
Lublin 2022

Redakcja: Paulina Szymczyk, Ewelina Chodźko

JAKO PRZEDMIOT INTERDYSCYPLINARNYCH
BADAŃ NAUKOWYCH

BAŚNIE I BAJKI



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Baśnie i bajki jako przedmiot 

interdyscyplinarnych badań 

naukowych 

 
 

 

  



 

  



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Baśnie i bajki jako przedmiot 

interdyscyplinarnych badań 

naukowych  
 

 

 
 

 

 
 

 

Redakcja: 

Paulina Szymczyk 
Ewelina Chodźko 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Lublin 2022  



 

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL składa serdecznie podziękowania  

dla zespołu Recenzentów za zaangażowanie w dokonane recenzje  

oraz merytoryczne wskazówki dla Autorów. 

 

Recenzentami niniejszej monografii byli: 

• dr hab. Bożena Adamkowicz-Iglińska 

• dr hab. Joanna Sowa, prof. nadzw. UŁ 

• dr Barbara Bilewicz 

• dr Renata Bryzek 

• dr Agnieszka Karczewska 

• dr Izabela Kiełtyk-Zaborowska 

• dr Joanna Pigulak 

• dr Justyna Sala-Suszyńska 

• dr Barbara Stelingowska 

• dr Izabela Symonowicz-Jabłońska 

• dr Kristina Vorontsova 

• dr Aleksandra Wilkus-Wyrwa 

 
Wszystkie opublikowane rozdziały otrzymały pozytywne recenzje. 

 

 
Skład i łamanie:  

Monika Maciąg 

 

Projekt okładki:  
Marcin Szklarczyk 

 

Korekta: 
Ewelina Chodźko 

 

 
© Copyright by Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o.o. 

 

 

ISBN 978-83-67104-28-9 
 

 

Wydawca: 
Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o.o. 

ul. Głowackiego 35/341, 20-060 Lublin 

www.wydawnictwo-tygiel.pl   



 

Spis treści 

Aleksandra Sobańska 

Biblioterapia i baśnioterapia w przestrzeni biblioteki szkolnej ..........................................7 

Maria Magdalena Nowakowska 

Kłopoty bajek i baśni z rodzajem gramatycznym postaci w nich występujących ............19 

Katarzyna Jachimowska, Julita Śmiechowska 

Rola bajek terapeutycznych w rozwoju poznawczo-językowym dzieci  

w wieku przedszkolnym – eksperyment pedagogiczny ...................................................27 

Anna Cisło 

Seria Irish Legends Rega Keatinga i jej dostosowanie do potrzeb najmłodszych 

odbiorców .........................................................................................................................42 

Eugeniusz Szymik 

Dramowa interpretacja baśni w wychowaniu dzieci w młodszym wieku szkolnym .......52 

Joanna Włodarczyk-Kaziród 

Recepcja wybranych bajek i baśni z literatury niderlandzkiej w Polsce ..........................61 

Aleksandra Majkowska 

Motywy z bajek kaszubskich w kaszubskojęzycznej literaturze dla dzieci ......................73 

Anna Prorok 

Elementy kultury ludowej i narodowej w ilustracjach do baśni norweskich Asbjørnsena 

i Moe .................................................................................................................................94 

Grzegorz Igliński 

Sen narodowy w baśni Teofila Lenartowicza „Grajki wędrowne” ................................112 

Mieczysław C. Paczkowski OFM 

Bajka a starożytna literatura chrześcijańska ...................................................................123 

Joanna Wawryk 

Tradycja i nowatorstwo we współczesnych zbiorach baśni dla młodzieży i dorosłych ..146 

  



 

Agnieszka Wajroch 

Jak czytać bajki nienapisane?  O tryptykach „Bajki I” i „Bajki II” Jacka Malczewskiego. 

Zarys problematyki badawczej ...................................................................................... 169 

Aldona Kiełpińska 

Pomiędzy grozą a uniwersalizmem, czyli baśnie braci Grimm w interpretacji twórców 

The Walt Disney Company ........................................................................................... 186 

Marianna Wcisło 

Czy serial „Przygody Piotrusia i Wilka” może być atrakcyjny dla współczesnej 

młodzieży? ..................................................................................................................... 197 

Indeks Autorów.............................................................................................................. 204 

 

 



 

7 
 

Aleksandra Sobańska1 

Biblioterapia i baśnioterapia  

w przestrzeni biblioteki szkolnej 

1. Wprowadzenie 

Analizując literaturę przedmiotu poświęconą teoretycznym podstawom biblioterapii 

i jej odrębnemu statusowi dziedziny, usytuowanej w interdyscyplinarnej przestrzeni hu-
manistyki (literaturoznawstwo, bibliologia, antropologia), nauk społecznych (psychologia, 

pedagogika, socjologia) oraz nauk medycznych2, można dostrzec, że terapeutyczna 

praca z tekstem na ogół wpisana jest w działania podejmowane przez szeroko rozumiane 

instytucje społeczne. Biblioterapia od początku XX wieku prowadzona była przez me-
dyków oraz bibliotekarzy szpitalnych3. Z czasem zarówno na świecie, jak i w Polsce4 

praktyka biblioterapeutyczna rozszerzała się na inne instytucje: biblioteki szpitalno-

publiczne, biblioteki publiczne, ośrodki funkcjonujące w środowiskach osób niepełno-
sprawnych, szkoły publiczne, przedszkola, biblioteki więzienne, poradnie psycholo-

giczno-pedagogiczne, domy dziecka5.   
Na przestrzeni lat okazało się, że to biblioteki stanowią szczególnie podatny grunt 

do prowadzenia biblioterapeutycznych działań, nastawionych na stymulację rozwoju 

osobowości przez książkę, i oddziaływanie lecznicze6. Terapeutyczna praca z baśnią 

i bajką znalazła się w centrum zainteresowania wszystkich typów bibliotek, funkcjonu-

jących w Polsce: współcześnie zainteresowanie tą metodą przejawia się w tysiącach 
scenariuszy publikowanych w prasie branżowej7, setkach przeprowadzonych przez 

biblioterapeutów warsztatów oraz w kilkudziesięciu corocznie organizowanych szkole-

niach, adresowanych do bibliotekarzy szkolnych, publicznych i pedagogicznych. Obser-
wując rozwój biblioterapeutycznej praktyki, można wręcz mówić o panującej wśród 

polskich bibliotekarzy swoistej „modzie” na biblioterapię.  
Bez wątpienia kluczowy wpływ na ogromne zainteresowanie bajką i baśnią biblio-

tekarzy-praktyków miał rozwój teorii naukowych z dziedziny biblioterapii. Wanda 
Matras-Mastalerz w artykule „Biblioterapia – ewolucja teorii i rozwój praktyki. Przegląd 

 
1 Uniwersytet Śląski w Katowicach. 
2 Por. Matras-Mastalerz W., Biblioterapia – ewolucja teorii i rozwój praktyki. Przegląd na podstawie 

doświadczeń polskich i zagranicznych, Acta Universitatis Lodziensis Folia Librorum, ½ (22/23), 2016, s. 29-
44; Inglot-Kulas J., Bajkoterapia – wychowanie dzieci poprzez czytanie, Edukacja Wczesnoszkolna, 2, 
2018/2019, s. 24-43; Borecka I., Biblioterapia. Teoria i praktyka. Poradnik, Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich, Warszawa 2001, s. 13. 
3 Por. Borecka I., Wontorowska-Roter S., Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, 
Unus, Wałbrzych 2003, s. 51; Borecka I., Magia ogrodów, czyli o terapeutycznej funkcji ogrodów, Impuls, 
Kraków 2010, s. 31; Borecka I., Biblioterapia. Teoria i praktyka…, s. 12. 
4 Por. Borecka I., Biblioterapia. Teoria i praktyka…, s. 12; Cyklaff M., Biblioterapia w edukacji z zakresu 

profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 
Toruń 2014, s. 66. 
5 Por. Borecka I., Wontorowska-Roter S., dz. cyt., s. 51; Borecka I., Magia…, s. 31; Borecka I., Biblioterapia. 
Teoria i praktyka…, s. 11-13.  
6 Molicka M., Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii, Media Rodzina, Poznań 2002, s. 105. 
7 Por. Gromniak M., Rola biblioterapeuty w pracy z osobami współuzależnionymi – analiza treści kwartalnika 
„Biblioterapeuta” w latach 1998-2008, Toruńskie Studia Bibliologiczne, 1 (8), 2012, s. 81-105. 
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na podstawie doświadczeń polskich i zagranicznych” omawia najważniejsze zmiany, 
jakie zaszły od lat 60., kiedy w polskich publikacjach pojawiały się wzmianki o tera-
peutycznej pracy za pomocą literatury8. Matras-Mastalerz wskazuje na pierwsze 
naukowe publikacje Wity Szulc9, Ewy Tomasik10, Ireny Boreckiej11, stopniowo rosnącą 
liczbę osób zainteresowanych biblioterapią w różnych ośrodkach akademickich oraz 
popularyzację wiedzy na konferencjach naukowych, kursach i szkoleniach12. Biblio-
terapia została wprowadzona również w programy studiów wyższych jako przedmiot13. 
W literaturze przedmiotu podkreślana jest rola polskich i zagranicznych stowarzyszeń 
bibliotekarskich oraz biblioterapeutycznych w rozpowszechnianiu wiedzy14. Coraz 
większe zainteresowanie środowisk naukowych oddziaływało na powszechną świado-
mość bibliotekarzy-praktyków, przejawiającą się również we wzroście liczby ogólno-
polskich akcji happeningowych, takich jak np. organizowany przez Fundację Czas 
Dzieci Ostry Dyżur Literacki, w trakcie którego przepisuje się dzieciom „książki na 
receptę”, obchody Ogólnopolskiego Dnia Biblioterapii, przypadające 14 listopada, czy 
zeszłoroczną edycję Nocy Bibliotek odbywającą się pod nawiązującym do bibliotera-
peutycznych założeń hasłem „Czytanie wzmacnia”. 

2. Biblioteka szkolna jako przestrzeń biblioterapii 

Jak już wspomniano, zainteresowanie zagadnieniami terapii baśnią i bajką wykazują 
pracownicy wszystkich typów bibliotek: pedagogicznych, szkolnych i publicznych. 
Świadoma specyfiki, wypływającej z pracy i codzienności funkcjonowania każdej 
z tych instytucji, skłonna jestem przypisywać bibliotece szkolnej szczególne zadanie 
w podejmowaniu biblioterapeutycznych działań.  

Pierwszy z powodów, dla których szczególne zadanie w podejmowaniu bibliotera-
peutycznych działań przypisuję bibliotece szkolnej, wiąże się z jej funkcjami oraz 
z dostrzeżonym i opisanym przez Magdalenę Cyklaff obowiązkiem prowadzenia przez 
szkołę działań profilaktycznych. Biblioteka jako część szkoły jest na mocy Ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 roku. Prawo oświatowe (nowelizacja Dziennik Ustaw z 2021 
roku poz. 1082 art. 104) zobowiązana do rozbudzania i rozwijania indywidualnych 
zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania 
i uczenia się15. Funkcja dydaktyczno-wychowawcza16, stanowiąca o randze biblioteki 
jako miejsca, w którym zdobywa się potrzebne źródła informacji17, znajduje swoje 
dopełnienie w często bagatelizowanej diagnostycznej i terapeutycznej funkcji biblioteki 
szkolnej. Stefan Kubów wskazuje na jej znaczenie: 

 
8 Por. Matras-Mastalerz W., dz. cyt., s. 30-33; Borecka I., Biblioterapia. Teoria i praktyka…, s. 12. 
9 Por. Szulc W., Sztuka i terapia, Centrum Metodyczne Doskonalenia Nauczycieli Średniego Szkolnictwa 
Medycznego, Warszawa 1993, s. 1-133. 
10 Por. Tomasik E., Czytelnictwo i biblioterapia w pedagogice specjalnej, Wyższa Szkoła Pedagogiki Spe-
cjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 1994, s. 5-197. 
11 Por. Borecka I., Biblioterapia – nowa szansa książki, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie, Olsztyn 
1992, s. 5-174. 
12 Por. Matras-Mastalerz W., dz. cyt., s. 30-33. 
13 Chachlikowska A., „O potrzebie biblioterapii”, red. Krystyna Hrycyk, Wrocław 2012 [recenzja], Biblio-
teka, 17 (26), 2013, s. 279-280. 
14 Por. Borecka I., Biblioterapia. Teoria i praktyka…, s. 13; Borecka I., Magia…, s. 28. 
15 Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 art. 104. 
16 Por. Andrzejewska J., Bibliotekarstwo szkolne: teoria i praktyka. Tom 1. Organizacja biblioteki, Stowarzy-
szenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 1996, s. 5-252. 
17 Zob. Borecka I., Wontorowska-Roter S., dz. cyt., s. 39. 
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Biblioteka szkolna musi więc codziennie dowodzić, że jej funkcja nie spro-

wadza się tylko do udostępniania lektur szkolnych i realizacji lekcji bibliotecz-

nych. Może ona stanowić równorzędne ogniwo w zakresie tworzenia i reali-
zacji nie tylko wychowawczego, ale i profilaktycznego programu szkoły, może 

wspierać nauczycieli w zapobieganiu różnego typu zagrożeniom, rozpoznawać 

problemy uczniów18. 

Bez wątpienia podejmowanie działań biblioterapeutycznych przez bibliotekę szkolną 
i realizowanie jej głównego celu, jakim jest nastawienie na niesienie pomocy19 może 

stanowić podstawę realizacji tej funkcji. 

Drugi z powodów wynika ze specyfiki samej metody. Wymieniane przez Cyklaff, 
Matras-Mastalerz, Borecką, Marię Molicką, Joannę Inglot-Kulas jej niezliczone walory 

wiążą się z efektami terapeutycznymi, do których zalicza się m.in.: poprawę samo-

poczucia, werbalizację doświadczeń dziecka, odzyskanie psychicznej równowagi i roz-
wiązywanie codziennych problemów, wzmacnianie poczucia własnej wartości20. Molicka 

i Borecka, odwołując się zarówno do koncepcji z zakresu humanistyki21, jak i neuro-

psychologii22, nadają baśniom i bajkom ogromne znaczenie dla odkrywania własnej 

tożsamości i dostrzegają różne sfery, na które można dzięki nim oddziaływać: psy-
chiczną, intelektualną, społeczną, emocjonalną23. 

W literaturze przedmiotu bez wątpienia nie ma zgodności definicyjnej względem 

tego, co obejmuje pojęcie biblioterapia: Anna Witkowska-Tomaszewska zwraca uwagę 
na przyjmowane w nauce węższe lub szersze24 rozumienie biblioterapii: w pierwszym 

ujęciu termin biblioterapii obejmuje wykorzystanie w trakcie pracy wyłącznie wytworów 

literackich25, w drugim ujęciu można mówić o arteterapeutycznym26 wykorzystaniu 

szeroko rozumianych wytworów czytelniczych i materiałów niedrukowanych27 (w tym 
obrazu, filmu, muzyki28).  

Anna Bautsz-Sontag wskazuje, że w biblioterapii rozróżnia się terapię za pomocą 

baśni, bajek terapeutycznych29, a Ewa Mrowiec dodaje: 
 

18 Kubów S., Wstęp, s. 4, [w:] Diagnostyczna i terapeutyczna funkcja biblioteki szkolnej, Kubów S. (red.), 
Wrocław 2003. 
19 Czernianin W., Biblioterapia w pedagogice specjalnej. Krótkie repetytorium, s. 117, [w:] Czernianin W., 
Czernianin H., Chatzipentidis K. (red.), Podstawy współczesnej biblioterapii, Wydawnictwo eBooki.com.pl, 
Wrocław 2017. 
20 Por. Inglot-Kulas J., dz. cyt., s. 24-43; Cyklaff M., dz. cyt., s. 61-68; Witkowska-Tomaszewska A., Bajka 
terapeutyczna jako narzędzie wspomagające pracę wychowawczą nauczyciela, Problemy Opiekuńczo-

Wychowawcze, 2, 2019, s. 14-16; Bautsz-Sontag A., Literatura w terapii – warsztaty otwarte, Uniwersytet 
Śląski, Katowice 2013, s. 15-19; Molicka M., Bajkoterapia…, s. 125-134; Borecka I., Magia…, s. 33-35.   
21 Por. Molicka M., Biblioterapia i bajkoterapia Rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata 
społecznego i siebie, Media Rodzina, Poznań 2011, s. 13-35.  
22 Por. Molicka M., Biblioterapia i bajkoterapia…, s. 23-47. 
23 Por. Borecka I., Biblioterapia. Teoria i praktyka…, s. 19-20; Borecka I., Magia ogrodów…, s. 33-35. 
24 Por. Tomasik E., dz. cyt., s. 5-197. 
25 Borecka I., Biblioterapeuta, czyli chodzący po linie, s. 115-127, [w:] Biblioterapeuta. W poszukiwaniu 

tożsamości zawodowej. Materiały z konferencji 18 kwietnia 1997 roku, Hrycyk K. (red.), Wrocław 1997. 
26 Por. Mrowiec E.M., Biblioterapia jako metoda pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, 
Bibliotheca Nostra, Śląski Kwartalnik Naukowy, 4 (58), 2019, s. 31-33. 
27 Witkowska-Tomaszewska A., dz. cyt., s. 16. 
28 Szerzej o audiowizualnych technikach biblioterapii pisze Magdalena Cyklaff. Zob. Cyklaff M., dz. cyt., 
s. 75-78. 
29 Por. Bautsz-Sontag A., dz. cyt., s. 11-35. 
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Każda z tych dziedzin wymaga właściwego doboru tekstu do poziomu odbiorcy 

oraz jego możliwości emocjonalno-intelektualnych. Prawidłowe dostosowanie 

zamierzonych do realizacji treści stanowi podstawę do zbudowania należytego 

fundamentu, zmierzającego do zapewnienia efektywności planowanych zajęć30. 

Różne rodzaje tekstów służących terapii dzieci mogą być wykorzystywane w zależ-

ności od celu zajęć. Biblioterapeuci najczęściej opierają się na pracy z baśniami lub 

bajkami terapeutycznymi: pierwsze tworzą pomost między rzeczywistością zewnętrzną 
i wewnętrzną, poprzez symbole31 stymulują wyobraźnię, drugie, jak wskazywała Mo-

licka, są rodzajem metaforycznej szczepionki32 – uodparniają one młodych słuchaczy, 

pomagając zwerbalizować emocje, związane z trudnymi sytuacjami33. Zarówno jedne, 
jak i drugie stanowią dla bibliotekarzy szkolnych doskonały materiał, za pomocą którego 

można realizować diagnostyczno-terapeutyczną funkcję biblioteki. Na czym jednak 

właściwie mogą polegać prowadzone przez nich działania biblioterapeutyczne? 

3. Prowadzenie działań biblioterapeutycznych w bibliotece szkolnej 

Odpowiadając na to pytanie, niewątpliwie należy przywołać najbardziej roz-

powszechniony wśród polskich biblioterapeutów34 podział Rhei Joyce Rubin, rozróż-

niający biblioterapię instytucjonalną (której celem jest przekazywanie informacji choremu 

i zapewnienie mu odpowiedniej rekreacji, rehabilitacji i resocjalizacji35), kliniczną 
(która ma charakter psychoterapii36) oraz wychowawczą (rozwojową)37. W biblio-

terapii rozwojowej wykorzystuje się książki (materiały), wyobrażeniowe i dydaktyczne 

dostosowane do potrzeb ludzi zdrowych, w sensie fizycznym i psychicznym, ale mają-
cych do rozwiązania jakieś istotne dla nich problemy38. Jej głównym celem jest osiąganie 

emocjonalnej dojrzałości, samorealizacja i twórcza ekspresja39 oraz budowanie za-

 
30 Mrowiec E M., dz. cyt., s. 32. 
31 O znaczeniu symboli i archetypowej analizy tekstów pisali między innymi Carl Gustav Jung, Bruno 
Bettelheim, Brigitte Brune, ukazując znaczenie świata symboli, archetypów, metafor dla rozwoju wyobraźni 
i osobowości. 
32 Zob. Molicka M., Bajkoterapia…, s. 8. 
33 Molicka M., Biblioterapia i bajkoterapia…, s. 9-12. 
34 Por. Borecka I., Magia…, s. 30-31; Cyklaff M., dz. cyt., s. 69; Borecka I., Biblioterapia. Teoria i prak-
tyka…, s. 15-16; Madryas W., Rola baśnioterapii oraz arteterapii narracyjnej w procesie leczenia oraz 
w doświadczaniu choroby przez dziecko, s. 24-42, [w:] Baśnie i bajki – naukowe rozważania literackie, 

Iwaniuk M., Chodźko E. (red.), Wydawnictwo Naukowe Tygiel, Lublin 2021; Witkowska-Tomaszewska A., 
dz. cyt., s. 16-17. 
35 Witkowska-Tomaszewska A., dz. cyt., s. 16. 
36 Witkowska-Tomaszewska A., dz. cyt., s. 17. 
37 Biblioterapia rozwojowa funkcjonuje również pod nazwą biblioterapia ogólnorozwojowa oraz wycho-
wawczo-humanistyczna. Jak zwraca uwagę Magdalena Cyklaff: […] europejscy badacze określają biblio-
terapię terminem „reading therapy” (terapia przez czytanie) i stosują dychotomiczne jej rozróżnienie na terapię 
czytelniczą kliniczną. Podział ten wynika z założenia, że terapia czytelnicza osób z zaburzeniami emocjo-

nalnym i behawioralnymi „wchłania” terapię instytucjonalną, gdyż tak samo jak ona, prowadzona jest w gru-
pach zamkniętych przez osoby wykwalifikowane medycznie lub psychologicznie. Por. Witkowska-Toma-
szewska A., dz. cyt., s. 17. 
Borecka I., Biblioterapia. Teoria i praktyka…, s. 16. 
Cyklaff M., dz. cyt., s. 70. 
38 Borecka I., Magia…, s. 31. 
39 Inglot-Kulas J., dz. cyt., s. 30. 
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sobów osobistych40. Różnice w trzech typach biblioterapii ujawniają się, według Szulc: 

w celu biblioterapii, typie jej uczestników oraz w funkcji tudzież roli biblioterapeuty41. 

W przypadku działalności bibliotek szkolnych można mówić o biblioterapii wycho-
wawczej, realizowanej poprzez międzyosobowy kontakt indywidualny (biblioterapeuty 

z jedną osobą) bądź grupowy42. W sytuacji kontaktu indywidualnego należy, za Fran-

ciszkiem Czajkowskim, odróżnić biblioteczną obsługę od biblioterapii właściwej i terapii 

zajęciowej43. Bibliotekarz szkolny, udzielając dzieciom porad czytelniczych, wyszukując 
książki tematyczne, w naturalny sposób staje się doradcą44. W tym kontekście należy 

jednak rozpatrywać nie poradoznawczy charakter działań biblioteki szkolnej – związany 

z codzienną obsługą czytelników – ale poradoznawczy aspekt biblioterapii, na który 
zwraca uwagę Cyklaff: 

(…) aspekt poradoznawczy w biblioterapii jest najczęściej określany mianem 

bibliodoradztwa (ang. bibliocounseling). Jest ono „pomostem między promocją 
czytelnictwa a biblioterapią, na którym łączą się cele znamienne dla obu 

działalności”. Pozwala to na czynny udział beneficjenta w programie profilak-

tycznym za sprawą informowania go o możliwościach rozwiązania jego pro-

blemów dzięki wskazaniu ich w danym tekście45. 

Co ciekawe Cyklaff wskazuje również na pierwsze próby podejmowania bibliodo-

radztwa online/e-doradztwa za pośrednictwem Internetu przybierającego formę prowa-

dzonego w ramach usług biblioteki serwisu informacyjnego46. 
W sytuacji kontaktu grupowego bibliotekarz szkolny może pracować z zespołami 

klasowymi, prowadząc zajęcia w ramach dobrowolnego klubu książki lub podczas 

zastępstw czy lekcji bibliotecznych. Należy wówczas pamiętać, jak twierdzi Borecka, 

że biblioterapia jest czymś więcej niż pracą z książką: postępowanie biblioterapeu-
tyczne musi różnić się od typowej pracy dydaktycznej z tekstem47. Katarzyna Krasoń 

dostrzega z kolei fakt, że terapia książką bowiem skierowana jest do specyficznego 

odbiorcy i nie ma szczególnego związku z powszechną praktyką szkolną48. 
Zarówno w przypadku kontaktu indywidualnego, jak i grupowego, bibliotekarz wy-

stępuje w roli pośrednika pomiędzy dzieckiem a literaturą49. Jako aktywny i świadomy 

kreator tego kontaktu, może stanąć przed szansą na stworzenie pracowni bibliotera-
peutycznej50. Iwona Zachciał w artykule „Terapeutyczna funkcja biblioteki szkolnej 

jako wspomaganie procesu wychowawczego szkoły” podejmuje ten temat, wskazując 

 
40 Molicka M., Biblioterapia i bajkoterapia…, s. 147-169. 
41 Szulc W., dz. cyt., s. 51. 
42 Tomasik E., Zagadnienia pedagogiki specjalnej w literaturze. Przewodnik bibliograficzny, cz. 1 i 2. 
Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 1992, s. 114. 
43 Por. Ippoldt L., Biblioterapia w związkach z innymi naukami, Annales Academiae Paedagogicae Craco-
viensis Folia 9 Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, II, 2003, s. 294. 
44 Borecka I., Wontorowska-Roter S., dz. cyt., s. 39. 
45 Cyklaff M., dz. cyt., s. 71-72. 
46 Cyklaff M., dz. cyt., s. 78-82. 
47 Borecka I., Biblioterapia. Teoria i praktyka…, s. 16. 
48 Krasoń K., Dziecięce odkrywanie…, s. 21. 
49 Por. Krasoń K., Dziecięce odkrywanie…, s. 5-364. 
50 Por. Ippoldt L., Biblioteka szkolna pracownią terapeutyczną, s. 111-118, [w:] Biblioteka szkolna: tendencje 
rozwoju: teoria i praktyka, Ippoldt R., Kosętki H., Pietrzkiewicz I. (red.), Wydaw. Naukowe UP, Kraków 
2009; Borecka I., Wontorowska-Roter S., dz. cyt., s. 39.  
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na potrzebę powstawania takich pracowni i zastanawiając się nad warunkami technicz-

nymi czy odbiorcami usług pracowni51. Zachciał, podobnie jak Mrowiec52 widzi tu 

obszar do współpracy bibliotekarza, nauczyciela świetlicy i wychowawców53. 
Opis różnorodnych działań, które mogą być realizowane w takiej pracowni przed-

stawiła Sylwia Wontorowska-Roter. Autorka opisała, jak pracując indywidualnie z dziec-

kiem chorym za pomocą zabaw czytelniczych, oglądania książek, zabaw książkami, 

za pomocą głośnego czytania, opowiadania, odczytywania podpisów pod obrazkami, 
samodzielnego czytania i inscenizacji baśni otworzyła ucznia na świat książki, budując 

stopniowo zaplecze biblioterapeutycznego procesu54. Tworzenie przestrzeni do zabawy, 

rozwijającej inteligencje wielorakie, wykorzystanie baśnioterapii czy elementów muzy-
koterapii doskonale wpisuje się w stworzony przez Krasoń model pracy biblioterapii 

ekspresyjnej, oparty na złożonym procesie transferu bodźców słuchowo-wzrokowych 

wykorzystywanym w pracy z grupami. Krasoń podsumowuje: 

Wspólne ustalenia, współpraca przynoszą w odkryciu znaczeń tekstu swoistą 

polifoniczność, okazuje się, iż każdy może odczytać jedynie właściwe dla siebie 

sensy, zaś wielotorowość interpretacji uczy radzenia sobie z odmiennością, 

pokazuje indywidualność, uczy porozumienia i szacunku dla inności. Wzbo-
gacane zostają też finalne ustalenia, rozwija się zazwyczaj większa dyskusja, 

a czytelnicy znajdują też myśli pozostałych uczestników interpersonalnie pojętej 

biblioterapii, potwierdzające własne odkrycia. Nie bez znaczenia pozostaje 

wspólne spotkanie, bycie ze sobą, co zawsze wnosi w sobie walor wspierający55. 

Biblioterapia realizowana w przestrzeni instytucjonalnej niewątpliwie wymaga zbu-

dowania odpowiedniej atmosfery terapeutycznej. Przejawia się ona między innymi 

w: dobrowolności, swobodzie uczestnictwa, uwzględnianiu potrzeb innych, dostosowaniu 
środków terapeutycznych, uwzględnieniu poziomu „gotowości uczestników”56. 

Anna Bautsz-Sontag zauważa, że już sam akt czytania bajek z bliską osobą, sprzyja 

budowaniu w dziecku poczucia bezpieczeństwa, bycia zrozumianym, wspieranym, akcep-
towanym wraz ze wszystkimi obawami, lękami, niepewnościami57. Bautsz-Sontag, opie-

rając się na teoretycznych koncepcjach pracy niedyrektywnej oraz personalizmu, opisuje 

spotkanie, którego istotę stanowi relacyjność. Zakłada się, że potencjał terapeutyczny 
tekstu literackiego odsłania kontekst interpersonalny, w którym zostanie on odczytany58. 

W takich warunkach biblioterapia znosi przymus lekturowy (związany na przykład 

z przyjętym przez szkołę programem), co może znacznie obniżyć atrakcyjność czytel-

nictwa59. 

 
51 Zachciał I., Terapeutyczna funkcja biblioteki szkolnej jako wspomaganie procesu wychowawczego szkoły, 
Język – Szkoła – Religia, 1, 2006, s. 219-230. 
52 Por. Mrowiec E.M., dz. cyt., s. 40. 
53 Zob. Zachciał I., dz. cyt., s. 229. 
54 Borecka I., Wontorowska-Roter S., dz. cyt., s. 62-65. 
55 Krasoń K., Wymiary biblioterapii ekspresyjnej – kilka refleksji wprowadzających, s. 39, [w:] Ekspresja 
twórcza dziecka. Konteksty – inspiracje – obszary realizacji, Krasoń K., Mazepa-Domagała B. (red.), 
Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda, Katowice 2004. 
56 Por. Borecka I., Biblioterapia. Teoria i praktyka…, s. 21. 
57 Bautsz-Sontag A., dz. cyt., s. 20. 
58 Bautsz-Sontag A., dz. cyt., s. 98. 
59 Krasoń K., Dziecięce odkrywanie…, s. 11. 
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Borecka pisze o swoistej terapeutycznej atmosferze biblioteki60. Warto w tym kon-

tekście przywołać tezę Jacka Wojciechowskiego dotyczącą substytutywnej funkcji każdej 

biblioteki. Wojciechowski konceptualizuje ją jako tworzenie warunków dla substytu-
tywnego odreagowania napięć, frustracji, stresów61. W przypadku bibliotek szkolnych 

Wojciechowski wskazywał na biblioteki szkolne jako na przestrzeń, pozwalającą na 

odpoczynek zwłaszcza w procesach nauki szkolnej – sankcjonując zwiększoną swobodę 

zachowań użytkowników i ograniczając restrykcje. To może być główna bezstresowa 
przestrzeń na terenie szkoły62. W kontekście biblioterapii daje ona możliwość najpeł-

niejszego budowania zasobów za pomocą zajęć opartych na tekście, który dodatkowo 

pozwoli na odkrycie w sobie nowych zainteresowań i zdolności oraz odnalezienie 
w literaturze wartości dotychczas niedostrzeganych63.   

Otwarcie się na taką formę spotkania wymaga jednak od nauczyciela bibliotekarza 

specyficznych kompetencji biblioterapeutycznych64, które będą obejmować zarówno 
wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, jak i określone kompetencje emocjonalne. Borecka 

zaznacza, że niekiedy próba stworzenia biblioterapeutycznej pracowni będzie wymagała 

radykalnych zmian, gdyż nauczyciele, chcący być biblioterapeutami muszą poznać 

odpowiednie techniki pracy terapeutycznej, a niekiedy nawet przemodelować swoje do-
tychczasowe funkcjonowanie w szkole65. Borecka jako niezbędny wymóg nakłada 

konieczność autentyczności: bibliotekarz nie może (…) wkładać „maski biblioterapeuty”. 

Musi autentycznie czuć się biblioterapeutą; osobą, która świadomie wykorzystując 
środki czytelnicze chce i może pomagać innym66. Dodatkowo z tą autentycznością musi 

wiązać się przeświadczenie biblioterapeutów, że dzieci takiej opowieści niezwykle 

potrzebują67 i przekonanie o znaczeniu książki dla rozwoju. 

W rozważaniach nad potrzebą biblioterapii coraz częściej pojawiają się odniesienia 
do zmian zachodzących we współczesnych czasach: do potężnej presji otoczenia68 czy 

do natłoku informacji69. W epoce konsumpcjonizmu czy erze postzakazowej70 nawet 

najmłodsi muszą dopasować się do szybko zmieniających się wymogów dnia codzien-
nego, (…) wypracować skuteczne sposoby radzenia sobie71. Cyklaff zwraca uwagę na 

to, że poprzez liczne zagrożenia rozwoju w kulturze konsumpcyjnej młodzież często 

ma trudności z odnalezieniem dla siebie miejsca w przestrzeni społecznej72. Tym-
czasem literatura i biblioteka oferują ucieczkę przed rzeczywistością – jak skądinąd 

słusznie zauważa Weronika Madryas – również przed tą pandemiczną. 
  

 
60 Borecka I., Biblioterapia. Teoria…, s. 80. 
61 Wojciechowski J., Biblioteka w komunikacji publicznej, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 
2010, s. 178. 
62 Tamże, s. 217. 
63 Borecka I., Magia ogrodów…, s. 34. 
64 Zob. Borecka I., Wontorowska-Roter S., dz. cyt., s. 51-53. 
65 Borecka I., Biblioterapia. Teoria i praktyka…, s. 39. 
66 Tamże, s. 41. 
67 Molicka M., Bajki terapeutyczne. Cz. 2, Media Rodzina, Poznań 2003, s. 6. 
68 Molicka M., Bajkoterapia…, s. 7-8. 
69 Molicka M., Biblioterapia i bajkoterapia…, s. 10-12. 
70 Cyklaff M., dz. cyt., s. 25-38. 
71 Molicka M., Bajkoterapia…, s. 7. 
72 Cyklaff M., dz. cyt., s. 26. 
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4. Uprzedmiotowieni – zjawisko library anxiety 

Spoglądając na coroczne publikowane przez Bibliotekę Narodową oraz przez Główny 

Urząd Statystyczny raporty dotyczące stanu czytelnictwa oraz kondycji bibliotek, nie-

trudno zauważyć, że wskazują one na systematyczny spadek zainteresowania książkami 
oraz korzystaniem z usług bibliotek. Bez wątpienia należy on do „palących proble-

mów” zarówno pedagogiki, jak i bibliotekoznawstwa. Obraz szkoły, który wyłania się 

z prac poświęconych polskiemu systemowi edukacji – między innymi z książek Marii 

Dudzikowej73, Ireny Przybylskiej74 czy Aleksandra Nalaskowskiego75 – jawi się jako 
teren nieprzyjazny, nieuwzględniający rzeczywistych potrzeb dziecka. Niepokojące 

dane zostały opublikowane w badaniu Hanny Batorowskiej76. Opisując kulturę infor-

macyjną bibliotek szkolnych, Batorowska wskazała na dwa sprzeczne aspekty funkcjo-
nowania tych społeczności: z jednej strony podkreśliła posiadane przez nauczycieli 

bibliotekarzy wspaniałe wizje swoich bibliotek77, odbijające się w statutach lub opisach 

misji, a z drugiej zauważyła negatywny stosunek uczniów do korzystania z usług 
biblioteki szkolnej. W przeprowadzanych przez nią badaniach uczniowie: 

zgłaszali uwagi pod adresem biblioteki, postrzegając ją jako miejsce, w którym 

czują się źle, jako osoby zbyteczne (62,8%) lub nieswojo, bojąc się, jak zostaną 

potraktowani po zwróceniu się do bibliotekarza z problemem lub zapytaniem 

informacyjnym (19,5%)78. 

W trakcie analizy wyników badań uderza zwłaszcza odczucie przedmiotowego 

traktowania przez bibliotekarza sygnalizowane przez 62,8% respondentów (zbliżone 
na wszystkich trzech poziomach kształcenia – 60,6%, 60,6%, 65%)79.  

Pośrednio obserwacje Batorowskiej potwierdzają artykuły Marzeny Świgoń, poświę-

cone zjawisku library anxiety definiowanemu jako obawa związana z korzystaniem 

z biblioteki (niepokój w bibliotece, lęk przed biblioteką)80. Omawiane przez Świgoń prace 
naukowe Constance A. Mellon, Sharon Bostick, Antony’ego J. Onwuegbuzie, Quna G. 

Jiao81 dotyczą przede wszystkim tego zjawiska w odniesieniu do bibliotek akademickich. 

