach pojawia się 

również morał i przesłanie. Na scenie ponownie pojawia się Baśniopisarz, rozpoczy-

nając dialog z publicznością. Pojawiają się pytania o to, jak zachowywali się widzowie 

podczas przedstawienia, co zrobili pod wpływem Baby Jagi, czy tak wypada się 

zachowywać w teatrze i jak to naprawić?  

Reżyser i aktorzy Teatru im. Hansa Christiana Andersena zdają się mówić jedno-

głośnie – nie ugrzeczniać bajek i baśni dla dzieci, a jedynie uwspółcześniać, bo przecież 

zło i okrucieństwo istniało w nich od zawsze i to przecież w dużo drastyczniejszej wersji. 

Cel został osiągnięty, a przedstawienie stało się połączeniem tego, co dla dorosłych 

z tym, co dla dzieci. Każdy z widzów mógł odczytać to, co jest na jego poziomie 

adekwatne do doświadczeń. Przedsięwzięcie „Andersena” stało się połączeniem nie 

tylko form teatralnych, ale i odbiorców, którzy dostali mnogość płaszczyzn znacze-

niowych i wolność w ich wyborze. Twórcy lubelskiego teatru z tamtych czasów znani 

są również ze spektakli poruszających bardziej bezpośrednio kwestie związane z tema-

tami tabu w dziecięcej sztuce. Warto zwrócić uwagę na cykl „trudnych spraw” prezen-

towanych w Lublinie od 2014 roku. Celem tego przedsięwzięcia było przygotowanie 

przedstawień opartych na współczesnej literaturze zajmującej się tematami zaliczanym 

do sfery tabu – agresja w rodzinie, choroba, śmierć, problem alkoholowy, rozpad 

rodziny12
. Pomysłodawcy pragnęli pokazać jak problemy dorosłych wyglądają 

z perspektywy dziecka i jak wpływają na jego rozwój. Każdy z zaprezentowanych w 

tej serii spektakli został poprzedzony warsztatami psychologiczno-pedagogicznymi. 

Jako realizację projektu „Trudne sprawy” wystawiono trzy spektakle oparte na picture 

book’ach Gro Dahle i Sveina Nyhusa były to spektakle pt.: „Zły Pan” w reżyserii 

Simone Thiis, „Grzeczna” w reżyserii Aleksandry Konarskiej i „Wojna” w reżyserii 

Simone Thiss. Poruszanie tematów tabu stało się już dużo wcześniej powodem do 

głośnych i burzliwych dyskusji wśród pedagogów i twórców, o czym żywo dyskutowano 

w 2010 podczas międzynarodowej konferencji naukowej nt. „Tabu w literaturze i sztuce 

dla dzieci”, organizowanej przez Duński Instytut Kultury. Warto zwrócić uwagę na 

zapotrzebowanie współczesnej rzeczywistości na przekraczanie tematów tabu: Dzieci 

potrzebują wsparcia w uporaniu się z własnymi przeżyciami, w zbudowaniu języka 

opisującego także te problematyczne aspekty życia – wyjaśniała badaczka. – Za tym, 

żeby niczego przed nimi nie ukrywać, żeby literatura dla nich podejmowała także 

trudne tematy, przemawia fakt, że dzieci i tak same rejestrują pewne zjawiska – więc 

lepiej mówić o nich otwarcie13
. 

                                                                
12 Podstawka A., Trudne tematy na dziecięcej scenie, Zły Pan w reżyserii Simone Thiis w lubelskim Teatrze 

im. H.Ch. Andersena, [w:] Lublin 2010. 
13 Roll-Hansen D., O przekraczaniu granic. Norweskie książki dla dzieci na świecie, [w:] Tabu w literaturze 

i sztuce dla dzieci, (red.) B. Sochańska, J. Czechowska, Poznań 2012, s. 87. 
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Rola sztuki w wychowaniu pełni istotną rolę – uczy i uwrażliwia. Istotne jest, żeby 

młody odbiorca został odpowiednio przygotowany do odbioru „trudnej sztuki”. Taką 

możliwość dają warsztaty pedagogiczne, którymi poprzedzone są spektakle Teatru im. 

Hansa Christiana Andersena w Lublinie, ale też odpowiednie przygotowanie opiekunów. 

Świadomość w doborze sztuk dla najmłodszych widzów daje możliwość kierowania 

rozwojem dziecięcej psychiki i zrozumienia tematów tabu, o których tak często dorośli 

milczą. Sztuka skomponowana w odpowiedni sposób rozwija młodego człowieka, jego 

postrzeganie świata. Przy odpowiedniej obserwacji pozwala także na dostrzeżenie 

niewłaściwych reakcji i emocji spowodowanych problemami psychologicznymi danego 

odbiorcy. Pojawia się możliwość wychwycenia sytuacji trudnych w życiu młodego 

człowieka, a przedstawienie może stać się impulsem wywołującym rozmowę na ten 

temat. Sztuka stanowić może nie tylko środek dydaktyczny służący wywołaniu odpo-

wiednich emocji, uczuć czy kształtowaniu postaw, ale może stać się również 

„wykrywaczem” tego, co dzieje się w psychice młodego widza.  

Kończąc rozważania na temat towarzyskiego szlifu baśni „Jaś i Małgosia” na 

podstawie scenicznej realizacji Teatru im. Hansa Christiana Andersena w Lublinie 

należy stwierdzić, że został on wykonany w sposób przemyślany i oryginalny. Dyskusja, 

którą wywołało przedstawienie jest argumentem przemawiającym za tym , że było to 

przedsięwzięcie mające na celu wywołanie refleksji na temat obecności zła i tego, 

w jakiej formie występuje w dzisiejszym świecie. Obecnie spektakl nie jest już wysta-

wiany na deskach teatru, natomiast jego nagranie dostępne jest w archiwum teatru.  
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Towarzyski szlif baśni „Jaś i Małgosia” na podstawie scenicznej realizacji Teatru 

im. Hansa Christiana Andersena w Lublinie 

Streszczenie 

Od lat toczy się dyskusja na temat tuszowania okrucieństwa w bajkach i baśniach dla dzieci. Czy powinny 

pojawiać się tylko w dobrym tonie? Gdzie jest granica i kto lub co ją wyznacza? Jednoznaczna odpowiedz 

nie istnieje. Pedagodzy i badacze literatury próbują ustalić zatem jakiś kompromis. Pierwsi są za tym, żeby 

ugrzeczniać i dokonywać towarzyskiego szlifu baśni, drudzy stawiają pytanie: czy to byłoby wciąż to samo, 

gdyby wilk nie pożarł Czerwonego Kapturka, ołowiany żołnierzyk nie stopił się w ogniu, a syrenka nie 

czuła przeszywającego bólu przy każdym kroku?14 Na te pytania stara się odpowiedzieć Teatr im. Hansa 

Christiana Andersena w Lublinie, prezentując spektakl na podstawie baśni braci Grimm „Jaś i Małgosia”. 

Przedstawienie stało się przedmiotem dyskusji na temat „detabuizacji” sztuki i literatury dla dzieci. 

W recenzjach z tamtego czasu czytamy, że jest to opowieść o grzechu, który wszyscy znamy, bo jest bardzo 

atrakcyjny15. Baśń braci Grimm została uwspółcześniona, a na obrotowej scenie widzowie mogli dostrzec 

elementy nawiązujące do dzisiejszych zagrożeń i pokus czyhających w codziennym życiu. Spektakl 

posiada kilka płaszczyzn znaczeniowych, akcja toczy się nie tylko na scenie, a reżyser połączył różne 

konwencje teatralne, grę lalkami i żywym planem16. Przedstawienie ,,Jaś i Małgosia” skłania do refleksji na 

temat wychowania estetycznego. Pojawiają się pytania czy pikantne kreacje aktorek nie są przesadą 

w spektaklu dla dzieci? Czy czerwona sceneria i mocne jaskrawe oświetlenie nie jest, zbyt krzykliwe dla 

młodego odbiorcy? Wreszcie czy głośna muzyka i ostre brzmienia są zdrowe dla dziecięcej psychiki? 

Słowa kluczowe: Jaś i Małgosia, bracia Grimm, Teatr im. Hansa Christiana Andersena, Lublin 

 

                                                                
14 https://kurierlubelski.pl/teatr-andersena-premiera-jasia-i-malgosi/ar/320091 [dostęp dnia: 25.05.2021]. 
15 https://lublin.wyborcza.pl/lublin/1,35637,8524826,_Jas_i_Malgosia__w_Teatrze_Andersena__Atrakcyjny_

grzech.html [dostęp dnia: 25.05.2021]. 
16 http://www.encyklopediateatru.pl/artykuly/104121/atrakcyjny-grzech [dostęp z dnia: 20.05.2021]. 
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Baśń jako narzędzie transmisji kulturowej 

w interpretacji wydarzeń holocaustowych 

1. Baśń o Królewnie Śnieżce metaforą utraconego zaufania do matki 

w literaturze wspomnieniowej Ruth Klüger 

W „Żyć dalej” Ruth Klüger, urodzona w 1931 roku w Wiedniu niemieckojęzyczna 
pisarka żydowskiego pochodzenia, rozlicza się ze swoją holocaustową przeszłością. Po 
wkroczeniu Hitlerowców do Wiednia Ruth wraz z matką trafiła do obozu koncentra-
cyjnego Auschwitz. W Auschwitz wyszło na jaw, jak fatalne konsekwencje mógł mieć 
brak zaufania wobec matki, zaufania utraconego jeszcze w Wiedniu. Podczas selekcji 
w Auschwitz matka próbowała przekonać córkę, aby ta zadeklarowała, że ma piętnaście 
lat, gdyż tylko tak mogła zostać uznana za nadającą się do pracy dla Trzeciej Rzeszy, 
a więc uniknąć śmierci w komorze gazowej. Jednak córka nie ufała matce i nie posłu-
chała jej rady. Tę selekcję dwunastoletnia dziewczynka przeżyła tylko dlatego, że 
posłuchała pewnej ‘szrajberki’ – więźniarki funkcyjnej, która szepnęła jej do ucha, aby 
ta skłamała, że ma 15 lat. Ten jakże istotny dla relacji matki z córką kryzys zaufania, 
który mógł zakończyć się w Auschwitz tragicznie, ma związek z pójściem Ruth do kina 
w Wiedniu. W 1940 roku odbyła się w Wiedniu projekcja filmu „Królewna Śnieżka”. 
Matka, mimo zakazu obowiązującego Żydów, poleciła córce pójście do kina i zoba-
czenie filmu Walta Disneya: 

Była niedziela, znano nas w sąsiedztwie, więc pójście do kina stanowiło pewne 
wyzwanie. Matka uważała, że nikt nie będzie się zastanawiał nad tym, czy 
w sali jest jedno dziecko więcej czy mniej, i dała mi do zrozumienia, że z jednej 
strony traktuję siebie zbyt poważnie, z drugiej jestem zawstydzająco bojaźliwa. 
Z tym nie mogłam się pogodzić. Podjęłam męską decyzję i postanowiłam 

zobaczyć „Królewnę Śnieżkę”2
. 

Konsekwencje wyjścia do kina były dla dziewczynki straszne, bo została 
rozpoznana przez „aryjską” dziewczynkę i skompromitowana. Po raz pierwszy poczuła 
się zagrożona w swoim istnieniu. Jak się okazało, matka oceniła sytuację zupełnie 
nieadekwatnie. Ruth była oburzona zachowaniem matki, była nim tak dalece rozcza-
rowana, że po tym doświadczeniu już nigdy jej nie zaufała

3
. 

Transmisja kultury polega na przekazywaniu teraźniejszej generacji zasobów 
wiedzy, norm i wartości zebranych w przeszłości4

. Ruth Klüger pokazuje, że doświad-
czenie Holocaustu jak i osadzonych w nim relacji na linii matka-córka może być 
z powodzeniem transmitowane za pomocą baśni.  

                                                                
1 Aleksandra.Bak@germanistik.uni-giessen.de, Arbeitsstelle Holocaustliteratur, Institut für Germanistik, 

Justus-Liebig-Universität Gießen, https://www.uni-giessen.de/index.html.  
2 Klüger R., Żyć dalej, Ossolineum, Wrocław 2009, s. 50. 
3 Por. Heidelberger-Leonard I., Ruth Klüger weiter leben – ein Grundstein zu einem neuen Auschwitz-

»Kanon«?, [w:] Brease S., Gehle H., Kiesel D., Loewy H. (red.), Deutsche Nachkriegsliteratur und der 

Holocaust, Campus Verlag, Frankfurt/Main, New York 1998, s. 162. 
4 Kohlberg L., Mayer R., Rozwój jako cel wychowania, [w:] Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.), Spory 

o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogikach, Instytut Badań Edukacyjnych, 

Warszawa 1993, s. 54.  
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2. „The story of Snow White can be reduced to one question.  

Who is allowed to live in the king's palace and who is the outsider?” – 

problematyka podwójnego wykluczenia w „Żyć dalej” 

Bajka z kina staje się dla dziecka – jak zauważa Irene Heidelberger-Leonard –

„podwójną alegorią”
5
, ponieważ z jednej strony rywalizacja między córką a matką 

stanowi metaforę dla konfliktów z własną matką, z drugiej strony bajka ta, według 

Klüger, jest też alegorią wykluczenia na tle rasowym6
. Klüger konstatuje, że bajkę 

o Królewnie Śnieżce można sprowadzić do rozważania na temat tego, dla kogo jest 

miejsce w pałacu królewskim, a dla kogo tego miejsca nie ma. Rozgraniczenie na tle 

rasowym zaostrzyło się w omawianej sytuacji, rozgrywającej się w kinie. Córka 

piekarza i dwunastoletnia Ruth wpasowały się w „format ”ukazany w bajce, przy czym 

pierwsza z nich – rasowo czysta, przebywała we własnym domu, Ruth natomiast prze-

bywała w kinie bezprawnie. W „królewskim pałacu”, którym była Austria, było miejsce 

tylko dla aryjskiej dziewczynki, zatem dziewczynka żydowska musiała zostać wygnana
7
. 

Jennifer Taylor do omówienia neurozy w relacji między matką a córką również 

używa symboliki baśniowej, Ruth przypomina w niej Królewnę Śnieżkę, a jej matka 

kojarzona jest ze złą macochą, która świadomie naraża dziecko na okoliczności 

zagrażające życiu:  

 The main fairy tale in weiter leben, […], is […] Schneewittchen (Snow White), 

the story of a princess driven into a dark forest by a malicious witch-like 

stepmother. […] Klüger […] often paints the mother as evil and at fault for the 

entire camp experience, just as Snow White's stepmother had forced her into 

the forest. […] Thus, it is not hard to imagine why the child protagonist likens 

her mother to the fairy tale witch and herself to Snow White, the innocent 

victim8
. 

W tym kontekście Jennifer Taylor odsyła do ważnej sytuacji z życia Ruth Klüger, 

za którą matka ponosi ogromną odpowiedzialność: Taylor krytykuje propozycję Almy 

Klüger dotyczącą wspólnego popełnienia samobójstwa w obozie koncentracyjnym 

Auschwitz, propozycję, która przerażała córkę jeszcze przez długie lata
9
. Taylor opiera 

swoje twierdzenia na teorii Bruno Bettelheima i objaśnia: bajki nawiązują do nie-

zmiennej przeszłości, dawnego sposobu przepracowywania traumy10
. Bruno Bettelheim 

przypisuje bajce wartość terapeutyczną, ponieważ pacjent, rozmyślając o tym, o czym 

opowiadana historia, rozmyśla o samym sobie i o swoich wewnętrznych konfliktach 

rozgrywających się w danym momencie życia i dochodzi do własnych rozwiązań11
. 

Mathias Jung, podobnie jak Bettelheim, widzi w bajkach klucz do nieświadomości12
. 

                                                                
5 Tamże, s. 161. 
6 Tamże. 
7 Por. Klüger R., Żyć…, s. 51. 
8 Taylor J., Ruth Klüger’s weiter leben: eine Jugend. A Jewish Woman’s Letter to Her Mother, [w:] Lamb-

Faffelberger M. (red.), Out from the Shadows: Essays on Contemporary Austrian Women Writers and 

Filmmakers, Ariadne Press, Riverside CA 1997, s. 77-87. 
9 Por. tamże. 
10 Tamże. 
11 Bettelheim B., Kinder brauchen Märchen, dtv, München 1996, s. 33.  
12 Jung M., Schneewittchen. Der Mutter-Tochter-Konflikt. Eine tiefenpsychologische Interpretation, 

emuVerlag, Lahnstein 2011 (posłowie). 



 

Aleksandra Bak-Zawalski 
 

180 

Według M. Junga istnieje silna zależność między życiem a bajką, bo bajka jest zwier-

ciadłem. Odkrywamy w niej nasze zaczarowane życie wewnętrzne13
. Dla Ruth Klüger 

odwołanie do tej właśnie bajki, stanowi swojego rodzaju rozrachunek z własnym, 

nieludzkim doświadczeniem z dzieciństwa:  

For Ruth Klüger, the rewriting and breaking down of the fairy tale is to some 

degree a reckoning with her own destroyed or broken childhood. […]Klüger's 

retelling of Schneewittchen, as a literary representation of the Shoah, allows 

both the author and the reader to indulge in certain (perhaps therapeutic) 

fantasies about survival. The fairy tale realm becomes a world in which the 

former child-survivor plays out fantasies of guilt at having survived or anger 

at having almost died; the narrator can align herself with one or with all of the 

figures taking part in the fairy tale power struggle (in this case the struggle 

was with the mother), and thus relive her own power struggle as a child-victim 

of the Nazis, in which she had absolutely no control14. 

Baśń o Śpiącej Królewnie łączona jest w kobiecej literaturze Holokaustu z wyklu-

czeniem narodu żydowskiego. Poza Klüger i Cordelią Edvardson, do baśni tej w po-

dobnym kontekście odwołuje się też matka autorki Fern Schumer-Chapman, co córka 

opisuje w książce „Motherland: Beyond the Holocaust – A Mother-Daughter Journey 

to Reclaim the Past”. Rodzice, chcąc uratować matkę Fern, wysłali ją, w wieku dwunastu 

lat do Ameryki, lecz nawet tam nie była w stanie uciec od wydarzeń Holokaustu, co 

Fern stara się ukazać, powołując się na tą właśnie baśń:  

Dowiedziałam się, że jakaś zazdrosna, straszna czarownica zleciła komuś 

zamordowanie Królewny Śnieżki. Ten ktoś jednak nie potrafi dopuścić się 

morderstwa i radzi Królewnie Śnieżce, aby ta uciekła i nigdy nie wracała do 

domu ani do bajkowego królestwa. Królewna Śnieżka zatem ucieka do 

ciemnego lasu, w którym drzewa zdają się być złowrogimi istotami i tysiące 

oczu śledzi ją, dokądkolwiek pójdzie. Bałam się na myśl o tym, że to mogłabym 

być ja, że tak miała wyglądać moja przyszłość. Bo ja również uciekłam od 

strasznych okoliczności, aby trafić w równie straszne lub straszniejsze 

miejsce15.  

Metafora baśni ukazuje, że Edith, co prawda uciekła od bezpośrednich wydarzeń 

Holokaustu, lecz że nawet po wyjeździe z Niemiec wciąż miały one traumatyczne 

konsekwencje dla jej dalszego życia. Klüger i Edvardson nie były w stanie zapomnieć 

ani wybaczyć matkom tego, że naraziły je na straszne okoliczności rodem z baśni 

o Królewnie Śnieżce. Natomiast dla Edith codzienność bez rodziców, w której odnalazła 

się po ratującym życie wyjeździe z Niemiec, była tak nieznośna, że do końca życia 

wolała była umrzeć w Holokauście. 

Na temat dożywotniej nienawiści wobec własnej matki, która w kulturze była 

tematem tabu, wypowiedziała się też Ruth Klüger w wywiadzie „Religia żydowska jest 

mizoginistyczna”, przedmiotowy aspekt został włączony przez Klüger do kontekstu 

świata baśni. W wywiadzie zauważono, że większość baśni dotyczy tematyki kobiecej 

                                                                
13 Tamże s. 31. 
14 Taylor J., Ruth…, s. 77-87. 
15 Schumer Chapman F., Mutterland… nach dem Holocaust. Eine Tochter fordert die Erinnerung zurück, 

Christel Göttert Verlag, Darmstadt 2002, s. 190.  
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i bardzo często porusza właśnie problematyczną relację córki z matką, przy czym 

w baśniach stosunkowo często pojawia się motyw nienawiści wobec macochy, niebiolo-

gicznej matki, która z kolei zawsze przedstawiana jest jako osoba kochająca; macochę 

natomiast „wolno” nienawidzić i Klüger podsumowuje to następująco: W pierwotnej 

wersji „Jasia i Małgosi” to prawdziwa matka porzuciła swoje dzieci. Ale to było tak 

ostre, że później zostało zmiękczone16
. Podobnie jak w przypadku baśni o Królewnie 

Śnieżce. W pierwszym wydaniu bajki z 1812 roku to nie macocha wygnała Królewnę 

Śnieżkę z pałacu królewskiego, tylko matka biologiczna. Dopiero w 1857 roku 

biologiczna matka została zastąpiona macochą
17

. 

Susanne Lackner postrzega literacką konfrontację ze „złą matką” jako konfrontację, 

która:  

jest wyrazem protestu przeciwko matce będącej produktem patriarchalnego 

dyskursu, matce, którą zatem należy »zamordować«. Z drugiej strony poszu-

kiwanie matki, która nie odpowiadałaby ugruntowanym stereotypom stanowi 

motywację do pisania. „Tęsknota za matką” spełniłaby się wówczas, gdyby 

spotkały się dwie kobiety – matka i córka i jedna uzupełniałaby drugą18
.  

Jednak dzieła autorek pokazują, jak trudna jest bezpośrednia konfrontacja z postacią 

matki czy też oddzielenie od matki. W większości przypadków konfrontacja lub oddzie-

lenie okazuje się niewykonalna i utopijna.  

3. „Na matczynej uwięzi” – konsekwencje ambiwalentnego przywiązania 

W swoich dziełach autorki odsłaniają się jako córki „maltretowane emocjonalnie”
19

. 

Takie kobiety, według Mathiasa Junga często rozwijają „fałszywe ja”
20

, „maskę”
21

 lub 

„chorą osobowość”
22

, ponieważ stanowi ona sztuczne, zafałszowane ja, które nie 

odpowiada temu prawdziwemu. To kamuflaż i mechanizm przetrwania23
. W konsekwen-

cji pojawiają się negatywne emocje takie jak: agresja, poniżenie, protest i wściekłość, 

a dziecko funkcjonuje w trybie ciągłej alienacji względem samego siebie24
. Dziew-

czynki będąc dorosłymi kobietami już od dłuższego czasu nie ujawniają tego, co 

naprawdę czują. Nie odczuwają już. Odcinają wszystko, co żywe i prawdziwe, często 

nawet przyjemność i ból. Dziecko zostało wytresowane do przejawiania wyłącznie 

„dozwolonych” uczuć. Często fałszywe ja ukrywa się za fasadą bycia „cool” lub za 

syndromem pomagania albo za perfekcjonizmem25
. Pisarka Roma Ligocka, ocalała 

z Holocaustu, porusza zarówno temat syndromu pomagania, jak i tresury, podając za 

przykład własne życie. Opowiada, że nie została wychowana, tylko poddana tresurze, 

która aprobowała tylko określony, akceptowalny społecznie sposób postępowania i nie 

dopuszczała do głosu psychicznych następstw traumy. Mathias Jung określa kobiety, 

                                                                
16 Steiner B., Klüger R., Die jüdische Religion ist frauenfeindlich, Die Presse, 05.06.2010.  
17 Por. Jung M., Schneewittchen…, s. 49. 
18 Lackner S., Zwischen Muttermord und Muttersehnsucht. Die literarische Präsentation der Mutter-Tochter-