Coraz częściej zwraca się uwagę na konieczność przeprowadzenia badań wśród innych 
użytkowników i w innych typach bibliotek (biblioteki szkolne, biblioteki publiczne, bi-

 
73 Zob. Dudzikowa M., Mit o szkole jako miejscu wszechstronnego rozwoju ucznia. Eseje etnopedagogiczne, 
Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2001, s. 5-284; Dudzikowa M., Jaskulska S., Twierdza. Szkoła 
w metaforze militarnej. Co w zamian?, Wolter Kluwers Polska, Warszawa 2016, s. 5-504. 
74 Zob. Przybylska I., Dyskursy o emocjach – pedagogika i codzienność szkolna, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Śląskiego, Katowice 2018, s. 5-470; Przybylska I. (red.), Kultura emocjonalna szkoły – czasoprzestrzenie 
doświadczania emocji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, s. 5-156. 
75 Zob. Nalaskowski A., Przestrzenie i miejsca szkoły, Impuls, Kraków 2002, s. 1-86. 
76 Batorowska H., Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji, SBP, Warszawa 2009, s. 423. 
77 Tamże, s. 421. 
78 Tamże. 
79 Tamże, s. 423. 
80 Świgoń M., „Library anxiety” – bariera informacyjna w bibliotekach akademickich, Ogólnopolska  
Konferencja Naukowa „Nowoczesna Biblioteka Akademicka”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 
20-21 maja 2004, http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/nba/swigon.marzena.php. 
81 Świgoń szczegółowo omawia pięć głównych czynników wyróżnionych przez Bostick – problemy zwią-
zane z personelem biblioteki, bariery afektywne, komfort w bibliotece, wiedza o bibliotece, bariery mechaniczne. 
W odniesieniu do zastosowania Library Anxiety Scale (LAS) polskich realiów pisze również o szóstym – naj-
bardziej uciążliwym – komponencie: niepokój związany z brakiem potrzebnych źródeł w bibliotece.   
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blioteki w innych krajach)82. Świgoń, pisząc o sposobach niwelowania library anxiety, 

podkreśla obowiązek kształtowania otwartej i pozytywnej postawy w stosunku do biblio-

teki83 oraz znaczenie zindywidualizowanych, pogłębionych, dążących do zaspokojenia 
potrzeb informacyjnych użytkownika porad bibliotecznych84. 

5. Wnioski 

Mojej refleksji nad szczególnym zadaniem, które w podejmowaniu biblioterapeu-

tycznych działań przypisuję bibliotece szkolnej, nad koniecznością powstawania pra-

cowni biblioterapeutycznych oraz nad rolą biblioteki jako przestrzeni odreagowywania 
napięć, towarzyszyła świadomość istnienia przepaści, która oddziela teoretyczne zało-

żenia dotyczące pełnionych przez biblioteki funkcji i codzienność praktyki biblioteki 

szkolnej. Dostrzegając ten dysonans, postawiłam sobie pytanie: czy przyjęte przeze 
mnie założenia dotyczące roli bibliotekarzy szkolnych nie są przypadkiem związane 

z szeroko komentowanymi przez Batorowską oraz Dudzikową fałszywymi przekona-

niami o nauczycielskim poczuciu nadsprawstwa i misyjnym posłannictwie, rodzącym 
się na skutek wcielania się w role, narzucone w trakcie wykonywania obowiązków 

zawodowych85? Niezwykle trafne spostrzeżenie Wojciechowskiego – związane z tym, 

że biblioteki szkolne są pierwszymi i często jedynymi bibliotekami, które każdy kiedyś 

odwiedził86 i których efektywność potwierdza się (nie tylko, lecz także) wtedy, kiedy 
dla równie wielu nie okaże się biblioteką jedyną, z jakiej w życiu skorzystali87 – utwier-

dza mnie w przeświadczeniu, że nie ulegam mitowi biblioteki szkolnej88 jako miejsca 

o szczególnym potencjale edukacyjnym. Liczne szkice zamieszczone w pokonferencyjnej 
publikacji „Biblioteka jako trzecie miejsce. Międzynarodowa Konferencja Biblioteki 

Uniwersytetu Łódzkiego” pokazują, że biblioteki mogą rzeczywiście stać się – odwo-

łując się do koncepcji Raya Oldenburga – trzecim miejscem89 (po domu i pracy), 

miejscem wspólnym90 w rozumieniu Marii Mendel oraz przestrzenią uznania91. 
Pomimo potężnego społecznego zainteresowania biblioterapią, liczba opracowań 

badań empirycznych w odniesieniu do bibliotek szkolnych jest wciąż niewielka92. 

Przeprowadzone zarówno na gruncie polskim, jak i światowym badania jakościowe 
podkreślają znaczenie biblioterapii czy szerzej pedagogizacji przez czytelnictwo93 

i udowadniają, że czytelnictwo może być postrzegane częściej przez pryzmat odprężenia 
 

82 Świgoń M., Library anxiety: przegląd współczesnych kierunków badań, Przegląd Biblioteczny, z. 3, 2009, 
s. 319. 
83 Świgoń M., „Library anxiety” – bariera…  
84 Świgoń M., Library anxiety: przegląd…, s. 320. 
85 Zob. Batorowska H., dz. cyt., s. 430-432; Dudzikowa M., Mit o szkole…, s. 45-77.  
86 Wojciechowski J., Biblioteczna wartość naddana, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
2006, s. 31. 
87 Wojciechowski J., Biblioteka w komunikacji…, s. 218. 
88 Batorowska H., dz. cyt., s. 431.  
89 Kisielowska M., Biblioteka w sieci – sieć w bibliotece: wybrane społeczne i kulturowe aspekty współ-
czesnego bibliotekarstwa, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2010, s. 49. 
90 Por. Mendel M., Pedagogika miejsca wspólnego. Miasto i szkoła, Katedra Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk 
2018, s. 5-450. 
91 Por. Nowak-Dziemianowicz M., Szkoła jako przestrzeń uznania, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2020, s. 5-250. 
92 Zob. Ippoldt L., Biblioterapia w związkach…, s. 306; Kruszewski T., Biblioterapia w socjalizacji i reso-
cjalizacji młodzieży – przegląd badań, Przegląd Terapeutyczny, 11, 2017, s. 46. 
93 Por. Cyklaff M., dz. cyt., s. 222-226. 
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niż obowiązku94. Działania edukacyjne, w centrum których znajdą się baśń i bajka – tak 

bliskie dziecięcemu światu – budują w młodym człowieku poczucie bezpieczeństwa 

i psychologicznego komfortu. Gdy bajka i baśń wraz z ich terapeutycznym potencja-
łem wspierającym zostaną wdrożone w świadomie zorganizowany proces, biblioteka 

szkolna za sprawą biblioterapeutycznej pracowni ma szansę faktycznie stać się „trzecim 

miejscem”, „miejscem wspólnym”, którym buduje się zasoby osobowe, tworzy lokalną 

wspólnotę, odkrywa własną tożsamość, odzyskuje psychiczną równowagę czy – zgodnie 
z ustawowym rozumieniem – kształtuje kompetencje czytelnicze.  
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Biblioterapia i baśnioterapia w przestrzeni biblioteki szkolnej  

Streszczenie  
Niniejszy artykuł ma charakter przeglądowy i poświęcony jest teoretycznej refleksji nad widocznym od 
kilkunastu lat rozwojem praktyki działań biblioterapeutycznych i baśnioterapeutycznych w bibliotekach 
szkolnych w Polsce. Zaprezentowane zostały podstawowe założenia teoretyczne i praktyczne, które prze-
mawiają za zasadnością stosowania biblioterapii w tych przestrzeniach edukacyjnych. Warto zwrócić uwagę 
na biblioterapię jako narzędzie, które może przyczynić się zarówno do rozwijania zasobów osobistych 

uczniów i poprawy ich kondycji psychicznej, jak również do oswojenia hermetycznej przestrzeni biblioteki. 
Z jednej strony biblioteki szkolne mają możliwość podejmowania różnorodnych działań z zakresu profi-
laktyki, terapii, wychowania, edukacji i – zważywszy na realizowaną przez nie funkcję diagnostyczno-tera-
peutyczną – powinny zaangażować się w regularne prowadzenie praktyki biblioterapeutycznej. Z drugiej 
strony biblioterapia oferuje bibliotekarzom narzędzia, które mogą posłużyć do skuteczniejszego dotarcia 
do uczniów oraz ich potrzeb.  
W artykule został podjęty również temat zjawiska library anxiety, definiowanego przez Marzenę Świgoń 
jako obawa związana z korzystaniem z biblioteki (niepokój w bibliotece, lęk przed biblioteką) oraz wyka-

zanego w badaniach Hanny Batorowskiej negatywnego stosunku uczniów do korzystania z biblioteki, łączą-
cego się z odczuciem przedmiotowego traktowania przez bibliotekarza. Autorka artykułu jest przekonana, 
że nauczyciele bibliotekarze, poprzez włączenie terapeutycznej pracy z wykorzystaniem baśni oraz bajki 
do realizowanych w ramach swojej pracy działań, mają szansę sprawić, że ta przestrzeń stanie się dla 
uczniów – odwołując się do koncepcji Raya Oldenburga – „trzecim miejscem” lub „miejscem wspólnym” 
w rozumieniu Marii Mendel. 
Słowa kluczowe: biblioteka szkolna, biblioterapia, lęk przed biblioteką, pracownia biblioterapeutyczna, 
funkcje biblioteki szkolnej 
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Maria Magdalena Nowakowska1  

Kłopoty bajek i baśni z rodzajem gramatycznym 

postaci w nich występujących 

1. Wprowadzenie 

Bajki i baśnie to wdzięczny temat do wszelkiego typu badań naukowych. Także 

lingwistycznych. Występują w każdym języku i w każdej kulturze, kryjąc w sobie wiele 
mądrości życiowych. Opowiadają o sprawach ważnych w sposób prosty i obrazowy, 

a wypływający z nich morał może być wyrażony wprost lub wypływać z tekstu, który 

jest zwykle lapidarny, dzięki czemu łatwo go zapamiętać. Bohaterami bajek i baśni 

mogą być ludzie, a także zwierzęta, przedmioty i zjawiska, które uosabiają typy ludzkie, 
cechy charakteru lub przeciwstawne poglądy i stanowiska. Wszyscy oni zwykle mają 

swoje imiona, nazwy, przydomki, które – jako rzeczowniki – podlegają gramatycznym 

regułom języka polskiego. Każdej z tych nazw przypisywany jest konkretny rodzaj 
gramatyczny, który może się zgadzać lub nie z rodzajem naturalnym postaci. Wynika 

to głównie z tego, iż rodzajów gramatycznych mamy 5 (3 w liczbie pojedynczej i 2 

w liczbie mnogiej)2, zaś tych naturalnych tylko dwa (przynajmniej z dzisiejszego puntu 
widzenia3).  

Rozbieżności rodzajowe, powodujące w konsekwencji problemy składniowe, 

dotyczą trzech sytuacji:  

• gdy przydomek postaci należy do innego rodzaju gramatycznego niż wskazuje na 

to jej płeć, np. Czerwony Kapturek, 

• gdy przydomek postaci budzi w liczbie mnogiej wątpliwości co do zaliczenia go 
do kategorii męskoosobowej, np. ogrowie czy ogrzy,  

• gdy personifikacji podlegają przedmioty lub zwierzęta, których nazwy formalnie 

przynależą do rodzaju nijakiego, np. słońce, drzewo, prosię.  

2. Rodzaj gramatyczny nazw i przydomków należących do innego 

rodzaju niż rodzaj naturalny je noszących postaci 

Do najbardziej znanych postaci bajkowych należą Czerwony Kapturek i Kopciuszek. 

Ta pierwsza to mała dziewczynka, nosząca czerwone nakrycie głowy. Opowieść o niej 

wywodzi się z baśni ludowych, a jej pierwsza drukowana wersja ukazała się w 1697 roku 
pod tytułem „Le Petit Chaperon Rouge” w zbiorze barokowych baśni Charles’a Perraulta, 

zatytułowanych „Baśnie, czyli opowieści z dawnych czasów” („Histoires ou Contes du 

Temps passé”), z podtytułem „Bajki Babci Gąski” („Contes de ma Mère l'Oye”). 
W XIX wieku dwie różne wersje tej baśni spisali bracia Grimm, by je następnie połą-

 
1 Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki. 
2 Pięć rodzajów rzeczownika przyjmuje się w zasadzie powszechnie w gramatyce akademickiej, ale niektórzy 
autorzy uszczegóławiają ten podział, dochodząc do sześciu, ośmiu, a nawet dziewięciu rodzajów. Zob. Wierz-
bicka A., Rodzaj gramatyczny w języku polskim – przegląd koncepcji, Polonica XXXIV, 2014, s. 155-166. 
3 W środowiskach LGBT (QIA) – i nie tylko – trwa dyskusja na temat osób neutralnych płciowo, które nie 
identyfikują się z wyróżnianymi płciami biologicznymi. Efektem tego jest choćby unijna dyrektywa 
oznaczania płci w dokumentach tożsamości na trzy sposoby: kobieta (F), mężczyzna (M), trzecia płeć (X). 



 
Maria Magdalena Nowakowska 

 

20 
 

czyć w jedną opowieść, zatytułowaną „Rotkäppchen” (dosł. „Czerwona Czapeczka”). 

Została ona włączona do pierwszej edycji zebranych przez nich baśni z lat 1812-1815. 

Ostateczny kształt przybrała dopiero w wydaniu z 1857 roku. Mała dziewczynka, 
nosząca charakterystyczne czerwone nakrycie głowy, swój polski przydomek zyskała 

w drodze odwzorowania anglojęzycznej wersji tytułu baśni Charles’a Perraulta „Little 

Red Riding Hood”, czyli „Mały Czerwony Kapturek”.  

Z kolei opowieść o Kopciuszku wywodzi się z Euroazji, ale i ją można znaleźć 
wśród baśni Charles'a Perraulta z 1697 roku. Wątek Kopciuszka opracowali rów-

nież bracia Grimm, modyfikując tekst baśni w kolejnych wydaniach swojego zbioru – 

ostatnie ukazało się w 1857 roku. W większości języków europejskich przydomek 
bohaterki nawiązuje do „popiołu”, fr. Cendrillon, niem. Aschenputtel, ang. Cinderella, 

ale w języku polskim jej imię związane jest z leksemami „kopeć” i „kopcić”.  

Zarówno Czerwony Kapturek, jak i Kopciuszek to oczywiście postacie rodzaju 
żeńskiego. Jednak ich rodzaj gramatyczny już tak oczywisty nie jest. Czy Czerwony 

Kapturek poszedł czy poszła do babci, czy Kopciuszek wyszedł, czy też wyszła za mąż 

za księcia? Tę niepewność rodzajową odzwierciedlają wyraźnie związki składniowe, 

w które owe przydomki wchodzą. W poddanym analizie materiale językowym, 
pochodzącym głównie z Internetu4 imiona owych bajkowych postaci – z racji swojej 

budowy charakterystycznej dla rodzaju męskiego – dość często łączą się z orzeczeniem 

wyrażonym rodzajem męskim, np. Czerwony Kapturek kiwał jasną główką, ale gdy 
tylko wszedł do lasu, zapomniał o przykazaniach mamy5; Kopciuszek został w domu 

sam. Nie zapalił nawet światła, tylko przysiadł sobie, jak zwykle, na popielniku i patrzył 

w okno6. Innym razem łączność składniowa przydomków owych bohaterek ma charakter 

żeński, zgodny z rodzajem naturalnym postaci7, np. Kopciuszek siadła przy stole, 
popatrzyła na garnek i rozpłakała się. Niemożliwym było, aby w ciągu kilku godzin 

poradziła sobie z takim zadaniem. Wtem usłyszała stukanie w okno8. Dość często 

jednak przejawia się brak konsekwencji w łączliwości rodzajowej z innymi składni-
kami obu przydomków w obrębie jednego tekstu, a nawet jednego wypowiedzenia, np. 

Czerwony Kapturek otworzył oczy, a widząc promienie słońca tańczące wśród drzew 

i całe łany kwiatów, pomyślał: „Babunia ucieszy się, gdy jej przyniosę ładny bukiecik. 
Jest jeszcze dość wcześnie, zdążę na czas”. I pobiegła w las, szukając kwiatków9; 

Kopciuszek usłuchał, ale płakał, bo też chciał iść w tan na wesele i poprosił macochę, 

by raczyła jej na to pozwolić10… 

Problem rodzaju gramatycznego obu przydomków już dość dawno został zau-
ważony przez użytkowników języka, którzy, szukając rozwiązania, zwracali się z nim 

m.in. do Poradni Językowej PWN. Autor wpisu na ten temat z 2003 roku, M. Bańko, 

 
4 Wykorzystany materiał językowy pochodzi przede wszystkim ze stron internetowych o charakterze 
edukacyjnym (np. bajkidoczytania.com, kochajmy-ksiazki.com), a także poświęconych bajkom i baśniom 
(np. grimmstories.com – strona poświęcona bajkom braci Grimm), także do słuchania (np. audio-bajki.pl), 
lekturom szkolnym i ich opracowaniom (np. greg.pl), rzadko z portali, publikujących teksty nieredagowane, 

pisane najczęściej przez uczniów i dla uczniów (np. brainly.pl).  
5 http://basn.pl/bajki/czerwony-kapturek/. 
6 http://zbajkaprzezswiat.blogspot.com/2020/08/kopciuszek-bajka-francuska-wg-charlsa.html. 
7 http://femmes.republika.pl/basnie/kapturki/03grimm.html. 
8 https://www.bajkidoczytania.pl/kopciuszek. 
9 http://femmes.republika.pl/basnie/kapturki/03grimm.html. 
10 http://www.grimmstories.com/pl/grimm_basnie/kopciuszek. 
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wyraził wręcz oburzenie możliwością łączenia Czerwonego Kapturka z formami żeń-

skimi11, zaś wchodzenie Kopciuszka w związki składniowe z formami męskimi tłuma-

czył tymi samymi zasadami łączliwości składniowej, które dotyczą rzeczowników typu 
babsztyl, kociak czy podlotek12. W innym wpisie, z 2018 roku, K. Kłosińska stwierdza, 

iż logiczniej byłoby, gdyby Czerwony Kapturek szła do babci, a Kopciuszek zgubiła 

pantofelek13, ale oba przydomki mają składnię męskoosobową, co tłumaczy zgodnością 

syntaktyczną tych przydomków z rodzajem gramatycznym, a nie zgodnym z płcią.  
Takie traktowanie imion obu bohaterek (Czerwonego Kapturka czy Kopciuszka) 

wywołuje sprzeciw wielu środowisk – i to nie tylko feministycznych. Inni języko-

znawcy, np. H. Jadacka14, w podobnych sytuacjach zalecają uznanie przewagi rodzaju 
naturalnego.  

Szczegółowej i bardzo interesującej analizy rozbieżności między rodzajem grama-

tycznym a naturalnym polskich nazw bohaterek bajek o Czerwonym Kapturku i Kop-
ciuszku dokonała A. Szczurek15, która w podsumowaniu skłania się do uznania, że przy 

charakteryzowaniu tych bohaterek rodzaj naturalny jest ważniejszy od gramatycznego.  

Rodzaj naturalny niekoniecznie musi być ważniejszy od gramatycznego także 

w przypadku postaci męskich nazywanych imionami, określeniami formalnie żeńskimi. 
Tak jest np. w baśni o Pięknej i Bestii, którą po raz pierwszy opublikowała w roku 

1740 Gabrielle-Suzanne de Villeneuve w zbiorze „Młode amerykańskie i morskie 

opowieści” („La Jeune Américaine, ou les Contes marins”), a która zyskała rozgłos w 
wersji autorstwa Jeanne Marie Leprince de Beaumont. Bohaterką tej opowieści jest 

Piękna (Bella), która z powodu obietnicy złożonej przez ojca zamieszkuje z Bestią. 

Miłość dziewczyny i zgoda na małżeństwo przywracają potworowi ludzką postać.  

Formalnie rzeczownik „bestia” jest rodzaju żeńskiego, natomiast nazwany tak bo-
hater opowieści to młody mężczyzna. Zatem znów mamy do czynienia z rozbieżnością 

pomiędzy rodzajem gramatycznym i naturalnym i znów o rodzaju przydomka decyduje 

kontekst składniowy. W analizowanych tekstach baśni, a także jej opracowaniach Bestia 
może się łączyć z określnikami żeńskimi, np. Nie jestem tak niewdzięczna, żeby Bestia, 

która tyle dla mnie zrobiła, tak miała cierpieć16; Co wieczór Bestia pojawiała się 

u Pięknej z wizytą i zabawiała ją rozmową17, jak i męskimi, np. Bestia (taki typowy, 
brzydki Bestia) zamienia się na końcu w pięknego księcia; Przecież Piękna pokochała 

swoją Bestię takim, jakim był18; Niegdyś Bestia był pięknym księciem19. Ten drugi 

 
11 https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Czerwony-Kapturek;3526.html. 
12 Tamże. 
13 https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Czerwony-Kapturek-spotkal-wilka;18863.html. 
14 Jadacka H., Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2006.  
15 Szczurek A.,  „Czerwony Kapturek był śliczną dziewczynką, a Kopciuszek wyszedł za księcia...” – rozbież-
ności między rodzajem gramatycznym a naturalnym nazw bohaterek bajek i ich konsekwencje w tekstach, 
Ogrody Nauk i Sztuk, 1, 2011, s. 108-112; O rodzaju gramatycznym Czerwonego Kapturka i innych postaci 

na tle słowiańskim pisała Nowakowska M.M., Postacie bajkowe i fantastyczne na tle wybranych języków 
słowiańskich: problem „szemranego” rodzaju gramatycznego, Acta Universiattis Lodziensis, Kształcenie 
Polonistyczne Cudzoziemców, 21, 2014, s. 221-227.  
16 https://audio-bajki.pl/bajki-klasyczne/item/209-piekna-i-bestia. 
17 https://www.greg.pl/lektury/102,950_Piekna-i-Bestia.html. 
18 https://kochajmy-ksiazki.pl/misja-retelling-piekna-i-bestia/. 
19 https://brainly.pl/zadanie/14928361. 
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sposób łączliwości nie jest jednak zalecany przez językoznawców20. Warto podkreślić, 

że formy męskie określające Bestię dominują nie w tekstach samych bajek, ale w ich 

opracowaniach, pisanych głównie przez ludzi młodych.  
Łączliwość składniowa tak Czerwonego Kapturka, jak i Kopciuszka czy Bestii 

świadczy o tym, iż coraz częściej płeć naturalna bajkowych postaci staje się obecnie na 

tyle mocnym wykładnikiem rodzajowym, że determinuje formy gramatyczne ich 

nazw, imion i przydomków – bez względu na to, w którym formalnie rodzaju one wy-
stępują̨ – do przyjmowania określników w formach rodzajowych, zgodnych z rodza-

jem naturalnym postaci.  

3. Rodzaj gramatyczny postaci humanoidalnych 

Problem rozbieżności między rodzajem gramatycznym a naturalnym dotyczy też 
innych postaci bajkowych i fantastycznych, pojawiających się zarówno w klasycznych 

bajkach i baśniach, jak i w cieszącej się obecnie ogromną popularnością literaturze 

fantasy i opartych na niej grach komputerowych i filmach (np. „Warcraft”, „Wiedźmin”, 
„Gra o tron”). Autorzy tych opowieści tworzą różne kategorie istot, które zwykle nie są 

ludźmi, ale istotami humanoidalnymi. Ich nazwy, pojawiające się w języku polskim 

najczęściej w wyniku przekładu tekstów obcych, podlegają gramatycznym zasadom 

polszczyzny, w wyniku czego zyskują konkretny rodzaj gramatyczny. Zwykle jest to 
rodzaj męski, na pewno męskożywotny, o czym świadczy choćby wyrównanie ich 

form biernika l. poj. do form dopełniacza tej liczby. Jednak w liczbie mnogiej dość często 

dochodzi do zaburzeń pod względem rodzaju. Zdarza się, że nazwy owych istot przyj-
mują w mianowniku l.mn. formy męskoosobowe (np. entowie), niemęskoosobowe (np. 

gobliny) lub obie (np. ogrzy/ogrowie). W związku z tym raz wykazują łączliwość 

składniową z formami męskoosobowymi (bez względu na to, czy formalnie występują 
w takiej właśnie postaci w M. l.mn.), np. ...najlepsze w krasnoludach jest to, że zawsze 

są zazdrośni o swoje kobiety; ...z krasnoludami jest tak samo – nie wszyscy są dumnymi 

wojownikami21, innym razem łączą się z formami niemęskoosobowymi, np. Krasnoludy 

posiadały bardzo dobrze rozwinięte rzemiosło oraz wspomniane wcześniej górnictwo22. 
Często w obrębie tego samego tekstu można spotkać dwa rodzaje łączliwości skład-

niowej takiego leksemu i tak jest np. w definicji „krasnoluda”, podanej w Wikipedii: 

Krasnoludy w większości utworów fantasy są rasą bardzo tajemniczą. Bronią swoich 
sekretów, czasem utajniając nawet swoją mowę tak, by była niezrozumiała dla innych. 

Są też bardzo honorowe. Są zazwyczaj przedstawiani jako niższe od człowieka23…  

Przeglądając listy postaci nierealnych (np. istot i stworzeń fantastycznych24), trzeba 

zauważyć, że większość z nich zaliczona została do kategorii rodzaju niemęskoosobo-
wego, o czym świadczą odpowiednie konteksty składniowe. Ale widać też, zwłaszcza 

jeśli idzie o bohaterów opowieści fantasy i opartych na nich grach komputerowych, fil-

mach i serialach, potrzebę nadania tym postaciom rodzaju męskoosobowego, bowiem 

 
20 Na pytanie o rodzaj gramatyczny Bestii odpowiedział w Poradni Językowej PWN z 14.09.2013 roku prof. 
M. Bańko: Gramatyka każe mówić „Bestia zrobiła”, nawet jeśli logika podpowiada, że „… zrobił”  
(https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/trudna-bestia;14443.html). 
21 www.forum.gildia.pl/index.php?topic=649.20;wap. 
22 http://zadane.pl/wypracowanie/ Opis_Krasnoludow_Hobbit_J_R_Tolken-33909. 
23 http://pl.wikipedia.org/wiki/Krasnolud. 
24 https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Istoty_i_stworzenia_fantastyczne. 
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traktowani są oni jako inteligentne istoty, które – jak człowiek – wytworzyły swoje 

światy, swój język, swoją kulturę, swoje zwyczaje. I tak np. hobbici, których do życia 

na kartach swej powieści „Hobbit, czyli tam i z powrotem” z 1937 roku powołał J.R.R. 
Tolkien, są opisani jako istoty podobne ludziom, wyróżniające się jednak niskim 

wzrostem, lekko spiczastymi uszami, brakiem zarostu na twarzy i mocno owłosionymi 

stopami25. Tolkien dorobił tym postaciom nawet całą genealogię, wywodząc je od 

trzech plemion: Harfootów, Stoorów, Fallohidów26. Podobnie rzecz się ma z innymi 
fikcyjnymi postaciami tego typu, które stworzone na potrzeby konkretnej opowieści 

czy filmu zaczęły żyć własnym życiem, choć fikcyjnym. Krąg miłośników literatury 

fantasy i takiegoż rodzaju kina rośnie także w Polsce. To właśnie oni przypisują owym 
istotom kategorię osobowości, wpływając na szerzenie się tych form wśród pozostałych 

użytkowników języka.  

W polszczyźnie postacie nierealne zawsze miały problem z tą kategorią gramatyczną, 
np. anioł czy diabeł mogą występować zarówno w formach męskoosobowych – anio-

łowie, anieli, diabli, jak i niemęskoosobowych – anioły, diabły, i w zależności od tego 

łączyć się z odpowiednimi innymi składnikami wypowiedzenia.  

4. Rodzaj gramatyczny nazw personifikowanych przedmiotów i zwierząt, 

formalnie należących do rodzaju nijakiego, np. słońce, drzewo, prosię 

Kolejny problem związany z rodzajem w bajkach i baśniach dotyczy personifikacji 
przedmiotów nieożywionych i zwierząt, których nazwy formalnie przynależą do ro-
dzaju nijakiego, np. słońce, drzewo, prosię. Należałoby oczekiwać, iż owe byty, mówiące 
ludzkim głosem, będą w formach czasu przeszłego używać wykładników typowych 
dla 1. os. l. poj. r. nijakiego, zaś w bezpośrednim stosunku do nich będą wykorzysty-
wane formy 2. os. l. poj. r. nijakiego. W większości opisów fleksji czasownika pol-
skiego formy te są najczęściej pomijane – mówi się o nich jak o formach potencjalnych – 
co tłumaczy się brakiem ich stosowania w standardowych użyciach polszczyzny. 
Jednak one istnieją! Są systemowe! To tradycja stoi na przeszkodzie, by ich używać. 
W 2005 roku na łamach „Języka Polskiego”27 miała miejsce dyskusja dotycząca właśnie 
statusu wspomnianych form. Głos w niej zabrał m.in. Zygmunt Saloni28, przywołując 
dość liczne literackie przykłady użyć obu form nijakich, cytując np. z „Za chlebem” H. 
Sienkiewicza: Jak się masz, Wawrzonie? Byłom w Lipińcach. Z kolei Bożena i Piotr 
Żmigrodzcy29 w swojej wypowiedzi przytoczyli różne opinie na ten temat, podkre-
ślając, iż funkcjonowanie wspomnianych form najlepiej przedstawiła Alicja Nagórko:  

Formy rodzaju nijakiego 1. i 2. osoby, takie jak: „będę kupowało”, „kupo-
wałom”, „będziesz kupowało”, „kupowałoś”, mają charakter potencjalny: nie 
są stosowane w standardowych użyciach języka. Możliwe są natomiast w stylu 
artystycznym, np. w bajkach, poezji, stosujących personifikacje literackie (jeśli 
podlegający temu zabiegowi podmiot jest wyrażony rzeczownikiem nijakim: 
np. „Słońce” powie o sobie „byłom”, „świeciłom”)30.  

 
25 https://pl.wikipedia.org/wiki/Hobbit_(rasa). 
26 Tamże. 
27 Język Polski, 2005, LXXXV. 
28 Saloni Z., Co istnieje, a co nie istnieje we fleksji polskiej, Język Polski, 2005, LXXXV, s. 57-58. 
29 Żmigrodzcy A. i P.,  W sprawie form czasu przeszłego typu „byłom, byłoś” (na marginesie artykułu Krystyny 
Pisarek), Język Polski, LXXXV, 2005, s. 59-65. 
30 Nagórko, A., Zarys gramatyki polskiej, 2007, s. 128. 
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W czasach obecnych, gdy trwają dyskusje na temat neutralności płciowej i jej 

manifestowania w języku31 choćby poprzez stosowanie form nijakich przez osoby 

niebinarne i w stosunku do nich, użycie tychże gramatycznych struktur byłoby najwła-
ściwsze właśnie w połączeniach z personifikowanymi przedmiotami i zwierzętami ro-

dzaju nijakiego. Tak jednak nie jest. W praktyce autorzy bajek i baśni dokonują najczę-

ściej różnych zabiegów (i wybiegów), aby uniknąć sytuacji, w której musieliby owe 

kłopotliwe formy stosować.  
Pierwszym sposobem jest nadawanie bohaterom rodzaju nijakiego imion własnych 

o jasnej przynależności rodzajowej, np. Możesz mi wierzyć lub nie, ale nazywam się 

Arau i jestem słońcem. Bułan przyglądała mu się przez chwilę z niedowierzaniem, aż 
wreszcie powiedziała: – „Wierzę ci, ale powiedz mi, co tu robisz, dlaczego przyszedłeś 

tu zamiast świecić ludziom na niebie?”32.  

Druga możliwość to powiązanie takiej postaci z noszonym przez nią ewentualnym 
tytułem, funkcją czy stanowiskiem itp. np. Król słońce powiedział33…  

Ostatnim sposobem na uniknięcie form nijakich jest użycie form pokrewnych 

(formalnie lub semantycznie), mających określony rodzaj męski lub żeński, np. jeden 

z bohaterów powieści „Doktor Dollitle i jego zwierzęta” Hugha Loftinga to prosię, które 
w zależności od tłumaczenia zyskuje formę nijaką: prosię Geb Geb34, prosiątko Geb 

Geb35, męską: prosiaczek Gub-Gub36 lub żeńską: świnka Geb Geb37 czy świnka Geb-

Geb38, a w recenzjach książki i jej opracowaniach zyskuje dodatkowo formy: prosiak 
Geb-Geb i świnia Geb Geb. 

5. Podsumowanie 

Główną funkcją rodzaju gramatycznego jest funkcja syntaktyczna, wskazująca na 

związki pomiędzy poszczególnymi składnikami wypowiedzenia. Funkcja semantyczna, 

pozwalająca na identyfikację płci, jest wtórna, bowiem – jak pisał Jan Mączyński39 – 
rodzaj gramatyczny nie jest jedynym środkiem wyrażania płci. Okazuje się jednak, że 

coraz częściej następuje semantyzacja form rodzajowych, w związku z potrzebą pre-

cyzowania rodzaju biologicznego; płeć postaci ze świata bajek oraz szeroko pojmowanej 
literatury fantasy (i nie tylko) jest na tyle mocnym wykładnikiem, że bez względu na 

to, w którym formalnie rodzaju ich imiona czy przydomki występują, determinuje je 

do przyjmowania określników w formach rodzajowych, zgodnych z przypisanym 
rodzajem naturalnym. Przyczyną tego może być uwikłanie kategorii rodzaju grama-

tycznego we współczesny dyskurs społeczno-ideologiczny.  

 
31 Zob. https://dominikhaak.pl/niebinarnosc-oraz-jezyk-neutralny-plciowo/.  
32 https://kulczykfoundation.org.pl/uploads/media/default/0001/05/7fc39f1003b3ac92f9ba82e123676055953 
239b7.pdf. 
33 https://www.youtube.com/watch?v=_elLVMTONvA. 
34 Lofting H., Doktor Dolittle i jego zwierzęta, Wydawnictwo Skrzat, tłum. Paweł Beręsewicz, 2018. 
Także: Lofting H., Doktor Dolittle i jego zwierzęta, Nasza Księgarnia, tłum. Wanda Kragen, Warszawa 2019. 
35 Lofting H., Doktor Dolittle i jego zwierzęta, Wydawnictwo Siedmiogród, tłum. Adam Zabokrzycki, 

Wrocław 2018. 
36 Lofting H., Doktor Dolittle i jego zwierzęta, Wydawnictwo Greg, tłum. Jarek Westermark, 2021. 
37 Lofting H., Doktor Dolittle i jego zwierzęta, Wydawnictwo Zysk i S-ka, e-book, tłum. Beata Adamczyk, 
2014. 
38 Lofting H., Doktor Dolittle i jego zwierzęta, Wydawnictwo Wilga, tłum. Patrycja Zarawska, 2018. 
39 Mączyński J., Opozycje semantyczne rzeczowników oznaczających osoby we współczesnym języku Polskim, 
Acta Universitatis Lodziensis, Folia Linguistica 2, 1981, s. 233-242. 

https://www.taniaksiazka.pl/autor/hugh-lofting
https://www.taniaksiazka.pl/autor/hugh-lofting
https://www.taniaksiazka.pl/autor/hugh-lofting
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Przypisywanie rodzaju męskoosobowego nazwom istot humanoidalnych w opowie-

ściach fantasy wynika zapewne z podobieństwa owych postaci do człowieka nie tylko 

pod względem fizycznym i psychicznym, ale i kulturowym.  
Inaczej trochę rysuje się problem rodzaju gramatycznego nazw rodzaju nijakiego 

postaci personifikowanych. W tym przypadku widać pewnego rodzaju niechęć do 

stosowania form nijakich czasownika w 1. i 2. osobie czasu przeszłego wobec postaci 

bajkowych. I w tym przypadku znaczenie ma też m.in. wspomniane już wyżej podo-
bieństwo bohaterów do człowieka, który może być albo płci męskiej, albo żeńskiej. 

Z drugiej strony wynika z braku wykorzystywania ww. form nijakich w codziennym 

użyciu.  
Od niedawna trwają dyskusje środowisk LGBT na temat językowych wykładników 

neutralności płciowej, które przynoszą postulaty stworzenia nowej – neutralnej – 

kategorii w języku i nowych neutralnych form. Chyba jednak niepotrzebnie, bowiem 
takie formy w polszczyźnie istnieją od dawna, a są nimi m.in. nijakie formy czasow-

nika we wszystkich osobach liczby pojedynczej. Wystarczy je wykorzystać, zamiast 

tworzyć nowe.  