Problematik im Lichte der écriture féminine, Königshausen u. Neumann, Würzburg 2003, s. 93. 
19 Jung M., Schneewittchen, s. 127. 
20 Tamże. 
21 Tamże. 
22 Tamże. 
23 Tamże. 
24 Tamże, s. 127. 
25 Tamże. 
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takie jak Roma Ligocka, mianem „kobiet z syndromem Królewny Śnieżki”, które 

wskutek ambiwalentnych relacji z matką, chcą być postrzegane, jako osoby bez kontaktu 

z własnym życiem wewnętrznym, hermetycznie odgradzające się26 i osoby dyskretne 

oraz niewidzialne27
. „Kobietę z syndromem Królewny Śnieżki” często ogarnia postawa 

ofiary i jest ona uzależniona od pomagania28
 innym ludziom: „Gdy pomagam”, tak 

mówi sobie taka kobieta-cień, „wolno mi w pewnym stopniu być”29
. Ta teza M. Junga 

znajduje odzwierciedlenie w zachowaniu Romy Ligockiej. Pomaganie matce wiązało 

się z zaniedbywaniem własnych potrzeb. Uzależnienie od pomagania motywuje ona 

w następujący sposób: Pomagając komuś, mogę zapomnieć o sobie30
. Zdaje się, że 

poprzez skupienie się na dobrym samopoczuciu innych ludzi, chce odwrócić uwagę od 

własnego cierpienia. W temacie relacji z innymi ludźmi, wypowiedziała się w jednym 

z wywiadów następująco: W relacjach z bliskimi ludźmi staram się być dzielna – 

częściej pocieszam niż jestem pocieszana. Mam nadzieję, że bliscy nie do końca 

wiedzą, że dziewczynka, którą opisuję i ja, to te same postaci. Oni oczekują ode mnie 

odwagi. Pewnie zdziwiliby się, gdybym zadzwoniła w środku nocy zapłakana 

i poprosiła ich o pomoc31
. Roma została przez swoją matkę tak „wytresowana”, by nie 

pokazywać swych słabości. Matka powtarzała jej nieustannie: musisz się wziąć 

w garść. W związku z czym Roma uważa, iż jej życie oparte jest na przymusie bycia 

kimś innym. Również dla Ruth Klüger potrzeba bycia przydatną dla kogoś jest istotna. 

Paradoksalnie po śmierci matki tęskni ona właśnie za tym aspektem – byciem dla niej 

pomocną: Brakuje mi jej w tym względzie, że często mam wrażenie, że nie ma już 

nikogo, kto jest zależny ode mnie, a to generuje pewnego rodzaju poczucie samotności32
. 

Po śmierci matki, Ligocka nie widziała sensu dalszego życia, mimo że miała syna 

i partnera. Roma chciała umrzeć razem z matką. Relacja z matką była ambiwalentna, 

ale ich więź bardzo silna. Zależność kobiet od siebie była ogromna, Roma planowała 

przyszłość, w której matka odgrywała ważną rolę: Jest wiosna i moje drzewo wiśniowe 

kwitnie. Jutro przyjdzie Sławo, bo Jakub ma urodziny. Dwunaste urodziny. I moja 

matka po raz pierwszy odwiedzi nas w Stuttgarcie. Jestem już osiem miesięcy 

w Stuttgarcie i nie widziałam jej ani razu. Nigdy nie poznała Sławo. Teraz nadszedł ten 

moment. Może wreszcie ze sobą porozmawiamy. Może uda mi się jej wszystko 

wyjaśnić. Napijemy się herbaty na moim tarasie. Pokażę jej miasto, sklepy...33
. Roma 

Ligocka pamięta moment, w którym dowiedziała się o śmierci matki:  

Dzwoni telefon. To Janek. 

– Roma… 

Dlaczego jego głos jest taki głuchy i zachrypnięty? 

– Muszę ci coś powiedzieć, proszę, usiądź. Chodzi o twoją mamę…  

– Co się z nią stało? – prawie krzyczę do telefonu. 

Ale już znam odpowiedź. 

                                                                
26 Tamże, s. 118. 
27 Tamże. 
28 Tamże. 
29 Tamże, s. 119. 
30 Ligocka R., Dziewczynka w czerwonym płaszczyku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011, s. 301. 
31 Gajda D., Ligocka R., Od dziecka byłam tresowana, 05.06.2013, kultura.onet.pl. 
32 „Dalsze życie Ruth Klüger”  – film reżyserii Renaty Schmidtkunz o Ruth Klüger. Rok produkcji 2011. 
33 Ligocka R., Dziewczynka…, s. 432. 
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– Nie żyje. 

Ściany mojego pokoju rozpadają się bezwdzięcznie i grzebią mnie pod sobą. 

Wokół jest ciemno i cicho. Opadam na podłogę ze słuchawką w dłoni. Słyszę 

dochodzący jakby z oddali głos. 

– Roma…! Jesteś tam jeszcze? 

Tak, myślę. Ja tu jeszcze jestem. Dlaczego nadal tu jestem? Ja chcę umrzeć 

razem z tobą…34 

Po śmierci matki Roma czuła wewnętrzną pustkę, 'wegetowała':  

Jestem uzależniona. Już nie potrafię żyć bez tabletek. Od tego dnia, w którym 

umarła moja mama i w którym rzucił mnie Mirek, całymi tygodniami prawie 

nie śpię, nawet mimo pastylek. Rano wstaję jak zawsze, wysyłam Jakuba do 

szkoły, roztaczam wokół atmosferę harmonii…  

Kiedy wychodzi, mogę połknąć tabletkę! 

Rzucam się na nią, ledwie zamkną się drzwi za moim synem. Po niej czuję się 

dość silna, by zająć się pracami domowymi albo załatwić kilka drobiazgów. Aż 

do następnej tabletki35. 

Mathias Jung dodaje, że kobieta z „syndromem Królewny Śnieżki” często wiąże się 

z „mężczyznami w typie krasnoludków”
36

. Teza ta sprawdza się u Romy Ligockiej, 

która wybierała mężów i partnerów zawsze zgodnie z tym właśnie schematem: 

Wszyscy zdrowi, uśmiechnięci mężczyźni, którzy chcieli się ze mną ożenić, mający 

pieniądze, samochody i domy, mnie nie interesują. Tęskniłam za kimś, kto potrzebo-

wałby mojej pomocy, tak abym sama mogła poczuć się warta bycia kochaną i sama 

mogła kochać37
. Pewnego dnia spotyka dwudziestopięciolatka, który jej potrzebuje. 

Pochodził z rodziny szlacheckiej, studiował historię sztuki w Krakowie. Autorka pisze 

o nim tak: Nie wiem dlaczego, ale czuję, że ten mężczyzna mimo eleganckiego wyglądu, 

jest samotny i zagubiony. I właśnie dlatego zakochuję się w nim38
. Mimo jego 

uzależnienia od alkoholu i oburzenia matki, Roma w wieku dziewiętnastu lat wychodzi 

za niego za mąż:  

Wszyscy ciągle tylko powtarzają, że to nie będzie dla mnie dobre. Mnie to nie 

obchodzi. Ważne, że ja jestem dobra dla niego! Muszę go uszczęśliwić, 

a wówczas moje lęki, zmartwienia i niedoskonałości rozpłyną się w jakiś 

sposób. Nikt nigdy mi nie uświadomił, że powinnam szukać kogoś, kto byłby 

dobry dla mnie. Taki punkt widzenia jest mi całkowicie obcy. Wspólne życie 

bez ślubu nie jest w tym czasie akceptowane. A więc wezmę ślub!39 

Winę za alkoholizm męża przypisuje samej sobie: Myślę, że to moja wina. Muszę 

go od tego odwieść, wystarczy że dostatecznie mocno się postaram! [...] To moja wina, 

że Wiesław nie czuje się dobrze, jestem o tym przekonana. Muszę poradzić sobie z jego 

uzależnieniem od alkoholu, tak jak ze wszystkim innym. Nie przychodzi mi nawet do 

                                                                
34 Tamże, s. 421. 
35 Tamże, s. 426. 
36 Jung M., Schneewittchen…, s. 118. 
37 Ligocka R., Dziewczynka…, s. 329. 
38 Tamże, s. 337. 
39 Tamże, s. 326. 
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głowy, że nie chodzi tutaj o mnie40
. Sytuacja ta doprowadziła ją do jej psychicznych 

i fizycznych granic. Każdej nocy wyrusza na poszukiwania męża, którego wciąż 

znajduje pijanego w knajpach. Nie może się już skoncentrować na studiach. Nie jest 

w stanie przyjmować posiłków. Kiedy ból brzucha stał się nie do zniesienia, a żołądek 

bolał jak „otwarta rana”
41

, Roma postanowiła pójść do lekarza. Ten po krótkiej 

rozmowie powiedział do niej: Taki układ to piekło na ziemi. Zasłużyła Pani na takie 

cierpienie? To małe, prywatne Auschwitz!42. Ale Roma chciała kontynuować taki 

właśnie tryb życia: Wzdrygam się. Auschwitz!? Może ma rację... Ale mniejsza z tym, 

muszę działać dalej, muszę uratować Wiesława!43
. Dopiero po dwóch latach Ligocka 

decyduje się na rozwód. W drugim małżeństwie z reżyserem Janem Biczyckim, Roma 

również całkowicie poświęciła się mężowi: 

Jako przyjaciółka dyrektora ciągle jestem zajęta organizowaniem naszego 

życia. Z Jankiem człowiek ma zawsze pełne ręce roboty, bo inaczej wszystko 

mu się miesza – zapomina o swoich spotkaniach, gubi przede wszystkim 

pieniądze, ale również i scenariusze, nad którymi właśnie pracuje. 

W rzeczywistości już od dawna troszczę się o niego jak o małe dziecko. 

Zaniedbuję własną pracę i ciągle odsuwam od siebie pisanie. […] Jakżeby on 

sobie poradził beze mnie? Przecież on mnie potrzebuje – myślę44
.  

Tego mężczyznę również chce poślubić, aby móc mu pomóc: Patrzę na Jana, na 

to, jak siedzi z papierosem w ustach i na jego bujne blond włosy. Jak mógłby sobie 

poradzić beze mnie? Myślę, że on mnie potrzebuje. „Oczywiście. Pobierzmy się!”, 

mówię zdecydowanym tonem45
. Kobiety, które doświadczyły tak problematycznej 

relacji z matką – które Mathias Jung nazywa „kobietami z syndromem Królewny 

Śnieżki” – tkwią w czeluściach wzajemnych zależności: dopóki Królewna Śnieżka tkwi 

w karłowatości swojego zminiaturyzowanego życia [...], jej życie [ją] omija46
, 

a konsekwencje dla jej życia są często zgubne i polegają np. na popadaniu w alkoholizm, 

zaburzeniach żywieniowych, uzależnieniu od leków lub poszukiwaniu niewłaściwych 

mężczyzn
47

. Wszystkie wymienione przez M. Junga negatywne konsekwencje charak-

teryzują życie Romy. Przez wiele lat Roma czuła się wewnętrznie martwa, wykluczona 

przez świat, samotna i zdesperowana. M. Jung w psychologicznym studium dotyczącym 

ambiwalencji w relacji matka-córka, wspomina o kolejnym problemie, który w dużej 

mierze również znajduje odzwierciedlenie w osobie Romy Ligockiej: mianowicie 

o niemożności dziewczynki stania się kobietą, będącej konsekwencją tej problema-

tycznej konstelacji:  

Was lebensgeschichtlich anstände, wäre die Aufgabe, sich geistig zur Frau zu 

entwickeln, die Kinderfrisur aufzugeben und sich, sozusagen mental, als 

erwachsene Frau zu frisieren. Unerlässlich bliebe es schließlich, den Apfel 

vom Baum der Erkenntnis zu essen und damit die seelische Demarkationslinie 

                                                                
40 Tamże, s. 343. 
41 Tamże, s. 345. 
42 Tamże. 
43 Tamże. 
44 Tamże, s. 348-352. 
45 Tamże, s. 363. 
46 Jung M., Schneewittchen…, s. 131. 
47 Por. tamże. 
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zwischen kindlicher ‚Unschuld‘ und weiblichem Wissen von Gut und Böse, 

Abhängigkeit und Selbstbestimmung zu überschreiten. Genau das vermag die 

Schneewittchen-Frau nicht48. 

Mathias Jung uzasadnia to w następujący sposób: Królowa matka sprawuje nad nią 

magiczną władzę. Czyni to mniej otwarcie i brutalnie niż w czarnej pedagogice, 

a raczej subtelnie, w sposób, którego sama sobie nawet nie uświadamia49
. 

Według Mathiasa Junga, tak neurotyczne konstelacje między matką a córką, jakie 

opisano w dziełach autorek, są odpowiedzialne za to, że życie kobiet jest w istocie 

życiem nieprzeżytym, zdradą wobec własnego dorastania, zrzeczeniem się możliwości 

stania się sobą50
, jako że nadmierne dopasowanie do matki, której kobieta równo-

cześnie boi się i którą kocha, uniemożliwia jej dostęp do własnego życia51
.  

4. Podsumowanie 

Na przykładzie historii życia kobiet w dziełach tych autorek widać, że konfrontacja 

z matką prawie nigdy nie miała miejsca. Postaci córek nie miały odwagi skonfrontować 

matki bezpośrednio ze swoim punktem widzenia, ze swoimi uczuciami. Wyzwolenie 

się spod „władzy” matki we wszystkich tych przypadkach również nie było możliwe. 

Było to nie do zrealizowania nawet wówczas – jak w przypadku Cordelii Edvardson – 

gdy odległość geograficzna była duża i od lat nie miał miejsca bezpośredni, osobisty 

kontakt z matką. Jung w temacie tej sprawie konstatuje: Nawet, jeśli kobieta 

z syndromem Królewny Śnieżki ucieknie w geograficznie daleko położone miejsce „za 

siedem gór”, to wciąż nosi wewnątrz siebie „wewnętrzną matkę”, jako negatywne 

superego. Ta zatruta dusza leży głęboko zakopana, niczym wysypisko chemicznych 

odpadów pod ładnym osiedlem domków jednorodzinnych, w których mieszkają niczego 

niepodejrzewający mieszkańcy52
.  

Ruth Klüger, wykorzystując tradycyjne baśnie jako szablony czy interteksty, nie 

chce uciec od trudnych doświadczeń holocaustowych, ale w ten sposób zagłębia się 

w ludzką psychikę. Fairy tales, like glass coffins, like magic mirrors, give 

transparency to the reflection of the human gaze. Fairy tales are homemade stories 

turned inside out. You can see the threads, the stitching line, the seams. Sometimes 

a needle is still attached to a loose thread, hanging53
.  
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Baśń jako narzędzie transmisji kulturowej w interpretacji wydarzeń 

holocaustowych 

Streszczenie 

Bruno Bettelheim przypisuje baśni działanie terapeutyczne, ponieważ pacjent dochodzi do własnych 

rozwiązań, gdy zastanowi się nad tym, co dana opowieść zawiera o nim samym i o jego wewnętrznych 

konfliktach w danym momencie życia. Mathias Jung, podobnie jak Bettelheim, pojmuje baśnie jako klucz 

do nieświadomości. Według Junga istnieje głęboka korelacja między życiem a baśnią: baśń jest zwier-

ciadłem. Odkrywamy w niej nasze zaczarowane jaźnie. W literaturze niemieckojęzycznej pisarki żydo-

wskiego pochodzenia Ruth Klüger, odwołanie się do baśni o Królewnie Śnieżce jest rodzajem rozliczenia 

się z własnym nieludzkim doświadczeniem dzieciństwa, jakim był Holocaust. Klüger opowiada ową baśń 

jako literacką reprezentację Holocaustu, pozwalającej zarówno autorce, jak i czytelnikowi na oddanie się 

pewnym (terapeutycznym) fantazjom na temat przetrwania (Taylor). Jak pisze Klüger, baśń o Królewnie 

Śnieżce można sprowadzić do pytania o to, dla kogo jest miejsce w królewskim zamku, a dla kogo nie. 

Tak więc bajka o Królewnie Śnieżce w literaturze Holokaustu konotowana jest z sytuacją wykluczenia 

narodu żydowskiego. To, co polityczne, zostaje w „Żyć dalej” zrównane z tym, co prywatne. Żydowska 

dziewczynka czuje się „upokorzona i wyrzucona” nie tylko z życia publicznego austriackiej struktury 

społecznej, ale także „porzucona” przez matkę. W sferze politycznej była wykluczona ze społeczeństwa 

z powodu swojej żydowskości, w sferze prywatnej, rodzinnej, była dyskryminowana, ponieważ była dziec-

kiem płci żeńskiej. Za pomocą baśniowej symboliki ukazana jest u Klüger problematyczna relacja córki 

z matką, w której jedenastoletnia Ruth przypomina Królewnę Śnieżkę, a jej matka skojarzona jest ze złą 

macochą. 

Słowa kluczowe: Ruth Klüger, Królewna śnieżka, Holocaust, Roma Ligocka, relacja matka-córka  
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Edukacja artystyczna językiem komunikacji 

1. Wstęp 

Edukacja to proces, który zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie obejmuje 
wszystkie etapy rozwoju człowieka. Jednym z ważnych obszarów edukacji jest edukacja 
artystyczna, która wspiera i kształtuje rozwój emocjonalny jednostki, a także poszuki-
wania indywidualnego rozumienia otaczającej rzeczywistości. Specyficzny język sztuki 
oraz różnorodność artystycznych działań sprzyjają integracji sfery emocji/intuicji 
z racjonalnym widzeniem świata. Sztuka łączy różne aspekty wiedzy o rzeczywistości, 
sprzyja poznaniu oraz poszerza zakres rozumienia złożonych struktur tradycji i kultury.  

Edukacji artystycznej poświęcona była II Światowa Konferencja UNESCO, której 
głównym przesłaniem było wskazanie roli i znaczenia edukacji artystycznej w dyna-
micznie zmieniającej się rzeczywistości współczesnego świata, gdzie obok szybkiego 
postępu i rozwoju np. nowych technologii, obecne są trudne do przezwyciężenia 
różnice na tle społecznym i kulturowym. Opublikowany dokument – „Plan z Seulu

2
: 

Cele rozwoju edukacji artystycznej wzywa i zachęca do przyjęcia jego głównych 
założeń, stosowania proponowanych strategii i realizacji działań w ramach wspólnie 
podejmowanych wysiłków w celu osiągnięcia takiej jakości edukacji artystycznej, która 
w sposób pozytywny wpływa na odnowę systemów edukacyjnych i pozwala na spro-
stanie wyzwaniom społecznym oraz kulturowym3. Jako jedną ze strategii realizacji 
celów rozwoju edukacji artystycznej wskazano uznanie edukacji artystycznej jako 
podstawy wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i osób uczących się w różnym 
wieku na płaszczyźnie twórczej, poznawczej, emocjonalnej, etycznej i społecznej4

. 
Omawiając oddziaływanie edukacji artystycznej na proces rozwoju jednostki, należy 

zwrócić uwagę na dwa obszary doświadczania sztuki. Pierwszy z nich, związany 
z bezpośrednim kontaktem i indywidualnym odbiorem sztuki, ma charakter biernego 
doświadczenia, drugi zaś, związany jest z indywidualną potrzebą tworzenia i ekspresji, 
ma charakter aktywnej formy bezpośredniego uczestnictwa w procesie tworzenia. 
Zdolność człowieka do odbioru i tworzenia sztuki jest bezpośrednio związana ze 
złożonym procesem tworzenia pojęć, które kształtują indywidualne doświadczenia. Ta 
niezwykła umiejętność to efekt funkcjonowania naszego mózgu, który nieustannie 
tworzy pojęcia określające niemal wszystko, z czym ma do czynienia. Dotyczy to 
zarówno prostych postrzeżeń, które powstają, gdy patrzymy na dom czy samochód, jak 
i zjawisk bardziej abstrakcyjnych, takich jak miłość czy piękno

5
.  

                                                                
1 Studium Pedagogiczne, Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 

ewa.muszynska@asp.waw.pl. 
2 Oryginalny tytuł dokumentu: Seoul Agenda: Goals for the Development of Arts Education/L’agenda de 

Séoul: objectifs pour le développement de l’éducation artistique, tłum. Polski Komitet ds. UNESCO. 
3 Plan z Seulu: Cele rozwoju edukacji artystycznej, pdf, (data dostępu luty/2021) 

https://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Plan_z_Seulu.pdf, s. 345. 
4 Tamże, s. 346. 
5 Zeki S., Blaski i cienie pracy mózgu. O miłości, sztuce i pogoni za szczęściem, przeł. A. i M. Binderowie., 

Wyd. UW, Warszawa 2019, s. 15. 

https://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Plan_z_Seulu.pdf
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Sztuka i piękno są pojęciami abstrakcyjnymi i wieloznacznymi. W relacji ze sztuką, 
w obszarze biernego jej doświadczania, uczestnik relacji, odbiera pewien przekaz, 
który w wielu przypadkach ma charakter wspólnego doświadczenia dzielonego 
z innymi ludźmi. Semir Zeki, twórca nowej dyscypliny – neuroestetyki, która zajmuje 
się biologią reakcji człowieka na sztukę, uważa, że artyści rzutują na swoje dzieła – 
powieści, symfonie czy obrazy – pewne style myślenia i odczuwania, które są wspólne 
wielu ludziom, ponieważ nasze mózgi, na podstawowym swym poziomie, działają 
według bardzo podobnych wzorców6

. W historii sztuki czy literatury jest wiele znako-
mitych i uznanych dzieł, które przedstawiają wspólny obszar ludzkich doświadczeń.  

2. Sztuka jako narzędzie poznania, między pięknem a biologią 

Zdobywając wiedzę na temat otaczającego świata, w tym sztuki, nasz umysł musi 
kategoryzować obiekty i sytuacje oraz tworzyć nowe pojęcia. S. Zeki wyróżnia 
dziedziczne pojęcia mózgowe, które pojawiają się w bardzo wczesnym okresie życia 
i nie podlegają modyfikacji pod wpływem nowych doświadczeń oraz pojęcia nabyte, 
które tworzą się przez całe życie człowieka i podlegają ciągłym zmianom. Można 
wręcz powiedzieć, że nieustanne podleganie zmianom jest regułą w przypadku pojęć 
nabytych, będących syntezą wielu doświadczeń. Tak jak, aby pojawiło się doświad-
czenie, niezbędne jest dziedziczne pojęcie mózgowe, tak do wytworzenia pojęcia 
nabytego potrzebne jest doświadczenie7

. Rozwój i kształtowanie pojęć nabytych wiąże 
się z procesem zdobywania nowych doświadczeń i włączania ich do już istniejącego 
zbioru doświadczeń wcześniejszych. Kontakt ze sztuką wzbogaca zbiór gromadzonych 
pojęć, nadając mu indywidualny i niepowtarzalny charakter. Różnorodność i zakres 
zgromadzonych doświadczeń kształtuje indywidualne poczucie piękna i wpływa na 
wszystkie obszary funkcjonowania jednostki, w tym twórczą aktywność i rozwój zainte-
resowań. Doświadczanie sztuki to proces zmysłowego postrzegania i poznawania 
rzeczywistości (estetyka), który zazwyczaj określa się jako „przeżywanie piękna”. 
Zdolność człowieka do posługiwania się abstrakcyjnymi pojęciami piękna czy formy 
przedmiotu pozwala odbierać sztukę zarówno na indywidualnym, jak i wspólnym 
poziomie doświadczania i rozumienia.  

W procesie postrzegania barw nasz umysł stosuje zasadę porządkowania i porów-
nywania sygnałów wzrokowych docierających z otoczenia. Prawidłowe przypisywanie 
koloru następuje, być może, w rezultacie porównywania przez mózg ilości fal świetlnych 
o różnych długościach odbijanych od danej powierzchni i od jej otoczenia8

. Stałość 
koloru wynika z porządkowania odbieranych przez mózg sygnałów, kolor jest 
konstruktem mózgu, jego wzrokowym językiem, nie zaś cechą świata fizycznego

9
. 

Pojęcie stałości koloru widoczne jest w pracach dzieci, gdzie drzewo jest przedsta-
wiane jako zielona bryła z brązowym pniem, niebo jest niebieskie, chmury białe, 
a dach domu z reguły będzie czerwony. Kolor jest rezultatem wykształconego w toku 
ewolucji dziedzicznego programu czy też zasady, za pomocą której mózg nadaje sens 
odbieranym sygnałom, zdobywając w ten sposób wiedzę o pewnym atrybucie świata10

.  