Powyższe rozważania zapewne nie wyczerpują problematyki rozbieżności rodza-
jowej w bajkach i baśniach, a na pewno wskazują na ewidentne zmiany zachodzące 

w tym zakresie. Zmiany te najlepiej odzwierciedlają teksty publikowane w Internecie, 

często będące komentarzami do opowieści, w których pojawiają się postaci bajkowe 
o łopotliwych imionach czy nazwach. Wolne od nich nie są też nowe wydania, 

publikowane na łamach różnych portali internetowych. Mniej jest takowych zmian 

w wydaniach papierowych, które, zanim trafią do rąk czytelnika, są zwykle poddawane 

redakcji językowej i takiej samej korekcie.   
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Kłopoty bajek i baśni z rodzajem gramatycznym postaci w nich występujących 

Streszczenie  
Artykuł dotyczy problemów z rodzajem gramatycznym postaci bajkowych i fantastycznych, pojawiających 
się, gdy przydomek postaci należy do innego rodzaju gramatycznego niż wskazuje na to jej płeć; gdy 

w liczbie mnogiej dochodzi do wahań co do zaliczenia nazwy bohatera do kategorii męskoosobowej; gdy 
personifikacji podlegają przedmioty lub zwierzęta, których nazwy formalnie przynależą do rodzaju nijakiego. 
Analiza materiału pokazuje, iż na poziomie syntaktycznym coraz częściej występuje zgodność rodzajowa 
określników nazw tych postaci z ich rodzajem naturalnym; kategoria rodzaju gramatycznego ulega seman-
tyzacji.   
Słowa kluczowe: nazwy bohaterów bajek, rodzaj gramatyczny, rodzaj naturalny, rozbieżności między 
rodzajem naturalnym a gramatycznym  
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Katarzyna Jachimowska1, Julita Śmiechowska2  

Rola bajek terapeutycznych w rozwoju  

poznawczo-językowym dzieci w wieku przedszkolnym – 

eksperyment pedagogiczny 

1. Wprowadzenie  

Bajkom przypisuje się wartości dydaktyczne, edukacyjne, wychowawcze oraz tera-
peutyczne. Jednak mimo wielu swoich zalet bardzo często są niedoceniane przez wycho-

wawców i opiekunów dzieci. Bajki odgrywają ważną rolę w rozwoju dzieci szczegól-

nie w wieku przedszkolnym (od 3. do 6. roku życia). Okres ten wiąże się ze znacznymi 
i dynamicznymi zmianami w rozwoju jednostki pozwalającymi na poznawanie świata 

oraz sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie. Prawidłowy rozwój poznawczy dziecka 

jest zależny od czynników biologicznych, psychologicznych oraz społecznych, w tym 

odpowiedniej stymulacji językowej małego dziecka przez opiekunów i wychowawców. 
W artykule omówiono zagadnienia dotyczące bajek, bajkoterapii oraz ich roli w rozwoju 

językowym dziecka oraz elementarnych procesów poznawczych, takich jak pamięć, 

uwaga, percepcja. Wyniki badań, które poddano ocenie, uzyskano metodą eksperymentu 
pedagogicznego z wykorzystaniem bajek terapeutycznych. 

2. Rodzaje i funkcje bajek  

Bajki to utwory najbliższe dziecku, w których świat realny przenika się ze światem 

fantastycznym, tworząc bliskie dziecku środowisko. Bajkę definiuje się jako opowiadanie 

zawierające fantastyczne treści oparte na legendach. Jest to gatunek ustny twórczości 
ludowej, wyróżniający się charakterystyczną strukturą i poetyką. Istotną cechą bajki 

jest alegoryczność. Zawiera także ogólne prawdy na temat różnych sytuacji, ludzkich 

doświadczeń, charakterów i postaw. Przedstawia świat rzeczywisty, zachęcając do jego 
poznania3.  

„Słownik terminów literackich” definiuje bajkę jako jeden z podstawowych 

gatunków dydaktycznej literatury; jako krótką powiastkę pisaną wierszem lub prozą, 
której bohaterami są ludzie, zwierzęta, czasem rośliny lub przedmioty. Elementem 

charakterystycznym tego utworu jest zawarty w niej morał. Może on być przed-

stawiony wprost lub tylko zasugerowany. Bajka opowiada o uniwersalnych sytuacjach 

moralno-psychologicznych, opisuje wybrane postawy i zachowania. Głównym celem 
bajki jest wskazanie pożądanego zachowania, przekazanie etycznych norm i zasad oraz 

ukazanie wskazówek dotyczących rozwiązań różnych sytuacji4. 

 
1 katarzyna.jachimowska@uni.lodz.pl, Zakład Współczesnego Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej 
i Logopedii, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki, www.uni.lodz.pl. 
2 julita.smiechowska@onet.pl, PrzeMowa. Gabinet logopedyczny Oliwia Dzwonnik, www.logopeda-
przemowa.pl. 
3 Bachórz J., Kowalczykowa A. (red.), Słownik literatury polskiej XIX w., Ossolineum, Wrocław 1994, s. 65.  
4 Głowiński M., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Słownik terminów literackich, 
Sławiński J. (red.), Ossolineum, Wrocław 2002, s. 52.  
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Jednostka, słuchając bajki, przyswaja obowiązujące normy i zasady, dzięki którym 
jest w stanie prawidłowo rozwijać się i dorastać w społeczeństwie. Uczy się przewidy-
wać i wysnuwać wnioski, poddaje pogłębionej refleksji pewne typy działań, sytuacji5.  

W literaturze przedmiotu odnaleźć możemy podział na kilka rodzajów bajek. 
„Słownik terminów literackich. Teoria i nauki pomocnicze literatury” Stanisława 
Sierotwińskiego wyróżnia:  

• bajkę epigramatyczną;  

• bajkę literacką;  

• bajkę narracyjną;  

• bajkę ludową;  

• bajkę zwierzęcą6.  
Bajka epigramatyczna jest niewielkich rozmiarów i posiada morał. Pozbawiona jest 

zbędnych opisów czy rozbudowanej fabuły. Często treść bajki epigramatycznej operuje 
kontrastem i paralelizmem. Drugim rodzajem wyróżnionym przez autora jest bajka 
literacka. Wywodzi się z literatury ludowej i zawiera motywy folklorystyczne; jest wy-
razem doświadczeń i mądrości ludu. Z kolei bajka narracyjna, która zapoczątkowana 
została przez Babriosa, jest utworem dłuższym, wierszowanym. Jej bardziej rozbudo-
wana fabuła upodobnia ją do noweli7. Bajka ludowa natomiast to prozaiczny gatunek 
w literaturze ludowej. Treść bajki ludowej oparta jest na schematycznych sytuacjach 
typowych dla ludzkiego życia. Prosta fabuła oraz kontrastowe zestawienia to cechy 
charakterystycznego tego rodzaju bajki. Czas i miejsce akcji są nieokreślone. Przeka-
zywana jest ustnie z pokolenia na pokolenie. Ostatni wyróżniony rodzaj bajki to bajka 
zwierzęca (ezopowa). Jest najstarszą i zarazem najbardziej rozpowszechnioną formą 
bajki ludowej. W literaturze pojawiła się już w VI wieku p.n.e. Za jej twórcę uważa się 
greckiego bajkopisarza Ezopa. Bohaterami bajki ezopowej są postacie zwierzęce, rzadziej 
rośliny lub przedmioty uosabiające cechy ludzkie. Ukazane relacje między nimi obra-
zują ludzkie relacje społeczne. Silnie zaznaczona alegoria uwydatnia przedstawione 
ludzkie cechy. Przykładami alegorii w bajkach ezopowych jest np. lis, który oznacza 
chytrość i przebiegłość, lew, który symbolizuje odwagę, czy też mrówka, która oznacza 
pracowitość8. 

Innym rodzajem bajek, które nie są wierszowane i nie posiadają jasno wyodręb-
nionego morału, a ich akcja dzieje się zazwyczaj w realnym świecie, są bajki tera-
peutyczne. Są to:  

historie niezwykłe, świadomie tak skonstruowane i napisane, by dzieci odnaj-
dywały w nich cząstkę siebie, swoich uczuć, emocji, konkretnych problemów, 
z którymi się borykają. Młodzi i najmłodsi czytelnicy (...) mogą utożsamić się 
z bohaterem i przeżyć z nim daną historię, pozostając w bezpiecznym miejscu, 
nierzadko w ramionach mamy lub taty9. 

 
5 Frycie S., Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 
Warszawa 1978, s. 112. 
6 Sierotwiński S., Słownik terminów literackich. Teoria i nauki pomocnicze literatury, Wydawnictwo 
Ossolineum, Wrocław 1986, s. 37. 
7 Basak A.M., Wpływ bajek czytanych przez rodziców na rozwój dzieci w wieku szkolnym, „Pedagogika 
Rodziny” 2012, nr 2, s. 212. 
8 Tamże.  
9 Ibisz K., Gruszczyńska A. (i in.), Bajkoterapia czyli dla małych i dużych o tym, jak bajki mogą pomagać, 
Nasza Księgarnia, Warszawa 2009, s. 9. 
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 Jak pisze Kamila Jakubczyk:  

pozwalają zrozumieć dzieciom, że ich problemy nie są odosobnione, że inne 

dzieci (w ich lub zbliżonym wieku) odczuwają takie same troski, rozterki, 
emocje (…). Dają poczucie bezpieczeństwa, zawierają wiele wskazówek pomoc-

nych w poradzeniu sobie z problemem, które są propozycją, prezentacją spo-

sobu jego rozwiązania przez dziecko10.  

Ze względu na pełnione funkcje wyróżnia się trzy rodzaje bajek terapeutycznych: 
relaksacyjne, psychoedukacyjne, psychoterapeutyczne11. 

Bajki towarzyszą ludziom nieprzerwanie od pokoleń. Początkowo to dorośli zachę-

cają do ich poznawania i czytają je dzieciom, później jednak dzieci same chętnie po nie 
sięgają. Bajki posiadają nieocenione wartości dydaktyczne, edukacyjne, wychowawcze 

oraz terapeutyczne. Jak wcześniej wspomniano, ich największy wpływ możemy zaobser-

wować w wieku przedszkolnym. Okres ten jest szczególnie ważny dla dziecka, ponie-
waż to właśnie w tym czasie tworzą się nawyki, kształtują procesy umysłowe, emocjo-

nalne oraz charakter i osobowość.  

Wraz z kolejnymi latami, kiedy człowiek poznaje otaczający go świat, przychodzi 

mu się zmierzyć z coraz to trudniejszymi sytuacjami, problemami do rozwiązania. 
Często natłok wrażeń i odczuć powoduje, że czuje się zagubiony. Bajki pomagają 

w poznaniu i zrozumieniu otaczającej rzeczywistości w sposób prosty i przystępny dla 

dziecka. Według Marii Molickiej rzeczywistość kreowana w bajkach jest zgodna 
z myśleniem dziecka. Pomaga mu zrozumieć nie tylko świat, ale również siebie. Poka-

zuje i omawia reguły oraz zasady panujące w świecie. Dając uporządkowany obraz 

świata, przewidywalny, tym samym buduje w dzieciach poczucie bezpieczeństwa12. 

Zdaniem Tadeusza Pilcha głównym zadaniem bajek jest wzbogacenie słownika 
biernego oraz czynnego jednostki, rozwój wyobraźni i przemyśleń, a także ukazanie 

pozytywnych wzorców zachowań. Dzieci właśnie poprzez świat bajkowy budują 

swoją osobowość, zdobywają doświadczenie oraz informacje o świecie zewnętrznym 
i wewnętrznym. Ponadto bajki pełnią także funkcje kompensacyjne. Umożliwiają 

i ułatwiają zrozumienie siebie oraz swoich lęków i zmartwień. Wpływają na rozwój 

emocjonalny i poznawczy, w tym językowy dziecka13.  
Według Wioletty Rutki bajki pełnią także funkcję społeczną. Dziecko podczas ich 

słuchania lub czytania poznaje tradycje kulturowe danego społeczeństwa. Znajomość 

tych samych bohaterów bajkowych i ich przygód stanowi nić porozumienia z innymi 

dziećmi i dorosłymi z otoczenia14. Poznając przeżycia bohaterów, dziecko nie tylko 
uczy się je rozpoznawać i rozumieć, ale także zauważa wspólne cechy charaktery-

styczne tych przeżyć u siebie i innych członków społeczeństwa. W ten sposób jed-

nostka ma poczucie wspólnoty ze światem.  

 
10 Jakubczyk K., Bajkoterapia jako metoda pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, „Nauczyciel i Szkoła” 
1 (53), 2013, s. 250. 
11 Molicka M., Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii, Media Rodzina, Poznań 2002, s. 153. 
12 Tamże, s.143.  
13 Pilch T. (red.) Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, T. 1, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 
2003, s. 307-308.  
14 Tamże, s. 31.  
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Czytanie oraz słuchanie bajek sprzyjają również rozwojowi uwagi i koncentracji, 

które są szczególnie ważnym elementem w procesie uczenia się dziecka. Zrozumienie 

treści bajek wymaga od niego umiejętności śledzenia opowiadania narratora, wiązania 
poszczególnych zdarzeń w całość oraz przewidywania ich następstw.  

Oprócz wymienionych wyżej funkcji bajek, pełnią one również niezwykle ważną 

rolę terapeutyczną. M. Molicka wśród terapeutycznych zadań tych utworów wymienia: 

pomoc w zrozumieniu własnych trudności, pomoc w pokonaniu lęków, strachu i słabości, 
a także dostarczenie dobrych wzorców postępowania i pomoc w budowaniu obrazu 

samego siebie. Autorka szczególną uwagę zwraca także na rozwój wyobraźni. Urucha-

miając wyobraźnię, dziecko wyzwala emocje, które kształtują jego wrażliwość i pro-
wadzą do intensywnego przeżywania różnych doznań. Stymulują empatię. Ponadto 

bajki uczą uświadamiać sobie uczucia, wyrażać oraz nazywać je. Elementy te są nie-

zwykle ważne w procesie komunikowania się z innymi oraz radzenia sobie z emocjami.  
Podsumowując, literatura przedmiotu badań wskazuje, że bajki wspierają rozwój 

poznawczy, emocjonalny i społeczny. Poszerzają repertuar zachowań dziecka. Przeka-

zują i promują moralne wartości, takie jak: uczciwość, odpowiedzialność, dobro, 

miłość, sprawiedliwość, pracowitość. Słuchanie i jednoczesne przeżywanie treści bajek 
oprócz rozwoju pamięci, uwagi, koncentracji i aktywnego słuchania, wpływają również 

na rozwój fantazji i aktywizację wyobraźni. Wyobraźnia natomiast jest podstawą do 

rozwoju wielu innych procesów i właściwości psychicznych dziecka. Ponadto bajki 
wspierają rozwój sprawności językowych i komunikacyjnych. Pomagają w kształto-

waniu nowych wyobrażeń i pojęć. Wprowadzają dziecko w sferę dziedzictwa kulturo-

wego, uczą metafor i symboli. Bajki wykorzystywane są także do terapii, wzmacniają 

i wzbogacają psychikę dziecka. Pomagają w rozwiązywaniu osobistych problemów, 
wspierają i dają poczucie bezpieczeństwa. Budują zasoby osobiste oraz stwarzają 

możliwości poznania różnych sposobów myślenia i działania. Nakłaniają do samore-

alizacji i konstruktywnego działania. Wzmacniają poczucie własnej wartości. Tak więc 
rola bajek w rozwoju człowieka jest nieoceniona, ale często i niedoceniana przez 

opiekunów i wychowawców. 

3. Bajkoterapia 

 Bajkoterapia jest metodą pracy z dziećmi wykorzystującą różne rodzaje bajek 
terapeutycznych. Swoje korzenie zawdzięcza pojęciu biblioterapii wywodzącej się 

z czasów starożytnych. Już w 1272 roku zalecano czytanie tekstów jako formę terapii, 

m.in. włączenie pobożnych tekstów do programów leczenia osób psychicznie chorych. 

Biblioterapia jest działaniem zamierzonym dokonywanym za pomocą odpowiednio 
dobranego tekstu, stanowiącego element działań wychowawczych, profilaktycznych 

oraz terapeutycznych.  

Według M. Molickiej bajkoterapia jest:  

metodą oddziaływań psychopedagogicznych w procesie stymulacji procesów 

poznawczych i emocjonalnych, oddziaływaniem na tworzącą się strukturę 

„Ja”, gdzie wspomaganie rozwoju, wspieranie, wychowywanie i psychoterapii 

współwystępują15. 

 
15 Za: Jakubczyk K., dz. cyt., s. 251.  
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 M. Molicka podkreśla, że jedną z niewielu metod redukujących lęki u dzieci są 

właśnie baśnie i bajki. Mimo iż utwory te mają inny charakter, w języku potocznym 

pojęć tych używa się zamiennie. W publikacjach dla dzieci zdecydowanie częściej 
używany jest termin bajka niż baśń, dlatego w odniesieniu do opowiadań tworzonych 

na użytek terapii przyjęto pojęcie bajki terapeutycznej. Bajka terapeutyczna jest adre-

sowana głównie do dzieci w wieku od czterech do dziewięciu lat. W utworach tych 

świat przedstawiany jest z dziecięcej perspektywy, a ich treści dotyczą zagadnień oraz 
problematyki istotnej dla dzieci. Nadrzędnym celem bajek terapeutycznych jest uspo-

kojenie, zredukowanie problemów emocjonalnych i wspieranie we wzroście osobistym16. 

Wszystkie bajki terapeutyczne posiadają pewne stałe składowe dotyczące: głów-
nego tematu, głównego bohatera, innych postaci bajkowych oraz tła opowiadania. Przy 

ich wykorzystaniu realizowane są poszczególne, założone cele. Wśród nich możemy 

wyróżnić: konkretyzowanie i racjonalizowanie lęku, zastępcze wzmacnianie poczucia 
własnej wartości, uczenie pozytywnego myślenia, kształtowanie pozytywnego nastroju 

emocjonalnego i odwrażliwianie17. Kluczowym elementem wszystkich bajek terapeu-

tycznych jest trudna sytuacja, w której znajduje się główny bohater. Odczuwa on lęk 

i nie wie, jak sobie z nim poradzić. Wprowadzone postacie oraz rozwój zdarzeń po-
zwalają na redukcję tego lęku. Bohater uczy się różnych sposobów przezwyciężania 

trudnych chwil, sytuacji, w których się znajduje. Dzięki temu nabywa nowych umiejęt-

ności, a jego sytuacja psychiczna ulega zmianie. Taki schemat bajek terapeutycznych 
pozwala dziecku na przeniesienie doświadczeń bohatera i ich zasymilowanie18. 

W bajkach terapeutycznych celowym zabiegiem jest przedstawianie sytuacji wyodręb-

nionych jako lękotwórcze i łączenie ich z bodźcami pozytywnymi. Ułatwia to proces 

oswajania, wygaszania oraz przewarunkowania lęku u dziecka.  
K. Jakubczyk podkreśla, że bajki terapeutyczne umożliwiają dzieciom przeżycie 

danej historii wraz z głównym bohaterem, pozostając w bezpiecznym miejscu. Bajki te 

nie są wierszowane i nie zawierają morału. Główny bohater posiada cechy upodobnia-
jące go do odbiorcy poprzez podobny wiek oraz znalezienie się w podobnej sytuacji. 

Nie posiada jednak cech ściśle korespondujących z nim, jak np. imię czy elementy wy-

glądu. Akcja utworu odbywa się w realnym świecie, którego dziecko może doświadczać. 
Jest to miejsce dobrze znane odbiorcy np. dom czy przedszkole. Słuchając bajki, jed-

nostka dowiaduje się, że jej problemy i trudności są typowe, ponieważ inne osoby też 

je przeżywają. Tematy poruszane przez bajki terapeutyczne mogą dotyczyć takich 

problemów, jak: lęk przed porzuceniem, przebywaniem w nowym miejscu, odrzuce-
niem, ciemnością czy nawet śmiercią. Bajki terapeutyczne wykorzystywane są także 

w terapii traumatycznych doświadczeń dziecka, takich jak przemoc w rodzinie czy 

wykorzystywanie seksualne19.  
Analizując definicje, role oraz zadania bajkoterapii, warto zwrócić uwagę także na 

mechanizm oddziaływania bajek terapeutycznych na dziecko. Według M. Molickiej 

u jego podstaw leży mechanizm naśladownictwa, czyli uczenia się poprzez obserwację 
oraz utożsamianie się z głównym bohaterem20. Proces utożsamiania zachodzi dzięki 

 
16 Molicka M., Bajkoterapia. O lękach dzieci…, dz. cyt., s. 8.  
17 Molicka M., Bajki terapeutyczne, Media Rodzina, Poznań 1999, s. 26.  
18 Tamże. 
19 Jakubczyk K., dz. cyt., s. 250-254.  
20 Molicka M., Bajki…, dz. cyt., s. 41. 
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wyobraźni dziecka. Jednostka, poznając bohatera, opiera się na autorskim opisie, jednak 

na jego podstawie samodzielnie tworzy jego obraz. Nadając tożsamość bajkowej postaci, 

doświadcza swego rodzaju kontaktu z nią. Następnie zaczyna się z nią utożsamiać 
i konfrontuje zachowania oraz poglądy bohatera ze swoimi. Z czasem dziecko przejmie 

pewne cechy i zachowania głównego bohatera utworu. Proces ten nie prowadzi jednak 

do wiernego skopiowania i odwzorowania cech bohatera, a jest przejawem indywidu-

alnej i twórczej działalności dziecka w procesie kształtowania własnej osobowości. 
Czynnikami, które wspierają ten proces, są: 

• wzory zachowań, które są dziecku nieznane;  

• niezwykła chłonność dziecka w ich powielaniu;  

• oddziaływanie na zmysł słuchu, a nie wzroku, ponieważ dziecku łatwiej upodobnić 

się do bohatera, który jest jego wyobrażeniową kreacją; 

• wybór bohatera21. 

4. Rozwój poznawczy dziecka 

Niezwykle istotnym procesem w prawidłowym funkcjonowaniu jednostki jest rozwój 
poznawczy. Na rozwój poznawczy składają się takie procesy, jak: spostrzeganie, uwaga, 

pamięć, percepcja (elementarne procesy poznawcze), myślenie oraz mowa (złożone 

procesy poznawcze). Dzięki nim dziecko może poznawać świat i sprawnie funkcjo-
nować w społeczeństwie. Rozwój poznawczy analizowany jest pod względem trzech 

płaszczyzn: zmian ilościowych w zakresie poziomu inteligencji, zmian konfiguracyj-

nych w relacjach między zdolnościami poznawczymi oraz zmian jakościowych w za-

kresie procesów, strategii i operacji umysłowych. Według badań model rozwoju poznaw-
czego przebiega w sposób normatywny i uniwersalny – od wzrostu i integrowania się 

funkcji poznawczych w początkowych fazach życia, poprzez względną stabilizację zmian 

w dorosłości, do ubytków i rozpadu tych funkcji w okresie starzenia się człowieka22. 
W okresie przedszkolnym zmiany funkcjonowania jednostki są dynamiczne. W tym czasie 

dziecko bardzo szybko zdobywa nowe umiejętności. Jest ciekawe świata i dociekliwe23. 

Analizując rozwój poznawczy, warto przywołać teorię Jana Piageta. Teoria ta zakła-
da, że istotą rozwoju poznawczego jest rekonstrukcja i reintegracja wcześniejszych 

sposobów myślenia i kształtowania się nowych, bardziej adekwatnych i bardziej zróżni-

cowanych struktur poznawczych24. Rozwój poznawczy związany jest z funkcją pro-

cesów dojrzewania układu biologicznego oraz uwarunkowaniami kulturowo-środowi-
skowymi, które mogą stymulować bądź opóźniać rozwój umysłowy jednostki. Rozwój 

poznawczy przebiega stadialnie w określonej sekwencji – od inteligencji sensomoto-

rycznej (do 2. roku życia), następnie przedoperacyjnej (od 2. do 6. roku życia) do 
operacji konkretnych (od 6. do 12. roku życia), a następnie operacji formalnych. 

Kolejność występowania etapów rozwoju jest niezmienna. Dla podjętych badań istotny 

jest opis drugiego stadium rozwoju poznawczego. 

 
21 Tamże. 
22 Trempała J., Rozwój poznawczy, [w:] B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.) Psychologia rozwoju 
człowieka. Rozwój funkcji psychicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 14.  
23 Matejczuk J., Rozwój dziecka. Wiek przedszkolny, [w:] A.I. Brzezińska (red.), Niezbędnik Dobrego 
Nauczyciela, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014, s. 42. 
24 Tamże, s. 21.  
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W drugim stadium inteligencji przedoperacyjnej (okres od 2. do 6. roku życia) 

w rozwoju poznawczym dziecka zachodzą bardzo duże zmiany. Jego sposób myślenia 

ulega modyfikacji. Mimo iż odbiega on jeszcze w znacznym stopniu od myślenia 
dorosłych, to oparty jest teraz w większym stopniu na reprezentacjach umysłowych 

zdarzeń. Dziecko wpływa na świat za pomocą symboli, obrazów, słów. Czynności te 

jednak w dalszym ciągu połączone są z percepcją. W stadium inteligencji przedope-

racyjnej niezwykle ważnym etapem jest opanowanie przez dziecko tzw. tożsamości 
jakościowej25. Dzięki niej jednostka uczy się i rozumie, że zmiana w wyglądzie nie 

powoduje zmiany jakościowej natury danej rzeczy lub osoby. Umiejętność ta sprawia, 

że dziecko lepiej radzi sobie w procesie wnioskowania. W wieku przedszkolnym stop-
niowo zwiększa się udział pamięci i dowolnego uczenia się w myśleniu i działaniu. 

Mimo tych umiejętności głównymi cechami charakterystycznymi myślenia w tym 

okresie są: egocentryzm, animizm, sztywność i rozumienie przedlogiczne. Egocentryzm 
powoduje, że dziecko pojmuje świat wyłącznie z własnej perspektywy widzenia, 

rozumienia czy interpretowania rzeczywistości. Dynamiczny rozwój widoczny jest 

także w jego sprawnościach językowych i komunikacyjnych26.  

Szczególnie istotnym procesem w rozwoju jednostki pozwalającym na jej pra-
widłowe funkcjonowanie w świecie jest opanowanie czynności mówienia. Jest to 

złożony proces, który zależny jest od biologicznych, psychologicznych oraz społecznych 

uwarunkowań. Zaburzenia w którejś z wymienionych sfer mogą skutkować trudno-
ściami we właściwym kształtowaniu jednostki. Przychodząc na świat, dziecko nie zna 

języka, mimo to bardzo szybko się go uczy. W ciągu pierwszych 6 lat dziecko poznaje 

tysiące słów, nabywa złożonych umiejętności stosowania reguł systemu gramatycznego 

i fonologicznego. Rozwój mowy posiada charakter stadialny, co oznacza, że u wszyst-
kich przebiega według tych samych prawidłowości, etapów. W literaturze przedmiotu 

odnaleźć możemy wiele periodyzacji zaproponowanych przez różnych autorów, różnią-

cych się od siebie ze względu na odmienne ujęcie przedmiotu opisu (kryteria) oraz 
stopnia jego szczegółowości (por. np. L. Kaczmarek, P. Smoczyński, J. Aitchison, 

I. Kurcz, J. Porayski-Pomsta, K. Kuszak, M. Kielar-Turska). Wszystkie jednak wyróż-

niają dwa zasadnicze etapy: okres prelingwalny (od urodzenia do około pierwszego 
roku życia) i lingwalny (rozpoczyna się w momencie wypowiedzenia przez dziecko 

pierwszych słów). Dla podjętych i opisanych w artykule badań istotny jest okres przed-

szkolny (w ujęciu Józefa Porayskiego-Pomsty jest to stadium komunikacji językowej 

średniodziecięcej – 37. m.ż. – 6.-7. rok życia dziecka). Z perspektywy komunikacyjnej 
charakteryzuje się on największą dynamiką rozwoju słownictwa, gramatyki, składni, 

fleksji oraz semantyki. W tym czasie ostatecznie tworzy się system fonetyczno-fonolo-

giczny jednostki, pojawiają się wszystkie kategorie gramatyczne oraz schematy skład-
niowe. Znacznie zwiększa się zasób słownictwa dziecka, a rozwój poznawczy umożli-

wia porządkowanie świata czasowo i przestrzennie.  

Według Marii Zarębiny okres przedszkolny przypada na trzecie stadium rozwoju 
słownictwa. Zasób słownictwa dziecka w tym czasie zwiększa się do około 4000-6000 

wyrazów. Rozwijają się klasy wyrazów szeregujących oraz morfemów luźnych, jednak 

w dalszym ciągu połowę wypowiadanych wyrazów stanowią wyrazy nazywające, 

prymarne – rzeczowniki. Nieco mniej dziecko wypowiada czasowników, a następnie 
 

25 Tamże, s. 42.  
26 Tamże, s. 41-46.  
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przymiotników i przysłówków27. Według Marty Korendo i Jagody Cieszyńskiej już 

w początkowej fazie tego okresu zaczynają rozwijać się zdolność narracji oraz kategoria 

czasu i aspektu. Dziecko coraz sprawniej orientuje się w relacjach przestrzenno-czaso-
wych (rozumie większość wyrażeń przyimkowych i potrafi ich używać). Charakte-

rystyczne dla tego okresu są masowo zadawane przez dziecko pytania spowodowane 

chęcią poznawania świata. Zadając pytania i odpowiadając na nie, nie tylko posze-

rzamy wiedzę jednostki, jej zasób słownictwa, ale także dostarczamy jej prawidłowych 
wzorców językowych i kształtujemy odpowiednie postawy społeczne. Dziecko uczy 

się gotowości do prowadzenia dialogu, wchodzenia naprzemiennie w rolę nadawcy 

i odbiorcy komunikatu.   
Około piątego roku życia dziecko wzbogaca swój system o nieliczne brakujące 

elementy fonetyczno-fonologiczne (głoska /r/) i gramatyczne. Umiejętność zauważania 

związków pomiędzy zjawiskami i zdarzeniami, a także zdolność ich językowego 
wyrażania sprawia, że potrafi wypowiedzieć się nie tylko o niedalekiej przeszłości, ale 

także o przyszłości. W tym okresie wzrasta również poziom spójności wypowiedzi 

dziecka. Oprócz budowy zdań nazywających poszczególne fragmenty rzeczywistości, 

dziecko potrafi także porządkować i łączyć w spójne struktury określone sekwencje 
składające z dwóch lub większej liczby zdań.  

Pod koniec wieku przedszkolnego kształtuje się wiedza metajęzykowa. Dziecko nie 

tylko bawi się słowami i rymuje, ale także dostrzega wieloznaczność wyrazów. Znaczny 
wzrost kompetencji językowych i komunikacyjnych powoduje, że w wypowiedziach 

pojawiają się wyrażenia, zwroty oraz słowa o znaczeniu morficznym. Sześciolatek 

potrafi już tworzyć wypowiedzi o charakterze przenośnym, a w dialogach wyko-

rzystuje coraz liczniejsze określenia i porównania. Wykazuje się także umiejętnością 
dostosowania komunikatu do odbiorcy, miejsca i sytuacji oraz zna większość konwen-

cjonalnych formuł językowych.  

W ostatnim okresie wieku przedszkolnego zauważyć można znaczne różnice indy-
widualne w poziomie językowym dzieci. Różnice te związane są z zasobem słow-

nictwa oraz poprawnością i złożonością budowanych wypowiedzi. Sześciolatek posiada 

już w swoim językowym repertuarze wszystkie części mowy, kategorie gramatyczne 
oraz schematy składniowe języka polskiego. Na ostateczną jakość kompetencji języko-

wych i komunikacyjnych wpływ ma jednak kilka czynników28. Jak podają M. Korendo 

i J. Cieszyńska są to:  

kształtowanie się organizacji funkcji półkulowych i stopień specjalizacji lewej 
półkuli w funkcjach mowy, poziom inteligencji dziecka i związany z tym poziom 

ogólnej wiedzy o świecie, wzorce językowe, wśród których dziecko się wycho-

wuje, oraz ilość i jakość bodźców językowych dostarczanych przez opiekunów 

od pierwszych miesięcy życia29. 

  

 
27 Za: Porayski-Pomsta J., O rozwoju mowy dziecka. Dwa studia, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 
2015, s. 140. 
28 Cieszyńska J., Korendo M., Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka. Od nowo-
rodka do 6. roku życia, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2017, s. 161-190. 
29 Tamże, s. 189-190. 



Rola bajek terapeutycznych w rozwoju poznawczo-językowym dzieci w wieku przedszkolnym – 
eksperyment pedagogiczny 

 

35 
 

5. Założenia metodologiczne  

Celem niniejszej pracy było zebranie informacji na temat roli bajek terapeutycz-

nych w rozwoju poznawczo-językowym dzieci w wieku przedszkolnym oraz opisanie 

związków i zależności występujących pomiędzy tymi procesami. Sformułowano nastę-
pujące problemy badawcze: 

1. w zakresie sfery poznawczej – czy bajki terapeutyczne (psychoedukacyjne i psy-

choterapeutyczne) rozwijają trwałość uwagi i spostrzegawczość dzieci w wieku 

przedszkolnym? 
2. w zakresie rozwoju językowego – czy bajki terapeutyczne (psychoedukacyjne 

i psychoterapeutyczne) wpływają na zasób leksykalny i umiejętność budowy 

wypowiedzeń przez dzieci w wieku przedszkolnym? Jeżeli tak, to w jaki sposób? 
Metodą badań był eksperyment pedagogiczny. Według Władysława Zaczyńskiego 

eksperyment pedagogiczny jest:  

metodą naukowego badania określonego wycinka rzeczywistości, polegającą 
na wywoływaniu lub tylko zmienianiu przebiegu badanych procesów przez 

wprowadzenie do nich jakiegoś czynnika i obserwowaniu zmian pod jego 

wpływem zachodzących30.  

Istota eksperymentu pedagogicznego opiera się na wprowadzeniu do wybranej 
zbiorowości społecznej zespołu zdarzeń, zjawiska lub procesu świadomie i celowo 

wybranego czynnika przez badacza, w wyniku którego chce uzyskać pożądane zmiany 

lub w celu obserwacji tych zmian. Głównym założeniem eksperymentu jest więc od-
krycie związków przyczynowo-skutkowych między zmienną niezależną a badanym 

zjawiskiem31. W. Zaczyński wyróżnia trzy podstawowe etapy eksperymentu:  

• Przyjęcie czynnika eksperymentalnego (zmiennej niezależnej) oraz postawienie 

hipotez odnoszących się do spowodowanych zmian;  

• Proces sprawdzenia słuszności postawionych hipotez badawczych poprzez wpro-
wadzenie czynnika zmiennego badanego procesu; 

• Obserwacja polegająca na dokonaniu pomiaru zmiennych zależnych.  

Podczas eksperymentu zawsze wywoływane i modyfikowane zjawiska wprowa-

dzane są przez zmienne niezależne, które wpływają na zmienną zależną. W niniejszej 

pracy wyróżniono następujące zmienne: 1) zależną: poziom rozwoju poznawczego 
dzieci w wieku przedszkolnym, w tym sprawność językowa i poziom percepcji oraz 

2) niezależną związaną z formą prowadzonych zajęć (zajęcia eksperymentalne z wyko-

rzystaniem bajek psychoedukacyjnych i psychoterapeutycznych oraz zajęcia ekspery-
mentalne – bez wykorzystania bajek). Sformułowano także następującą hipotezę ba-

dawczą: zakładamy, że bajki psychoedukacyjne i psychoterapeutyczne wspierają rozwój 

poznawczy dzieci w wieku przedszkolnym. Rozwijają trwałość uwagi, spostrzegaw-

czość, zasób leksykalny oraz umiejętność budowy wypowiedzeń.  
Na użytek niniejszej pracy przeprowadzono eksperyment, w którym grupę badanych 

dzieci podzielono na grupę kontrolną oraz eksperymentalną. W grupie kontrolnej pro-

wadzone były wyłącznie zajęcia dydaktyczne zaplanowane przez nauczyciela prowa-

 
30 Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995, s. 87.  
31 Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo 
Akademickie Żak, Warszawa 2001, s. 74. 
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dzącego. W grupie eksperymentalnej natomiast prowadzone były dodatkowe zajęcia 

bajkoterapeutyczne. Badania zostały przeprowadzone w Niepublicznym Przedszkolu 

„Mali Odkrywcy” w Andrespolu w województwie łódzkim, w terminie od 09.11.2020 
roku do 30.03.2021 roku. Grupę badanych stanowiły najstarsze dzieci z przedszkola – 

dzieci sześcioletnie (24 dzieci w normie rozwojowej). Zarówno do grupy I – kon-

trolnej, jak i grupy II – eksperymentalnej, w której prowadzone były dodatkowe zajęcia 

z bajkoterapii, uczęszczało 12 osób. W badaniach użyto autorskiego arkusza obserwacji 
oraz dołączonych do niego kart pracy przystosowanych do zbadania rozwoju poznaw-

czego, w tym językowego dzieci w wieku przedszkolnym. Badanie polegało na wyko-

naniu przez dzieci sześciu zadań, na podstawie których później uzupełniany był arkusz 
obserwacji. Pierwszym zadaniem była praca z tekstem „Samolubny Olek” Anny 

Siciarz (opowiedzenie wysłuchanych treści), następnie dokończenie zdań dotyczących 

pozytywnych i negatywnych emocji i przeżyć, rozwiązanie zagadek, odnalezienie 
szesnastu różnic, odszukanie i połączenie trzech identycznych figur oraz odszukanie 

i wskazanie niedorzeczności występujących na obrazkach. Wykonanie powyższych 

zadań pozwoliło na określenie poszczególnych umiejętności dzieci: nazywania oraz 

podziału emocji i uczuć na pozytywne i negatywne, oceny postępowania bohaterów 
literackich, znajomości sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami, rozumienia 

i opowiadania wysłuchanych treści, ustalania kolejności wydarzeń, opisu i interpretacji 

ilustracji, dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, nazywania kolorów i cech 
postaci, poprawności i wyrazistości wymowy, aktywnego uczestnictwa w dialogu, bu-

dowy zdań, umiejętności logicznego dokończenia zdań, tworzenia krótkiego opowia-

dania, historyjki lub bajki, rozwiązywania zagadek, wskazywania różnic, elementów 

ukrytych w tle oraz niedorzeczności.  
Wszystkie dzieci zostały przebadane dwukrotnie (na początku badań oraz po 

upływie pięciu miesięcy) tym samym arkuszem obserwacji oraz dołączonymi do niego 

kartami pracy. W trakcie trwania eksperymentu grupie II – eksperymentalnej odczy-
tywane były bajki psychoedukacyjne i psychoterapeutyczne pochodzące z pracy zbio-

rowej pod tytułem „Bajkoterapia, czyli bajki-pomagajki dla małych i dużych”32. Były 

to bajki: „Jacek, mucha i trzy smoki” Grażyny Bąkiewicz, „Strach ma wielkie oczy” 
Grażyny Wolszczak, „Bajka o pszczółce” Marii Molickiej, „Małgosiu, nie jesteś winna” 

Katarzyny Dowbor, „Rubinek” Artura Barcisia, „Samodzielność” Agnieszki Tyszki 

oraz „Nieznajomy” Doroty Suwalskiej. Po wszystkich odczytanych tekstach przepro-

wadzana była rozmowa z dziećmi na temat danego tekstu, ich odczuć i wrażeń. Przebieg 
zajęć dostosowany był do możliwości wiekowych dzieci.  