                                                                
6 Tamże, s. 18. 
7 Tamże, s. 58. 
8 Tamże, s. 42. 
9 Tamże, s. 43. 
10 Tamże, s. 44. 
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Kolor ma istotne znaczenie w procesie percepcji otoczenia. Jest również ważny 
w kontakcie z dziełem sztuki w złożonym procesem jej doświadczania. Kontakt ze 
sztuką wpływa na wcześniej zgromadzone pojęcia, rekonstruuje je, tworząc inną/nową 
jakość jednostkowego doświadczenia. Zmysłowy odbiór bodźców, w tym postrzeganie 
koloru, jest zdolnością/cechą, dzięki której człowiek ma możliwość nieustannego pozna-
wania świata. Im więcej pojęć utworzonych, związanych jest z percepcją wzrokową, 
tym bogatszy indywidualny zbiór pojęć, który może być wykorzystany w procesie 
kształcenia i rozwoju człowieka. Kolor, forma, kształt i ruch, tkwią u podstaw percepcji 
ludzkiej. Kontakt ze sztuką rozwija zarówno w formie biernego jej odbioru, jak i bez-
pośredniego udziału w procesie tworzenia. Wzbogaca i rozwija wrażliwość na bodźce 
związane z indywidualnym postrzeganiem piękna i harmonii. Jednostkowe doświad-
czenia, środowisko, w którym funkcjonujemy i wpływ czynników kulturowych wery-
fikują wcześniej stworzone pojęcia, tworząc nowe pojęcia syntetyczne, które dążą do 
tak zwanego ideału pojęcia, np. ideał piękna podlegał zmianom na przestrzeni wieków 
tak jak kanony urody czy stroju.  

W procesie postrzegania rzeczywistości wielokrotnie spotykamy się koniecznością 
zestawienia tego, co doświadczamy/tworzymy z pojęciem ideału. W wielu obszarach 
nasze codzienne doświadczenia dalekie są od idealnych, a uzyskiwane wyniki/efekty 
trudno zestawić z pojęciem syntetycznym. Wprowadza to stan dyskomfortu i niezado-
wolenia, niekiedy permanentnego, który w przypadku artystów jest ważną, konstruk-
tywną częścią procesu twórczego, ludzie nie są w stanie zrozumieć, że powodem 
tworzenia jest nadmiar myśli, które kreuje nam świat, każdy krok w rzeczywistości daje 
nam masę niezrozumiałych stymulantów, z którymi po przemierzeniu całej wyznaczonej 
trasy nie jesteśmy w stanie się uporać. To właśnie powód, dla którego zaczyna się 
tworzyć – nadmiar myśli, które trzeba wyrzucić z ciała poprzez wykreowanie 
namacalnego tworu11

. Niepokój twórczy, „podwyższony ponad stan”
12 towarzyszy 

artystycznej aktywności w poszukiwaniu najlepszego, tak trudnego do osiągnięcia, 
sposobu wyrażenia idei, myśli, który pozwoli zbliżyć się do pojęcia doskonałości. 
Niespełnienie stanowi jedną z głównych sił napędowych twórczości artystycznej, 
nieustannego dążenia, by pomimo licznych rozczarowań odnaleźć w dziele sztuki bądź 
w życiu wierne odbicie syntetycznego pojęcia mózgowego13

.  
Niespełnienie, wskazywane przez Semira Zekiego jako istotny czynnik w kształto-

waniu ludzkiej aktywności w dążeniu do mistrzostwa/ideału, otwiera nowe możliwości 
w obszarze poszukiwań dróg indywidualnego doskonalenia i rozwoju. Istnieje potrzeba 
uwzględnienia ich w edukacji artystycznej w zakresie realizacji treści kształcenia czy 
rozwoju różnego rodzaju kompetencji, dostosowanych do indywidualnych i społecznych 
potrzeb jednostki.  

3. Przestrzeń sztuki  

Obecnie znaczenie edukacji artystycznej dla rozwoju poznawczego i emocjonalnego 
człowieka jest powszechnie uznawane i akceptowane, jednak wydaje się, że zarówno 
uczniowie, jak i nauczyciele nie doceniają znaczenia przedmiotów z obszaru edukacji 
artystycznej. Plastyka to przedmiot, który nie daje konkretnych kompetencji i trakto-

                                                                
11 Tarłowska K., Tworzenie, Praca dyplomowa niepublikowana, Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa 2021, 

s. 7. 
12 Tamże, s. 35.  
13 Zeki S., dz. cyt. s. 62. 
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wany jest przez uczniów, rodziców, a nawet nauczycieli jako mało istotny. Ambitne 
założenia zawarte w programie nauczania Plastyki trudno zestawić z możliwościami 
ich realizacji. Nie dziwi więc, że sami nauczyciele Plastyki przestają wierzyć w możli-
wości wpływu na rozwój jednostki, przedmiotu tak mało znaczącego w strukturze 
przedmiotów szkolnych. Dostrzegając wartość i znaczenie edukacji artystycznej dla 
procesu rozwoju człowieka należy uznać, że potrzebne są pewne działania mające na 
celu poszerzenie kompetencji nauczycieli Plastyki. W sytuacji dynamicznych zmian 
technologicznych, organizacyjnych czy kulturowych rozwój kompetencji, doskonalenie 
ich w dorosłym życiu przestaje być możliwością, a staje się koniecznością14

. Autorzy 
raportu podkreślają znaczenie jakości pracy nauczycieli dla prawidłowego przebiegu 
procesu kształcenia w dobie dynamicznych zmian. Jednym z zasadniczych kroków, 
które muszą być wykonane, jest powszechny wzrost jakości pracy nauczycieli na 
wszystkich szczeblach edukacji i wykorzystanie w kształceniu nowych możliwości, 
których dostarczają zmiany technologiczne15

.  
Propozycją uwzględniającą potrzebę doskonalenia jakości pracy nauczycieli Plastyki 

jest Projekt „Bajki, baśnie i legendy jako motyw do rozmów o sztuce w procesie 
kształcenia” realizowany przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Projekt finan-
sowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach działania 3.1 
Kompetencje w szkolnictwie wyższym, oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla 
gospodarki i rozwoju programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
Celem projektu jest podwyższenie kompetencji nauczycieli plastyki w dwóch obszarach: 
wiedzy pedagogicznej oraz wiedzy i umiejętności z obszaru sztuk wizualnych i technik 
artystycznych. Cele szczegółowe projektu obejmują poprawę jakości kształcenia 
w zakresie plastyki oraz wzbogacenie metod pracy nauczycieli z uwzględnieniem możli-
wości wykorzystania nowoczesnych technologii. Projekt jest realizowany w formie 
cykli warsztatów i spotkań ze specjalistami z różnych obszarów Sztuk Pięknych 
i kierowany jest do nauczycieli plastyki szkół podstawowych z trzech województw.  

Motywem przewodnim warsztatów i organizowanych spotkań są bajki, baśnie 
i legendy, które stwarzają możliwość odkrywania interesujących interpretacji współ-
czesnego świata, w tym jego zagrożeń, z jednoczesnym odniesieniem do sztuki, jak 
i szeroko rozumianych działań twórczych. Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy 
w zakresie rozwoju kompetencji społecznych nauczycieli dotyczących procesu 
komunikacji, jak również przekazanie praktycznych umiejętności zastosowania technik 
plastycznych w samodzielnej pracy z uczniami. Projekt realizowany jest w dwóch 
edycjach. Pierwsza edycja projektu została zrealizowana w 2019 roku i obejmowała 
cykl warsztatów, wykładów i spotkań ze sztuką.  

Warsztaty poświęcone były wybranym baśniom i legendom, a ćwiczenia plastyczne 
stanowiły naturalne rozwinięcie oraz uzupełnienie treści zawartych w baśniach. Wyko-
rzystanie języka plastyki i środków artystycznego wyrazu przy realizacji zadań 
praktycznych pokazywało często nieznane możliwości wykorzystania różnego rodzaju 
technik plastycznych, a także możliwości zastosowania i pozyskiwania różnego rodzaju 
materiałów. Ćwiczenia plastyczne realizowane w ramach projektu były wykorzysty-

                                                                
14 Worek B., Turek K., Uczenie się przez całe życie – „akcelerator” rozwoju, [w:] Górniak J., (red), Polski 

rynek pracy – wyzwania i kierunki działań na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010-2015, Polska 

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2015, pdf, s. 81 (data dostępu luty/2021) 

https://www.researchgate.net › publication › 289525398.  
15 Tamże, s. 9. 
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wane przez nauczycieli w czasie prowadzonych przez nich lekcji plastyki. Prace 
uczniów były prezentowane przez nauczycieli na kolejnych spotkaniach, pozwalały na 
interesującą wymianę indywidualnych doświadczeń, a także stawały się inspiracją dla 
dalszych, twórczych działań w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Prace uczniów 
wybrane przez jury składające się z artystów i nauczycieli Akademii Sztuk Pięknych 
zostały zaprezentowane na wystawie: „Baśnie, bajki i legendy” i w katalogu, kończących 
I edycję projektu. Założeniem projektu było również stworzenie możliwości wyko-
rzystania twórczej aktywności nauczycieli i uczniów w działaniach podejmowanych na 
rzecz rozwoju lokalnych społeczności.  

4. Sztuka komunikacji w edukacji i baśniach 

Umiejętność komunikacji jest niezbędna w nawiązywaniu i budowaniu relacji 
z innymi ludźmi. Jest fundamentem społecznego funkcjonowania i ważnym obszarem 
emocjonalnego i społecznego rozwoju jednostki. Umiejętność dobrej komunikacji jest 
również podstawą procesu kształcenia. Od jej jakości zależą: powodzenie nauczyciela 
w zakresie realizacji celów i treści kształcenia oraz budowane przez uczniów przeko-
nania dotyczące celowości uczenia się. Utrzymanie dobrego poziomu wzajemnej 
komunikacji to sztuka, która pozwala nauczycielowi realizować zadania edukacyjne, 
obejmujące zarówno proces kształcenia, jak i wychowania. Oba procesy, wzajemnie 
powiązane i uzupełniające się, tworzą złożoną strukturę, która wspiera i kształtuje 
rozwój jednostki. Dobre doświadczenia we wzajemnej komunikacji przekładają się na 
aktywność i zaangażowanie uczniów w realizację zadań w wielu sytuacjach edukacyj-
nych i sprzyjają rozwojowi indywidualnych zainteresowań. Zajęcia lekcyjne i pozalek-
cyjne stają się wtedy budującym doświadczeniem, które wspiera rozwój jednostki, 
a także kształtuje umiejętność wspólnego działania przy realizacji różnego rodzaju 
zadań, nie tylko o charakterze plastycznym.  

Odwołanie się w projekcie do baśni jako motywu wiodącego pozwoliło sięgnąć do 
ich magicznej rzeczywistości i wykorzystać ich potencjał w procesie kształtowania 
wzajemnych relacji nauczyciela i ucznia. Doskonalenie umiejętności komunikowania 
się nauczyciela z uczniem w procesie kształcenia było zasadniczym celem prowadzo-
nych w ramach projektu warsztatów pedagogicznych i plastycznych. Bohaterowie 
omawianych i analizowanych w czasie projektu baśni często znajdowali się w różnego 
typu sytuacjach trudnych, które można odnieść do sytuacji doświadczanych przez 
współczesnego człowieka. Sytuacje te dotyczyły następujących obszarów:  

 relacji z ludźmi, a szczególnie z osobami ważnymi; 

 emocji i uczuć, które towarzyszą codziennej aktywności.  
Rzeczywistość baśniowa pokazuje różnego rodzaju sytuacje i trudności, z którymi 

spotyka się bohater, a także możliwości ich pozytywnego rozwiązania. Bohaterowie 
zazwyczaj nie ustają w wysiłkach poszukiwania drogi wyjścia, która pozwoli rozwiązać 
napotkane problemy. Powodzenie w działaniu buduje poczucie wiary we własne 
możliwości i pozwala na traktowanie pojawiających się trudności jako zadań czy 
wyzwań, które są ważną częścią ludzkiego doświadczenia. Baśnie, pozornie dalekie od 
współczesnej rzeczywistości, pokazują wagę i znaczenie różnorodnych doświadczeń 
gromadzonych w procesie rozwoju dla ciągłego procesu uczenia się i budowania 
pełniejszego obrazu otaczającego świata. Pewność, że bohater baśniowy zawsze znajdzie 
rozwiązanie problemów wyraźnie wskazuje, że sytuacje trudne można traktować jako 
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wyzwanie, a podejmowane próby rozwiązania jako istotną część jednostkowego 
doświadczenia.  

Zazwyczaj sytuacje trudne, z którymi zmaga się baśniowy bohater, dotyczą złożo-
nych relacji z różnymi osobami z bliskiego i dalszego otoczenia. Współczesne odkrycia 
neurobiologii potwierdzają baśniowy przekaz dotyczący jakości relacji z innymi ludźmi 
i jej znaczącego wpływu na ludzkie funkcjonowanie. Nasze interakcje społeczne 
działają jak modulatory, pełniąc role interpersonalnych termostatów, które wciąż 
ustawiają na nowo kluczowe aspekty funkcjonowania mózgu, kierując naszymi 
emocjami16

. 
W kolejnych etapach życia człowiek funkcjonuje w różnych grupach społecznych, 

które mają znaczny wpływ na kształtowanie się jego osobowości i rozwój zachowań 
społecznych. We wczesnym etapie rozwoju rodzina, a w następnej kolejności grupa 
rówieśnicza, mają największy wpływ na najważniejsze obszary funkcjonowania 
dziecka, między innymi, na: postrzeganie siebie, poczucie własnej wartości czy zado-
wolenie z podejmowanej aktywności. Przykładem grupy rówieśniczej, funkcjonującej 
przez czas wyznaczony określonym etapem edukacji, jest klasa szkolna. Jest to zbiór 
uczniów w podobnym wieku, uczestniczących wspólnie w zajęciach szkolnych, 
pozaszkolnych oraz utrzymujących wzajemne relacje. Klasa szkolna ma hierarchiczną 
strukturę, a uczniowie zajmują w niej określoną pozycję, są akceptowani przez grupę 
lub nie. Brak akceptacji ze strony rówieśników to bardzo trudne doświadczenie wczes-
nego etapu rozwoju. Uczniowie nieakceptowani nie należą do pożądanych partnerów 
interakcji i nie liczą się w grupie. Niekiedy są osobami, wobec których grupa mniej lub 
bardziej jawnie okazuje niechęć i dezaprobatę. Uczniowie ci znajdują się na marginesie 
życia klasowego, nie podejmują działań na rzecz grupy i często są określani przez 
nauczycieli mianem jednostek biernych społecznie. Sytuacje izolacji i odrzucenia 
nieco różnią się jakością relacji z rówieśnikami, ale obydwie są źródłem negatywnych 
przeżyć i mogą wpływać na dalsze etapy i procesy rozwojowe jednostki. Brak 
akceptacji w grupie rówieśniczej wywołuje u dziecka poczucie braku sprawności 
i kompetencji w budowaniu relacji z innymi i często skutkuje wycofaniem się z relacji, 
a niekiedy agresją wobec innych lub siebie. Wykluczenie z grupy wpływa negatywnie 
na poziom samooceny i wiary we własne możliwości, co obniża motywację do zdoby-
wania nowych umiejętności i kompetencji. Zostawia trwały ślad w pamięci dziecka 
i tym samym oddziałuje mocno na sposób przeżywania oraz doświadczania świata 
w kolejnych etapach rozwoju.  

Dzieci wychowują się w różnych środowiskach rodzinnych. Większość ma dobre 
doświadczenia w relacjach z najbliższymi i buduje solidne podstawy dla prawidłowego 
rozwoju emocjonalnego i społecznego. Najsilniej działają na nas kontakty z innymi 
osobami, z którymi spędzamy codziennie […] najwięcej czasu – zwłaszcza z tymi, 
którzy najbardziej nas obchodzą17

. Dobre doświadczenia, gromadzone już od bardzo 
wczesnego okresu życia, tworzą poczucie bezpieczeństwa i wyposażają dziecko w 
różne, kompetencje ważne w procesie poznawania świata. Są fundamentem dalszego 
prawidłowego rozwoju, budują zaufanie i wiarę we własne możliwości. Niekorzystne 
doświadczenia w zakresie relacji z najważniejszymi osobami we wczesnym i późnym 
dzieciństwie, prowadzą do budowania nieprawdziwych wzorców w zakresie myślenia, 

                                                                
16 Goleman D., Inteligencja społeczna, przeł. Jankowski A., Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2007, s. 11. 
17 Tamże, s. 11.  
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zachowania i działania. Mają one zaskakująco stabilny charakter i zazwyczaj nie 
podlegają późniejszej weryfikacji mimo nowych doświadczeń. Ma to ogromny wpływ 
na przyszłość dziecka, ponieważ od tego, jak ustrukturyzowała się osobowość jed-
nostki, zależy to, jak jednostka ta będzie reagowała na późniejsze wydarzenia, wśród 
których odrzucenia, separacje i straty należą do najważniejszych18

.  
Klasa szkolna przez wiele lat staje się dla uczniów bardzo ważnym miejscem 

nawiązywania kontaktów interpersonalnych i budowania relacji z innymi. Grupa 
rówieśnicza pozostająca ze sobą w nieustannych interakcjach, silnie wpływa na 
kształtowanie się i rozwój nie tylko kompetencji społecznych jednostki, ale również 
ma wpływ na jakość funkcjonowania w innych obszarach. Związki z innymi osobami 
kształtują w zadziwiającym stopniu nie tylko nasze doświadczenia, ale również biologię 
organizmu. Dzięki kontaktowi mózgu z mózgiem nasze najsilniejsze związki z innymi 
wpływają nie tylko na sprawy błahe jak to, czy śmiejemy się z tych samych dowcipów, 
ale również na tak poważne jak to, które geny pobudzane są (lub nie) w limfocytach T 
„piechocie” układu odpornościowego, podczas nieustannej walki z atakującymi nas 
bakteriami i wirusami19

.  

5. Rola nauczyciela w procesie kształtowania i rozwoju postaw 

Nauczyciel jest osobą, która kieruje procesem kształcenia i wychowania, ale odpo-
wiada również za atmosferę i klimat klasy zachęcający, bądź nie, uczniów do tworzenia 
przestrzeni przyjaznej dla wspólnego działania. Cechy osobowości nauczyciela, jego 
postawa, zaangażowanie w pracę i zdolności organizacyjne, mają istotny wpływ na 
zaangażowanie uczniów w proces kształcenia i relacje w grupie. Kompetencje/umie-
jętności nauczyciela w zakresie dobrej komunikacji sprzyjają budowaniu zachowań 
korzystnych dla rozwoju postaw społecznych uczniów i mogą być wzorem do naślado-
wania. Dobre zasady komunikacji nauczyciel – uczeń kształtują i utrwalają pożądane 
nawyki w tym zakresie i stanowią solidną podstawę do rozwoju kompetencji uczniów 
w obszarze relacji z innymi. Są szczególnie potrzebne i ważne dla tych uczniów, którzy 
wychowują się w rodzinach, gdzie proces wzajemnej komunikacji jest nieprawidłowy 
tzw. rodzinach dysfunkcyjnych. W rodzinach tych brak umiejętności w zakresie komu-
nikacji i prawidłowego wyrażania emocji i uczuć powoduje, że dziecko nie nabywa 
umiejętności dotyczących zasad dobrej/zdrowej komunikacji i budowania relacji 
z innymi. W rodzinie dysfunkcyjnej więzi pomiędzy jej członkami są rodzajem uwik-
łania i wynikają najczęściej z niekompetencji rodziców w zakresie komunikacji, jak 
również z braku poczucia własnej wartości. Brak czytelnych/jasnych zasad w zakresie 
komunikacji wpływa negatywnie na jakość relacji w rodzinie. Nie powstaje przestrzeń 
dla prawidłowego rozwoju dziecka w zakresie poczucia bezpieczeństwa, realizacji 
specyficznych dla wieku potrzeb, czy zaufania tak potrzebnego do rozwijania własnej 
indywidualności. W procesie wychowania tworzy się rdzeń przekonań dziecka o sobie 
samym. Nic nie może być ważniejsze od tego20

. Nieprawidłowa relacja rodzic-dziecko 
tworzy nieprawidłowy wzór relacji, który dziecko traktuje jako obowiązujący schemat 
funkcjonowania relacji dorosły- dziecko. Dla tej grupy uczniów, prawidłowe zasady 
relacji z nauczycielem oparte na zasadach dobrej komunikacji, pokazują inny obszar 

                                                                
18 Bowlby J., Przywiązanie, przeł. Polaszewska-Nicke M., PWN, Warszawa 2016, s. 412. 
19 Goleman D., Inteligencja społeczna, dz. cyt. s. 11.  
20 Bradshaw J., Zrozumieć rodzinę, przeł. Szczepańska H., Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 

1994, s. 9.  
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doświadczeń w zakresie relacji z osobą dorosłą niż wzór wyniesiony z domu. We 
wczesnym etapie rozwoju może to mieć zasadniczy wpływ na kształtowanie się i rozwój 
poczucia własnej wartości, zaufania do własnych umiejętności w zakresie komunikacji 
i budowania dobrych/prawidłowych relacji z innymi. Relacje nawiązywane we wcze-
snym dzieciństwie z osobami znaczącymi są bardzo silne i wpływają na późniejsze 
etapy rozwoju i funkcjonowania jednostki

 21
. 

Wysokie kompetencje w zakresie komunikacji wiążą się bezpośrednio z umiejętno-
ściami w zakresie inteligencji emocjonalnej, którą D. Goleman określa mianem kompo-
nentu koniecznego do odnoszenia sukcesów we wszystkich obszarach życia. Autor

22
 

zwraca uwagę na pięć umiejętności, które były stosowane przez Burta Swerseya, okre-
ślone mianem „pięciu prostych sekretów sukcesu”, czyli więzi porozumienia, empatii, 
przekonywania, współpracy i osiągania jednomyślności23

, umożliwiających dobrą 
komunikację, nawiązywanie relacji i wspólne działanie.  

Warsztaty realizowane w ramach projektu miały na celu doskonalenie postaw 
i umiejętności nauczycieli, które mają istotne znaczenie dla budowania dobrych relacji 
nauczyciel-uczeń. Relacji, które budują atmosferę wzajemnego zaufania i uczą odpo-
wiedzialności za swoje działanie. Realizowane zadania praktyczne, dzięki zastoso-
wanym technikom plastycznym i środkom artystycznego wyrazu, pozwoliły na swo-
bodną interpretację baśniowych wydarzeń oraz indywidualną ekspresję postaw 
w zakresie Trzech Stanów Wrażliwości: 

 prawidłowa ocena własnych uczuć i emocji określana zazwyczaj jako samoświa-
domość jednostki, 

 poszanowanie odrębności drugiego człowieka w zakresie jego postrzegania 
i interpretacji rzeczywistości,  

 umiejętność wnikliwej obserwacji bezpośrednich kontaktów, dostrzeganie wysy-
łanych sygnałów i odczytywania pełnego znaczenia wypowiadanych słów.  

Warsztaty oraz towarzyszące im zajęcia praktyczne i teoretyczne były okazją do 
wielu rozmów i dyskusji odnoszących się do różnego rodzaju sytuacji trudnych, 
z którymi nauczyciele spotykają się w rzeczywistości szkolnej. Realizacja zadań 
projektowych, zarówno indywidualnych, jak i zespołowych, pozwalała na obserwację 
wzajemnych zależności, zaangażowania uczestników oraz sposobów wyrażania 
własnych opinii i sądów. Spotkania dawały możliwość dostrzeżenia różnych form 
komunikowania się uczestników Projektu, związanych z cechami ich temperamentu 
i osobowości. Trudności, które pojawiały się w trakcie realizacji zadań wymagających 
współdziałania i aktywnej współpracy, otwierały przestrzeń dla negocjacji i kompro-
misów prowadzących do przezwyciężenia trudności.  