6. Wnioski z badań 

Uzyskane wyniki badań eksperymentu pedagogicznego wykazały rozwój poznawczy, 

w tym językowy u większości dzieci – zarówno u dzieci z grupy I – kontrolnej, jak  
i z grupy II – eksperymentalnej. Był on niewątpliwie podyktowany przez czas trwania 

eksperymentu oraz wiek badanej grupy. Okres przedszkolny bowiem wiąże się ze 

znacznymi i dynamicznymi zmianami w rozwoju jednostki, a czas wzmożonych 
przygotowań do podjęcia edukacji szkolnej sprzyja intensyfikacji rozwoju w wieku 

6 lat. Dzieci bardzo szybko w tym okresie nabywają nowych umiejętności językowych 

 
32 Barciś A., Bąkiewicz G., itd., Bajkoterapia, czyli bajki-pomagajki dla małych i dużych, Wydawnictwo 
„Nasza Księgarnia”, Warszawa 2015. 
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i komunikacyjnych oraz udoskonalają swoje umiejętności pozwalające na lepsze pozna-

wanie świata i sprawne funkcjonowanie w otoczeniu. Jednak uzyskane wyniki badań 

jednoznacznie wykazały, że grupa II – eksperymentalna, w której prowadzone były 
dodatkowe zajęcia z bajkoterapii, z większą łatwością radziła sobie z wykonywaniem 

poleceń. Choć grupa II – eksperymentalna uzyskała lepsze wyniki w niektórych obsza-

rach już podczas pierwszego badania, to wyliczony wzrost relatywny wykazał dużo 

większy rozwój tych umiejętności właśnie w tej grupie. Uczestnicy zajęć bajkotera-
peutycznych aktywnie poszerzali swoją wiedzę i umiejętności językowe. Więcej dzieci 

z grupy II – eksperymentalnej (w stosunku do dzieci z grupy I – kontrolnej) potrafiło 

prawidłowo nazwać emocje i uczucia oraz dokonać prawidłowej oceny zachowań 
bohaterów. Zdecydowanie częściej dzieci z grupy eksperymentalnej posługiwały się 

poprawnymi wypowiedzeniami wielokrotnie złożonymi, tworzyły spójne wypowiedzi, 

widoczny był większy zasób słownictwa i kreatywność językowa. Dzieci z tej grupy 
wykazywały się też lepszą spostrzegawczością i pamięcią (większa liczba odnalezio-

nych różnic, ukrytych elementów na obrazkach).  

Te wstępne refleksje zostały wzbogacone o wnioski wynikające z danych liczbo-

wych dotyczących poszczególnych obszarów, sprawdzanych w grupie I i II w dwóch 
badaniach. 

Tabela 1. Zestawienie wyników uzyskanych podczas przeprowadzonych badań33 
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Nazywanie emocji 

i uczuć 
58% 58% 0 67% 83% 16 16 

Podział emocji i uczuć  83% 92% 9 83% 100% 17 8 

Ocena postępowania 

bohaterów literackich  
83% 83% 0 92% 100% 8 8 

Sposoby radzenia sobie 

z trudnymi emocjami 
25% 42% 17 17% 67% 50 33 

Rozumienie 

i opowiadanie treści 

(wypełnianie luk) 

7  

i więcej 

42% 

7 

i więcej 

50% 

8 

7 

i więcej 

42% 

7 

i więcej 

75% 

33 25 

Ustalanie kolejności 

wydarzeń 
92% 100% 8 92% 100% 8 0 

Opis i interpretacja 

obrazków 

4 el.-

42% 

4 el.-

50% 
8 

4 el.-

50% 

4 el.-

67% 
17 9 

Dostrzeganie 

związków przyczy-

nowo-skutkowych 

92% 92% 0 83% 92% 9 9 

Nazywanie kolorów 100% 100% 0 100% 100% 0 0 

 
33 Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Poprawność 
i wyrazistość wymowy 

58% 58% 0 58% 58% 0 0 

Aktywne uczestnictwo 
w dialogu 

33% 42% 9 50% 75% 25 16 

Tworzenie zdań zdania 
złożone 

– 
33% 

zdania 
złożone 

–  
42% 

9 

zdania 
złożone 

–  
50% 

zdania 
złożone 

– 
75% 

25 16 

Dokańczanie zdań nr 1-5-
100% 

 
nr 6-9- 
średnio 

46% 

nr 1-5-
100% 

 
nr 6-9- 
średnio 

52% 

6 

nr 1-5-
100% 

 
nr 6-9- 
średnio 

58% 

nr 1-5-
100% 

 
nr 6-9-
średnio 

90% 

32 26 

Tworzenie krótkiego 
opowiadania, 

historyjki, bajki 
33% 42% 9 50% 75% 25 16 

Rozwiązywanie 
zagadek 

średnia 
dla 6 
zaga-
dek   
54% 

średnia 
dla 6 

zagadek   
60% 

6 

średnia 
dla 6 
zaga-
dek   
51% 

średnia 
dla 6 

zagadek   
70% 

19 13 

Wskazywanie różnic 15 
i więcej 
różnic  

0% 

15 
i więcej 
różnic  
25% 

25 

15 
i więcej 
różnic  
17% 

15 
i więcej 
różnic  
50% 

33 8 

Dostrzeganie ele-
mentów ukrytych w tle 

75% 83% 8 92% 100% 8 0 

Odszukiwanie 
i połączenie trzech 
takich samych figur 

42% 58% 16 50% 67% 17 1 

Dostrzeganie 
niedorzeczności 

na obrazkach 
84% 92% 8 92% 100% 8 0 

Bardzo ważną rolę w ukazaniu wpływu bajek terapeutycznych na rozwój językowy 
dzieci miało zadanie polegające na dokończeniu zdań. Podczas pierwszego badania 
zdecydowana większość całej badanej grupy miała trudności z dokończeniem zdań odno-
szących się do negatywnych uczuć i przeżyć. Powtórzenie tego badania po upływie 
pięciu miesięcy wykazało, że dzieci z grupy II – eksperymentalnej, uczęszczającej na 
bajkoterapię miały mniejszy problem z wykonaniem tego zadania. Większość dzieci 
z grupy I, mimo iż dobrze poradziła sobie z dokończeniem zdań dotyczących pozytyw-
nych przeżyć i emocji, w dalszym ciągu miała trudności z dokończeniem zdań dotyczą-
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cych negatywnych emocji i przeżyć. Dzieci te długo zastanawiały się nad odpowiedzią 
lub odpowiadały, że nie wiedzą. Porównując całkowite wyniki obydwu badań doty-
czących umiejętności dokończenia zdań, zauważyć można w grupie I – kontrolnej wzrost 
o 6 punktów procentowych, zaś w grupie II – eksperymentalnej, aż o 32 punkty pro-
centowe. Relatywny wzrost tych umiejętności w grupie I – kontrolnej wynosił 13%, 
natomiast w grupie II – eksperymentalnej wynosił 55%.  

Dzieci z grupy II – eksperymentalnej poradziły sobie także lepiej podczas nazy-
wania emocji i uczuć – odnotowano tu wzrost o 16 punktów procentowych (relatywny 
wzrost tych umiejętności wynosił w grupie I – 0%, zaś w grupie II – 24%). Dzieci 
lepiej rozumiały i opowiadały treści wysłuchanych utworów literackich – aż o 33 punkty 
procentowe wzrosła liczba wymienianych przez nich wydarzeń w opisie (relatywny 
wzrost w grupie I wyniósł – 19%, zaś w grupie II – 79%). Grupa II – eksperymentalna 
radziła sobie również lepiej z tworzeniem opisu i z interpretacją ilustracji oraz aktyw-
niej uczestniczyła w dialogu. Porównując badania dotyczące umiejętności opisu i inter-
pretacji obrazków, zauważono wzrost tych umiejętności o 17 punktów procentowych 
(relatywny wzrost w grupie I wyniósł – 19%, zaś w grupie II – 34%), zaś aktywne 
uczestnictwo w dialogu wzrosło o 25 punktów procentowych (relatywny wzrost 
w grupie I wyniósł – 27%, natomiast w grupie II – 50%). Uczestnicy bajkoterapii 
z większą łatwością budowali również zdania złożone, posługując się licznymi określe-
niami. Tworzyli opowiadania, w których wypowiedzi były spójne i logiczne. Wzrost 
umiejętności budowy zdań w tej grupie nastąpił o 25 punktów procentowych (relatywny 
wzrost w grupie I wyniósł – 27%, zaś w grupie II – 50%).  

Przeprowadzone badania posłużyły również do określenia, czy bajki psychoeduka-
cyjne oraz psychoterapeutyczne wpłynęły na trwałość uwagi oraz spostrzegawczość 
u dzieci w wieku przedszkolnym. Wykorzystane w tym celu zadania wykazały, że róż-
nice między grupą I a grupą II były niewielkie, a drugie badanie całej grupy wypadło 
lepiej niż pierwsze. Dla przykładu – w badaniu, w którym dzieci miały wskazać 
różnice między ilustracjami, w grupie I – kontrolnej odnotowano wzrost o 25 punktów 
procentowych, natomiast w grupie II – eksperymentalnej wzrost wynosił 33 punkty 
procentowe. W kolejnym badaniu dotyczącym umiejętności odszukania i połączenia 
trzech takich samych figur w grupie I odnotowano wzrost o 16 punktów procento-
wych, zaś w grupie II o 17 punktów procentowych. Podczas badania umiejętności odszu-
kania elementów ukrytych w tle oraz wskazywania niedorzeczności na ilustracjach 
zarówno w grupie I, jak i grupie II po przeprowadzeniu drugiego badania odnotowano 
wzrost o 8 punktów procentowych. Relatywne wzrosty wyników badań w tych obsza-
rach były na zbliżonym poziomie.  

Na podstawie analizy uzyskanych wyników stwierdzono, że bajki terapeutyczne 
w największym stopniu oddziaływały na rozwój językowy dzieci w wieku przedszkol-
nym, w mniejszym zaś na ich rozwój w sferze elementarnych procesów poznawczych. 
Bajki wpłynęły na ich zasób słownictwa (bogactwo i adekwatność doboru słów) oraz 
na umiejętność budowy zdań (więcej poprawnych wypowiedzeń wielokrotnie złożonych) 
i wypowiedzi (poprawna chronologia zdarzeń, szczegółowość opisu). Dzieci uczęsz-
czające na zajęcia z bajkoterapii były bardziej komunikatywne, chętniej angażowały 
się w wykonywanie zadań, a ich wypowiedzi były spójne i logiczne. Bajki terapeu-
tyczne miały wpływ również na rozwój poznawczy jednostki w zakresie uwagi i per-
cepcji, jednak w mniejszym stopniu. Aktywny udział w zajęciach bajkoterapeutycznych 
rozwinął trwałość uwagi oraz spostrzegawczość dzieci w wieku przedszkolnym. 
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Podsumowując rolę wpływu bajek psychoedukacyjnych i psychoterapeutycznych 
w odniesieniu do powyższych badań, można stwierdzić, że, mimo iż głównym celem 
bajek terapeutycznych jest uspokojenie dzieci, wsparcie ich problemów emocjonal-
nych oraz redukowanie lęków, to bajki terapeutyczne mają także ogromny wpływ na 
rozwój umiejętności poznawczych i komunikacyjnych dzieci. Ukazane wyniki badań 
uwidoczniły przede wszystkim walory dydaktyczne i edukacyjne bajek psychoeduka-
cyjnych i psychoterapeutycznych. Uzyskane wyniki badań warto poddać rewizji z wy-
korzystaniem obszerniejszego materiału badawczego (większa liczba dzieci) oraz pozy-
skanego z innych grup wiekowych. 

7. Zakończenie 

Problematyka poruszona w niniejszej pracy mieści się w przestrzeni nauk pedago-
gicznych, psychologicznych oraz językoznawczych. Zaprezentowane wyniki mogą być 
przydatne nie tylko dla logopedów czy pedagogów, ale również dla rodziców. Logo-
pedzi i pedagodzy, wprowadzając bajki terapeutyczne do swojej pracy dydaktyczno-
wychowawczej z dziećmi, wzmocnią i przyspieszą uzyskanie oczekiwanych efektów 
dydaktyczno-edukacyjnych. Natomiast wspólne czytanie bajek terapeutycznych w domu 
wzmocni więzi rodzinne, wesprze emocjonalnie ich członków, a także rozwinie wśród 
małych słuchaczy ich umiejętności językowe oraz trwałość uwagi i spostrzegawczość.  
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Rola bajek terapeutycznych w rozwoju poznawczo-językowym dzieci w wieku 

przedszkolnym – eksperyment pedagogiczny 

Streszczenie  

Bajki odgrywają ważną rolę w rozwoju dzieci, szczególnie w wieku przedszkolnym. Okres ten wiąże się 
ze znacznymi i dynamicznymi zmianami w rozwoju jednostki, pozwalającymi na poznanie świata oraz 
sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie. Bajkom przypisuje się wartości dydaktyczne, edukacyjne, 
wychowawcze oraz terapeutyczne. Prawidłowy rozwój poznawczy dziecka jest zależny od czynników 
biologicznych, psychologicznych oraz społecznych, w tym odpowiedniej stymulacji językowej małego 
dziecka przez rodziców i wychowawców, na co zwracają uwagę wyniki badań zaprezentowane w niniej-
szej pracy. Praca ma charakter aplikacyjny. Przedstawiono w niej wyniki eksperymentu pedagogicznego, 
w którym grupę badanych podzielono na grupę kontrolną oraz eksperymentalną. W grupie kontrolnej 
przez pięć miesięcy były prowadzone wyłącznie zajęcia dydaktyczne zaplanowane przez nauczyciela pro-

wadzącego. W grupie eksperymentalnej natomiast prowadzono dodatkowe zajęcia bajkoterapeutyczne. 
Celem eksperymentu było zebranie informacji na temat roli bajek terapeutycznych w rozwoju 
poznawczym dzieci w wieku przedszkolnym oraz zbadanie związków i zależności występujących 
pomiędzy rozwojem języko-wym a trwałością uwagi i spostrzegawczością. Uzyskane wyniki 
porównawcze wykazały, że bajki psycho-edukacyjne i psychoterapeutyczne znacząco wpłynęły na rozwój 
poznawczy dzieci w wieku przedszkol-nym. Mimo iż celem bajek terapeutycznych jest przede wszystkim 
wsparcie problemów emocjonalnych i redukowanie dziecięcych lęków, to mają one także ogromny wpływ 
na trwałość uwagi, spostrzegawczość, zasób słownictwa oraz umiejętność budowy zdań przez dzieci. 
Słowa kluczowe: bajka, bajkoterapia, rozwój poznawczy, rozwój językowy 
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Anna Cisło1 

Seria Irish Legends Rega Keatinga i jej dostosowanie 

do potrzeb najmłodszych odbiorców 

1. Wstęp 

Tradycyjne baśnie irlandzkie kojarzone są ze snutymi przy ognisku gawędami 

o zwiastującej śmierć bean sí, podmieńcach czy leprechaunie – skrzacie ukrywającym 
przed ludźmi wypełniony złotem garniec2. Te często nierozbudowane historie przybli-

żają charakter irlandzkich postaci nadprzyrodzonych, które prócz płatania niewinnych 

figli, nierzadko krzywdzą ludzi – zabierają im dzieci, pozostawiając w ich miejsce 

szkaradną i złośliwą istotę z własnego świata, lub skazują ich na choroby i kalectwo3. 
Osobną kategorię stanowią opowieści, których korzenie sięgają czasów najdawniejszych, 

z jakich pochodzą mitologie i irlandzkie sagi heroiczne. Przez wieki przekazywane 

ustnie, utrwalone zostały na piśmie w czasach chrześcijańskich, a następnie odkryte 
i spopularyzowane w nurcie dziewiętnastowiecznego odrodzenia celtyckiego. Liczne 

i różnorodne adaptacje eposów i historii mitologicznych – wciąż tworzone – adresowane 

są do odbiorców z różnych kategorii wiekowych. Seria Irish Legends w opracowaniu 
Rega Keatinga przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Celem tego arty-

kułu jest pokazanie dostosowania tworzących ją publikacji do potrzeb najmłodszych 

odbiorców zarówno pod względem formalnym, jak i treściowym. 

2. Najdawniejsze przekazy ustne jako podstawa współczesnych adaptacji 

literackich 

Średniowieczna literatura irlandzka wywodzi się ze znacznie wcześniejszych prze-

kazów ustnych, których przed nadejściem chrześcijaństwa nie zapisywano. Niestoso-
wanie pisma do zapisu literatury wynikało najprawdopodobniej z zakazów celtyckich 

druidów, które nie znajdywały już zastosowania po wprowadzeniu chrześcijaństwa 

w V wieku4. Podstawowymi ośrodkami życia religijnego w Irlandii były klasztory, 

złożone początkowo z kilku drewnianych lub kamiennych domków stojących wokół 
kościoła. Z czasem w większych ośrodkach pojawiły się też: refektarz, kuchnia, biblio-

teka i skryptorium z rękopisami zwisającymi w torbach na skórzanych paskach i zapasem 

materiałów piśmiennych, tablic woskowanych, pergaminu, piór, stalówek, kałamarzy5. 
To tam mnisi kopiowali łacińskie psalmy i tworzyli bogato iluminowane ewangeliarze, 

jak również zaczęli spisywać opowieści z czasów przedchrześcijańskich. Dzięki temu, 
 

1 anna.cislo@uwr.edu.pl, Instytut Nauk o Informacji i Mediach, Wydział Filologiczny, Uniwersytet 
Wrocławski, https://uni.wroc.pl/. 
2 Zob. m.in. Carroll Y., The Crock of Gold, s. 4-11, [w:] ta sama, Leprechaun Tales, Gill & Macmillan, 

Dublin 2006 i Croker T.C., Pole ostów, s. 132-136, [w:] Jarvie G. (red.), Legendy irlandzkie, przeł. M. Goraj 
i E. Bryll, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2005. 
3 Zob. m.in. Croker T.C., Legenda z Knockgrafton, s. 22-29, [w:] Jarvie G. (red.), dz. cyt. 
4 Cisło A., Odrodzenie irlandzkiej książki etnicznej i jej rola w kształtowaniu kultury nowego państwa, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018, s. 39-48.  
5 Ó Fiaich T., Początki chrześcijaństwa (V i VI wiek), s. 73, [w:] Moody T. i F.X. Martin (red.), Historia 
Irlandii, przeł. M. Goraj-Bryll i E. Bryll, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1998.  
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że Kościół nie odciął się od spuścizny irlandzkich poetów, zapisano i przechowano 

w monastycznych bibliotekach wiele ustnych przekazów6.  

Głównym źródłem współczesnej wiedzy o wierzeniach i mitach Celtów irlandzkich 
jest spisana po łacinie „Lebor Gabála Érenn” [„Księga najazdów na Irlandię”]. Choć 

księga pochodzi z XII wieku, opiera się na materiałach znacznie wcześniejszych. Opo-

wiada o prehistorii Irlandii, ale ponieważ opracowali ją mnisi, pogańskie wierzenia prze-

platają się w niej z wątkami biblijnymi7. Księga relacjonuje najazdy na wyspę dokonane 
przez kolejne plemiona, wśród których wyróżniają się znający czary Tuatha Dé Danann. 

Po przegranej bitwie z Milezjanami, od których według mitologii wywodzą się Irland-

czycy, Tuatha Dé Danann objęli panowaniem alternatywne królestwo podziemne8. 
Według wierzeń ludowych mieszkają tam z innymi postaciami nadprzyrodzonymi. 

Bramy do zaświatów otwierają się czasami, a dzieje się tak najczęściej w wigilię 

Samhain9, znaną dzisiaj jako Halloween, czyli noc poprzedzającą 1 listopada – pierwszy 
dzień celtyckiej pory zimowej. 

W XIX wieku, wraz z rosnącym zainteresowaniem kulturą celtycką, odkrywano 

irlandzkie opowieści mitologiczne i heroiczne, by następnie tworzyć ich coraz to nowe 

adaptacje10. Analiza zachowanego materiału pozwoliła uczonym podzielić literaturę 
staroirlandzką na cztery cykle – mitologiczny, ulsterski, feniański i historyczny, zwany 

również królewskim11. Podstawą podziału są wątki opowieści oraz występujące w nich 

postaci. Trzeba pamiętać, że właściwie żaden z cykli nie jest pozbawiony elementów 
mitologicznych, w każdym występują jakieś zdarzenia nierzeczywiste lub kontakty 

z mieszkańcami zaświatów, ale przyjmuje się, że bohaterami cyklu mitologicznego, 

sprzed naszej ery, są Tuatha Dé Danann, ulsterskiego, z I wieku n.e., król prowincji 

Ulster Connor Mac Nessa, służący mu Rycerze Czerwonej Gałęzi oraz dzielny Cu 
Chulainn12, feniańskiego, z III wieku, Finn mac Cumhall i jego wojownicy zwani 

Fianną, a najmłodszego, historycznego – królowie irlandzcy, których siedzibą było 

wzgórze Tara, mityczna stolica Irlandii.  
Odkryte opowieści i ich bohaterowie okazały się prawdziwą inspiracją dla pisarzy 

tworzących w nurcie odrodzenia literackiego z przełomu XIX i XX wieku13, jak  
i w czasach późniejszych. W sposób szczególny oddziaływały na autorów i odbiorców 
ich twórczości wydarzenia składające się na staroirlandzką sagę heroiczną z cyklu 
ulsterskiego – „Táin Bó Cuailnge”, w której wsławił się Cu Chulainn. Dzięki swojemu 
częściowo nieziemskiemu pochodzeniu (według wielu wersji ojcem bohatera był bóg 

 
6 Hughes K., Złoty wiek wczesnochrześcijańskiej Irlandii (VII i VIII wiek), s. 82, [w:] Moody T. i F.X. Martin 
(red.), dz. cyt. 
7 Welch R. (red.), The Oxford Companion to Irish Literature, Clarendon Press, Oxford 1996, s. 304.  
8 Botheroyd S., Botheroyd P.F., Słownik mitologii celtyckiej, przeł. P. Latko, Wydawnictwo „Książnica”, 
Katowice 1998, s. 394. 
9 Tamże, s. 343-345. 
10 Por. O’Leary P., “The Greatest of the Things Our Ancestors Did”: Modernisations and Adaptations of 
Early Irish Literature, s. 223-279, [w:] tenże, The Prose Literature ofthe Gaelic Revival, 1881-1921. Ideology 

and Innovation, The Pennsylvania State University Press, University Park PA 1994. 
11 Welch R. (red.), dz. cyt., s. 193-194, 247-258, 385-387, 574-575. 
12 Odnosząc się do postaci występujących w serii Irish Legends wykorzystano tu zastosowany w tej serii zapis 
nazw własnych. Wyjątek stanowią cytaty, w których pozostawiono zapis z dzieł cytowanych, ze względu na 
rozbieżności pomiędzy poszczególnymi źródłami, czasami inny niż w opowieściach Keatinga. 
13 Cisło A., Tożsamość Irlandczyków w prozie odrodzenia literackiego z przełomu XIX i XX wieku, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s. 92-96. 
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Lugh z Tuatha Dé Danann) uniknął on działania klątwy spoczywającej na mężach 
Ulsteru i kiedy, podczas wojny z prowincją Connacht, inni wojowie leżeli dotknięci 
niemocą, on sam bronił granic swojej prowincji. Laureat literackiej Nagrody Nobla 
z 1923 roku William Butler Yeats wielokrotnie w swojej twórczości odnosi się do Cu 
Chulainna: poświęcił mu wiersz „The Death of Cuchulain” (1892, w wersji z 1925 roku – 
„Cuchulain’s Fight with the Sea”) oraz sztuki teatralne „On Baile’s Strand” (1903), 
„The Golden Helmet” (1908, później – „The Green Helmet” 1910), „At the Hawk's 
Well” (1916), „The Only Jealousy of Emer” (1919) i „The Death of Cuchulain” (1939). 
Wśród ważniejszych prac z tego samego okresu należy wymienić też adaptacje ulster-
skiej sagi autorstwa Standisha Jamesa O’Grady’ego z 1894 roku – „The Coming of 
Cuculain”, którą przełożono na irlandzki i wydano w 1933 roku jako „Teacht Chúchu-
lainn” oraz Lady Gregory z 1902 roku – „Cuchulain of Muirthemne: The Story of the 
Men of the Red Branch of Ulster Atrranged and Put into English by Lady Gregory”.  

Wielka popularność Cu Chulainna wiązała się z rolą tego bohatera jako ważnego 
symbolu walki Irlandii o niepodległość. Tak jak Cu Chulainn walczyli irlandzcy 
powstańcy w narodowowyzoleńczym zrywie w 1916 roku i tak jak on gotowi byli oddać 
swoje młode życie za wolność kraju, w którym żyli. W 1935 roku w budynku Poczty 
Głównej w Dublinie, pod którym rozpoczęło się powstanie, stanął posąg Cu Chulainna. 
Przywołuje go we wspomnieniach Frank McCourt: 

Tata siedzi na drugim końcu ławki, pali papierosa i pije herbatę. Nie rusza się 
do chwili, gdy zjawia się samochód, który powiezie nas ulicami Dublina. Tata 
prosi kierowcę, żeby jechał koło Poczty Głównej, a kierowca pyta, czy chce 
kupić znaczek. 

 – Nie – mówi tata – ale słyszałem, że stanął tam nowy posąg Cuchulaina na 
cześć tych, którzy zginęli w tysiąc dziewięćset szesnastym roku, i chciałbym go 
pokazać synowi, bo ma wielkie uwielbienie dla Cuchulaina. 

[…] 

– Tutaj stoi ten wasz Cuchulain – mówi kierowca. 

Czuję, że łzy napływają mi do oczu, bo wreszcie widzę Chuchulaina na piede-
stale w gmachu Poczty Głównej. Jest cały złoty, ma długie włosy, pochyloną 
głowę, a na jego ramieniu przysiadł ptak14. 

Takie przedstawienie bohatera wzrusza chłopca, który od najwcześniejszych lat 
słyszał opowieści o Ku-Ku, jak niekiedy nazywano Cu Chulainna15. Jednak znacznie 
różni się ono od wizerunku herosa z sagi ulsterskiej. Cu Chulainn jest w niej przera-
żający – po wygranej bitwie wiezie w swoim rydwanie ociekające krwią głowy wrogów, 
pojawia się wraz z piorunami, w oczach świeci mu siedem źrenic, ogarnięty szałem 
bitewnym przeistacza się w potwora, jego ciało skręca się, a głowa zamienia w purpu-
rową kulę, oko zasysa się, szczęki rozwierają się, a gardło pokazuje wnętrzności, pod-
czas gdy z jego czaszki strzelają mgły i dymy16. 

 
14 McCourt F., Popiół i żar. Wspomnienie, przeł. H. Pawlikowska-Gannon, Świat Książki, Warszawa 1999, 
s. 63-64. 
15 Tamże, s. 35. 
16 Elementy takiego wizerunku odnaleźć można m.in. w: Carson C., The Táin. Translated from the Old Irish 
Epic Táin Bó Cúailnge by Ciaran Carson, Penguin, London 2007; Bryll E., Goraj M. (przeł.), Táin, czyli 
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3. Seria Irish Legends  

Legendy irlandzkie w opracowaniu Keatinga inspirowane są przede wszystkim 

przywołanymi cyklami literatury staroirlandzkiej, przy czym opowieści w znacznym 

stopniu zmodyfikowano, aby nadać im kształt odpowiedni dla dzieci w wieku przeds-
zkolnym. Do potrzeb małych odbiorców serię dostosowano również pod względem 

formalnym. 

3.1. Wydania i cechy formalne 

Serię Irish Legends, złożoną z dziewięciu niewielkich tomów, wydano po raz 

pierwszy w 1997 roku w New Lanark nakładem wydawnictwa Tarantula, przy czym 
dodruki wykonano w Dublinie na zamówienie Owl Wholesale Ltd, a w 2010 roku 

opowieści wznowiła oficyna Argosy Books, również w Dublinie. Zarówno wielkość 

tomów – 12 x 17,5 cm, twarda oprawa, jak i wykorzystanie papieru o stosunkowo 
wysokiej gramaturze wpływają na ich trwałość i sprawiają, że doskonale sprawdzają 

się jako produkt przeznaczony dla bardzo młodych użytkowników – na youtubowym 

kanale Keatinga widnieje informacja, że seria adresowana jest do odbiorów od lat 
pięciu (do dziewięćdziesięciu pięciu)17.  

Pojedynczy tom to dwanaście kart plus wyklejki, na których luźnych stronach 

wewnętrznych znajdują się informacje redakcyjne i dodatkowe ilustracje. Stąd każdy 

z tomów składa się z dwudziestu sześciu nienumerowanych stron z teksem 
i ilustracjami. Stopień pisma jest oczywiście powiększony. Ilustracje są proste i – być 

może za sprawą charakterystycznych tęczowych kolorów – łatwo zapadają w pamięć, 

do czego zresztą odnosi się jeden z komentatorów na YouTube18. Autorką ilustracji 
w ośmiu tomach jest Heather McKay, w jednym („St Patrick”) – Martin Cater. Keating 

wymieniony jest jako autor w ośmiu tomach. W wypadku jednego z nich („Etain and 

Midir”) nie jest jasne, kto jest autorem tekstu – jako jedyna z twórców podana jest 

ilustratorka McKay. Opowieści dostępne są też w formie audiobooków, między innymi 
na Amazon19 i Spotify20. 

Poza wynikającą z ich fizycznej formy trwałością książek o przystosowaniu serii do 

potrzeb dzieci świadczy użyty język. Opowieści napisano w rodzimym dla większości 
Irlandczyków języku angielskim raczej prostymi zdaniami. Opowieść o Łososiu Wiedzy 

rozpoczyna się następująco: 

Finegas was a poet. He was one of the wisest men in all Ireland. He lived in 
a small, stone house by the banks of the River Boyne. Finegas had built the 

house himself many years before. He lived there alone, reading books and 

 
uprowadzenie stad Cuailnge, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1983; Gregory Lady, Cuchulain 
of Muirthemne: The Story of the Men of the Red Branch of Ulster Arranged and Put into English by Lady 
Gregory, Smythe, Gerrards Cross 1970; Kinsella T., The Táin. Translated from the Irish Epic Táin Bó 
Cúailnge by Thomas Kinsella, Oxford University Press, Oxford-Dublin 1979.  
17 Oisín and Tír na nÓg, [w:] reg keating, https://www.youtube.com/watch?v=oAlOa5TlkO0 (data dostępu: 
28.02.2022). 
18 Tamże. 
19 Irish Storytime, [w:] Amazon, https://www.amazon.com/Storytime-Storytellers-Keating-Brendan-Oreilly/ 
dp/B01LY9GYYI (data dostępu: 28.02.2022). 
20 Irish Stories, [w:] Spotify, open.spotify.com, https://open.spotify.com/track/0Y9Ym3FQ82ussCtfKjn5ki 
(data dostępu: 28.02.2022).  
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writing poetry. For many years, Finegas stayed by the banks of the river. He 

watched carefully for a fish called the Salmon of Knowledge. 

Finegas był poetą. Był jednym z najmądrzejszych ludzi w całej Irlandii. 
Mieszkał w małym kamiennym domu nad brzegiem rzeki Boyne. Finegas sam 

zbudował ten dom wiele lat wcześniej. Mieszkał tam sam, czytając książki 

i pisząc poezję. Przez wiele lat Finegas przebywał nad brzegiem rzeki. Z uwagą 

wypatrywał ryby zwanej Łososiem Wiedzy21. 

Powyższy fragment jest przykładem języka Keatinga, charakteryzującego się prostą 

składnią, a zarazem wystarczająco rozbudowaną warstwą leksykalną, aby lektury mogły 

spełniać funkcję edukacyjną. Zastosowanie uproszczonej narracji ze względnie bogatym 
słownictwem to zapewne zabieg przemyślany. Baśnie wykorzystuje się niekiedy 

w procesie kształcenia językowego dzieci w wieku przedszkolnym. Obcując z baśniami, 

dzieci rozwijają też między innymi umiejętności słuchania i rozumienia dosłownego 
tekstu. Słuchanie bajek ze zrozumieniem wymaga umiejętności śledzenia opowiadania 

narratora22 i jeśli język byłby za prosty lub za trudny, cel owego kształcenia nie został-

by osiągnięty. Język za trudny nie utrzymałby odbiorców w skupieniu; zbyt prosty nie 

rozwinąłby ich językowo. 

3.2. Wybór opowieści 

Na serię Irish Legends składają się następujące tomy: 

1. „The Children of Lir” [„Dzieci Lira”]. 

2. „Etain and Midir” [„Etain i Midir”]. 
3. „Cu Chulainn” [„Cu Chulainn”]. 

4. „The Salmon of Knowledge” [„Łosoś Wiedzy”]. 

5. „Finn and the Wicked Fairy of Tara” [„Finn i złośliwy skrzat z Tary”]. 

6. „Finn and the Giant” [„Finn i Olbrzym”]. 
7. „Oisín and Tír na nÓg” [„Oisín i Tír na nÓg”]. 

8. „St Patrick” [„Święty Patryk”]. 

9. „St Brigid’s Cloak” [„Płaszcz świętej Brygidy”]. 
Dwa pierwsze tytuły są opowieściami z cyklu mitologicznego, „Cu Chulainn” 

pochodzi z cyklu ulsterskiego, a kolejne cztery tomy z cyklu feniańskiego. Keating 

pominął cykl historyczny i zamiast legend o królach dodał do swojej listy podania 
o dwóch ważnych świętych patronach Irlandii – Patryku i Brygidzie. Podobny zabieg 

zastosowała wcześniej Marie Heaney w znakomitym zbiorze „Za dziewiątą falą. Księga 

legend irlandzkich”, wydanym w Polsce dwukrotnie (1996 i 2014), z tą różnicą, że do 

grupy świętych dodała też patrona irlandzkich skrybów – Columcille’a. Heaney pisze: 

W […] zbiorze zamieściłam legendy z pierwszych trzech okresów, podania 

o historycznych królach natomiast zastąpiłam historiami o trojgu świętych, patro-

nujących Irlandii: świętym Patryku, świętej Brygidzie i świętym Columcille’u. 

 
21 Keating R., The Salmon of Knowledge, Irish Legends, Owl Wholesale Ltd, Dublin 2009, b. s.; tłumaczenie 
własne. 
22 Rutka W., Wartości baśni w pracy z dziećmi przedszkolnymi, s. 34, Edukacja Elementarna w Teorii 
i Praktyce: kwartalnik dla nauczycieli, 2, 2012; por. Tychmanowicz A., Dawno, dawno temu… O roli baśni 
w wychowaniu i edukacji, s. 104, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia. Sectio J, 
vol. XXXI, 3, 2018. 
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Poświęcone im przekazy są znacznie bliższe tradycji ludowej niż eposy 

królewskie. Zarazem jednak są równie pradawne jak wiele pierwszych legend 

świeckich i można je odnaleźć w tych samych starych rękopisach23.  

Heaney przyznaje, że wybór tego, co dokładnie włączyć powinna do swojego zbioru, 

był trudny. Zdecydowała się na opowieści lepiej znane, które w jej przekonaniu powinny 

trafić do każdego, kto chciałby zdobyć ogólną wiedzę na temat bogactwa i różnorod-

ności irlandzkich legend24. Jej praca adresowana jest przede wszystkim do dorosłych 
odbiorców, ewentualnie do młodzieży. Wybór opowieści do serii Irish Legends dla 

dzieci przedszkolnych musiał zakładać możliwość dostosowania ich treści do potrzeb 

i zdolności poznawczych młodszych odbiorców. 

3.3. Dostosowanie zawartości legend do potrzeb dzieci 

Pod względem chronologicznym serię otwierają dwie opowieści – o Etain i Midirze 

oraz o dzieciach Lira. Bohaterowie ci należą do Tuatha Dé Danann. W obu wypadkach 

legendy zostały w wielkim stopniu uproszczone, wprowadzono też kilka istotnych 
zmian. W micie przepiękna Etain żyła wraz z ukochanym mężem Midirem pod ziemią 

w zakolu rzeki Boyne, gdzie znajduje się największe skupisko grobowców megalitycz-

nych, do których wejścia uznawano za bramy do zaświatów. Powodowana zazdrością 

pierwsza żona Midira, Fuamnach, zamieniła Etain w owada i pod taką postacią 
bohaterka ta trafiła na ziemię, gdzie wpadła do kielicha z winem i została połknięta 

przez jedną z kobiet. Po dziewięciu miesiącach kobieta ta urodziła córkę i dała jej na 

imię Etain. Dziewczynka wyrosła na przepiękną kobietę i poślubiła irlandzkiego króla 
Eochy’ego, ale po całej serii zawiłych zdarzeń Midir zabrał ją z powrotem w zaświaty25. 