Sytuacje o charakterze różnego typu konfliktów czy naruszania granic drugiego czło-
wieka są częścią edukacyjnej rzeczywistości. Wymagają od nauczyciela właściwych 
reakcji i przemyślanych decyzji uwzględniających zarówno dobro ucznia, jego etap 
rozwoju, jak również ich społeczne oddziaływanie na funkcjonowanie całej grupy 
rówieśniczej – klasy szkolnej. Doświadczenie zawodowe nauczycieli i odwołania do 
szerokiego spektrum sytuacji szkolnych stanowiły podstawę dla ciekawego dyskursu 

                                                                
21 Zob. Ross V., Marshall H.M., Miller S.A., Psychologia dziecka, WSiP, Warszawa 1995, s. 460-461. 
22 Goleman D., Inteligencja emocjonalna w praktyce, przeł. Jankowski A., Media Rodzina, Poznań 1999, 

s. 320.  
23 Tamże, s. 321. 
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pedagogicznego. Pozwoliły również na wyjście poza szkolną rzeczywistość i szukanie 
odniesień w szerokim kontekście kultury i tradycji, dla których baśnie są znaczącą 
metaforą i dobrym kontekstem.  

6. Baśnie i bajki a współczesność  

Motywy występujące w baśniach otwierają szerokie możliwości ich interpretacji 
i pozwalają na przeniesienie baśniowych wydarzeń na grunt współczesnego świata 
i bliskiej nam rzeczywistości. Mogą być tylko pretekstem do rozmów o otaczającym 
świecie i jego problemach, ale również mogą sięgać do zbioru wspólnych pojęć/znaczeń 
rozumianych jako uniwersalne symbole i archetypy. W każdej kulturze odnaleźć można 
pewne wyobrażenia o świecie i rolach człowieka w jego strukturze, które są „pierwot-
nymi obrazami” symboli i pojęć przechowywanych według C. Junga w zbiorowej 
nieświadomości. W tym znaczeniu, ta warstwa psychiki (psyche) jest wspólna dla 
wszystkich ludzi i uniwersalna, a jej źródłem są utrwalone zapisy, powtarzające się 
w doświadczeniach wielu pokoleń. Archetyp jest tendencją do formowania takich 
przedstawień motywu-reprezentacji, które ogromnie różnią się w szczególe bez utraty 
zasadniczego wzorca24

.  
Różnice dotyczą treści szczegółowych czy pełnionych funkcji, które w mitologicz-

nym ujęciu stanowią „pra-podstawę”, budulec kulturowy dla niezwykle atrakcyjnego 
znaczeniowo i bogatego krajobrazu. Zadania wykonywane w czasie warsztatów projek-
towych odnosiły się do sztuki, jak i szeroko rozumianych działań twórczych i pokazy-
wały możliwości przeniesienia baśniowych wyobrażeń, nawiązujących do archetypów, 
na grunt współczesny. Odwołania do baśniowej rzeczywistości koncentrowały się 
wokół zagadnień związanych z głównymi postaciami i ich doświadczeniami, ale 
znaczna ich część ma charakter ogólnoludzkich doświadczeń, których znaczenie jest 
zasadnicze zarówno dla procesu rozwoju jednostki, jak i zbiorowości.  

Odwołania do baśniowej rzeczywistości, w warstwie zewnętrznej w niewielkim 
stopniu odnoszą się bezpośrednio do współczesnego, globalnego świata, gdzie wirtualna 
rzeczywistość stała się częścią naszego społecznego funkcjonowania, jednak o wew-
nętrznych problemach istoty ludzkiej i właściwych sposobach radzenia sobie z jej 
trudnym położeniem w każdym społeczeństwie baśnie mówią znacznie więcej niż 
jakikolwiek inny rodzaj opowieści25

.  
Baśnie to spotkania się ze zjawiskami tajemniczymi, często wyzwalającymi lęk 

i obawy, które nawiązują do uniwersalnych doświadczeń człowieka, wiążących się 
z koniecznością wyboru właściwego działania w różnych, trudnych sytuacjach 
z uwzględnieniem możliwości realizacji swoich potrzeb. Próba przeniesienia baśni na 
grunt współczesny pokazała ich uniwersalny charakter i otworzyła przestrzeń dla 
szerokiej interpretacji współczesnego świata i jego zagrożeń wychodzących poza 
szkolną rzeczywistość i lokalną społeczność. Uniwersalne doświadczenia i dylematy 
człowieka zawarte w baśniach są obecne we współczesnym świecie i wpływają na 
procesy rozwojowe człowieka zarówno w bliskiej/jednostkowej perspektywie, jak 
i dalekiej odwołującej się do kolejnych pokoleń i ich wkładu w rozwój ludzkich społecz-
ności. Odniesienia do współczesności koncentrowały się również wokół potrzeby 
budowania podstaw dla świadomego i odpowiedzialnego działania w zakresie zapew-

                                                                
24 Jung C.G., Człowiek i jego symbole, przeł. Palusiński R.,Wyd. KOS, Katowice 2018, s. 103. 
25 Bettelheim B., Cudowne i pożyteczne. O znaczeniu i wartościach baśni, przeł. Danek D., Wyd. WAB, 

Warszawa 2010, s. 24.  



 

Ewa Elżbieta Muszyńska  
 

196 

nienia tzw. Zrównoważonego Rozwoju, zarówno w perspektywie bliskiej, jak i odległej. 
Spojrzenie uwzględniające obszary bliskie i dalekie pozwala postrzegać i zestawiać 
różnego typu zdarzenia, sytuacje i problemy w znacznie szerszym kontekście. Często 
pozwala wyjść poza indywidualny/wąski zakres patrzenia i korzystać z doświadczeń 
innych w procesie budowania własnej tożsamości, a także coraz lepszego rozumienia 
wpływu określonych doświadczeń i uwarunkowań na proces własnego funkcjono-
wania i rozwoju.  

7. Emocje w baśniach i procesie kształcenia  

W każdej szkole obowiązują zasady określające funkcjonowanie uczniów w zakresie 
przestrzegania reguł dotyczących nauki i obowiązków szkolnych, jak również zachowań 
społecznych. Szkoła jest miejscem rozwoju i kształtowania postaw w obszarze spo-
łecznego funkcjonowania jednostki. Obszar ten dotyczy również sposobu wyrażania 
i odbioru emocji w określonych sytuacjach. Nauczyciele, w codziennej rzeczywistości 
szkolnej, muszą zmierzyć się z sytuacjami, którym towarzyszą silne emocje. Działania 
edukacyjne ukierunkowane na rozwój i kształcenie umiejętności uczniów w zakresie 
zarządzania emocjami są ważnym i potrzebnym obszarem procesu wychowania. 
Rozwój emocjonalny, obok rozwoju poznawczego i społecznego, ma zasadniczy wpływ 
na tworzącą się osobowość młodego człowieka. Działania edukacyjne nauczycieli 
prowadzące do kształcenia i rozwoju umiejętności dostrzegania i odczytywania emocji, 
stanowią podstawę dla prawidłowego rozwoju społecznego. D. Goleman określa kom-
petencje emocjonalne jako inteligencję emocjonalną, którą można i należy rozwijać 
w procesie kształcenia, włączając ją w obszar działań edukacyjnych. Zwraca uwagę, że 
koszty analfabetyzmu emocjonalnego są wysokie

26
 i przekładają się na konkretne pro-

blemy społeczne. Problemy te, diagnozowane jako depresja, rosnąca skala agresji czy 
nieprzystosowanie społeczne dotykają coraz większej i młodszej części społeczeństwa. 
Podstaw edukacji emocjonalnej i całego alfabetu emocji dzieci uczą się w środowisku 
rodzinnym w bardzo wczesnym okresie życia. W kolejnych latach poszerzają zbiór 
własnych doświadczeń emocjonalnych, co ma istotny wpływ na kształtowanie procesu 
indywidualnego rozwoju. Nie wszystkie rodziny tworzą wystarczająco dobre warunki 
dla prawidłowego i pełnego rozwoju dziecka. W wielu rodzinach kontakt i komuni-
kacja z dzieckiem nie funkcjonuje na tyle skutecznie, aby wspierać jego rozwój. 
Środowiskiem, które może wspomóc proces rozwoju i kształtowania postaw dziecka 
jest szkoła. Szkoła jest ważnym miejscem, gdzie dziecko ma możliwość obserwacji 

i bezpośredniego udziału w procesie komunikacji i relacjach z nauczycielem. Właściwe 
działania nauczycieli w okresie dynamicznego emocjonalnego rozwoju dziecka mogą 
wpierać zachowania korzystne dla kształtowania umiejętności w zakresie zarządzania 
emocjami i korzystania z nich w procesie komunikacji czy budowania relacji społecz-
nych. Wtedy szkoła i proces kształcenia będą źródłem pozytywnych doświadczeń, 
stanowiących podstawę dla dobrego rozwoju w kolejnych etapach życia. Każdy 
nauczyciel może poprawić swe stosunki z uczniami, tak by stały się one bardziej 
otwarte, nacechowane większą wzajemną troską, bardziej współzależne, w większym 
stopniu uwzględniające odrębność i bardziej satysfakcjonujące. Właśnie dzięki tym 
zmianom instytucja społeczna, którą nazywamy szkołą, ze wszystkimi jej ogra-
niczeniami, może stać się ludzką i żywą organizacją, gdzie będzie mogło naprawdę 

                                                                
26 Zob. Goleman D., Inteligencja emocjonalna, przeł. Jankowski A., Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 

1997, s. 358-401. 
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odbywać się kształcenie i wychowanie27
. Warsztaty plastyczne, w których brali udział 

nauczyciele były propozycją spojrzenia na komunikację z uczniami jako procesu 
budowania wzajemnej zależności i odpowiedzialności za jakość relacji. Śledzenie 
losów baśniowych postaci w ich zmaganiach się z przeciwnościami umożliwiało 
obserwację procesu dochodzenia do indywidualnego zrozumienia i korzystania 
z własnych zasobów w procesie rozwoju. Jeśli opowieść ma naprawdę przykuć uwagę 
dziecka, musi je zabawić i wzbudzić w nim ciekawość. Jeśli jednak ma wzbogacić jego 
życie, musi pobudzać wyobraźnię, pomóc dziecku w rozwijaniu inteligencji i porządko-
waniu uczuć, musi mieć związek z jego lękami i dążeniami oraz umożliwić mu pełne 
rozeznanie własnych trudności, a zarazem podać sposoby rozwiązywania nękających 
je problemów […] musi odnosić się jednocześnie do wszystkich aspektów dziecięcej 
osobowości i niczego przy tym nie bagatelizować. Przeciwnie, winna traktować trudne 
dylematy dziecięce z pełną powagą, a zwłaszcza budzić w dziecku wiarę w siebie 
i swoją przyszłość28

.  
Dlatego baśnie z całym swoim bogactwem znaczeń są utworami, po które warto 

sięgać nie tylko na zajęciach plastyki, ale również wykorzystywać je w działaniach 
wspierających rozwój jednostki. Treści zawarte w baśniach mają charakter ponad-
czasowy i dotyczą uniwersalnych doświadczeń człowieka. Obecne są w baśniach, 
legendach czy mitologii. Docierają do naszej świadomości w postaci czytelnego 
symbolu „archetypu zaktualizowanego”, obecnego w różnych formach z obszaru 
tradycji czy kultury.  

Ciekawą teorią, która opisuje proces powstawania emocji, na podstawie dotych-
czasowych i ostatnich badań w obszarze neurobiologii, jest teoria konstruowanej emocji 
opracowana przez L.F. Barret. Koncepcja ta otwiera nowe obszary i możliwości 
w zakresie funkcjonowania umysłu/mózgu człowieka, a także uzasadnia możliwości 
pełniejszego oddziaływania na proces kształtowania emocji i tym samym na proces 
rozwoju i wychowania. Emocje, jak podkreśla L.F. Barrett, nie są wrodzone, one są 
tworzone. Przez nas samych. Nie rozpoznajemy ani nie identyfikujemy emocji: 
konstruujemy nasze własne odczucia emocjonalne i nasze percepcje emocji innych, na 
poczekaniu, kiedy są potrzebne, za pomocą złożonej interakcji układów29

. Poglądy te 
stoją w wyraźnej sprzeczności z tradycyjnymi teoriami rozumienia powstawania 
emocji oraz codziennymi doświadczeniami wielu nauczycieli, gdzie w zachowaniach 
uczniów błyskawicznie powstające emocje wydają się mieć charakter uniwersalnych 
reakcji wrodzonych. A jednak, jak podkreśla L. Feldman Barret, emocje są rzeczy-
wistością społeczną. Konstruujemy przypadki emocji dokładnie w ten sam sposób jak 
kolory30

, biologiczne procesy kategoryzacji, które są zakorzenione w fizycznej 
rzeczywistości i które można zaobserwować w mózgu i ciele, tworzą społecznie 
rzeczywiste kategorie. Ludowe pojęcia, takie jak „strach” czy „gniew” nie są jedynie 
słowami, których nauka nie powinna używać, ale które odgrywają istotną rolę 
w opowieści na temat tego, jak mózg tworzy emocje31

. Zatem jeśli tworzymy/ 
konstruujemy emocje w taki sam sposób jak odbieramy kolory czy drzewa obecne 

                                                                
27 Gordon T., Wychowanie bez porażek w szkole, przeł. Makowska A., Sujak E., Instytut Wyd. PAX, 

Warszawa 1991, s. 214.  
28 Bettelheim B., dz. cyt. s. 23. 
29 Feldman Barret L., Jak powstają emocje. Sekretne życie mózgu, przeł. Jarosz A., CeDeWu, Warszawa 

2020, s. 69. 
30 Tamże, s. 187. 
31 Tamże, s. 185. 
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w naszym otoczeniu, to również utwory literackie, w tym baśnie, współuczestniczą 
w tworzeniu określonych reakcji emocjonalnych oraz czytelnego kulturowo i społecznie 
ważnego przekazu. Baśnie tworzą ciekawy i bogaty znaczeniowo krajobraz, z którego 
można wybierać treści odpowiadające potrzebom określonej sytuacji bądź doświad-
czenia. Odkrycia i badania neuronauki – teoria konstruowanej emocji L. Feldman 
Barret czy neuroestetyka – biologia reakcji człowieka na sztukę S. Zekiego pokazują 
i uzasadniają istnienie nowych możliwości w zakresie wspierania rozwoju dzieci 
i młodzieży w procesie kształcenia i wychowania.  

Teoria konstruowanej emocji nie jest tylko nowoczesnym wytłumaczeniem, 
w jaki sposób powstają emocje. Jest również ambasadorem radykalnie innego 
poglądu odnośnie do tego, co znaczy być istotą ludzką. Pogląd ten jest spójny 
z najnowszymi badanami neuronauki. Daje nam większą kontrolę nad naszymi 
uczuciami i zachowaniem […] Nie jesteś tylko reaktywnym zwierzęciem, 
ukształtowanym w taki sposób, by jedynie odpowiadać na wydarzenia na 
świecie. Jeśli chodzi o twoje doświadczenia i percepcje, jesteś na dużo bardziej 
przywódczej pozycji, niż się ci wydaje. Prognozujesz, konstruujesz i działasz. 
Jesteś architektem swojego doświadczenia32

.  

Umiejętność dobrego zarządzania emocjami w dynamicznie zmieniającym się 
świecie jest pilną potrzebą, a wręcz koniecznością. Niepokojący obraz współczesnego 
świata z jego konfliktami zbrojnymi, globalnym ociepleniem, problemami społecznymi 
czy coraz większą polaryzacją i radykalizacją ludzkich postaw, wskazuje na pilną 
potrzebę podjęcia działań w zakresie rozwoju kompetencji emocjonalnych/społecznych, 
w tym szczególnie w zakresie komunikacji międzyludzkiej, i włączenia tych działań do 
programów edukacyjnych na każdym poziomie kształcenia. Problem braku umie-
jętności w obszarze budowania dobrej komunikacji z drugim człowiekiem nie ogranicza 
się tylko do relacji nauczyciel – uczeń. Jest dotkliwym/palącym problemem naszej 
rzeczywistości i przekłada się na coraz poważniejsze problemy społeczne. Palące 
problemy edukacji i pedagogiki są pilne do zidentyfikowania. Brak reakcji, odroczenie 
czy wreszcie zaniechanie wyrządza szkody o daleko idących skutkach. Należy 
pamiętać, że jeśli chce się rozwiązać problem, to trzeba go nazwać. Reakcja na te 
problemy, a nawet antycypacja powinna być szybka. Najlepiej, gdy jest rekcją nie na 
proces, lecz na jego symptom. To jest czas optymalnego reagowania33

. 
Uczniowie są aktywnymi uczestnikami i wnikliwymi obserwatorami rzeczywistości 

szkolnej. Szybko dostrzegają sytuacje, które cechuje niespójność w reakcjach i zachowa-
niach ludzi, dotyczących najbliższego środowiska, jak i szeroko rozumianego środo-
wiska społecznego. Dlatego szczególnie ważna jest rola nauczyciela w zakresie 
wyjaśniania złożonych procesów związanych z komunikacją między ludźmi i kształto-
wania dobrych wzorów komunikacji i postaw.  

Edukacja artystyczna, tworząc przestrzeń do dialogu i dobrych relacji, daje ogromne 
możliwości wykorzystania jej w różnych obszarach. Sztuka posługuje się uniwersalnym 
językiem, który pozwala przekazać odbiorcy ważne treści, a ponadto poprzez aktywny 
udział w procesie tworzenia, jednostka ma istotny wpływ na kształtowanie własnego 
procesu rozwoju.  

                                                                
32 Tamże, s. 209. 
33 Kwiatkowska H. (red. nauk.), Uczłowieczyć komunikację. Nauczyciel wobec ucznia w przestrzeni szkolnej, 

Wyd. IMPLUS, Kraków 2015, s. 16. 
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8. Podsumowanie 

W procesie poznawania świata i uczenia się gromadzenie pozytywnych doświad-
czeń pozwala postrzegać otaczającą rzeczywistość jako przyjazne miejsce, które staje 
się przestrzenią do rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności. W rzeczywistości 
szkolnej relacje nauczyciela z uczniami będą satysfakcjonujące dla obydwu stron, jeśli 
proces związany z doświadczaniem różnego typu własnych emocji i uczuć oraz 
dostrzegania ich u innych, pozwoli na wspólne budowanie środowiska sprzyjającego 
dobremu funkcjonowaniu. Gromadzenie dobrych doświadczeń, rozwój umiejętności 
emocjonalnych i komunikacyjnych w czasie realizacji szkolnego przedmiotu plastyka, 
może zmienić dotychczasowy sposób postrzegania tego przedmiotu oraz zwrócić 
uwagę na wartość i potencjał sztuki w zakresie rozwoju kompetencji społecznych 
zarówno uczniów, jak i nauczycieli. 

Odwołania do baśni i wykorzystanie ich potencjału w procesie edukacji ułatwia 
nauczycielowi nawiązywanie kontaktu z uczniem oraz dostrzeganie i właściwe reago-
wanie na pojawiające się trudności wynikające z etapu rozwoju dziecka. Traktowanie 
z właściwą uwagą dziecięcych problemów buduje poczucie zaufania do nauczyciela 
i jego kompetencji. Nauczyciel plastyki może wykorzystywać również swoje kompe-
tencje w zakresie edukacji artystycznej dla zrozumienia i właściwego odczytania 
komunikatów werbalnych, niewerbalnych, jak i tych wyrażonych językiem sztuki. 
Język sztuki to najstarszy język komunikacji, który zawsze wiąże się z przekazem 
indywidualnego doświadczenia, zachwytu, zdziwienia, a czasem zrozumienia albo 
jego braku. Jest także swoistym zapisem toczącego się procesu myśli, uczuć i emocji 
Emocje to bardzo prawdziwe twory rzeczywistości społecznej, możliwe dzięki ludzkim 
mózgom w porozumieniu z innymi ludzkimi mózgami34

. Potwierdza to współczesna 
nauka i badania dotyczące funkcjonowania ludzkiego umysłu, neuronauka dostarczyła 
znacznie lepszego poznania mózgu i jego funkcji, niż kiedykolwiek mogłyby to zrobić 
nasze własne doświadczenia, nie tylko w kwestii emocji, ale wszystkich zdarzeń 
mentalnych35

. Wspomniane wyżej wyniki badań i modele funkcjonowania umysłu, 
otwierają przed edukacją i nauczycielami, na każdym etapie kształcenia, nowe możli-
wości oddziaływania w zakresie kształtowania umiejętności emocjonalnych uczniów 
tak, aby sprzyjały dobremu rozwojowi i satysfakcjonującemu życiu, niezależnie od 
wcześniejszych doświadczeń. 
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Edukacja artystyczna językiem komunikacji 

Streszczenie 
Obecnie edukacja staje przed nowymi wyzwaniami, które dotyczą między innymi konieczności doskonalenia 
i rozwoju kompetencji zawodowych i ogólnych nauczycieli, tak aby mogli oni sprostać wymaganiom 
i oczekiwaniom szkoły przyszłości. Edukacja artystyczna jest jednym z tych obszarów edukacji, którego 
znaczenie i wpływ na rozwój poznawczy i emocjonalny człowieka jest powszechnie uznawany. Jednak 
wydaje się, że zarówno uczniowie, jak i nauczyciele nie doceniają znaczenia przedmiotów z obszaru 
edukacji artystycznej. W Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie wartość i znaczenie edukacji arty-
stycznej są niekwestionowane i stanowią podstawowy filar kształcenia młodych adeptów sztuki, zaproszono, 
w ramach Projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, grupę nauczycieli plastyki 
z trzech województw, aby mogli rozwijać i doskonalić swoje kompetencje zawodowe. Celem projektu było 
podwyższenie kompetencji nauczycieli plastyki w dwóch obszarach: wiedzy pedagogicznej oraz wiedzy 
i umiejętności z obszaru sztuk wizualnych i technik artystycznych, a także wskazanie roli i możliwości 
wykorzystania edukacji artystycznej w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości i uznanie jej za podstawy 
wszechstronnego rozwoju jednostki na każdym etapie edukacji. Motywem przewodnim warsztatów 
plastycznych i spotkań były bajki, baśnie i legendy, które stwarzają możliwość odkrywania interesujących 
interpretacji współczesnego świata, w tym jego zagrożeń, z jednoczesnym odniesieniem do sztuki, jak 
i szeroko rozumianych działań twórczych. Baśnie tworzą ciekawy i bogaty znaczeniowo krajobraz, z którego 
można wybierać treści odpowiadające potrzebom określonej sytuacji bądź doświadczenia. Nauczyciel 
plastyki może wykorzystywać język sztuki, najstarszy język komunikacji dla zrozumienia i właściwego 
odczytania komunikatów werbalnych, niewerbalnych uczniów, jak i tych wyrażonych w pracach plastycz-
nych, które są swoistym zapisem toczącego się procesu myśli, uczuć i emocji. Odkrycia i badania neuronauki – 
teoria konstruowanej emocji Luisy Feldman Barrett czy neuroestetyka – biologia reakcji człowieka na 
sztukę Semira Zekiego pokazują i uzasadniają istnienie nowych możliwości w zakresie wspierania prawi-
dłowego rozwoju dzieci i młodzieży w procesie kształcenia i wychowania. Doskonalenie kompetencji 
społecznych (komunikacyjnych) nauczycieli stwarza nowe możliwości dla budowania dobrych relacji 
nauczyciel-uczeń, współtworzenia warunków sprzyjających rozwojowi potencjału uczniów, w tym również 
twórczych postaw, a ponadto wykorzystania twórczej aktywności nauczycieli i uczniów w działaniach 
podejmowanych na rzecz szkoły, jak i lokalnych społeczności. Realizowane jako główny cel projektu 
doskonalenie kompetencji społecznych/komunikacyjnych nauczycieli plastyki wydaje się konieczne dla 
budowania dobrej komunikacji i relacji z uczniem, zapewnienia rozwoju indywidualnego potencjału ucznia 
oraz umiejętności wspólnego działania w różnego typu sytuacjach edukacyjnych i społecznych. 
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