Wersja dla dzieci to natomiast opowieść o pięknej dziewczynie Etain, która wychodzi 

za mąż za króla Eochy’ego. Kiedy przy jakiejś okazji słyszy opowieść o krainie wiecznej 

młodości Tír na nÓg i o zaginionej Etain, żonie Midira, przypomina jej się, że niegdyś 
zła wróżka zamieniła ją w ćmę, którą wiatr przygnał do Irlandii, i zdaje sobie sprawę, 

że to ona właśnie jest ową Etain z mitycznej krainy Tír na nÓg (w wersji dla dzieci tam 

właśnie mieszka Midir). Bohaterka zaczyna tęsknić za swoim dawnym życiem. 
Obawiający się utraty żony Eochy wtrąca ją do ciemnego, zimnego lochu, ale Midir 

wykorzystuje czary – zamienia siebie i Etain w łabędzie i pod tą postacią odlatują 

razem do Tír na nÓg. Opowieść w znacznym stopniu zredukowano, pozbawiając ją 
szczegółów i niektórych bohaterów. Podobnie stało się w wypadku legendy o czworgu 

dzieciach Lira. Druga żona owego mitycznego króla, kierowana zazdrością o jego 

miłość do córki i trzech synów, zamienia je w łabędzie i pod tą postacią muszą one żyć 

przez kolejne dziewięćset lat, aż do czasu przybycia na wyspę Inish Glora (położoną 
na Ocenie Atlantyckim u wybrzeży dzisiejszego hrabstwa Mayo), gdzie spotykają 

mnicha chrześcijańskiego (od czasu złego zaklęcia Irlandia zdążyła wejść w epokę 

chrześcijańską). Kiedy ten im błogosławi, czar pryska i dzieci mogą powrócić do 
swojego zamku, gdzie żyją długo i szczęśliwie. Historia ta jest jednym z przykładów 

wplecenia wątku chrześcijańskiego do przekazu mitologicznego zapisanego w klasztorze. 

W oryginalnej wersji, przeżywszy dziewięćset lat, łabędzie zamieniają się w starców 
 

23 Heaney M., Za dziewiątą falą. Księga legend irlandzkich, przeł. M. Godyń, Wydawnictwo Znak, Kraków 
1996, s. 8.  
24 Tamże, s. 9. 
25 Tamże, s. 31-44; por. Botheroyd S., Botheroyd P.F., dz. cyt., s. 136-138. 
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i umierają zaraz po przyjęciu chrztu. Można się jedynie domyślać, że trafiają prosto do 

raju i stąd ich kilkusetletnie trwanie w cierpieniu nabiera sensu religijnego. Keating 

natomiast usunął ze swojej wersji motyw śmierci głównych bohaterów i baśń ma po 
prostu dobre zakończenie. Spełniona jest w ten sposób ważna funkcja baśni – jej 

szczęśliwe zakończenie umożliwia odbiorcy odczucie ulgi i ukojenia po doświadczeniu 

różnorodnych lęków i napięć26. 

W wypadku cyklu ulsterskiego wybrano epizod luźno związany z „Táin”, a opo-
wiadający o tym, jak chłopiec o imieniu Setanta zyskał przydomek Cu Chulainn, pod 

którym stał się słynny na całą Irlandię. Keating w żaden sposób nie uzasadnia cudownej 

mocy bohatera, objawiającej się w jego niezwykłej zręczności, a związanej z jego nie-
ziemskim pochodzeniem. Dzięki temu odbiorcy mogą się z nim utożsamić. Na okładce 

przedstawiono chłopca z kijem wykorzystywanym w irlandzkiej narodowej grze hurling, 

wciąż nauczanej w szkołach. Od współczesnych dzieci odróżnia go tylko nietypowy 
strój i trzymana w drugiej ręce tarcza. Znacząco różni się on od ogarniętego bitewnym 

szałem Cu Chulainna z „Táin”. Bohater, któremu po urodzeniu nadano imię Setanta, 

marzy o wstąpieniu do grupy Rycerzy Czerwonej Gałęzi służących królowi Ulsteru. 

Choć jest na to jeszcze o wiele za młody, podejmuje walkę o jak najszybszą realizację 
swojego marzenia. Na oczach króla pokonuje w grze w hurling znacznie starszych od 

siebie chłopców, a następnie zabija próbującego skrzywdzić go groźnego psa należącego 

do wojownika Chulainna. Gdy ten ze smutkiem pyta, kto teraz będzie chronił jego do-
bytku, Setanta zgłasza się i prosi, by nazywano go psem Chulainna, czyli Cu Chulainnem, 

irlandzki wyraz cú oznacza bowiem psa. Kiedy Rycerze Czerwonej Gałęzi widzą, jak 

dobrym i odważnym jest strażnikiem, włączają Cu Chulainna do swojej grupy – 

marzenie bohatera zostaje spełnione, a oczekiwania odbiorców zaspokojone.  
W opowieściach z cyklu feniańskiego również występuje postać dziecięca. Jest nią 

mały Finn, który w tomie „The Salmon of Knowledge” przez przypadek jako pierwszy 

poznaje smak Łososia Wiedzy, dzięki czemu przejmuje całą mądrość cudownej ryby. 
Pozwala mu to w dalszych częściach radzić sobie z przeciwnościami losu. W tomie 

„Finn and the Wicked Fairy of Tara”, by odzyskać skradzione przez olbrzyma rodzinne 

złoto, Finn pokonuje go, a następnie przegania złośliwego skrzata, Aillena, nękającego 
zamek królewski na wzgórzu Tara każdego roku w Halloween. W nagrodę Finn zostaje 

przywódcą grupy wojowników zwanych Fianną. W tomie „Finn and the Giant” Finn 

mac Cumhall wraz z żoną napędzają strachu olbrzymowi ze Szkocji, Angusowi. Wcze-

śniej Finn, który sam opisywany jest tu jako olbrzym, i Angus budują kamienną groblę 
łączącą wybrzeże irlandzkiego hrabstwa Antrim ze Szkocją. W opowieści Keatinga 

Angus przybywa następnie do Irlandii, by zmierzyć się Finnem, ale widząc jego ogrom-

nych rozmiarów dziecko (w rzeczywistości jest to sam Finn przebrany za dziecko), 
wyobraża sobie, jak wielki musi być jego ojciec, i wystraszony ucieka do Szkocji, 

niszcząc przy tej okazji większą część grobli. Jej pozostałości wciąż jednak można 

oglądać u wybrzeża Antrim – w ten sposób legenda tłumaczy pochodzenie północno-
irlandzkiej formacji skalnej Giant’s Causeway. „Oisín and Tír na nÓg” opowiada 

o synu Finna, dwudziestoletnim Oisínie, którego cudowne pieśni sprawiają, że zakochuje 

się w nim przybyła z Tír na nÓg Niamh. Zabiera go ona do mitycznej krainy wiecznej 

młodości, gdzie młodzi żyją w szczęściu i miłości. Oisín zaczyna jednak tęsknić za 

 
26 Tychmanowicz A., dz. cyt., s. 103. 



 
Seria Irish Legends Rega Keatinga i jej dostosowanie do potrzeb najmłodszych odbiorców 

 

49 
 

Irlandią i pozostawionymi tam towarzyszami. Na magicznym białym koniu opuszcza 

Tír na nÓg, ale kiedy przybywa do Irlandii okazuje się, że nikogo z Fianny już tam nie 

ma, ponieważ upłynęło trzysta lat, odkąd opuścił swój kraj, czego nie był wcześniej 
świadomy. Pomagając wątłym ludziom podnieść ciężki kamień, młodzieniec pochyla 

się i spada z konia. W momencie zetknięcia z ziemią zamienia się w starca, a wówczas 

wystraszony koń ucieka i Oisín traci możliwość powrotu do Tír na nÓg. 

Dwa podania o świętych przybliżają postaci Patryka i Brygidy. Legenda o Patryku 
wprowadzającym do Irlandii chrześcijaństwo opisuje między innymi wygnanie przez 

świętego węży, pozbycie się przezeń bogów i zwyczajów pogańskich oraz wykorzy-

stanie listka koniczyny (shamrock) do wyjaśnienia idei Trójcy Świętej. Brygida przed-
stawiona jest w jednym epizodzie z legendy o tej świętej – rozmodlona dziewczyna 

pokłada w Bogu ufność, a ten pomaga jej zdobyć miejsce pod założenie klasztorne – 

kiedy król obiecuje jej tyle ziemi, ile pokryje jej płaszcz, ciągnięta w cztery strony 
świata przez posłuszne jej niewiasty peleryna rośnie wzdłuż i wszerz i Brygida otrzymuje 

w ten sposób wystarczająco dużo ziemi, aby zaspokoić potrzeby swojej żeńskiej 

wspólnoty.  

Podsumowując, wszystkie opowieści zostały w dużej mierze uproszczone. Usunięto 
z nich śmierć, krwawe potyczki i brzydotę. Nie budzą strachu, zapadają w pamięć, 

pozwalają na swobodne przeżywanie przygód bohaterów, z których część wciąż jest 

dziećmi. 

4. Funkcje legend Keatinga – podsumowanie  

Opowieści z serii Irish Legends z całą pewnością spełniają kilka ważnych funkcji 

baśni adresowanych do najmłodszych: 

• wprowadzają (dla niektórych nowe) koncepcje odnoszące się do wierzeń 

ludowych, takich jak kraina wiecznej młodości; 

• odnoszą się do zjawisk nadnaturalnych (na przykład zamiana dzieci w łabędzie) 
i postaci nadprzyrodzonych (takich jak olbrzym czy złośliwy skrzat), które dzieci 

uczą się odróżniać od rzeczywistości; 

• wciągając dzieci w śledzenie perypetii bohaterów, uczą je skupienia i dostarczają 

im formy rozrywki; 

• pozwalają odbiorcom wyciszyć się, na przykład przed snem; 

• umożliwiają identyfikację z bohaterami – dzielnym Cu Chulainem, sprytnym 

Finnem czy stęsknionym za domem Oisínem – i przynajmniej do pewnego stopnia 
przeżywanie ich przygód;  

• za sprawą opisanych sytuacji i zachowań konkretnych bohaterów uczą dzieci po-

wszechnie przyjętych wartości – legenda o dzieciach Lira wyjaśnia motyw zaklę-

tych łabędzi, a równocześnie uczy dzieci, że istnieje sprawiedliwość, choć czasami 
trzeba na nią długo czekać; podanie o pelerynie Brygidy przybliża dzieciom postać 

ważnej świętej, ale uczy też, że wiara i zaufanie mogą czynić cuda; opowieść o Cu 

Chulainnie pokazuje, jak ważne są upór i odwaga w dążeniu do celu i walce 

o spełnienie marzeń. 
Przede wszystkim jednak największą wartością opowieści z serii legend irlandzkich 

jest ich rola w procesie socjalizacji. Dostarczają one dzieciom – jak można przypusz-

czać w większości irlandzkim – wiedzę o własnej kulturze i mitycznej historii. Baśnie, 
które odnoszą się do konkretnych miejsc w Irlandii, wprowadzają w świadomość dzieci 
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postaci bohaterów kulturowych w sposób, w jaki robili to niegdyś irlandzcy gawę-

dziarze. Poznając tradycyjne wątki, dzieci wchodzą w krąg tradycji kulturowej irlandz-

kiego społeczeństwa. Znajomość tych samych bohaterów i przynajmniej cząstki ich 
perypetii ustanawia nić porozumienia z innymi dziećmi i dorosłymi z tego samego 

otoczenia kulturowego, równocześnie budując rodzaj granicy między nimi a osobami 

z zewnątrz.  
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Seria Irish Legends Rega Keatinga i jej dostosowanie do potrzeb najmłodszych 

odbiorców 

Streszczenie 
Baśnie irlandzkie kojarzone są z ludowymi gawędami o poczynaniach skrzatów mieszających się w ludz-
kie sprawy, podmieńcach i sprytnym leprechaunie, ukrywającym przed ludźmi garniec złota. Osobną kate-
gorię stanowią opowieści, których korzenie sięgają czasów najdawniejszych, z jakich pochodzą mitologie 

i irlandzkie sagi heroiczne. Przekazywane ustnie, zostały utrwalone na piśmie w czasach chrześcijańskich, 
a następnie odkryte i spopularyzowane w nurcie dziewiętnastowiecznego odrodzenia celtyckiego. Liczne 
i różnorodne adaptacje eposów i historii mitologicznych – wciąż tworzone – adresowane są do odbiorców 
z różnych kategorii wiekowych. Seria Irish Legends Rega Keatinga (opublikowana w latach 1997-2010) 
przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zawarte w dziewięciu tomach epizody mieszczą się 
definicji baśni i spełniają jej funkcje – występują w nich postaci nadprzyrodzone i nierzeczywiste zdarzenia, 
a z opowieści płynie nauka, że dobro, odwaga, miłość i wiara pozwalają przetrwać to, co trudne, i zreali-
zować marzenia. Artykuł ukazuje dostosowanie serii legend irlandzkich do potrzeb dzieci pod względem 

formalnym, z uwzględnieniem jej cech edytorskich, oraz pochodzenie poszczególnych legend. Pokazuje 
też sposób zaznajamiania najmłodszych odbiorców z ważnymi bohaterami kulturowymi, co wiąże się z rolą 
edukacyjną baśni. Choć wybrane postaci wydają się „zredukowane” w porównaniu do ich reprezentacji 
w opowieściach wyjściowych, zaczynają istnieć w dziecięcej świadomości, ustanawiając lub umacniając 
więź dziecka z innymi osobami z tego samego kręgu kulturowego. 
Słowa kluczowe: legenda, Irlandia, literatura staroirlandzka, baśnie irlandzkie 
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Eugeniusz Szymik1 

Dramowa interpretacja baśni w wychowaniu dzieci 

w młodszym wieku szkolnym 

1. Wprowadzenie 

Nowoczesna szkoła ma przygotować uczniów do określonych ról w życiu, 

wyposażyć w sposoby, metody szybkiego uczenia się, by mogli odnieść życiowy 

sukces. Szkoła ma stworzyć sytuacje wychowawcze, aby dziecko nauczyło się 

miłości, tolerancji, szacunku dla siebie i innych, współpracy z rówieśnikami2. 

Dziecko, przekraczając próg szkoły, wchodzi w obcy dla siebie świat. Pojawiają się 

nowe problemy i nowe sytuacje, w których trzeba się odnaleźć. Poznanie zespołu klas-

owego wymaga wytyczania swojej pozycji w grupie, nawiązywania nowych relacji, co 
wiąże się z kształtowaniem umiejętności komunikacji oraz poczucia przynależności do 

grupy. Dobrze jest, gdy dziecko potrafi szybko zaaklimatyzować się w nowym miejscu. 

Często jednak proces adaptacji trwa dłużej, co spowodowane jest na przykład nie-

śmiałością danej jednostki. Nieśmiałość ta w niektórych przypadkach może zakończyć 
się odtrąceniem przez grupę. W takich sytuacjach ważne jest, aby w zespole klasowym 

wykształcić chęć niesienia pomocy innym. W realizacji tego zadania pomóc może 

metoda dramy. Dlatego też celem artykułu uczyniłem próbę udowodnienia, że dramowa 
interpretacja baśni może wpływać na proces zmiany niewłaściwych zachowań i postaw 

uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Baśnie są bowiem tekstami niosącymi wartości 

uniwersalne i zawierają takie motywy, które w sposób pośredni bądź bezpośredni 
odnieść można do rzeczywistości szkolnej. Drama z kolei oddziałuje na sferę intelek-

tualną, poznawczą, emocjonalną oraz moralną młodych ludzi. W moim przekonaniu 

zastosowanie dramy podczas lekcji uczy dzieci postaw prospołecznych, a przy wyko-

rzystaniu odpowiednich tekstów literackich, także akceptacji, altruizmu, niesienia pomocy 
oraz tolerancji.  

Do zilustrowania powyższych kwestii, uzupełnionych o takie problemy, jak: lenistwo, 

łamanie zakazów, kłamstwo oraz egoizm, stworzyłem przykładowe opisy działań 
dramowych w oparciu o baśnie autorstwa braci Grimm, Hansa Christiana Andersena, 

Charlesa Perraulta.  

2. Wychowawcze walory dramy 

Szkoła jest instytucją, której zadaniem jest wychowawcze oddziaływanie na uczniów. 

Realizację celów odnoszących się do ukształtowania jednostki ułatwia metoda dramy. 
Jak pisze Krystyna Pankowska w książce „Pedagogika dramy. Teoria i praktyka”, 

najgłębszym przesłaniem dramy jest próba dania odpowiedzi na pytanie: co to znaczy 

 
1 Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, eugeniusz.szymik@us.edu.pl, ORCID: 
0000-0001-9684-3253. 
2 Gudro-Homicka M., Jak rozwijać aktywność twórczą dzieci i młodzieży. Drama w nauczaniu, wychowaniu 
i biblioterapii., Wydawnictwo Diffin, Warszawa 2015, s. 37. 
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żyć w sposób ludzki?3. Badaczka podkreśla, że drama bierze pod uwagę ludzkie 

możliwości odczuwania, myślenia, działania, (…) proces dojrzewania człowieka, życie 

i umieranie, (…) wzajemne oddziaływanie ludzi w różnych sytuacjach i warunkach4.   
Metoda dramy wspomaga proces wychowywania dzieci poprzez rozwijanie u nich 

wyobraźni, inteligencji emocjonalnej, a także empatii. Techniki dramowe wpływają 

również na kształtowanie postaw twórczych wychowanków, bowiem łączą w sobie: 

otwartość, wrażliwość na problemy oraz umiejętność adaptacji, patrzenia i dostrzegania. 
Drama rozwija u uczniów inteligencję emocjonalną, która przekłada się na poczucie 

pewności siebie, świadomość własnych emocji, a co za tym idzie, na umiejętność 

radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Zastosowanie na lekcjach tej metody pracy 
z uczniem pozwala stworzyć takie sytuacje, w których wychowanek ma okazję bez-

piecznie wypróbowywać różne działania, a przy tym doświadczać skutków podjętych 

decyzji, nie odczuwając przy tym dyskomfortu. Jest zatem metodą umożliwiającą 
konstruktywne i twórcze rozwiązywanie problemów. Dzieje się tak za sprawą tego, że 

uczniowie wcielają się w rolę bohatera, przejmując jego sposób myślenia i postępo-

wania. To prowokuje uczniów do postawienia sobie takich pytań, jak: co dla mnie jest 

ważne?, dlaczego postępuję tak, a nie inaczej?, jak postrzegam siebie i innych? Dzięki 
udziałowi w zajęciach dramowych wychowanek ma szansę zyskać samoświadomość, 

stanowiącą 

 rodzaj kompasu, który pomaga nam odkrywać swoje motywacje i niezrozu-
miałe dla nas racje naszych zachowań, reakcji, odkrywać siebie w gąszczu 

niejasnych sytuacji. Jest ona kompasem w niezrozumiałym dla nas do końca 

gąszczu myśli naszego umysłu5.  

Z kolei wzrost samoświadomości przyczynia się do wzrostu empatii. Poza tym 
drama uświadamia uczniom, że każdy postrzega daną sytuację w inny sposób, inaczej 

myśli, co innego czuje. Prowadzi to do wniosku, że krzywdzącym jest ocenianie dru-

giego człowieka wyłącznie przez pryzmat własnych doświadczeń. 
Drama pobudza wyobraźnię oraz aktywność uczniów, a dzięki odwoływaniu się do 

sfery intelektu oraz uczuć wychowanka, umożliwia im wszechstronny rozwój, bowiem 

integruje strefę intelektualną, emocjonalną i psychomotoryczną, co przekłada się na 
harmonijne kształtowanie osobowości ucznia. 

3. Wartości i funkcje baśni  

Baśnie stanowią atrakcyjną lekturę dla dzieci, a ich twórcy przekazują czytelnikom 

uniwersalny system wartości. Cechą tego gatunku epickiego jest to, że w tekstach tych 

zostaje ukazana walka dobra ze złem, przy czym dobro zawsze wygrywa, a zło zostaje 
ukarane. Tak przedstawiona sprawiedliwość odpowiada rozumowaniu młodych odbior-

ców i ich sposobowi oceny ludzkich zachowań.  

 
3 Pankowska K., Pedagogika dramy. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2000, 
s. 17.  
4 Tamże, s. 17. 
5 Romanowska-Łakomy H., Droga do człowieczeństwa, Wydawnictwo A., Kraków 2001, s. 172. 
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Dobroć, pracowitość, odwaga, a obok tego chciwość, skąpstwo, tchórzostwo, 

lenistwo, przedstawione w dramatycznej akcji, wzruszają dziecko i każą mu 

stanąć po stronie pozytywnych wartości moralnych6.  

Dychotomiczna struktura świata – łączącego w sobie elementy realności i fikcji – 

pozwala dzieciom oswoić się z lękiem przed nieznanym. Również postacie w baśniach 

są zazwyczaj jednoznacznie podzielone na dobre i złe. Nie ma cech ambiwalentnych, 

wszystko podporządkowane jest prostej zasadzie – etyka równa się estetyce, a zatem 
to, co dobre, jest jednocześnie piękne, a to, co złe, jest brzydkie. Walory te oddziałują 

na sferę moralną dziecka. Jak pisze Ewelina Konieczna w książce „Baśń w literaturze 

i filmie”: 

eksponowanie problematyki aksjologicznej, sugestywne ukazywanie takich 

przeciwstawnych cech ludzkich, jak dobro i zło, pracowitość i lenistwo, odwaga 

i tchórzostwo, szczodrość i skąpstwo itp., pomagają dziecku wybrać wartości 
pozytywne oraz kształtować jego zdolność do oceny własnego i cudzego postę-

powania7.  

Na łatwość przyswajania przez młodego czytelnika wartości wpływa fakt, że miejsce 

oraz czas przedstawione w baśniach najczęściej są nieokreślone8, a zatem dochodzi do 
przełamywania „reguł konwencjonalnej czasoprzestrzeni”9.  

Baśń jest też atrakcyjna ze względu na to, że wprowadza elementy cudowności, 

fantazji, zaspokaja potrzeby dziecka związane z przeżyciem przygody, rozrywki, 
a jednocześnie wyrywa go z szarej rzeczywistości. Cudowność ta przejawia się między 

innymi w występowaniu sił nadprzyrodzonych, a także magicznych postaci i przed-

miotów, co sprzyja wytwarzaniu aury tajemniczości i pobudzeniu uczuć czytelnika. 

Baśń wpływa zatem na sferę emocjonalną dziecka, dostarczając mu silnych emocji 
i wzruszeń. Atmosfera emocjonalna cechuje się dużym nasyceniem różnych doznań, od 

strachu, współczucia, trwogi, obawy, żalu, krzywdy do uspokojenia, zadowolenia i ra-

dości10.  
Dużym emocjom towarzyszy efekt zaskoczenia, uzyskiwany poprzez nagłe i nie-

oczekiwane zwroty akcji.  

Baśnie przemawiają językiem symbolicznym, który jest łatwo rozpoznawalny dla 
dziecka. Zawarte w baśni symbole11 są sposobem na zrozumienie, ilustrują znane z życia 

codziennego konflikty, a przy okazji pokazują drogę ich rozwiązywania. Zawierają to 

wszystko, co znajduje się w naszej psychice. Dzięki symbolom możemy otrzymać 

w odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania, a przez to stajemy się terapeutami dla 

 
6 Słońska I., Dzieci i książki, PZWS, Warszawa 1959, s. 138. 
7 Konieczna E., Baśń w literaturze i w filmie. Rola baśni filmowej w edukacji filmowej dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2005, s. 41. 
8 Interesująco na ten temat pisze Alicja Baluch w swojej książce „Archetypy literatury dziecięcej”*. Baluch 
A., Archetypy literatury dziecięcej, Wydawnictwo W. Bagiński i Synowie, Wrocław 1993. 
9 Papuzińska J., Zatopione królestwo. O polskiej literaturze fantastycznej XX wieku dla dzieci i młodzieży, 
Wydawnictwo Literatura, Łódź 2008, s. 170. 
10 Hryniewicka K., Baśń w życiu dziecka. Cechy, funkcje, rola baśni w życiu dziecka, baśnioterapia, Wydaw-
nictwo SBP, Warszawa 2019, s. 30. 
11 Jak twierdzi Carl Gustav Jung: symbol jest najlepszym środkiem przedstawiania totalności procesów psy-
chicznych, wyrażania najbardziej skomplikowanych i przeciwstawnych sytuacji psychicznych oraz wywierania 
na nie wpływu*. Jung G.C., Archetypy i symbole. Pisma wybrane, Czytelnik, Warszawa 1981, s. 23. 
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siebie samych12. Uniwersalny czy archetypowy wydźwięk spełnia rolę ochronną wtedy, 

gdy trudno jest stanąć twarzą w twarz z osobistym problemem13. Można zatem stwier-

dzić, za Urszulą Chęcińską, że baśń jest gatunkiem pedagogicznym14, który może stano-
wić punkt wyjścia do kształcenia literackiego oraz wychowania estetycznego dziecka.  

Baśń, porządkując hierarchię wartości, ułatwia dziecku rozpoczęcie samodzielnego 

życia w świecie.  

Poprzez swój uniwersalizm baśń nie tylko niesie ze sobą wiele wartości, ale i pełni 
różnorakie funkcje. Przy pierwszym kontakcie dziecka z baśnią uwidacznia się jej 

funkcja ludyczna, której głównym celem jest dostarczenie czytelnikom „mądrej” roz-

rywki. Pogłębiona lektura tekstu pozwala dziecku odnaleźć w nim to, czego niejedno-
krotnie samo nie doświadcza. Pozwala przeżyć mu przygody, które być może nigdy 

nie byłyby jego udziałem w prawdziwym życiu. Dostarcza mu pozytywnych emocji, 

których brakuje w jego życiu i jego otoczeniu. Baśń więc nie bez przyczyny uznawana 
jest za jeden z najstarszych przykładów literatury kompensacyjnej.  

Przeżywanie losów bohaterów pozwala czytelnikom oderwać się od własnych 

problemów, przenieść się w inny świat, uciec od szarej rzeczywistości, w co wpisuje 

się kolejna z funkcji baśni – funkcja eskapistyczna.  
Baśnie zatem oferują fantazję, uzdrowienie, ucieczkę i pociechę15. 

Tym, co niesie otuchę czytelnikowi borykającemu się z różnego rodzaju proble-

mami, jest przeświadczenie, że nawet najbardziej trudny, czy – po ludzku rzecz biorąc – 
beznadziejny stan, w jakim znalazł się bohater (a w ślad za nim być może i odbiorca) 

nie będzie trwał wiecznie16, a zły los odmieni się, jak za dotknięciem czarodziejskiej 

różdżki. Analiza przeżyć bohaterów i odnoszenie ich do własnych konfliktów wewnętrz-

nych pozwala odbiorcy na odnalezienie najlepszego rozwiązania problemu, co stanowi 
o funkcji terapeutycznej tego gatunku epickiego. Innym aspektem terapeutycznych 

walorów baśni jest to, że umożliwia ona uporanie się z własnymi kompleksami i zaha-

mowaniami. Pozwala na zapanowanie nad chaosem życia wewnętrznego dziecka, 
rozładowanie napięcia, emocji i tłumionych podświadomości, oswaja dziecko z lękiem 

przed nowym, z lękiem przed opuszczeniem domu jako bezpiecznej przystani i pozna-

niem innych ludzi. Bardzo poważnie traktuje egzystencjalne lęki dziecka i ofiarowuje 
mu rozwiązania, które są dostępne na jego poziomie rozumowania17. Jest to szcze-

gólnie ważne w kontekście tego, że dzieci nie zawsze potrafią ubrać w słowa swoje 

lęki i obawy i dzielić się z nimi z otoczeniem. 

Baśń pełni również rozmaite funkcje wychowawcze. Najwyraźniej uwidacznia się 
to w jej wpływie na rozwój moralny dziecka. Przejawia się to między innymi w jasno 

 
12 Kurzeja A., Dziecko w świecie bajek i baśni. Baśń i bajka – źródłem radości i zabawy, s. 158, [w:] 
B. Dymara (red.), Dziecko w świecie zabawy. O kulturze, cechach i wartościach ludycznej edukacji, Oficyna 
Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.   
13 Brun B., Zastosowanie baśni w psychoterapii, s. 43-44, [w:] B. Brun, E.W. Pedersen, M. Runber, Symbole 

Duszy, Jacek Santorski, Warszawa 1995.  
14 Por. Chęcińska U., Baśń jest gatunkiem pedagogicznym, s. 7, [w:] U. Chęcińska (red.), Dziecko i baśnie 
świata w kontekście wczesnej edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016.  
15 Tolkien R.R.J., Drzewo i liść oraz MYTHOPEIA, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1998, s. 49. 
16 Ługowska J., Dlaczego dzieci i dorośli czytają baśnie. Z zagadnień baśniowej kompensacji, „Polonistyka”, 
(9), 2012, s. 7. 
17 Kurzeja A., Dziecko w świecie bajek i baśni. Baśń i bajka – źródłem radości i zabawy, dz. cyt., s. 167. 



 
Eugeniusz Szymik 

 

56 
 

sprecyzowanej hierarchii dobra i zła, o czym szerzej piszemy w podrozdziale doty-

czącym wartości baśni. 

To, co dziecko odnajdzie w baśni, jest uwarunkowane tym, co samo w danej chwili 
przeżywa. W zależności od jego potrzeb będzie się zmieniać i wysuwać na pierwszy 

plan coraz to inna funkcja tekstu literackiego.  

4. Opis działań dramowych na wybranych przykładach 

W niniejszym podrozdziale przedstawiam propozycje działań dramowych w polo-

nistycznej edukacji wczesnoszkolnej. Każda propozycja dotyczy innego problemu 
i prezentuje inną technikę dramową.  

Tabela 1. Przykłady zastosowania technik dramowych w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej dla roz-
wiązywania wybranych problemów 

Problem Technika dramowa 

Odtrącenie oraz brak tolerancji 
Wejście w rolę („role-play”) 

Wywiad („gorace krzesło”) 

Tolerancja oraz akceptacja Scenka improwizowana 

Przynależność do grupy Rysunek 

Zazdrość Żywy obraz 

Altruizm Pantomima 

Lenistwo Rzeźba 

Egoizm Pomnik grupowy 

Źródło: Opracowanie własne. 

1.a. Odtrącenie oraz brak tolerancji 

Analizując „Brzydkie kaczątko”, warto również zwrócić uwagę na ważną kwestię 

pojawiającą się w baśni. Chodzi tu o odrzucenie oraz brak tolerancji. Omawiając te 
problemy, warto sięgnąć do techniki wejścia w rolę, która można uzupełnić o technikę 

wywiadu. Zastosowanie „role-play” pozwala uczniowi postawić się w sytuacji osoby 

odtrąconej i odczuć, jak czuje się ktoś nieakceptowany przez otoczenie. Doświadcze-

nie to umożliwia spojrzenie na osobę odrzuconą z innego punktu widzenia. Wywiad 
natomiast stwarza okazję do nakreślenia dokładnego portretu psychologicznego boha-

tera, a co za tym idzie do poznania jego duchowości, świata wartości i przeżyć. To 

może przełożyć się na pogłębioną autoanalizę jednostki.  
1.b. Wejście w rolę („role-play”) oraz wywiad („gorące krzesło”)  

Uczeń-ochotnik, chcący wcielić się w role głównego bohatera baśni, wychodzi na 

środek klasy. Stojąc na środku klasy, „kaczątko” jest popychane przez kolegów. Na-
stępnie uczeń siada na krześle i wygłasza krótki monolog. Przykładowo: Nazywam się 

Brzydkie kaczątko. W dzieciństwie byłem trochę niezdarny i nikt nie chciał się ze mną 

bawić, nawet moi bracia. Byłem bardzo samotny i taki smutny, że często płakałem 

w nocy. Pewnego dnia postanowiłem uciec ze swojego podwórka… 
Po wygłoszeniu monologu uczniowie zaczynają zadawać bohaterowi pytania 

(„technika wywiadu”), typu: 
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– Co czułeś, kiedy cię popychaliśmy? 

– Jak myślisz, dlaczego inni cię tak traktują? 

– Co możesz zrobić, by inni przestali cię w ten sposób traktować? 
2. a. Tolerancja oraz akceptacja 

Lektura „Brzydkiego kaczątka” jest również doskonałą lekcją nauki tolerancji oraz 

akceptacji inności. Baśń ta udowadnia, że nie wolno oceniać nikogo po pozorach, 

ponieważ może to wyrządzić komuś wielką krzywdę. Na kanwie tejże baśni przygo-
towałem propozycję inscenizacji dla uczniów. Scenka improwizowana ma na celu 

pogłębienie emocjonalnej więzi ucznia z bohaterem literackim, co przyczynia się do 

lepszego zapamiętania postaci oraz jej problemów. 
2. b. Scenka improwizowana 

Uczniowie zostają podzieleni na dwie grupy. Każda z grup ma za zadanie zilustro-

wanie jednej sytuacji.  
Sytuacja pierwsza: Jesteście pięknymi łabędziami, odlatującymi do ciepłych krajów. 

Nagle dostrzegacie, że leci za wami bardzo brzydkie stworzenie przypominające kaczkę. 

Chce dołączyć do was. Jak zareagujecie? 

Sytuacja druga: Jesteście małymi kaczątkami. Wasz brat różni się od was. Jest duży, 
brzydki i ma nieładne piórka. Z tego powodu inne kaczątka nie chcą się z wami przy-

jaźnić. Jak zareagujecie? 

3. a. Przynależność do grupy 

Dziecko, idąc do szkoły, wkracza w nową społeczność. Musi odnaleźć swoje miejsce 

w zespole klasowym. Ważne jest, aby poczuło się częścią grupy i nawiązało koleżeńskie 

relacje z rówieśnikami. Podczas zajęć dramowych zagadnienie to można zilustrować 

techniką rysunku jako jedną z technik plastyczno-manualnych. Technika ta, niewyma-
gająca od uczestnika zajęć dramowych zdolności plastycznych, pobudza jego wyobraźnię 

oraz rozwija umiejętności patrzenia i dostrzegania. 

Omawiając to zagadnienie, odwołałem się do baśni „Brzydkie kaczątko”.  
3. b. Rysunek 

Nauczyciel dzieli klasę na dwie grupy. Zadaniem pierwszej jest ukazanie w postaci 

rysunku Kaczątka, które budzi odrazę swoją brzydotą i wynikająca z tego sytuacje 
odtrącenia go przez stadko kaczek.  

W tym samym czasie druga grupa tworzy rysunek przedstawiający szczęśliwe ka-

czątko, które stało się częścią grupy łabędzi. 

4. a. Zazdrość 

Wstąpienie do szkoły wiąże się z byciem ocenianym zarówno przez nauczycieli, 

jak i innych uczniów. W ten kontekst wpisuje się problem rywalizacji, między innymi 

o uznanie w oczach nauczyciela i klasy. Wraz z rywalizacją może się pojawić zazdrość. 
Pretekstem do omówienia problemu zazdrości może stać się analiza baśni „Kop-

ciuszek”. W celu przedstawienia tego problemu odwołałem się do techniki żywego 

obrazu. Technika ta pozwala skupić uwagę uczestników zajęć dramowych na kluczo-
wej kwestii omawianego problemu, dając przy tym czas na refleksję i dyskusję. 

4. b. Żywy obraz 

Uczniowie aranżują wybraną sytuację nawiązującą do „Kopciuszka”. Ich zadaniem 

jest zaprezentowanie za pomocą żywego obrazu fragmentu baśni dotyczącego reakcji sióstr 
w momencie, kiedy okazuje się, że pantofelek pasuje idealnie na stopę Kopciuszka. 

Kopciuszek budzi podziw swoim wyglądem i kształtami.  
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5. a. Altruizm 

Życie w grupie niejednokrotnie wymaga poświęceń i otwarcia się na problemy 
innych. Dobrze widziane jest także dzielenie się różnego rodzaju „dobrami”. Wszystko 
to odnosi się do altruizmu. W celu omówienia tego zagadnienia wybrałem pantomimę 
oraz fragment baśni „Wróżki”, w którym opisana zostaje scena dzielenia się wodą ze 
staruszką. Pantomima ma wpływ na rozwój języka ciała ucznia, jego komunikatyw-
ności oraz wyobraźni.  

5. b. Pantomima 

W pantomimie biorą udział dwie uczennice-ochotniczki. Pierwsza z nich – będąca 
wróżką w przebraniu staruszki – gestem pokazuje drugiej, że jest spragniona. Druga 
uczennica po chwili zastanowienia, czy podzielić się ze staruszką niesioną w dzbanie 
czystą wodą, gestem ilustruje swoją uprzejmość. 

6. a. Lenistwo 

Niektórym dzieciom trudno pogodzić się z faktem, że ich czas do tej pory prze-
znaczony przede wszystkim na zabawę, nagle zostaje ukrócony, a rozrywkę w pewnej 
części zastępują obowiązki szkolne. W odpowiedzi na tę zmianę dzieciom zdarza się 
zaniedbywać powierzone im zadania, co na dłuższą metę może prowadzić do lenistwa. 
Dla zilustrowania tego problemu metodą dramy wybrałem technikę rzeźby oraz baśń 
„Wróżki”, w której bohaterki zostały zestawione ze sobą na zasadzie kontrastu. Chodzi 
tu o córkę macochy (lenistwo) oraz pasierbicę (pracowitość).  

Rzeźba jako technika dramowa rozwija wyobraźnię oraz ekspresję ciała uczniów, 
a dodatkowo uczy ich koncentracji.  

6. b. Rzeźba 
Uczniowie dobierają się w pary, w których jedna osoba jest rzeźbiarzem, druga – 

materiałem do rzeźbienia. Nauczyciel zwraca się do uczniów, wcielających się w role 
macochy i córki z baśni „Wróżki”, następującymi słowami: Wyobraź sobie, że jedno 
z was jest matką, a drugie jej ukochaną córką. Jako nadopiekuńcza matka nie wymagasz 
od córki, aby wypełniała obowiązki domowe, wszystkie trudne prace zlecasz swojej pa-
sierbicy. Jako córka, która nie ma zbyt wiele zajęć, zaczynasz czuć się znudzona. Zada-
niem uczniów-artystów jest „uformowanie” z „materiału rzeźbiarskiego” rzeźby przed-
stawiającej osobę leniwą. Następnie uczniowie zmieniają się rolami, wykonując ćwi-
czenie raz jeszcze.  

7. a. Egoizm 
Rzeczywistość szkolna nie raz pokazuje, że dzieci nawet te uczące się w młodszych 

klasach przyjmują postawy egoistyczne. W rywalizacji o miejsce w klasie czy o uwagę 
nauczyciela i rówieśników dzieci skupiają uwagę na sobie i na swoich osiągnięciach. 
Chcąc dobrze wypaść na tle innych, czasem niechętnie pomagają kolegom, co przejawia 
się chociażby brakiem chęci pożyczania materiałów biurowych. Myśleniem o sobie 
charakteryzują się rodzice (a zwłaszcza macocha) Jasia i Małgosi, bohaterowie baśni 
braci Grimm. Scena wyprowadzenia dzieci do lasu i porzucenia ich tam po to, by mieć 
co jeść, warta jest zaprezentowania na lekcji w formie pomnika grupowego. 

7. b. Pomnik grupowy 

Nauczyciel dzieli klasę na grupy. Każda grupa otrzymuje zadanie przedstawienia 
innego fragment baśni „Jaś i Małgosia” w postaci nieruchomych pomników grupowych. 
Temat scenki znany jest jedynie nauczycielowi oraz tej grupie, która ma ją zilustrować. 
Podczas prezentacji pomnika przez jedną z grup pozostali uczniowie próbują odgadnąć 
jego sens. 



 
Dramowa interpretacja baśni w wychowaniu dzieci w młodszym wieku szkolnym 

 

59 
 

5. Podsumowanie 

W polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej nauczyciel podczas analizy i interpre-

tacji baśni powinien w sposób nieszablonowy, pobudzający aktywność i wyobraźnię 

ucznia podchodzić do tekstu literackiego, aby uczynić go jeszcze bardziej atrakcyjnym 
dla młodych odbiorców. Temu służy między innymi drama, dlatego też właśnie tę metodę 

wykorzystano podczas tworzenia opisów działań z uczniami.  

Praktyka dydaktyczna pokazuje, że dramowa interpretacja baśni może wpłynąć na 

zmiany postaw prospołecznych dzieci w młodszym wieku szkolnym, między innymi 
otworzenia się na innych (altruizm), zmniejszenia poziomu egoizmu, a nawet częścio-

wego wyzbycia się lenistwa. Warto również podkreślić, że właściwie dobrane baśnie 

jako teksty uniwersalne i ponadczasowe mogą przyczynić się do pełniejszego poznania 
świata przez wychowanków, a także kształtowania ich osobowości.  

Wcześniejsze badania przeprowadzone przez autora (dotyczące roli dramy w rozwi-

janiu kompetencji komunikacyjnych uczniów edukacji wczesnoszkolnej oraz wpływu 
dramowej interpretacji baśni na sytuację dziecka w szkole) wykazały18, że dramowa 

interpretacja baśni w edukacji wczesnoszkolnej rozwija wyobraźnię, wpływa na postawy 

uczniów, zwiększa ich poziom wrażliwości na drugiego człowieka, poprawia jakość 

relacji ucznia z rówieśnikami. Uwidoczniło się to między innymi w chęci wykonywania 
różnych zadań w grupie oraz mniejszej częstotliwości kłótni. Współdziałanie z innymi, 

do którego zachęca drama, nauczyło dzieci cierpliwości, empatii, tolerancji i wrażli-

wości na drugiego człowieka. Przekładało się to na poczucie bezpieczeństwa i przyna-
leżności do grupy. W zakresie kompetencji społecznych odnotowano takie zasługi dramy, 

jak: przełamywanie nieśmiałości uczniów (dzieci łatwiej zaprzyjaźniały się między 

sobą), ich aktywizacja (chętnie też pomagały innym), integracja z zespołem klasowym 

(czuły się bardziej akceptowane przez rówieśników), zwiększenie poziomu empatii 
wśród wychowanków (a zatem i ich socjalizacji), a także zniwelowanie bariery inter-

personalnej na płaszczyźnie nauczyciel-uczeń. 
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Dramowa interpretacja baśni w wychowaniu dzieci w młodszym wieku szkolnym 

Streszczenie 

Celem artykułu była próba udowodnienia, że dramowa interpretacja baśni może wpływać na proces zmiany 
niewłaściwych zachowań i postaw uczniów klas I-III szkoły podstawowej. 
Część teoretyczna zawiera informacje dotyczące wychowawczych walorów dramy jako metody aktywi-
zującej ucznia w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz wartości i funkcji baśni.  
W części praktycznej zaprezentowano przykładowe opisy działań dramowych w polonistycznej edukacji 
wczesnoszkolnej. Opisy te zostały stworzone na kanwie baśni autorstwa braci Grimm, Andersena oraz 
Perraulta. Kryterium wyboru danego utworu stały się poruszone w nim problemy.  
Z analizy wniosków wypływających z podsumowania przeprowadzonych lekcji wynika, że techniki dra-

mowe w korzystny sposób wpływają na młodego odbiorcę i mogą pomóc w niwelowaniu niepożądanych 
zachowań i postaw wśród uczniów klas I-III szkoły podstawowej. 
Z zestawu książek adresowanych do młodego czytelnika do działań dramowych wybrano baśnie. Uczy-
niono tak ze względu na obecność tego gatunku literackiego w podstawie programowej w polonistycznej 
edukacji wczesnoszkolnej. Lekcje z baśniami dostarczają wychowankom silnych przeżyć emocjonalnych, 
gdyż podczas ich trwania uczniowie nie tylko słuchają treści utworu, ale także opowiadają, wyrażają swoje 
emocje. Emocji dostarcza również drama, która jest metodą dydaktyczno-wychowawczą o wieloaspek-
towym wymiarze. Uczy i rozwija poprzez aktywność, pobudza wyobraźnię oraz skłania do działania 
wszystkich uczestników zajęć. Pozwala na twórcze rozwiązanie problemów. Rozwija w uczniach empatię. 

Słowa kluczowe: baśń, drama, techniki dramowe, wychowanie, edukacja wczesnoszkolne 



 

61 
 

Joanna Włodarczyk-Kaziród1 

Recepcja wybranych bajek i baśni  

z literatury niderlandzkiej w Polsce 

1. Wprowadzenie 

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie procesu recepcji i adaptacji wybranych 

bajek i baśni z literatury niderlandzkiej (obejmującej obszarowo Holandię oraz północną 
część Belgii, a więc Flandrię) na grunt literatury polskiej. 

Na przełomie XIX i XX wieku literatura polska wykazywała żywe zainteresowanie 

nowinkami literackimi z literatury zachodniej. Krytyków i miłośników książek szcze-

gólnie interesowała literatura skandynawska i niemiecka, ale nie tylko. Atrakcyjna była 
dla nich także literatura holenderska. Ponadto wiele dzieł z literatury niderlandzkiej 

zostało w tym okresie przetłumaczonych na język niemiecki, co niewątpliwie przyczy-

niło się do rozkwitu zainteresowania literaturą niderlandzką w Polsce. – Książki 
wydawane w języku niemieckim szybko trafiły do polskich czytelników ze względu na 

bliskość obu krajów. Należy podkreślić, że polscy intelektualiści zaczęli interesować 

się literaturą niderlandzką dopiero w okresie międzywojennym. Fakt ten był dziwny, 
zważywszy na odwieczne kontakty między krajami polskimi a Holandią. W latach 20. 

i 30. polscy literaturoznawcy pragnęli poszerzyć pole swoich badań o znajomość litera-

tury innej niż filologia angielska, francuska i germańska. Słynny filolog germański 

prof. Zygmunt Łempicki (1886-1923) zwrócił wówczas uwagę na potrzebę ustano-
wienia w Polsce studiów niderlandzkich2. 

Jednakże badacze recepcji literatury niderlandzkiej podkreślają, iż w ubiegłym 

stuleciu pojawiło się niewiele przekładów literatury dziecięcej z terenów Holandii 
i Flandrii. Przed I wojną światową nie trafiła do rąk młodego czytelnika z Polski żadna 

baśń ani bajka niderlandzka w języku ojczystym3. 

Po 1915 roku pojawiły się przekłady lektur dla młodzieży, ale nie były to bajki, 
a raczej opowiadania czy powieści młodzieżowe. Należałoby tu wymienić nazwiska takich 

autorów, jak: Thea Beckman (1923-2004), An Rutgers van der Loeff (1910-1990), Jo 

Elsendoom (1915-2014), Jan Terlouw (ur. 1931), Karel Verleyen (ur. 1938), Ivo van 

Orshoven (1946-2000), Wil Huygen (ur. 1922) i Rien Poortvliet (ilustrator, 1932-1995) 
oraz Jan de Zanger (ur. 1932).  

 
1 joannawlodarczyk@kul.pl, Katedra literatury Niderlandzkiej, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki 

Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, www.kul.pl. 
2 Zob. Koch J., Literatura niderlandzka w Polsce. Przegląd osiągnięć translatorskich i próba typologizacji 
stanowisk recepcyjnych, s. 31-41, [w:] Koch J. (red.), Multatuli (1820-1887) w Polsce. Próba historyczno-
literackiej analizy przebiegu recepcji na przełomie XIX i XX wieku (pp. 30-10), Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Wrocław 2000. 
3 Chrzanowicz A., Literatura niderlandzka dla dzieci w przekładzie na język polsk, Przekładaniec, 16(1), 
2006, s. 110. 
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Dopiero początek XXI okazał się przełomowy. Barbara Kalla pisze, że od 2000 

roku, rokrocznie zbiory tłumaczeń literatury dla młodzieży (a więc i bajki, i baśnie) 

wzbogacały się i wciąż wzbogacają o jeden nowy przekład4.  
Należy dodać, iż literatura niderlandzka w tłumaczeniu jest uważana za podsystem 

polskiego systemu literackiego. W ten sposób przekładowa literatura niderlandzko-

języczna wchodzi w interakcję z polskim kontekstem kulturowym. Zgodnie z teorią 

polisystemową Even-Zohar, system docelowy jest w tym przypadku kluczowy5. 
W ostatnim czasie ukazywały się tłumaczenia tekstów następujących autorów 

z Niderlandów; by wymienić te najważniejsze: Annie M.G. Schmidt (1911-1995), Maxa 

Velthuijsa (1923-2005) Tonna Tellegena (ur. 2005) Barta Moeyarta (ur. 1964), Sylvii 
van den Heede (ur. 1961), Dickaa Bruna (1927-2017), Geert De Kockere (ur. 1962) 

oraz Thé Tjong-Khing (ur. 1933).  

Na szczególną uwagę zasługuje obszerna publikacja pod redakcją Andrzeja Dą-
brówki pt. „Baśnie niderlandzkie. Flamandzkie, holenderskie, fryzyjskie”, której pierwsze 

wydanie datuje się na rok 2007.   

Nie sposób odnieść się w niniejszej prezentacji do wszystkich tłumaczeń bajek i baśni 

niderlandzkich, dlatego pragnę omówić w niniejszej pracy tylko wybrane, które zostały 
napisane przez następujących autorów: 

• Max Velthuijs („Żabka i obcy” (2005), „Jak dobrze być Żabką” (2010), „Żabka ma 

przyjaciela” (2010)); 

• Toon Tellegen („Nie każdy umiał się przewrócić” (2005) „Urodziny prawie 

wszystkich” (2007)); 

• Andrzej Dąbrówka, „Baśnie niderlandzkie. Flamandzkie, holenderskie, fryzyjskie” 
(2007). 

2. Max Velthuijs (1923-2005) i jego bajki 

Max Velthuijs urodził się w 1923 roku w Hadze. Napisał serię książek o przygo-

dach pogodnej i wesołej żabki. Można by rzec, iż żabka była alter ego pisarza. Autor 
był optymistą, jego mottem życiowym było powiedzenie „Czyż życie nie jest piękne”. 

Pod koniec drugiej wojny światowej Velthuijs rozpoczął naukę w Akademii Sztuk 

Wizualnych W Arnhem. Umiejętności wyniesione z tejże szkoły wykorzystał w życiu 

zawodowym, ponieważ przez długi czas wykonywał rysunki w książkach dla dzieci. 
Pod koniec lat osiemdziesiątych już nie tylko ilustrował książki dla najmłodszych, ale 

także sam pisał teksty.  

W Holandii i Belgii seria książek o Żabce zdobyła wiele prestiżowych nagród, 
m.in. Zilveren en Gouden Penselen (Srebrne i Złote Pędzle) i Zilveren en Gouden 

Griffels (Złote i Srebrne Pióra), a w 2004 roku twórczość ilustratorska autora została 

ukoronowana Nagrodą Jana Christiana Andersena6. Bajki o Żabce także zostały 

opatrzone malowniczymi ilustracjami samego autora. 

 
4 Kalla B., De mier op hoge hakken Toon Tellegen en Anne Provoost in Polen, Literatuur zonder leeftijd, 24, 
2010, s. 61-78. 
5 Even-Zohar I., Teoria polisystemów, przeł. Lukas K., [w:] Anna Krajewska (red.), Przestrzenie teorii, 7, 
Wydawnictwo Naukowe im. Adama Mickiewicza, Poznań 2007, s. 347-366.  
6 Linders J., The Tale of a Frog Max Velthuijs, an Artist with More than One Talent, The Low Countries, 
Jaargang 17, 2009, 178-183. 
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Seria o Żabce jest również znana na całym świecie, została przetłumaczona na ponad 

50 języków. Istnieje również seria kreskówek oparta na przygodach tegoż zwierzątka. 

 Holenderski Teatr Terra nakręcił kilka musicali o Żabie. W kraju tulipanów pojawił 
się szereg innych inicjatyw odwołujących się do książek Velthuijsa, np. w Muzeum 

Książki Dziecięcej w Hadze można zwiedzać stałą wystawę Żaby, w której małe dzieci 

w zabawny sposób uczą się o wielkich emocjach, takich jak miłość, strach i radość. 

Bajki Velthuijsa o Żabce, choć odpowiadają definicji bajki niderlandzkiego teore-
tyka literatury, Ekkersa7, to mają również innowacyjny charakter. Niektórzy badacze, 

jak na przykład Joke Linders8, twierdzą nawet, że są one odrębnym gatunkiem literac-

kim, a nie bajkami w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Świat, w którym spotykają 
się Żaba, Kaczka, Zając, Świnia, Szczur i Niedźwiadek, nie jest światem bajki, 

w której rzeczy dzieją się według utartych schematów. Są to raczej refleksje nad samym 

życiem, szkice o wielkich i trudnych tematach, arcydzieła graficznej i narracyjnej pro-
stoty. Opowieści o Żabce wyrastają jakby z ilustracji. Obraz wymaga, by zwierzęta 

pasowały do siebie wymiarami, charakterem i okolicznościami. Każde zwierzę ma swój 

własny charakter i umiejętności. Tytułowa bohaterka jest jak dziecko, które nie ma 

jeszcze własnego poglądu, jest marzycielem otwartym na świat. Jak wszystkie dzieci 
patrzy na świat z wielkimi oczekiwaniami. Najważniejszymi dla niej wartościami są 

wolność, bezpieczeństwo, lojalność i przyjaźń.  

„Żabka i obcy” (tytuł oryginału: „Kikker en de vremdeling” 1993) została przetłu-
maczona przez Dorotę van den Bercken i wydana w Polsce przez Wydawnictwo Wilga 

w 2005 roku. Natomiast części: „Jak dobrze być Żabką” (tytuł oryginału: „Kikker is 

kikker” 1996) oraz „Żabka ma przyjaciela” (tytuł oryginału: „Kikker vindt een vriendje”), 

również przetłumaczone przez Dorotę van den Bercken, ukazały się drukiem pięć lat 
później w tym samym wydawnictwie. Są to trzy części z powiększającej się wciąż 

serii, w której tytułowa Żabka przeżywa różnorakie perypetie. Jest wiele emocji 

w tychże przygodach, jednakże wszystko zawsze kończy się dobrze. Opowiadania 
mają charakter dydaktyczny, poprzez zabawną formę uczą dzieci wielu wartościowych 

rzeczy, np. w jaki sposób polubić i zaakceptować siebie. 

Należy podkreślić fakt, iż wydanie bajek Velthuijsa było dofinansowane przez 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów, które z okazji dziesięcio-

lecia programu MATRA (program wspiera przemiany społeczne i ustrojowe w krajach 

Europy Środkowo-Wschodniej) postanowiło je wydać we wszystkich czternastu krajach 

objętych tą inicjatywą holenderskiego rządu9. Utwory dla dzieci Velthuijsa w Polsce 
zyskały i wciąż zyskują coraz większą popularność. W zasobach internetu, zwłaszcza 

na blogach parentingowych oraz recenzenckich można znaleźć wiele przychylnych 

opinii rodzicielskich na ich temat. Wystarczy przytoczyć, chociażby jedną z nich o bajce 
„Żabka i obcy” z blogu „Słowa małe i duże”:  

Bajka niesie za sobą wielkie przesłanie, które wpajane dzieciom od najmłod-

szych lat powinno sprawić, że maluchy w dorosłym życiu będą mogły stać się 

 
7 Ekkers definiuje bajkę jako krótkie opowiadania o moralnym znaczeniu, w których zwierzęta są przed-
stawiane myślące, mówiące i działające jak ludzie. Zob. Ekkers R., Fabel, [w:] van Coillie J., van der Pennen 
W., Staal J., Tromp H. (red.), Lexicon van de jeugdliteratuur, (1982-2014), https://www.dbnl.org/tekst/ 
coil001lexi01_01/lvdj00306.php?q=fabel#hl1, s. 1-3. 
8 Tamże. 
9 Chrzanowicz A., dz. cyt., s. 109. 
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lepszymi ludźmi. Nieważne są pozory. Nie ma znaczenia kto skąd pochodzi 

i skąd wywodzi. Ważne jest to, kim się jest10.  

Bajki o Żabce zostały docenione nie tylko przez rodziców, ale także przez psycho-
logów i pedagogów. Świadczy o tym chociażby fakt, iż są one wpisane na Złotą Listę 

Książek (w kategorii wiekowej od 4 do 6 lat) przez fundację ABCXXI Cała Polska 

czyta dzieciom11. Na stronie głównej tejże organizacji, można odnaleźć recenzję Doroty 

Koman, która zachęca do czytania dzieciom serii Velthuijsa, ukazując przede wszystkim 
jej wartościowy i dydaktyczny charakter:  

Żabka i obcy to książka o naszych uprzedzeniach – jedna z cyklu dwunastu 

króciutkich opowieści o dobrej i rozsądnej Żabce, za które holenderski pisarz 
i rysownik Max Velthuijs otrzymał tzw. małego Nobla, czyli Nagrodę im. H.Ch. 

Andersena. Pewnego dnia do lasu, w którym mieszkają zaprzyjaźnieni ze sobą 

Świnka, Kaczka, Zając oraz nasza zielona bohaterka (w charakterystycznych 
biało-czerwonych gatkach!), przybywa OBCY – Szczur. Przez wszystkich – 

z wyjątkiem rozważnej Żabki – zostaje potraktowany podejrzliwie i z niechęcią. 

Wszak szczury, jak powszechnie wiadomo, to brudasy, cwaniaki i „trzeba się 

mieć z nimi na baczności”. Jedynie Żabka dostrzega, że Szczur jest sympa-
tyczny i pracowity, i to właśnie ona potrafi przeciwstawić się niesprawiedli-

wym opiniom nieufnych i niechętnych sąsiadów. Tymczasem Szczur… okaże 

się prawdziwym bohaterem. To książka, jak pisze autor, „dla wszystkich 
zwierząt tej ziemi, czarnych i białych, niebieskich i żółtych, czerwonych i zielo-

nych, pasiastych i cętkowanych”, pokazująca, że świat jest lepszy, jeśli przyjmie 

się perspektywę mądrej Żabki12. 

Niderlandzki krytyk literacki, Boonstra powiedział o Velthuijsie, odnosząc się do 

opowiadań o Żabce:  

iż jest on jest mistrzem w znajdowaniu małych kształtów dla wielkich tematów, 

takich jak wolność, miłość, szczęście, sztuka i śmierć (Velthuijs is een meester 

in het vinden van kleine vormen voor grote thema's als vrijheid, liefde, geluk, 

kunst en dood)13.  

Jest to opinia zbieżna z opiami czytelników w Polsce. Twórczość niniejszego 

bajkopisarza spotkała się z bardzo przychylnym przyjęciem. 

3. Toon Tellegen (ur. 1941) i jego bajki 

Toon Tellegen urodził się w 1941 roku w Holandii. W młodości zdobył wykształ-

cenie medyczne, a po studiach wyjechał do Kenii, gdzie pracował jako lekarz. Po go-

dzinach pracy odwiedzał wioski Masajów i lubił słuchać masajskich opowieści o zwie-

 
10 Sylwia, http://slowaduzeimale.blogspot.com/2012/04/ze-dobrego-poczatki-zabka-i-obcy-max.html?m=0. 
11 https://calapolskaczytadzieciom.pl/zlota-lista/lista-ksiazek-polecanych-przez-fundacje-abcxxi-cala-polska-
czyta-dzieciom/#nonfiction-12. 
12 Koman D., https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/zabka-i-obcy/. 
13 Boonstra B., Er was eens een Waseens. De jeugdliteratuur, Het literair klimaat 1986-1992, Matsier N., 
Offermans C., van Toorn W., Vogelaar J., F., https://www.dbnl.org/tekst/mats001lite01_01/mats001lite01_ 
01_0006.php, s. 125-154. 
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rzętach. Te opowiadania stały się po pewnym czasie inspiracją do pisania tekstów dla 

najmłodszych. 

Tellegen wrócił po trzech latach spędzonych w Afryce do swej ojczyzny. Zade-
biutował w 1980 roku zbiorem poezji dla dorosłych „De zin van een liguster” („Zna-

czenie ligustr”). Dla dzieci pisał prawie wyłącznie prozą. Jego pierwsza książka dla 

młodzieży, zbiór opowiadań o zwierzętach „Er ging geen dag voorbij” („Przeminął 

dzień”) ukazała się w 1984 roku.  
Jego twórczość była wielokrotnie nagradzana prestiżowymi nagrodami literackimi. 

Bajki przetłumaczone na język polski, wydane w zbiorach pod tytułem: „Nie każdy 

umiał się przewrócić” (2005) („Bijna iedereen kon omvallen”, 1994) oraz „Urodziny 
prawie wszystkich” (2007) („De verjaardag van alle anderen”, 1998) otrzymały 

w 1999 roku nagrodę Srebrnych Gryfów (Zilveren Griffels). 

Historie o zwierzętach zajmują centralne miejsce w twórczości Toona Tellegena. 
Wywodzą się one z opowieści na dobranoc, które opowiadał swojej córce. Kiedy 

córeczka dorosła, postanowił, że codziennie będzie spisywał jedną historię zwierzęcia. 

Robił to z żelazną dyscypliną: co wieczór, w ciągu około dwudziestu minut, pisał opo-

wiadanie nie dłuższe niż półtorej strony. To było całkowicie niezobowiązujące zadanie, 
które zostało mi narzucone – powiedział Tellegen w wywiadzie dla Haagsche Courant. 

Nie miał zamiaru publikować tych opowiadań. Stało się to dopiero po naleganiach 

wydawnictwa Querido, które wydało już kilka zbiorów poezji dla dorosłych14. 
Opowiadania Tellegena osadzone są w nierealnym świecie. Las, łąka, morze, góry 

i pustynia leżą tuż obok siebie. W tym niezwykłym środowisku żyją najróżniejsze 

zwierzęta: świerszcz, hipopotam, salamandra, jeż, wielbłąd, dżdżownica, wieloryb, by 

wymienić tylko kilka z nich. Nie ma przeszłości, nie ma przyszłości, jest tylko teraź-
niejszość, która zdaje się trwać wiecznie. To, co dzieje się w jednym opowiadaniu, nie 

ma wpływu na następne. Prawa natury nie istnieją w tym wszechświecie, wszystko jest 

możliwe: słońce mieści się w pudełku, słoń przelatuje przez dziurę w pajęczej sieci. 
Wszystko to jest dla zwierząt oczywiste. 

Po raz pierwszy w języku polskim „Nie każdy umiał się przewrócić” ukazało się 

w 2005 roku w nieistniejącym już wydawnictwie Kowalska/Stiasny. Ilustratorka Ewa 
Stiasny jest obecnie związana z wydawnictwem Dwie Siostry. Jadwiga Jędryas, tłu-

maczka książek Tellegena mieszka w Luksemburgu, tłumaczy książki dla dorosłych 

i dla dzieci. Jest również związana z wydawnictwem Dwie Siostry i zajmuje się 

tłumaczeniami z języka angielskiego, francuskiego i holenderskiego. Utwór „Nie każdy 
umiał się przewrócić” otrzymał tytuł Dziecięcej Książki Roku oraz nagrodę wydaw-

nictwa Duży Dong. Jest to duże wyróżnienie dla obcojęzycznej literatury dziecięcej 

w Polsce. Książka została oceniona przez jury jako mądra i piękna książka holender-
skiego autora, która równie dużo mówi o naszym świecie dzieciom, jak i dorosłym15. 

Ponadto recenzentka Niesporek-Szamurska zwraca uwagę na nowy gatunek prozy 

dziecięcej Tellegena. Twierdzi, iż teksty zawierają elementy baśni, opowieści surreali-
stycznej, prozy poetyckiej, a nawet powiastki filozoficznej. Wskazuje również na sym-

boliczne znaczenie elementów, takich jak list czy tort urodzinowy, odnoszących się do 

tęsknoty za kontaktem z drugim człowiekiem. Niesporek-Szamburska zwraca uwagę 

 
14 Staal J., Toon Tellegen, [w:] van Coillie J., van der Pennen W., Staal J., Tromp H. (red.), Lexicon van de 
jeugdliteratuur, (1982-2014), https://www.dbnl.org/tekst/coil001lexi01_01/lvdj00955.php, s. 3. 
15 Niesporek-Szamburska B., Każdy ma swoje urodziny, Guliwer 4, 2005, s. 89-91. 
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przede wszystkim na elementy językowe tychże opowiadań, w których dialogi odgrywają 

pierwszoplanową rolę. Tak pisze:  

Słowa w tekście jakby przyglądały się sobie – pozwalają na nowo odkryć 
znaczenia, zadziwiają w użytych, nieraz modyfikowanych frazach (nie: twarz, 

policzki, a skrzydła poczerwieniały z podniecenia komarowi16. 

Warto nadmienić, iż wydanie polskie i holenderskie różni się. Barbara Kalla pod-

kreśla, iż porównując obie książki, można zauważyć, że polskie wydanie zostało wy-
raźnie przygotowane z myślą o (mniejszych) dzieciach. Różnica nie jest może tak 

bardzo zauważalna przy porównywaniu okładek obu książek, ale jest przy porówny-

waniu ilustracji. W oryginale książki są to czarno-białe grafiki, w polskim tłumaczeniu 
są to kolorowe ilustracje zajmujące często dwie strony i/lub graficznie ściśle związane 

z tekstem. W niektórych tekstach, kluczowych w niektórych opowiadaniach, zastoso-

wano różne czcionki, przypominające pismo małych dzieci, które sztukę pisania 
poznawały dopiero jako własne eksperymenty, przed rozpoczęciem nauki w szkole. 

Rysunki Anne van Buul mogą w niektórych przypadkach stanowić ilustrację mniej lub 

bardziej naukowego opisu omawianych zwierząt. Zwierzęta Ewy Stiasny są wyraźnie 

bardziej baśniowe17. 
W 2007 roku został wydany w Polsce drugi zbiór bajek Tellegena, „Urodziny 

prawie wszystkich”, w tym samym wydawnictwie co zbiór „Nie każdy umiał się prze-

wrócić”. Izabella Mikrut, recenzentka publikująca m.in. w „Guliwerze”, tak pisze 
o tym zbiorze opowiadań:  

Tellegen zaprasza odbiorców do świata nonsensu, świata, w którym nic nie 

dziwi, a jeśli coś jednak zdziwi – to musi być bardzo dziwne. Bohaterowie, 

bezimienne zwierzęta z lasu, po kolei obchodzą urodziny. Bez względu na to, 
czy rzeczywiście mija rocznica ich przyjścia na świat (w przypadku jętki 

jednodniówki to byłoby w końcu niemożliwe), czy po prostu postanowiły 

akurat poświętować. Ale myli się ten, kto sądzi, że monotematyczność przy-
niesie nudę – Tellegen zadbał o to, by każdą kolejną historię (a jest ich 49) 

zaskoczyć czytelników18. 

Premiera książki „Urodziny prawie wszystkich” odbyła się w Warszawie w dniu 
23 maja 2014 roku. Pisarz udzielił wówczas wywiadu Małgorzacie Berwid. Autorka 

wywiadu zapytała go między innymi o to jak dzieci z innych krajów przyjmują jego 

książki. Tellegen odpowiedział:  

Trudno mi powiedzieć, jak moje książki odbierane są przez dzieci w innych 
krajach, bo recenzje są pisane przez dorosłych. Wiem natomiast, że w Holandii 

niektóre dzieci kochają moje książki, uwielbiają, a inne – nie. Są też takie, 

które się bronią przed nimi19. 

 
16 Tamże, s. 90. 
17 Kalla B., op. cit. 
18 Mikrut I., http://tu-czytam.blogspot.com/2014/07/toon-tellegen-urodziny-prawie-wszystkich.html. 
19 Berwid M., Niektóre dzieci uwielbiają mojej książki, inne nie, https://qlturka.pl/2015/12/11/niektore-dzieci-
uwielbiaja-moje-ksiazki-inne-nie-rozmowa-z-toonem-tellegenem/. 
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Bardzo ciekawa recenzja utworu „Nie każdy umiał się przewrócić”, autorstwa 

Damiana Kopecia ukazała się na łamach portalu Granice – wszystko  o literaturze. 

Recenzent podkreśla, iż nie jest to typowa książka dla dzieci. Ponadto zwraca uwagę 
na sposób zespolenia rysunków, tak pisze: 

Są na niej widoczne odręczne, niepewne litery, rysunki w pastelowych kolo-

rach wraz z silnie zaznaczonymi czarnymi pociągnięciami tuszu. Tekst został 

zintegrowany z ilustracjami Stiasny, które swoją formą mają raczej pobudzać 
wyobraźnię niż narzucać czytelnikowi konkretną wizję. Nie pełnią one roli 

skończonego obrazu, są raczej szkicem zachęcającym do uzupełnienia go 

własnymi wyobrażeniami20. 

W 2014 roku Toon Tellgen był gościem na antenie 1 Programu Polskiego Radia. 

Wywiad z pisarzem przeprowadzała Magdalena Mikołajczuk. Co ciekawe, w wywiadzie 

autor stwierdził, iż nigdy nie pisał tekstów specjalnie i tylko i wyłącznie dla dzieci. Zu-
pełnie przypadkowo zostały wydane dla dzieci, tylko dlatego, że jego wydawca poezji 

jest znanym wydawcą książek dla dzieci. Można by rzec, iż opowiadania Tellegena 

mają charakter uniwersalny, przemawiają zarówno do wyobraźni dorosłych, jak i dzieci. 

Najczęstszymi bohaterami opowieści są wiewiórka i mrówka. Czy ma to jakieś 
znaczenie? – pytała dziennikarka – Jak przyznał pisarz, wybór wiewiórki podyktowany 

był wyborem jego córki, dla której pierwotnie te opowiadania wymyślał. Ponadto 

podobało się Tellegenowi samo brzmienie słowa mrówka po niderlandzku, a poza tym 
postać, z którą wiewiórka miała rozmawiać musiała z nią kontrastować21. 

W 2014 roku Tellegen udzielił również wywiadu dla „Gazety Wyborczej”, 

w którym scharakteryzował główne nurty swej twórczości pisarskiej, ale nie tylko. 

Mówił także o swoich najmłodszych czytelnikach. Powiedział m.in. Dzieci w Holandii 
często pytają mnie, co lubię jeść, w co jestem ubrany podczas pisania. W Polsce chłop-

czyk chciał wiedzieć, jak udało mi się przeżyć II wojnę światową22. 

Krótki artykuł o twórczości holenderskiego bajkopisarza ukazał się już w 2005 roku 
w dziale kulturowym portalu Onet23. 

„Urodziny prawie wszystkich” zostały nawet wystawione na scenie przez Teatr 

Animacji w Poznaniu wraz z uczniami Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Zawsze 
Razem”. Spektakl wyreżyserowała Dorota Abbe. Premiera odbyła się 31.12.2020 roku. 

Po premierze ukazała się recenzja Julii Niedziejko:  

Urodziny prawie wszystkich to zbiór opowiadań autorstwa Toona Tellegena 

dedykowanych najmłodszym. Pełen absurdu i czułości świat, w którym boha-
terami oraz bohaterkami są przeróżne zwierzęta obchodzące swoje urodziny, 

został zamknięty przez holenderskiego pisarza w czterdziestu dziewięciu 

krótkich formach prozatorskich. Jak wynika z lektury tekstu nie każdy musi 
mieć takie same potrzeby i marzenia względem tego święta. Niektórzy chcą 

 
20 Kopeć D., Nie każdy umiał się przewrócić, https://www.granice.pl/recenzja/nie-kazdy-umial-sie-
przewrocic/8004. 
21 Mikołajczuk M., Wywiad z Toonem Tellegenem, https://www.polskieradio.pl/7/173/Artykul/1150148, 
Mrowka-i-slon-tej-samej-wielkosci-Toon-Tellegen-nie-tylko-dla-dzieci. 
22 Włodek L., Wywiad z Toonem Tellegenem, https://wyborcza.pl/7,75248,16066177,dzieci-lubie-ale-sie-nie-
znam-rozmowa-z-toonem-tellegenem.html?disableRedirects=true. 
23 https://kultura.onet.pl/wiadomosci/toon-tellegen/g4qs520. 
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spędzać je hucznie, inni spokojnie, a jeszcze inni woleliby o nim zapomnieć. 

Tellegen dowodzi, że różnorodność jest immanentną cechą życia i stanowi 

samoistną wartość. Twórcy Teatru Animacji postanowili przenieść słowa 
holenderskiego pisarza na scenę. Ich adaptacja wzbogacona została o wypo-

wiedzi uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Zawsze Razem”, do której 

uczęszcza młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i dysfunkcjami 

narządu słuchu. Na początku, a także na końcu spektaklu, widzowie mieli 
możliwość obejrzenia nagrań, w których dzieci opowiadają o swoich urodzi-

nowych życzeniach, wpisując się tym samym w kontekst tekstu Tellegena. 

W trakcie przedstawienia słychać było także ich głosy z offu przeprowadzające 

publiczność przez fragmenty opowiadań stanowiących akcję sceniczną24.  

Jak wynika z powyżej przytoczonych cytatów i opinii, bajki Tellegena, które zostały 

przetłumaczone na język polski, spotkały się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem 
polskich czytelników. Sekret ich popularności tkwi chyba najbardziej w ich nietuzin-

kowej formie gatunkowej, ich dualności. Mają bowiem charakter nie tylko bajki, ale 

także powiastki filozoficznej, w związku z tym są także ciekawą lekturą dla dorosłych. 

Dorosły czyta dziecku tekst iście dydaktyczny, nie zaznając przy tym nudy, ponieważ 
autor wkłada w usta zwierząt podstawowe pytania egzystencjalne, skłaniając do 

refleksji… Na pytania nie odpowiada ani narrator, ani żaden z bohaterów. Odpowiedzi 

musi znaleźć sam czytelnik, tak więc dorosły i dziecko szukają rozwiązań swych ży-
ciowych sytuacji, w jakich się znajdują. Jednak to nie pytania i odpowiedzi są tu 

najważniejsze, lecz to, co dzieje się pomiędzy nimi – przemyślenia i poszukiwanie25. 

4. Andrzej Dąbrówka (ur. 1949), „Baśnie niderlandzkie. Flamandzkie, 

holenderskie, fryzyjskie”  

W tym samym roku, co ostatnio przedstawiony tom bajek Tellegena, ukazała się 

antologia pt. „Baśnie niderlandzkie: flamandzkie, holenderskie i fryzyjskie”, autorstwa 

Andrzeja Dąbrówki, która była wówczas pierwszym tego typu w Polsce zbiorem 
ludowych baśni niderlandzkiego obszaru językowego. Autor, wybitny mediewista 

i niderlandysta, kierował się zamiarem przestawienia baśni z różnych czasów i różnych 

rejonów Holandii i północnej części Belgii. 

Zbiór ponad stu baśni został wydany w Warszawie, przez Instytut Badań Litera-
ckich PAN. Są zróżnicowane tematycznie, o czym świadczą chociażby ich tytuły, na 

przykład: „Siedem języków smoka”, „Zamek o stu ogrodach”, „O kupcu z czterema 

psami”, „Jan Walibór”, „Rybak i jego żona”, „Biedny robotnik i bogaty chłop”. 
W zbiorze Dąbrówki zawarte są historie, które były przekazywane w różnych for-

mach i pisemnej i ustnej. Źródła stanowiły na przykład: opowiadania ludowe zreda-

gowane przez Gerrita Jacoba Boekenoogen, czasopisma (takie jak „'t Daghet in den 
Oosten” z Hasselt lub fryzyjski „It Heitelân”), i oczywiście wiele zbiorów bajek 

w formie książkowej w języku niderlandzkim, fryzyjskim i niemieckim. 

 
24 Niedziejko J., https://kultura.poznan.pl/mim/kultura/news/relacje-recenzje-opinie,c,9/tak-wiele-mozliwosci, 
157727.html. 
25 Chrzanowicz A., op. cit., s. 112. 
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Jak podkreśla Małgorzata Dowlaszewicz, teksty źródłowe pochodzą z okresu od 

XVII wieku do lat 80. XX wieku26. Pomimo tak rozległego czasu, tłumaczenia te tworzą 

spójną całość, a jednocześnie odzwierciedlają różnorodność formy przekazu. W ba-
śniach, które były spisywane przez niewykształconych ludzi, w ich lokalnym języku, 

tłumacz zachowuje oryginalną formę i w ten sam sposób odtwarza ją w języku polskim. 

Dąbrówka zatem nie tylko przenosi treść opowiadań na inny język, ale stara się od-

tworzyć je jak najwierniej z oryginałem. Nawet czcionka używana w bajkach pisanych 
w języku regionalnym została zmieniona tak, aby wyglądała bardziej jak tekst pisany 

odręcznie27.  

Wydaje się, że opowiadania ułożone w taki sposób, że powtarzające się motywy 
układają się w całość. Na przykład, historie od 49 do 52 koncentrują się wokół tematu 

życia po śmierci. „Bajka fryzyjska nr 49” to opowieść o dwóch chłopcach, którzy prze-

chodzą obok grobu zmarłego księdza i zostają przez niego zabrani w zaświaty. 
W następnej opowieści z regionu Brabant, martwy człowiek zostaje zaproszony na 

posiłek do domu szlachcica. Nr 51 to zachodnio-flamandzka bajka o pewnym Janie, 

który zostaje zabrany przez Zuiderwinda do krainy nieśmiertelności28. 

Dąbrówka dodatkowo podaje szczegóły dotyczące przetłumaczonego wariantu, wraz 
z jego oryginalnym tytułem, miejsce i datę wykonania kopii oraz dokładne dane doty-

czące publikacji. Ponadto podano wiele szczegółów dotyczących typologii poszczegól-

nych historii – ich umiejscowienie w różnych zbiorach baśni, liczbę wariantów 
w holenderskim oraz tam, gdzie to możliwe w polskim obszarze językowym. 

Treść poszczególnych historii jest, jak w wielu bajkach, bardzo różnorodna. Pojawia 

się tam wiele skrzatów i rycerzy, diabłów i smoków, królewiczów i księżniczek. Część 

z tych motywów polscy czytelnicy rozpoznają jako własne, często występują one także 
w bajkach nieholenderskich, co potwierdza lista wariantów, umieszczona na końcu 

książki. Historie są przedstawione w sposób żywy i atrakcyjny. 

Jak pisze Dowlaszewicz, baśnie niderlandzkie Andrzeja Dąbrówki to nie tylko efekt 
szeroko zakrojonych badań i poszukiwań, to także, a może przede wszystkim, miła 

lektura dla młodszych i starszych, którą czyta się z przyjemnością29. 

5. Podsumowanie 

Na podstawie analizy recepcji powyższych tekstów dla dzieci, przetłumaczonych 
na język polski z języka niderlandzkiego, można stwierdzić, iż bajki z Holandii cieszą 

się dużą popularnością w Polsce. Są cenione nie tylko przez dzieci i rodziców, ale 

także przez krytyków literackich, jak i pedagogów i psychologów. Niosą w sobie uni-

wersalne, ponadczasowe i ponadnarodowe prawdy o życiu, łączą niejako dwie kultury: 
polską i niderlandzką, a przede wszystkim bawią najmłodszych.  

Należy też podkreślić, iż pojawia się tendencja do doskonalenia warsztatu transla-

torskiego. Tłumacze tj. Jadwiga Jędryas, Dorota van den Bercken, Andrzej Dąbrówka 
i inni (tu niewymienieni) bardzo chętnie tłumaczą prozę młodzieżową oraz dziecięcą. 

Repertuar tejże prozy, który trafił pod polskie strzechy, jest bardzo zróżnicowany. 

 
26 Dowlaszewicz M., Recenzja: Andrzej Dąbrówka, Baśnie niderlandzkie: flamandzkie, holenderskie, 
fryzyjskie, Neerlandica Wratislaviensia, 18, 2009, s. 127-128  
27 Tamże.  
28 Tamże. 
29 Tamże. 
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Bajki Velthuijsa są ciekawą pozycją dla najmłodszych czytelników, dodatkowo 

wzbogacone ilustracjami samego bajkopisarza, co jest ich wielkim walorem.  

Opowieści o zwierzętach Tellegena są w gruncie rzeczy małymi traktatami filozo-
ficznymi, jak nazywa je w recenzji Joanna Olech. Ich atutem jest to, iż pisarz nie morali-

zuje, jest jedynie obserwatorem i nie uzurpuje sobie prawa do interpretowania własnych 

gawęd30. 

Inny charakter ma zbiór bajek niderlandzkich, przetłumaczony i zredagowany przez 
Andrzeja Dąbrówkę. Nie jest to tłumaczenie tekstów jednego konkretnego autora. 

W ich doborze autor przekładu miał na celu przedstawienie baśni z różnych rejonów 

i różnych czasów, jak również pragnął stworzyć książkę atrakcyjną dla czytelnika. 
W zbiorze znalazły się więc bajki zarówno zaczerpnięte z rękopisów, jak i z czasopism 

holenderskich, flamandzkich i fryzyjskich oraz z opublikowanych zbiorów bajek nider-

landzkich, wśród nich również w wersjach gwarowych. 
Na koniec należy stwierdzić, iż zbiory przekładów bajek niderlandzkich na język 

polski stale się powiększają, a ten rodzaj literackich przekładów cieszy się w naszej 

ojczyźnie coraz większą popularnością i uznaniem. Na swe wydanie oczekują następne 

zbiory. 
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Recepcja wybranych bajek i baśni z literatury niderlandzkiej w Polsce 

Streszczenie 
Celem artykułu jest ukazanie recepcji i adaptacji bajek i baśni z Niderlandów na grunt literatury polskiej. 
Polscy intelektualiści zaczęli interesować się literaturą niderlandzką dopiero w okresie międzywojennym. 
Jednakże badacze recepcji literatury niderlandzkiej podkreślają, iż w ubiegłym stuleciu pojawiło się nie-
wiele przekładów literatury dziecięcej z terenów Holandii i Flandrii. Dopiero początek XXI wieku okazał 
się przełomowy. Pojawiło się i wciąż pojawia bardzo wiele tłumaczeń tekstów dla najmłodszych czytelników. 

Jako że nie sposób przedstawić bogactwa wszystkich przekładów, w niniejszej pracy została przeanalizo-
wana recepcja 3 pozycji, które są reprezentatywnymi przykładami baśni i bajki niderlandzkiej, a są to 
teksty autorstwa: Maxa Velthuijsa („Żabka i obcy” (2005), „Jak dobrze być Żabką” (2010), „Żabka ma 
przyjaciela” (2010)), Toona Tellegena („Nie każdy umiał się przewrócić” (2005), „Urodziny prawie wszyst-
kich” (2007)) oraz Andrzeja Dąbrówki („Baśnie niderlandzkie. Flamandzkie, holenderskie, fryzyjskie” 
(2007)). Omawiane w pracy teksty różnią się między sobą nie tylko czasem powstania. Utwory Velthuijsa 
prezentują gatunek bajki, teksty Tellegena natomiast cechuje synkretyzm rodzajowy. Z kolei Andrzej 
Dąbrówka sięga do gatunku baśń, która zazwyczaj była przekazywana z pokoleniana pokolenie w formie 

ustnej. Artykuł przedstawia recepcję tychże tekstów w Polsce oraz ukazuje ich popularność i przyjęcie 
w polskim kontekście nie tylko literackim, ale również kulturowym.  
Słowa kluczowe: bajka, baśń, Dąbrówka, Velthuijs, Tellegen 
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Aleksandra Majkowska1 

Motywy z bajek kaszubskich  

w kaszubskojęzycznej literaturze dla dzieci 

1. Wstęp 

Kaszubscy literaci, szukając inspiracji do swoich utworów, często sięgają do ludo-

wych bajek, wykorzystując i rozwijając wiele pojawiających się w nich motywów. 
Dotyczy to zarówno twórców piszących dla dzieci, jak i dorosłych. Jak podkreśla 

Adela Kuik-Kalinowska: 

Obecne w literaturze kaszubskiej motywy, tematy i postaci od zaczątków jej 

powstania – związanych z osobą Floriana Ceynowy – po współcześnie powsta-
jące piśmiennictwo, swe przetrwanie i aktualizowanie zawdzięczają tradycji 

przedpiśmiennej, przekazywanej z pokolenia na pokolenie jako wynik dziedzi-

czenia duchowego bogactwa kultury Kaszub2. 

Owa tradycja przedpiśmienna od połowy XIX wieku była spisywana przez licznych 

badaczy i miłośników kaszubszczyzny, takich jak wspomniany Florian Ceynowa, 

Friedrich Lorentz, Stefan Ramułt, Aleksander Hilferding i wielu innych. Dzięki ich 
pracy trafiały one m.in. do kaszubskich literatów, a niektórzy twórcy znali bajki 

również ze słyszenia. Wiele tych barwnych opowieści stało się inspiracją dla pisarzy, 

poetów i dramaturgów3. Dotyczy to zarówno literatury dla dorosłych, jak i dla dzieci. 

W wypadku tej pierwszej można wymienić choćby „Bojka o zbujcu Czorlińscim”4. Jej 
tytułowy bohater jest na tyle sprytnym złodziejem, że potrafił ukraść żydowi kozę, 

worek i ubranie, oszukać zbójców i wydać ich królowi, którego zresztą też obrabował. 

W każdej trudnej sytuacji umiał znaleźć rozwiązanie i wyciągnąć dla siebie korzyść. 
Za swój spryt został wreszcie nagrodzony i po ślubie z królewną został mądrym 

i szanowanym władcą. Jest on uznawany za pierwowzór szlachcica Czôrlińsczégò, 

tytułowego bohatera epopei Hieronima Derdowskiego „Ò panu Czôrlińsczim, co do 
Pùcka pò sécë jachôł”, który również przystosowuje się do rozmaitych sytuacji oraz 

trudnych warunków egzystencjalnych5. 

W literaturze dla dorosłych wykorzystywane są również motywy związane z posta-

ciami „wieszczich” oraz „òpich”, czyli kaszubskich wampirów, którzy po śmierci wy-
chodzą z grobów i zabijają członków swojej rodziny i mieszkańców okolicznych wsi6. 

 
1 a.majkowska@o2.pl, Instytut Filologii, Akademia Pomorska w Słupsku, www.apsl.edu.pl. 
2 Kuik-Kalinowska A., Literackie pierwowzory kaszubskich bajek. Wprowadzenie do problematyki, [w:] 
Bajki, legendy i podania kaszubskie – dawniej i dziś. Materiały pokonferencyjne, Paždjerski D-V. (red.), 
Gdańsk-Wejherowo 2016, s. 71-84.  
3 Zob. Borzyszkowski J., O historii literatury kaszubskiej i jej twórcach, Gdańsk 2011, s. 23. 
4 Bajarz kaszubski. Bajki z „Gryfa” (1908-1912), przyg. do druku i wstępem opatrzył Borzyszkowski J., 
Wejherowo-Gdańsk 2005, s. 55-64.  
5 Kuik-Kalinowska A., Literackie pierwowzory kaszubskich bajek. Wprowadzenie do problematyki…, s. 75. 
6 Zob. np. Karszny Ò., Strachë w Łątczińsczim Młënie, Wejrowò 2020; Drzéżdżón R., Naju krëwia, [w:] 
Chceta wiãcy krwie? Dzysdniowô kaszëbskô proza 2014,  Gdynia 2015, s. 25-40. Postacie wieszczich i òpich 
pojawiają się w wielu bajkach, m.in. O chytrym organisce i wieszczy gospodyni, [w:] Bajarz kaszubski. Bajki 
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Leon Heyke swój utwór sceniczny „Katilina”7 oparł na wątkach z bajki „Gbur 

i sztudańcë”8 traktującą o trzech studentach, którzy oszukali rolnika, kupując od niego 

krowę w cenie kozy. Ostatecznie jednak, po reprymendzie ze strony żony, chłop okazał 

się sprytniejszy od żaków i odzyskał z nawiązką swoje pieniądze, a studenci zostali 

powieszeni przez króla. W dziele Heykego historia nie kończy się tragicznie, a za 
sprawą prologu i epilogu prosta, ludowa opowieść zostaje wyniesiona ku wyższym 

znaczeniom symboliczno-mitycznym oraz moralistyczno-patriotycznym9. Pojawiają się 

też w „Katilinie” elementy teatru antycznego10. 

Warto jeszcze wspomnieć o wykorzystywaniu przez literatów kaszubskich ludowych 
opowieści o Smãtkù, czyli postaci, która prawdopodobnie wywodzi się jeszcze z wierzeń 

pogańskich, a z czasem została zepchnięta do roli diabła11. 

2. Uwięziona panna i zaklęty zamek  

W kaszubskiej literaturze dla dzieci najbardziej rozpowszechnionymi wątkami 
z bajek są te, które do swojej powieści „Żëcé i przigòdë Remùsa”12 włączył i rozwinął 

Aleksander Majkowski. Sam ten utwór nie jest zaliczany do publikacji przeznaczonych 

dla najmłodszych czytelników, ale jego obszerne fragmenty są wykorzystywane pod-
 

z „Gryfa” (1908-1912)…, s. 184-187; Wò vjeszczéch, „Skôrb Kaszébsko-słovjnskjè mòvé” 1868, nr 8, s. 125-
126; Także wò jednim vjeszczim, tamże, s. 126-127; Wieščij, „Lud. Organ Polskiego Towarzystwa Ludo-
znawczego”, tom XLIX, Wrocław 1965, s. 262-264. 
7 Hejka L., Katilina. Szołobułka w trzech aktach z prologę i epilogę, Kartuzy 1937. 
8 Bajarz kaszubski. Bajki z „Gryfa” (1908-1912)…, s. 188-190. 
9 Kalinowski D., Dramaturgia Leona Heykego. Zarys problematyki, [w:] Dzieło Leona Heykego, (red.) 
Borchmann J., Plińska M., Wiszowaty B., Bolszewo 2016, s. 19-31. 
10 Janke S., Posłowie, [w:] Heyke L., Szôłôbùłki. Agùst Szlôga. Katilina, Gdańsk 2002, s. 125-127. 
11 Smãtk pojawia się m.in. w bajkach: Smątek pilnuje zakopany skarb, „Lud. Organ Polskiego Towarzystwa 
Ludoznawczego”, tom XLIX, Wrocław 1965, s. 269; Smantek, tamże, s. 269-270; Anioł Kaszub, [w:] S. 
Czernicki, Podania Kaszubskie, Kościerzyna 1931, s. 40-41. Postać Smãtka, często w inny sposób niż jest 

prezentowana w bajkach, wykorzystują w swoich utworach np. Majkowski A., Żëcé i przigodë Remusa. 
Zvjercadło kaszubskji, Toruń 1938; Drzeżdżon J., Twarz Smętka, Gdańsk 1993; Majkòwsczi D., Pòd òkã 
Jastrë, Gdańsk 2020. O Smãtku w literaturze kaszubskiej zob. Samp J., Smętek. Studium kreacji literackich, 
Gdańsk 1984. O słowie „Smãtk” i jego miejscu w świecie ludowych wierzeń kaszubskich zob. Labuda G., 
Mitologia i demonologia w słownictwie, w bajkach, baśniach i legendach kaszubskich, [w:] Materiały 
ogólnopolskiej sesji naukowej pt. „Świat bajek, baśni i legend kaszubskich” (7-8 VI 1976), Wejherowo 1979, 
s. 5-63; Sychta B., Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, tom V, S-T, Wrocław-Warszawa-
Kraków-Gdańsk 1972, s. 95-96. 
12 Powieść Aleksandra Majkowskiego „Żëcé i przigodë Remùsa” jest powszechnie uważana przed znawców 

literatury za najwybitniejsze dzieło kaszubskojęzyczne. Po raz pierwszy zostało wydane w Toruniu w 1938 
roku. Utwór był wielokrotnie wznawiany, m.in. w 1974 roku w oryginalnej pisowni, w 1997 roku (pisownia 
kaszubska uwspółcześniona przez E. Pryczkowskiego), w 2009 roku (pisownia opracowana przez J. Tredera). 
Został przetłumaczony na język polski, niemiecki, francuski i angielski. Sceny i postaci z tej książki (jak 
Remus, Trąba, królewiónka jako symbol kaszubskiej mowy, zjawy: Trud, Strach i Niewôrto) na trwałe weszły 
do kaszubskiej kultury.  
O powieści oraz zawartych w niej symbolach i ich znaczeniu dla ruchu kaszubsko-pomorskiego pisano m.in.  
w: Kuik-Kalinowska A., Arcypowieść literatury kaszubskiej: „Żëcé i przigòdë Remùsa” Aleksandra Majkow-

skiego, [w:] A. Majkowski, Żëcé i przigodë Remusa. Zvjercadło kaszubskji, opr. i przypisy Treder J., Gdańsk 
2010, s. 51-95, Linkner T., Heroiczna biografia Remusa. W zwierciadle mitu i kaszubskich wierzeń, Gdańsk 
1996; tegoż, Z literatury młodokaszubów. Aleksander Majkowski, Studia i szkice, Pelplin 2013.  
Wiele jest też opracowań życia i dokonań A. Majkowskiego. Najpełniejsze, wraz z szeroką bibliografią,  
w: Borzyszkowski J., Aleksander Majkowski (1876-1938). Biografia historyczna, Gdańsk-Wejherowo 2002,  
a także: Hirsz A.K., Kronika życia i twórczości Aleksandra Majkowskiego, Banino 2008; Karnowski J., 
Aleksander Majkowski. Wspomnienia – listy – uwagi, opr. i wstęp Borzyszkowski J., Gdańsk 2012. 
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czas pracy na lekcjach w szkołach podstawowych (zwłaszcza te zawierające motywy 

bajkowe), a książka jest na liście lektur szkolnych dla uczniów kl. IV-VIII uczęszcza-

jących na lekcje języka kaszubskiego13. O jej przekazywanie w szkołach najmłod-
szemu pokoleniu apelował m.in. Tadeusz Linkner14.  

Wśród wątków z bajek, jakie Aleksander Majkowski wprowadził do swojej 

powieści, jest motyw królewny uwięzionej przez smoka: 

Widziałem smoka straszliwego, który siedział na wysokiej wieży. Z wieży 
wyglądała królewianka, a łzy miała w oczach i załamywała ręce. Ale nikt na 

nią nie patrzył, chociaż koło bramy przechodziło wielu ludzi. Bo ona nie odzy-

wała się słowem, tylko, ręce składając, cicho płakała. Widziałem to wszystko 

na jawie, dziwiłem się i wreszcie, nie wytrzymawszy, powiedziałem: 

– A czemuż ty, królewianko, nie powiesz słowa, by cię ratowali? Spójrz, iluż 

tam panów i rycerzy, i prostych ludzi! Zawołaj, a zabiorą się zaraz do brzyd-

kiego smoka i zabiją go żebyś odzyskała wolność15. 

Królewianka nie mogła jednak wezwać nikogo na pomoc, gdyż miała „zaklęta 

mowę”, a jej głos brzmiał jak krakanie wrony. Nie mogła też liczyć na małego 

Remusa, który sam był nierozumiany przez innych ze względu na „skażoną gôdkã”. 
Motyw dziewczyny uwięzionej przez smoka pojawił się wcześniej w jednej z bajek 

zamieszczonych w redagowanym przez Majkowskiego „Gryfie” – „O niesprawied-

lewyj godzenie”16. Tam córka grafa potrafi jednak mówić ludzkim głosem, a dzięki 
pomocy chłopaka udaje się jej uwolnić. W innym tekście opublikowanym w tym 

czasopiśmie „O mocnym Karolku” smok, który chce zjeść królewską córkę, zostaje 

zabity przez tytułowego bohatera17. Podobny motyw zanotował Friedrich Lorentz 

w Zagórzu, w powiecie wejherowskim. Występuje tam dwugłowa żmija, która podczas 
próby zjedzenia królewny zostaje zabita, a wybawca dziewczyny w nagrodę może się 

z nią ożenić18. Podobna historia była znana w Chwaszczynie, tyle że smok miał tutaj 

99 głów19. 
Porównując z bajkami kaszubskimi, w książce Majkowskiego został dodany motyw 

zaklętej mowy królewny oraz nieszczęśliwe zakończenie całej historii, bo bohater nie 

potrafi pomóc pannie i płacze ze smutku i poczucia bezradności20.  

 
13 W młodszych klasach obowiązują fragmenty, a w VIII kl. całość utworu w tłumaczeniu na język polski 
Lecha Bądkowskiego. 
14 Zob. Linkner T., Kaszubskie „lektury obowiązkowe” w szkołach (postulaty), [w:] Literatura kaszubska 
w nauce – edukacji – życiu publicznym, Z. Zielonka (red.), Gdańsk 2007, s. 74-75. 
15 Majkowski A., Życie i przygody Remusa, przeł. Lech Bądkowski, Gdynia 1964, s. 18. 
16 Bajarz kaszubski. Bajki z „Gryfa” (1908-1912)…, s. 46-54. 
17 Tamże, s. 106-119. 
18 Zob. Lorentz F., Teksty pomorskie, czyli słowińsko-kaszubskie, zeszyt 1, Kraków 1913, s. 203-204. 
19 Tamże, s. 256-257. Podobne motywy znane były w innych częściach Kaszub. Wymienia je Krzyżanowski 
J., Polska bajka ludowa w układzie systematycznym, tom I (wątki 1-999), Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, 
s. 81-82 (T 300. Królewna i smok).  
20 W kaszubskiej literaturze dla dzieci motyw smoka więżącego królewnę pojawia się w dramacie: Formel D., 
Dôwno temù na Kaszëbach, [w:] Pryczkowska E., Wejer T., Formela D., W krôjnie Grifa. Téatrowé 
scenarniczi, Gdańsk 2013, s. 117-124. 
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Remus ujrzał królewnę jeszcze raz – tym razem nie strzegł jej smok i mogła 

przemówić do chłopca. Poprosiła, aby przeniósł ją przez rzekę do zamku, który pojawił 

się na drugim brzegu. Odmieniłoby to los samej dziewczyny, jak i zaklętego ludu: 

Kiedy mój złoty trzewik postawię na jego stopniach, znikną wokoło głuche 

bory, a wyrosną chaty szczęśliwych ludzi, którzy, jak ich królowa, czekają 

wybawienia. I wstanie nie znany światu lud, o którym dzieje dawno przestały 

pisać, i znów pługami będzie orał ziemię i statkami będzie pływał po wodach. 
Wtedy przypomni sobie świat, że lud ten żył w dawno minionych czasach, 

i dziwić się będzie, że znowu żyje21.  

Remus kolejny raz poniósł jednak porażkę. Nie przeląkł się trzech straszydeł: 
Trudu, Strachu i Niewarto, jakie próbowały mu przeszkodzić, ale ujrzawszy w wodzie 

swoje odbicie, zwątpił w siebie i puścił królewnę. Zamek zapadł się hukiem pod ziemię, 

a dziewczyna zniknęła z krzykiem zwątpienia na ustach. 
Motyw panny, którą odważny człowiek musi przenieść na swych rękach, aby ocalić 

zamek, jest w kaszubskich bajkach popularny22. Florian Ceynowa w piśmie „Skôrb 

Kaszébsko-słovjnskjè mòvé” zanotował dwie opowieści na ten temat23. Jedna z nich, 

bardzo podobna do tej z powieści Majkowskiego, dzieje się na wielkiej górze nad 
jeziorem Żarnowieckim. Kościelny, który tam zabłądził, spotkał pannę ubraną na 

czarno. Prosiła ona, aby w absolutnym milczeniu zaniósł ją do kościoła w Żarnowcu. 

Dzięki temu, zarówno ona, jak i jej zamek, zostaną wybawieni. Mężczyzna nie zdecy-
dował się na tę próbę, ale następnego dnia wysłał na to miejsce swego odważnego 

brata. Ten wziął królewnę na ręce, ale po pewnym czasie przestraszył się dziwnych 

odgłosów w powietrzu oraz zjaw, upadł na ziemię i krzyknął: Ò, Jezë. Straszydła 

natychmiast porwały pannę, a zamek zapadł się głęboko pod ziemię.  
Aż pięć historii o wybawieniu panny i jej zamku zapisał Stefan Ramułt, języko-

znawca i etnograf spod Krakowa, autor m.in. „Słownika języka pomorskiego, czyli 

kaszubskiego”, w którym jako dodatek zawarł kilkadziesiąt „podań i powieści”24. Dwie 
z tych bajek dzieją się również nad jeziorem Żarnowieckim i w jego okolicy. Jedna różni 

się znacząco od wersji zapisanej przez Ceynowę. Jej bohater, pasterz, spotkał króla 

i trzy królewny. Mógł sam zostać królem pod warunkiem, że nikomu nie pokaże listu 
otrzymanego od tajemniczych postaci. Niestety pasterz wyjawił sekret i stracił rozum, 

co objawiało się głównie w ciągłym zażywaniu tabaki (kiedy jej brakowało, to zażywał 

nawet piasek)25. W innej wersji zanotowanej przez Ramułta krawiec z Krokowej miał 

przenieść na rękach starą akuszerkę. Nie zdołał tego zrobić i nie wybawił zamku.  

 
21 Majkowski A., Życie i przygody Remusa…, s. 23. 
22 Motyw zapadłego zamku, kościoła lub innych budynków, miejsc itp. nie jest charakterystyczny tylko dla 
Kaszub. Por. Udziela S., O miastach zapadłych, kościołach, dzwonach i karczmach, „Lud. Organ Towa-
rzystwa Ludoznawczego we Lwowie”, R. 5, 1899, s. 220-235; Wróblewska V., Zatopione karczmy, zapadłe 

kościoły. Wyobrażenia katastrof w polskich opowieściach ludowych z XIX i początku XX w., [w:] Powodzie, 
plagi, życie i inne katastrofy, red. Konarska K., Kowalski P., Wrocław 2012, s. 495-511. 
23 Zob. „Skôrb Kaszébsko-słovjnskjè mòvé” 1868, nr 10, s. 162, 164, 175. 
24 Kaszubi dzielą swoje opowiadania na podania i powiastki. Treść pierwszych uważają za prawdziwą, 
natomiast wątek drugich za zmyślony. Trudno jednak podzielać zapatrywania ich pod tym względem…  
Ramułt S., Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, Gdańsk 2003, s. 505. 
25 Tamże, s. 514. 
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Warto też zwrócić uwagę na bajkę, jakiej akcja dzieje się na północ od Kornego, 

więc w rodzinnych stronach Aleksandra Majkowskiego. Jej bohaterem jest młody 

chłopak z Kościerzyny, który pasł bydło. Gdy spotkał piękną pannę, usłyszał, że ma 
przenieść ją przez rzeczkę płynącą w pobliżu i ani razu się nie obejrzeć. Spełnienie tej 

prośby miało skutkować wybawieniem zamku, a chłopak mógł liczyć na wielkie 

bogactwo. W wypadku niepowodzenia tej misji, dziewczyna musiałaby czekać na 

możliwość wybawienia przez sto lat. Po drodze atakowały ich różne straszydła, ale 
chłopiec nie poddawał się, a zamek coraz bardziej wychodził spod powierzchni ziemi. 

Nagle coś strąciło pasterzowi z głowy nowy kapelusz. Było mu go żal, obejrzał się 

i stracił swoją szansę. Zarówno geograficzne położenie tego zaklętego zamku w ro-
dzinnej okolicy autora „Żëcégò i przigód Remùsa”, jak i wiele podobieństw – pasterz 

będący głównym bohaterem opowieści, przenoszenie królewny przez rzekę, straszydła 

utrudniające przeprawę, motyw panny, która raz na jakiś czas ma ponowną szansę na 
wybawienie (w bajce jest to sto lat, w powieści „jeden długi wiek ludzki”), mogą suge-

rować, że właśnie ta wersja stała się inspiracją dla Majkowskiego. 

Istnieją też w bajkach kaszubskich inne warianty tej historii, np. takie, gdzie bohater 

musi całować po drodze wszystko, co napotka. Chłopcy jednak nie potrafią się zmusić 
do pocałowania żaby lub ropuchy i zamek się zapada26. Augustyn Dominik dodaje, że 

taka metoda wybawienia zamku jest skuteczna w Niedzielę Palmową, w czasie, gdy 

ksiądz czyta w żarnowieckim kościele opis Męki Pańskiej27. W okolicach Kamienicy 
Szlacheckiej zanotowano opowieść o chłopcu, któremu w przeniesieniu panny przez 

rzekę przeszkodziły gryzące go robaki28. Z kolei zamek koło Bytowa trzeba było 

wybawić, niosąc trzy dziewczyny. Żołnierz, który próbował tej sztuki, obejrzał się 

jednak za siebie, gdy poczuł, że z głowy spadł mu kapelusz29. Inny śmiałek o nazwisku 
Rynwilski mógł wybawić trzy panny, niosąc w milczeniu jedną z nich trzy razy wokół 

bytowskiego kościoła. Niestety, widząc wiszącą na drzewie własną matkę, która 

umarła trzy dni wcześniej, nie wytrzymał i powiedział: ach, Boże!30. Leon Heyke 
w „Podaniach Kaszubskich” również umiejscowił zapadły zamek w okolicach Bytowa, 

ale wojak musiał przenieść tylko jedną pannę na kaszubski cmentarz31. W innej wersji 

bajki pewien owczarz z Charbrowa spojrzał za siebie w trakcie przenoszenia królewny 
do kościoła, gdy usłyszał wycie psa32. 

Dzięki powieści Aleksandra Majkowskiego i jej wielkiemu znaczeniu dla ruchu 

kaszubskiego ów motyw stał się bardzo popularny w literaturze, a zapadły zamek oraz 

królewianka urastają do rangi symbolu o wielkich marzeniach i tęsknotach za równie 

 
26 Zob. tamże, s. 515. 
27 Dominik A., Zaklęti zómk, [w:] tegoż, Tóna z Pustk, Puck 1983, s. 30-32. 
28 Zob. Zaklęta księżniczka, „Lud”, t. XLIX, 1965, s. 251. 
29 Zob. Przeklęty zamek koło Bytowa, tamże, s. 251-252. 
30 O bytowskim zamku, „Literatura Ludowa”, Warszawa 1959, nr 1-2, s. 91. W tej wersji pojawia się też 

informacja, że od teraz zamek będzie mógł wybawić tylko człowiek, który jako dziecko miał kołyskę z wierz-
bowego drewna.  
31 Zob. Czernicki S., Podania Kaszubskie, Kościerzyna 1931, s. 27-29. 
32 Zob. Gòłąbk E., Słowińsczé tekstë Friedricha Lorentza pòdóné w dzysczasny kaszëbiznie i pò pòlskù, 
Banino 2021, s. 75-76. Więcej wariantów tej bajki zostało wskazanych w: Krzyżanowski J., Polska bajka 
ludowa w układzie systematycznym, tom II (wątki 1000-8256), Wrocław-Warszawa-Kraków 1963, s. 222-223 
(T 8050. Zaklęta panna nie wybawiona).  
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wielkimi czynami33. Pojawiają się również w literaturze dziecięcej, często nawiązując 

równocześnie do „Żëcégò i przigód Remùsa”. Jest tak na przykład w książce Anny 

Gliszczyńskiej „Bëtk w mòdri krôjnie”, gdzie zamkową górę umiejscowiono w pobliżu 
Parchowa w powiecie bytowskim. Bohaterzy utworu, Ana i Bëtk, spotkali królewnę, 

która wspominała swoje spotkanie z Remusem przed laty i miała nadzieję, że kiedyś 

jeszcze go zobaczy. Mali wędrowcy postanowili jej pomóc w wybawieniu zamku, 

rozumiejąc, że mogą to zrobić wspólnie z mieszkańcami Kaszub, poświęcając się dla 
innych i nie bojąc się walczyć z Trudem, Strachem i Niewarto: 

– Królewiónkò! – rzekła narôz Ana. – Më jesmë za żôrotny na nã wòdã, ale 

mòżemë spróbòwac! Tec nie sami. Bëtkù, – zwrócëła sã do drëcha – òbczas 
naji rézë przez bëtowską zemiã sam jes sã doznôł, jak wiele je tu lëdzy, chtërny 

ni mają strachù i rozmieją robic wiôldżé rzeczë dlô jinëch. Jô mëszlã, że razã 

z nima to sã ùdô – më ùdostóniemë nazôd nen zómk! Chcemë wrócëc na 

naszégò swiata. Mómë wôżné zadanié do zrobieniô34. 

W bytowskim powiecie dzieje się także akcja fotokomiksu Jana Natrzecégò 

„Arbata”, w jakim pojawia się scena przeprowadzenia królewianki przez młodego 

chłopaka. Kiedy udało się już to zrobić, okazało się, że panna nie myślała o żadnych 
szczytnych celach, ale chciała uwolnić się od klątwy, by móc korzystać z rozrywek 

i dóbr konsumpcyjnych35.  

W poezji przykładem utworu nawiązującego do motywu zapadłego zamku jest 
wiersz Jana Trepczyka „Stark”, w którym pojawia się postać dziadka siedzącego przy 

piecu i opowiadającego wieczorem m.in. o zaklętej królewiance i trzech straszydłach. 

Wnuk odczuwa strach, słuchając tych historii, ale ostatecznie dochodzi do wniosku: Të 

zaklãtą królewiónkã i zómk wëbawië36! 
Jeśli chodzi o sztuki sceniczne dla dzieci, to motyw królewny i zapadłego zamku 

występuje w sztuce autorstwa Teresy Wejer „Jak Rémùs biôtkùje sã z trzema ùkôzkama”. 

Tytułowemu bohaterowi nie udało się przenieść panny przez rzekę – przeszkodził mu 
m.in. silny wiatr, ale dzięki codziennym zmaganiom z Trudem, Strachem i Niewarto 

nie przegrał swojego życia. W podsumowującej mowie Narratora padają m.in. takie 

słowa: Minãło ju bez mała sto lat, zómk Królewiónczi nie òstôł wëbawiony, leno… 
Rémùsowi trud nie szedł na darmò. Mòwa starków nie zadżinãła37.  

3. Śpiące wojsko czekające na sygnał 

Innym bajkowym motywem popularnym w kaszubskiej literaturze jest śpiące wojsko. 

Jego istotą jest wiara, że w jednym z kaszubskich wzgórz znajduje się król ze swoim 

wojskiem i czeka na sygnał od Kaszubów, że ma wymaszerować im na pomoc38. Leon 
Heyke zaznacza, że wojsko to z roku na rok się powiększa, a z coraz potężniejszego 

podziemnego obozu co jakiś czas wychodzi posłaniec i prosi o pożywienie i wodę dla 

 
33 Kuik-Kalinowska A., Literackie pierwowzory kaszubskich bajek. Wprowadzenie do problematyki, [w:] 

Bajki, legendy i podania kaszubskie – dawniej i dziś…, s. 77. 
34 Gliszczyńska A., Bycio herbu Kasztan w błękitnej krainie/Bëtk w mòdri krôjnie, Bytów 2021, s. 42. 
35 Natrzecy J., Arbata, Bëtowò 2012. 
36 Trepczyk J., Stark, [w:] tegoż, Wiérztë starka dlô dzôtk, Gduńsk 2018, s. 17. 
37 Wejer T., Jak Rémùs biôtkùje sã z trzema ùkôzkama, [w:] E. Pryczkowska, T. Wejer, D. Formela, W krôjnie 
Grifa, Téatrowé scenarniczi…, s. 155-164. 
38 Śpiące wojsko w Łysej Górze, „Lud”, t. XLIX, 1965, s. 239. 
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koni. Nocami trwają ćwiczenia przed wielką bitwą, jaka odbędzie się pod Gdańskiem. 

W tym strasznym boju zginie wielu ludzi, tak że zostanie ich tylko garstka. A znakiem 

do walki ma być odgłos ukrytego w ziemi dzwonu, o który zahaczy chłopski pług39. 
Wśród lokalizacji tego wojskowego obozu pojawiają się okolice Pucka, Łysa Góra, 

a najczęściej Garecznica obok Borzestowa w powiecie kartuskim. Aleksander 

Majkowski opisał tę bajkę tak: 

Otóż przy Borzestowie nad jeziorem Długiem wznoszą się potężne wzgórza, 
w których pod opieką św. Józefa i św. Barbary, patronki Pomorza, śpią wojska, 

czekając na chwilę, gdy im trzeba będzie wyjść na światło dzienne na wielką 

wojnę za ojczyznę i wiarę40. 

Autor „Żëcégò i przigód Remùsa” nawiązywał do tego motywu również w swoich 

dziełach literackich, m.in. w komedii „Strachë i zrãkawinë”41 oraz najbardziej bez-

pośrednio w wierszu: „Jazda ze szkołë”: 

One wiedzą, chdze pod górą 

O wojnę za wiarę, 

Wojska żdżą, jich strzegą swięty 

Józef i Barbara. 

 

One wiedzą, chdze pod górą 

Zwón gbur pługem trący, 

Ju pług dalij jisc nie będze, 

A kóń stanie drżący42. 

 Wówczas cały lud kaszubski wstanie do walki, stojąc u boku tych, którzy wojowali 

z książętami z dynastii Sobiesławiców. Na czele staną wspomniani święci Józef 
i Barbara, a wesprze ich symbol Kaszub – Gryf. Wiersz kończy się zachętą dla rolni-

ków, żeby jak najszybciej orali swoje pola, by jak najprędzej trafić na magiczny pług, 

jaki obudzi śpiące wojsko.  
Motyw armii umarłych wojów pojawia się też w „Żëcym i przigòdach Remùsa”. 

Owi żołnierze towarzyszą pielgrzymom idącym do Wejherowa przez mirachowskie lasy: 

Mòje òczë szłë dali: za lëdã płënãła chmùra, ale w ti chmùrze rozeznôł jem 
ricerzi na wësoczich kòniach z piórami na szołmach i z lasã kòpij nad nimi 

(…). A za nimi, jak daleko mòje òkò dozdrzało, bieżałë bladé sztôłtë ksążąt 

w królewsczich ruchnach, biskùpów, mnichów i ricerzi w pòrozbitich zbrojach, 

 
39 Czernicki S., Podania Kaszubskie, Kościerzyna 1931, s. 29-31. 
40 Majkowski A., Zdroje Raduni. Przewodnik po Szwajcaryi Kaszubskiej z mapą i 22 ilustracyami, Warszawa 
1913, s. 50. 
41 Jô z zemji, kęde wojska spją/Jaż klątwë vjek sę minje. A. Majkowski, Strachë i zrękovjinë. Frantówka 
w trzech aktach, Gdańsk 1976, s. 48. 
42 Majkowski A., Wiersze i frantówci, Gdynia 1957, s. 62. 
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a kù reszce szaré lëdztwò (…). A tak wiele nych céni bëło, że ten żëwi lud 

procëmkò nich sã wëdôwôł jak gôrsc lëdzy procëm wiôldżégò wòjska43. 

Leon Heyke nawiązał do bajki o rycerzach we wnętrzu góry w swoim poemacie 
„Dobrogòst i Miłosława”. Umiejscowił podziemny obóz w Puckiej Górze. Nie poja-

wiają się w jego utworze święci Barbara i Józef, ale – podobnie jak w wierszu 

Majkowskiego – występuje w tej historii Gryf. 

A nasz Grif nad mòrsczim brzegã 

Swój dobëtny krziknie biég 

Òd Parsantë jaż do Wisłë 

I pò Niecë mãtny brzég. 

 

Spiącé wòjskò sã przebùdzy 

Z wiekòwégò swégò snu, 

W pełnym sã wëleje szëkù 

Z pòszëmã wòlnégò tchù44. 

Spośród dramatopisarzy najczęściej sięgał do motywu śpiącego wojska Bernard 
Sychta. W „Gwiôzdce ze Gduńska”45 rycerz objeżdża domy, szukając pieniędzy na 

podkowy dla podziemnych rycerzy. Inny ze swoich utworów Sychta wprost zatytu-

łował „Spiącé wòjskò”46 i opisał przygotowania do bitwy zarówno wojów schowanych 
w różnych pomorskich wzgórzach, jak i żywych mieszkańców Kaszub.  

W dwudziestoleciu międzywojennym w piśmie „Klëka” pojawił się artykuł Leona 

Roppla poświęcony motywowi śpiącego wojska w kaszubskiej literaturze47. Oprócz 

omówienia utworów, w jakich występują rycerze czekający na znak do bitwy, autor 
dokonał również porównania kaszubskiego ujęcia tego tematu z podobnymi wątkami 

pojawiającymi się w literaturze polskiej (góralskiej), serbskiej, brytyjskiej i niemieckiej. 

Ostatecznie Roppel uznał, iż motyw śpiącego wojska jest wspólny dla ludów indo-
europejskich. 

W okresie powojennym w kaszubskiej literaturze dla dzieci wątek podziemnych 

rycerzy wykorzystywał Józef Ceynowa. W opowiadaniu „Las stôł sę dodomę”, 

którego akcja dzieje się podczas II wojny światowej, przypomniał dawne opowieści 
o wojach czekających na znak do bitwy, a mały chłopiec Jank, główny bohater utworu, 

porównuje partyzantów schowanych w podziemnych bunkrach do średniowiecznych 

rycerzy z dawnych legend opowiadanych mu przez starszych48.  

 
43 Majkowski A., Żëcé i przigòdë Remùsa, Gdańsk 2005, s. 199. 
44 Heyka L., Dobrogòst i Miłosława, Gdańsk 1999, s. 19. 
45 Sychta B., Gwiôzdka ze Gduńska. Dramat w 4 obrazach, Gdańsk 1988. 
46 Tegoż, Spiącé uejskue. Dramat kaszubski w czterech odsłonach, Wejherowo-Warszawa 1937. 
47 Roppel L., O motywie „Śpiącego wojska”, „Klëka” 1938, nr 19, s. 5 (cz. 1); „Klëka” 1938, nr 20, s. 5 (cz. 2); 
„Klëka” 1938, nr 21, s. 5 (cz. 3). 
48 Ceynowa J., Urënamle, Gdańsk 1982, s. 149. 
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Z kolei w książce „Skarb i moc” znajduje się opowiadanie „Co widzôł Czeszk 

w Mechowsczi Górze”. Tytułowy bohater trafiający do podziemnego królestwa nie 

spotyka co prawda kaszubskich wojów tylko krôsniãta, ale poznaje dzięki nim trudną 
i chwalebną historię swojego ludu, dowiaduje się m.in. o Świętopełku Wielkim oraz 

o opiece, jaką małe krasnale sprawują nad ludźmi49. Fragment o śpiących rycerzach 

znajduje się też w bajce „Cziwutka a jaskólëczczi-wierzgulëce”. Rycerze czekają w tym 

utworze na wezwanie do bitwy w mielbarskiej górze między Zatoką Pucką a Gnież-
dżewem50. W utworze „Òtemkła sã Lewina” śpiące wojsko przestało czuwać, gdy 

Pomorze połączyło się z Polską51. 

W XXI wieku do motywu rycerzy śpiących we wnętrzu góry sięgnął Dariusz 
Majkowski, który w swoim opowiadaniu zawarł opis przebudzenia Świętopełka i ka-

szubskiego wojska52. Akcja dzieje się w czasach współczesnych, a autor szuka odpo-

wiedzi na pytanie, jak zachowaliby się obecni działacze kaszubscy, gdyby rzeczy-
wiście „spiącé wòjskò” wyszło z Garecznicy. Okazuje się, że zarówno zwolennicy jak 

najściślejszych związków kaszubsko-polskich, jak i zwolennicy opcji narodowej nie są 

gotowi na przyjęcie żadnej pomocy, bo znakomicie odnajdują się w aktualnej rzeczy-

wistości i nowy silny gracz na scenie kaszubsko-pomorskiej może zagrozić ich wpły-
wom i interesom. Jak pisał w recenzji tego utworu Adam Hebel, opowiadanie Majkow-

skiego jest wiadrem zimnej wody wylanym na kaszubskich działaczy53. 

4. Spragniona kania – bohaterka obrzędów świętojańskich i kaszubskiej 

literatury 

Wśród licznych zwierzęcych bohaterów kaszubskich bajek szczególne miejsce 

zajmuje kania, która według ludowych opowieści wciąż jest spragniona: 

Gdy miły Bóg stworzył ptaki, zwołał je wszystkie razem i rozkazał im wyczyścić 
jeden staw, by miały czystą i dobrą wodę do picia. Tylko kania wzbraniała się 

pomagać przy robocie, by nie powalać piękne swe pierze i nogi. Za to ukarał 

ją sprawiedliwy Bóg, iż nie śmie odtąd pić wody, gdy ma pragnienie, z poto-
ków, strumieni i stawów. Gdy podczas posuchy wszystkie inne ptaki lecą pić 

wodę do potoków i stawów, spragniona kania krąży w powietrzu rozwodząc 

żale, gdyż i na drzewach i kamieniach wody nie znajduje54. 

Motyw spragnionej kani wołającej: Pic, pic pojawia się w obrzędzie ścinania kani, 
który rozgrywa się w czasie wiosennego przesilenia i polega na pochwyceniu ptaka 

(kania – z rodziny jastrzębiowatych), uosabiającego zło i złożeniu go w ofierze przez 

kilkoro ofiarników za wszelkie popełnione nieprawości w danej społeczności55. 
 

49 Ceynowa J., Skarb i moc. Bajki puckie, Gdańsk 1975, s. 5-12. 
50 Ceynowa J., Cziwutka a jaskólëczczi-wierzgulëce, [w:] tegoż, Skarb i moc, Gdańsk 1975, s. 44-51. 
51 Tegoż, Legendë z Kaszëb ë Pòmòrsczi/Legendy z Kaszub i Pomorza, Gdynia 2020, s. 37-40. 
52 Majkòwsczi D., Bùdzta spiącëch. Kaszëbsczé zwiercadło, „Stegna” 3/2008, s. 13-18. 
53 Hebel A., Wãbórk lodowati wòdë, „Pomerania” 2/2011, s. 43-44.  
54 Smólski G., Ze zbioru podań, opowieści i baśni kaszubskich, „Lud”, t. VIII, 1902, s. 281; podobną bajkę 
zanotowano po kaszubsku w: Sychta B., Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, tom II, H-L, 
Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, s. 129-130, a w wersji dwujęzycznej w: Òpòwiédz mie bôjkã/Opowiedz 
mi bajkę, wybór tekstów Paždjerski D-V., Gdańsk 2010, s. 12-13. 
55 Kalinowski D., Ścinanie kani, [w:] Gniazdo gryfa. Słownik kaszubskich symboli, pamięci i tradycji kultury, 
Obracht-Prondzyński C. (red.), Gdańsk 2020, s. 543. Na temat tego obrzędu zob. Kalinowski D., Teatr 
kaszubski. Fenomen, formy, środowisko/Kaszëbsczi teater. Zjawiszcze, fòrmë, òkrãżé, Gdańsk 2021, s. 20-41; 
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W literaturze kaszubskiej ten obrzęd pojawia się m.in. w książce Aleksandra Majkow-

skiego „Żëcé i przigòdë Remùsa”. To właśnie w czasie jego trwania dochodzi do 

najważniejszego starcia Remusa i Czernika/Smãtka. Magiczna noc wigilii św. Jana 
i potęga dawnego obrzędu mogła doprowadzić do wskrzeszenia kaszubskiej mocy, ale 

ostatecznie Remus to starcie przegrywa56. Co ważne, Majkowski przytacza tu motyw 

znany z przytoczonej powyżej bajki – kani proszącej o picie. 

Spośród kaszubskich twórców temat ścinania kani podejmowali także: Jan Kar-
nowski57, Maria Bistroń58 czy Jan Piepka59. W XXI wieku do obrzędu nawiązywał 

w swoim dramacie „Sobótka”60 Adam Hebel. Spośród polskojęzycznych utworów 

najbardziej rozbudowane i najbardziej dopracowane artystycznie61 jest widowisko 
Jana Rompskiego62.  

W literaturze dla dzieci kania jako ptak kojarzony z brakiem wody pojawia się 

w utworze Alojzego Nagla „Kania i wanoga”63. Jest to bajka o czarownicy, która podczas 
bardzo ciepłych dni zamieniała się w kanię. Tam, gdzie przeleciała, natychmiast wysy-

chały wszystkie studnie. Ludzi mieszkających w pobliżu wiedźmy uratował pewien 

wędrowny czarodziej umiejący zdejmować uroki: 

(…) ten wanoga òplótł so ze słomë òbleczenié, bótë, larwã i mùcã, bò słoma 
chróni przed czarama. Czej słuńce zaszło, òn wzął dwa zwónczi i szedł tam, 

chdze cota mieszka, i zwónkama wcyg zwònił i zwònił. Czej gò prawô rãka 

bòla, tej òn jął lewą zwònic, a czej gò lewô rãka bòla, tej òn znôwù zwònił 
prawą. Kòl pòrénkù nigle weszło słuńce, wanoga ùzdrzôł, jak z chëczë przez 

kòmin wëleca kania. To bëła cota w pòstacëji ptôcha64. 

 
Treder J., Zwyczaj i widowisko „Ścinania kani” w etnologii i literaturze, Wejherowo 2012; Samp J., 

Misterium ptaka ofiarnego, „Pomerania” 2/1976, s. 34-44; Schmandt P., Sobótka, ścinanie kani, ogień i czary 
na Kaszubach, Gdynia 2014; Malicki L., Rok obrzędowy na Kaszubach, Gdańsk 1986, s. 48-52. 
56 Więcej na ten temat w: Linkner T., Sobótkowe „ścinanie kani”, [w]: tegoż, Z literatury młodokaszubów, 
s. 241-250; Kuik-Kalinowska A., Arcypowieść literatury kaszubskiej: „Żëcé i przigòdë Remùsa” Aleksandra 
Majkowskiego, [w:] Majkowski A., Żëcé i przigodë Remusa. Zvjercadło kaszubskji, opr. i przypisy Treder J., 
Gdańsk 2010, s. 51-96. 
57 Karnowski J., Scynanié kani. Widowiskò kaszëbsczé, [w:] tegoż, Dramaty, opr. i przypisy Cybulski M., 
Gdańsk 2011, s. 435-448. Zob. także Kalinowski D., Obraz-idea-tożsamość. O dramaturgii Jana Karnow-
skiego, [w:] tamże, s. 71-142 (zwłaszcza podrozdział: Pytanie o współczesną tożsamość – „Scynanié kani”, 

s. 107-112). 
58 Bistroń M., Widowisko „Ścinanie kani”, „Pomerania” 2/1976, s. 45-46. 
59 Staszków Jan (Jan Piepka), Scynanié kani, [w:] J. Treder, Zwyczaj i widowisko „Ścinania kani” w etnologii 
i literaturze…, s. 57-63. 
60 Hébel A., Sobótka, „Stegna” 2/2018, s. 25-34. 
61 Kalinowski D., Teatr kaszubski. Fenomen, formy, środowisko…, s. 30; zob. również tegoż, „Ścinanié 
Kanië” Jana Rompskiego. Dawna i współczesna moc rytuału, „Acta Cassubiana” 2010, t. XII, s. 33-47. 
62 Rompski J., Ścinanie kani. Widowisko regionalne, [w:] Treder J., Zwyczaj i widowisko „Ścinania kani” 

w etnologii i literaturze…, s. 77-117 (na podstawie rękopisu i maszynopisu znajdujących się w zbiorach 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie). Po polsku fragmenty ścinania kani 
pojawiają się również w: Rydzewska N., Rybacy bez sieci, Gdynia 1958; Fenikowski F., Czerwona ręka, 
Gdańsk 1974; Fac B., Ścinanie kani, Warszawa 1970, Zaborski S. [Cegłowski W.], Czego żąda czerwona 
piwonia?, Gdynia 1982. 
63 Nagel A., Kania i wanoga, [w:] tegoż, Bajki i bajeczki/Bôjczi i bôjeczczi, Gdynia 2011, s. 122. 
64 Tamże.  
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Całonocne dzwonienie i słomiana ochrona przed czarami pozwoliły przywrócić 

sprawność studniom i uwolnić od uroków tych, którzy zostali wcześniej zaklęci przez 

czarownicę.  
Obrzęd ścinania kani pojawia się też w sztuce dla dzieci autorstwa Teresy Wejer65. 

Wyklęty ptak jest oskarżany przez społeczność (z Kartuz lub okolic) o wiele szkód, np. 

o brak pieniędzy na dokończenie budowy drogi z okazji Euro 2012, dziury w jezdni, 

śmieci w lasach, nierówności społeczne, lenistwo uczniów, kradzieże samochodów. 
Brakuje tu jednak wątku znanego z bajek, czyli odniesień do wody i pragnienia66.  

5. Mityczne olbrzymy i karły 

Spośród innych motywów bajkowych wykorzystywanych przez twórców literatury 

dla najmłodszych najczęściej występują nawiązania do postaci z kaszubskiej mitologii 
i demonologii. Stolemy67, czyli legendarne olbrzymy, które miały wpływ m.in. na ukształ-

towanie pomorskiego krajobrazu, walczyły ze smokami, pomagały lub szkodziły 

ludziom, są stałym elementem wielu tekstów zapisanych przez badaczy68. Autorzy ka-
szubskiej literatury dla dzieci, zwłaszcza prozy, często do tych bajek sięgają. Jerzy 

Samp wykorzystał motyw sporu między stolemem a stolemką, o to, kto będzie komu 

posłuszny. Mężczyzna, aby wygrać, musiał przenieść połowę lasu, a następnie przesypać 

piasek z wydm na polanę. Druga próba okazała się zbyt trudna i mężczyzna ostatecznie 
przegrał. W wersji zapisanej przez Floriana Ceynowę stolem okazał się złym duchem 

i musiał odejść, a Samp dodał szczęśliwe zakończenie – doszło do kolejnej próby, 

w której znowu zwyciężyła kobieta, rzucając kamieniem dalej od stolema: Òd tegò czasu 
mùszôł ten stolem swòji białce pòdlegac i jã słëchac, spełniac wszëtczé ji żëczbë69. 

W ten sposób Samp połączył w jednym tekście dwa motywy z bajek kaszubskich – 

zakład o to, kto będzie rządził w „stolemowym domu”, oraz rzucanie głazami w celu 

udowodnienia swojej siły70. 

 
65 Wejer T., Scynanié kani, [w:] Pryczkowska E., Wejer T., Formela D., W krôjnie Grifa, Téatrowé 
scenarniczi…, s. 229-235. 
66 Kania pojawia się również epizodycznie w dramacie: Baska-Borzyszkowska F., Sobòtka w Krëbanowie (na 
spòdlim dokazów Jana Kôrnowsczégò), [w:] tejże, Ùsôdzczi na wdôr…, Gduńsk 2013, s. 82-104. 
67 O stolemach, zwłaszcza o pochodzeniu nazwy, zob. Labuda G., Mitologia i demonologia w słownictwie, 
w bajkach, baśniach i legendach kaszubskich, [w:] Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej…, s. 5-63.  
68 Zob. m.in. Wò stolémach, „Skôrb Kaszébsko-słovjnskjè mòvé”, Świecie 1868, nr 8, s. 123-124; 127-128; 

Woe stolémax, [w:] Ramułt S., Słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego…, s. 505-506; Stolem 
i stolymka, [w:] Czernicki S., Podania Kaszubskie, Kościerzyna 1931, s. 7-9; Stolem a człowiek, [w:] tamże, 
s. 9-10; Stolem a białka, [w:] tamże, s. 10-11; O stołymach (wielkoludach), [w:] Hilferding A., Resztki 
Słowian na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego, Gdańsk 1989, s. 117-118; Bajka o stołymach 
(wielkoludach), [w:] tamże, s. 151-152; Lorentz F., Teksty pomorskie (kaszubskie), zeszyt 3. z mapą, Kraków 
1924, s. 626, 709-710; Jak olbrzymi zbudowali kościół w Pucku, „Lud. Organ Polskiego Towarzystwa 
Ludoznawczego”, tom XLIX, Wrocław 1965, s. 241; Stolman, tamże, s. 255; Zabawka małego stolima, 
tamże, s. 255-256; Stolimka nad Jeziorem Wdzydzkim, tamże, s. 25; Dwùch stolëmów ze Smôłdzëna 

i Wiérzchòcena, [w:] Gòłąbk E., Słowińsczé tekstë Friedricha Lorentza pòdóné w dzysczasny kaszëbiznie i pò 
pòlskù…, s. 35; Hans i Stolëm, [w:] tamże, s. 58.  
69 Samp J., Zaklęta stegna/Zaklãtô stegna, Gdańsk 2017. W tym wydaniu pisownia kaszubska została dosto-
sowana do obowiązujących obecnie zasad. Pierwsze wydanie nosiło tytuł „Zaklęta Stegna. Bajki kaszubskie” 
i ukazało się w 1985 roku w Gdańsku nakładem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. 
70 Por. Wò stolémach, „Skôrb Kaszébsko-słovjnskjè mòvé”, Świecie 1868, nr 8, s. 123-124; Ramułt S., 
Słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego…, s. 505. 
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Wątek rzucania kamieniami przez olbrzymów wykorzystał również Józef Ceynowa. 

Stolem mieszkający w pobliżu wsi Ostrowo pomógł ludziom umocnić brzegi, aby 

morze nie zalewało ich domów. Głazy wylatujące z rąk „wiôlgòsza” posłużyły również 
do budowania drogi z Gnieżdżewa do Pucka71. Jest to twórcze rozwinięcie motywów 

bajkowych dotyczących wpływu stolemów na kaszubski krajobraz i niektóre budowle72.  

Podobny wątek znajdziemy w baśniach Franciszka Sędzickiego. Opisuje on przygody 

stolema Tułacza, który swoją wizytą w Gdańsku wpłynął na obecny kształt niektórych 
budynków. Kiedy chciał wejść do miasta, okazało się, że konieczne jest rozebranie 

Oliwskiej Bramy: nie mógł przez nią przeleźć i trzeba ją było rozebrać. I dlatego jej 

teraz nie ma73. Tułacz potraktował wieżę Mariacką jako swoje krzesło, a ponieważ 
obiecał, że wkrótce wróci, gdańszczanie do dzisiaj nie zmieniali jej kształtu, aby 

stolem miał na czym siedzieć. Podobną historię opisał również Stan Bogdan [Stanisław 

Bogdanowicz]: 

Wszëtcë zrozmielë, że do gardu przëwãdrowôł òstatny stolem. Czej ùzdrzôł òn 

wieżã Mariacką, zasmiôł sã gromno i redosno wëkrzikł: 

– Zdrzëta le zdrzëta, jaczi to spòsobny stołuszk zbùdowałë mie te krôśniãta. 

Nawetka kąsynuszk za wësoczi. Mógłbë téż bëc përzinkã szerszi, ale jakòs 

dómë sobie radã74. 

Twórcą utworów dla dzieci, który chętnie wykorzystuje opowieści o stolemach, jest 

Roman Drzeżdżon. Pojawia się u niego m.in. wątek stolema jako przewodnika, który 
pokazuje Kaszubom inne kraje, aby udowodnić, że nigdzie nie jest tak pięknie jak 

w ich ojczyźnie75. Przed nim podobny motyw pojawił się w jednej z bajek Alojzego 

Nagla76.  

Ważną rolę odgrywają stolemy w książce Drzeżdżona „Mariolka i ji przigòdë”. 
Wśród bajkowych motywów związanych z tymi wielkoludami jest opowieść o ich walce 

ze smokami, która ostatecznie przyczyniła się do upadku zarówno „wiôlgòszów”, jak 

i ognistych potworów. Czytelnicy dowiadują się o tym, że dawno temu (wiele, wiele, 
wiele a jesz rôz wiele lat) światem rządziły smoki. Ich władzę przerwało przybycie 

olbrzymów z północy. Z błahego powodu – kozy należącej do króla stolemów, którą 

przypadkowo połknął jeden ze smoków – zaczęła się straszna wojna, jaka wyczerpała 
obie strony: Bëlë tak baro zmarachòwóny a wëniszczony, że czedë na swiece pòjawilë 

sã twòji przódkòwie – lëdze, tedë zajãlë òni całą zemiã77. 

Prawdziwymi zwycięzcami tej wojny zostali więc ludzie, którzy zdołali pokonać 

osłabione smoki i stolemy, a niedobitki tych ostatnich musiały wrócić do swojej pier-
wotnej ojczyzny na północy. Tytułowa bohaterka książki odwiedziła ich krainę i poznała 

 
71 Ceynowa J., Jak stolëm kamieniami morze usadzył, [w:] tegoż, Skarb i moc, s. 52-57. 
72 Zob. Jak olbrzymi zbudowali kościół w Pucku… Sam Józef Ceynowa w jednym ze swoich utworów 
przypisał stolemowi zmianę krajobrazu w Karwi i okolicznych Karwieńskich Błotach, ale olbrzym dokonał 
tego bez pomocy kamieni. Zob. Ceynowa J., Stolem z Karwieńskich Błot i rybacy, [w:] tegoż, Legendë 

z Kaszëb ë Pòmòrsczi…, s. 32-34. 
73 Sędzicki F., Stolim Tułacz w Gdańsku, [w:] tegoż, Baśnie kaszubskie, Warszawa 1957, s. 147-149. 
74 Bogdan S., Pòwiôstczi gduńsczé, skaszëbił Z. Jankòwsczi, Pelplin 2002, s. 30. 
75 Drzéżdżónk R., Wanodżi stolema Dréptë, [w:] Kòmpùtrowé krôsniã. Pòwiôstczi i wiérztczi dlô dzôtków, 
Gdiniô 2010, s. 26-29. 
76 Nagel A., Nôlepi doma, [w:] tegoż, Bajki i bajeczki/Bôjczi i bôjeczczi, Gdynia 2011, s. 78-80. 
77 Drzéżdżón R., Mariolka i ji przigòdë, Gduńsk 2017, s. 44. 
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m.in. sympatycznego olbrzyma o imieniu Alolilu78 oraz jego przyjaciół. Stolemy, płacząc, 

wspominały utracone Kaszuby, które kojarzyły im się z pięknymi krajobrazami 

i ciepłym klimatem. 
Roman Drzeżdżon wykorzystuje w swojej książce m.in. bajkowy motyw o wojnie 

„wiôlgòszów” ze smokami, dzięki której ludzie zapanowali nad światem. Wspomina 

o tym ks. Sychta w swoim „Słowniku gwar kaszubskich na tle kultury ludowej”79. Bajkę 

o zabiciu smoka przez stolema zanotował również w Wierzchucinie Stefan Ramułt80. 
W ludowych opowieściach pojawiają się też inne przyczyny wyginięcia stolemów, 

podkreślające przewagę intelektualną ludzi nad olbrzymami. W tych bajkach człowiek 

doprowadza swoim sprytem do kłótni między stolemami, która stopniowo przeradza 
się w wojnę. W niektórych wersjach tej bajki przetrwał tylko jeden olbrzym, jaki 

zginął oszukany przez krawca, który podstępem zamknął go w dębowej trumnie81. 

Pojawia się też motyw stolemów wymierających na skutek biblijnego potopu82. 
Scenę walki pomiędzy stolemem a smokiem zawarł w bajce „Cziwutka a jaskó-

lëczczi-wierzgulëce” Józef Ceynowa. Olbrzym o imieniu Dębôl pokonał smoka z groty 

mechowskiej, rzucając w niego wielkimi kamieniami i uderzając maczugą. Śmierć 

ognistej bestii przywróciła porządek w przyrodzie, a stolem zyskał sobie dozgonną 
wdzięczność wśród ptaków, które są głównymi bohaterami tego utworu83. 

W poezji do bajkowych motywów związanych ze stolemami nawiązuje „Balada 

ò stolemie”. Pojawia się tu wątek rzucania głazami przez tytułowego olbrzyma, 
kształtowania przez niego kaszubskiego krajobrazu oraz walka ze smokiem: 

Stolem zaszedł gò òd tëłu 

W kòżdą pajã wzął pò szëji 

Tak zarzesził smòka, że stwór 

Sã ùdësził do niedzelë84… 

W nagrodę za zabicie smoka stolem dostaje za żonę piękną kobietę, a utwór kończy 

się stwierdzeniem, że właśnie z ich związku powstali Kaszubi. 

 
78 Tę historię wykorzystał w swojej książce fantasy Dariusz Majkowski, który dowódcę stolemów również 
nazwał Alolilu, a na bazie tego imienia stworzył próbki języka, jakim posługują się olbrzymy w jego książce. 
Zob. Majkòwsczi D., Pòd òkã Jastrë, Gduńsk 2020. 
79 Sychta B., Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, tom V, S-T…, s. 166. Sychta dodaje również, 
że na Kaszubach zapamiętano szczególnie trzy smoki, jakie najbardziej dały się ludziom we znaki. Jeden 
z nich mieszkał na środkowych Kaszubach, niedaleko Chmielna, na południu Kaszub grasował smok w okoli-
cach Skoszewa, a na północy pod Odargowem. Tamże, s. 98-99. 
80 Ramułt S., Słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego…, s. 505. 
81 Zob. Czernicki S., Podania Kaszubskie…, s. 13-15; Wò Stolémach, „Skôrb Kaszébsko-słovjnskjè mòvé”, 
Świecie 1868, nr 8, s. 127-128; O tym samym, [w:] Hilferding A., Resztki Słowian na południowym wybrzeżu 
Morza Bałtyckiego, Gdańsk 1989, s. 132-133. Do tych bajek nawiązuje J. Samp, Òstatnô bitwa stolemów, 

[w:] tegoż, Zaklęta stegna/Zaklãtô stegna…, s. 121-123. 
82 Opowiadania o stołymach, czyli wielkoludach, [w:] A. Hilferding, Resztki Słowian…, s. 145. W stolemkę 
zmienia się również Ana – bohaterka opowiadania Tatiany Slowi, ale brak w nim nawiązań do ludowych 
bajek (poza dużym wzrostem stolemów). Zob. Slowi T., Dzecë a jinszé magiczné stwòrë, [w:] Dzysdniowé 
kaszëbczé dokôzë. Witôj przigòdo!, Wejrowò 2017, s. 7-25. 
83 Ceynowa J., Cziwutka a jaskólëczczi-wierzgulëce, [w:] tegoż, Skarb i moc, Gdańsk 1975, s. 44-51. 
84 Fópka T., Balada ò stolemie, [w:] tegoż, W jãzëk zgëldzony. Lëteracczé etiudë, Gdiniô 2010, s. 10-13. 
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Przykładem utworu scenicznego dla dzieci, w jakim występują stolemy, jest „Dôwno 

temù na Kaszëbach”85. Dorota Formela nawiązuje w niej do bajek o wyginięciu 

olbrzymów. W sztuce doprowadza do tego złośliwe krôsniã, które skłóciło stolemy 
i nakłoniło je do bratobójczej walki.  

Bardzo popularne w kaszubskiej literaturze dla dzieci są również krôsniãta, zwane 

czasami ùndererczkama albo drobnyma. Są to małe istoty podobne z wyglądu do ludzi, 

wysokości mniej więcej stopy, mężczyźni i kobiety, których tryb życia jest identyczny 
z ludzkim: obchodzą oni wesela i chrzciny, mają nazwiska i są śmiertelni86. Potrafią być 

bardzo pomocne dla dobrych ludzi, co czyni je podobnymi do krasnoludków, ale mają 

również cechy, jakie odróżniają je od małych postaci znanych w innych częściach 
Polski87. Krôsniãta znane z bajek kaszubskich są bardzo mściwe. Wypłoszone ze 

swoich siedzib zmieniają życie winowajcy w piekło, a jedynym ratunkiem jest uszycie 

im czerwonych ubranek i położenie ich w miejscu, gdzie ludzie próbowali je pod-
patrzyć88. Florian Ceynowa zapisał, że jeśli kto dobrze czyni drobnym, to one dziesię-

ciokrotnie mu odpłacą, a temu, kto jest dla nich niedobry, one czynią gorzej niźli zły 

duch89. Szczególnie niebezpieczne są krôsniãta dla nieochrzonych dzieci90. Zamieniają 

je czasami na swoje potomstwo, a ludzkie niemowlęta zostają książętami, królami lub 
królowymi drobnych. Chroni przed tym szkaplerz lub różaniec na szyi. A jeśli już 

dojdzie to zamiany, to matka musi pobić krôsniã w kołysce aż do krwi i wyrzucić. 

Następnego dnia otrzyma z powrotem swoje dziecko, ale pobite jeszcze bardziej niż 
krôsniã91. Stefan Ramułt zanotował relację Doroty Ruckiej z Wierzchucina, która 

opowiedziała, że jej ciocia w ostatniej chwili uratowała swoje nieochrzczone dziecko 

przed porwaniem, bo odpędziła krôsniã święconą wodą i zielem92. W niektórych ludo-

wych bajkach drobne mściły się na niemowlakach za szkody wyrządzone im przez 
dorosłych. Przykładowo w Kartuzach została zapisana opowieść o krôsniãcu, które 

w odwecie za to, że kobieta dała mu do jedzenia kawałki starego ugotowanego buta, 

pobiło jej dziecko leżące w kołysce, że aż czôrné bëło93. 
Motyw zamiany dzieci poruszył m.in. Jerzy Samp w „Zaklãti stegnie”94. Jest to 

jednak wersja znacznie łagodniejsza niż ta opowiadana w bajkach. Krôsniãta zabierają 

 
85 Fòrmela D., Dôwno temù na Kaszëbach, [w:] Pryczkowska E., Wejer T., Formela D., W krôjnie Grifa…, 
s. 117-124. 
86 Lorentz F., Zarys etnografji kaszubskiej, [w:] Lorentz F., Fischer A., Lehr-Spławiński T., Kaszubi. Kultura 
ludowa i język, Toruń 1934, s. 1-139. O krôsniãtach zob. również: Samp J., Z woli morza. Batyckie mitopeje, 
Gdańsk 1987, s. 43-48; Sychta B., Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. II, H-L…, s. 236-238, 

Kalinowski D., Bestiariusz pomorski, Gdynia 2018, s. 20. 
87 Zob. Wróblewska V., Między swojskością a obcością, czyli ludowa bajka kaszubska XIX i początku XX 
wieku, [w:] Bajki, legendy i podania kaszubskie – dawniej i dziś…, s. 63. 
88 Lorentz F., Zarys etnografji kaszubskiej…, s. 103. 
89 Wò krôsnjętach, „Skôrb Kaszébsko-słovjnskjè mòvé”, Świecie 1868, nr 8, s. 141-143. W org.: Chto jima 
dobrze robj tę, dze woné są, to wòné jesz dzesinc razi lepj robją; ale chto jima zle robj, temu wòné gòrzi 
czénją, jak kjéjbé złi duch nad tim gòspòdarstvę mòc mjȇł. 
90 Wg niektórych przekazów krôsniãta szczególnie sobie upodobały jasnowłose dzieci: Czejbë òne mògłë, to 

bë je wszëtczé zabiérałë do se. Gòłąbk E., Słowińsczé tekstë Friedricha Lorentza…, s. 269. 
91 Sychta B., Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. II, H-L…, s. 236-238; Lorentz F., Zarys 
etnografii kaszubskiej…, s. 103-104; Gòłąbk E., Słowińsczé tekstë Friedricha Lorentza…, s. 40-41. 
92 Ramułt S., Słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego…, s. 506. 
93 Krasnoludek – złodziej, „Lud. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego”, tom XLIX, Wrocław 
1965, s. 259.  
94 Samp J., Krôsniãta a rëbôcë, [w:] tegoż, Zaklęta stegna/Zaklãtô stegna…, s. 125-127. 
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tu niemowlęta nie ze złości, ale dlatego, że baro lubiłë malińczé w kòlibce dzecë” 

i traktowały to jako „psotę”. W tekście Sampa matki od razu dostrzegły, że ich potom-

stwo zostało podmienione, a do uwolnienia dzieci wystarczał płacz, trzôsk, a nôwiãcy 
szkalowanié. 

Mściwość drobnych ukazuje inna bajka Jerzego Sampa „Zemsta krôsniãtów”. Jej 

bohater, chłopiec o imieniu Wòjk, zabił dla zabawy ropuchę. Okazało się, że było to 

krôsniã, a jego zabójca został odebrany rodzinie i zmuszony do służby dla małych istot95. 
Inny dziecięcy bohater bajek Sampa – Michałek został potraktowany przez krôsniãta 

znacznie lepiej. Kiedy na leśnej dróżce zgubił pieniądze, otrzymał od przedstawiciela 

drobnych szyszki, jakie zmieniły się w złoto96. 
Alojzy Nagel opisywał krôsniãta przede wszystkim jako postaci, które odwdzię-

czają się ludziom za pomoc, zwłaszcza za pozostawiane im wieczorem na stole 

jedzenie. Ich dobroci doświadczyła m.in. uboga wdowa, która pomimo swojej biedy 
każdego dnia zostawiała dla małych gości troszeczkę jedzenia na stole (përznã chlébka 

na talérzëkù i mléczka w szôlc”). Gdy ciężko zachorowała, krôsniãta zajmowały się nią, 

sprzątały, gotowały i opiekowały się wdową aż do jej śmierci. A kiedy kobieta umarła, 

zaniosły jej trumnę na cmentarz97. Drobny w bajkach Nagla potrafią również pomagać 
bezinteresownie, zwłaszcza ludziom skrzywdzonym i biednym98. Podobnie opisują je 

niektóre teksty ludowe, gdzie krôsniãta m.in. budują domy99 i ofiarowują pieniądze100.  

O wdzięczności krôsniãtów za pomoc i o zapłacie za nią przedmiotami, które 
zmieniały się potem w grudki złota, pisał Jan Rompski101. Ludziom, którzy o nich dbali, 

pomagały też w inny sposób – np. krawcowi, który spalił przez nieostrożność kosz-

towny materiał, uszyły nowe sukno102.  

Józef Ceynowa poświęcił krôsniãtóm opowiadanie „Co widzôł Czeszk w Me-
chowsczi Górze”. Tytułowy bohater trafia do podziemnego królestwa małych istot, 

które zajmują się m. in. zapisywaniem kaszubskich dziejów103.  

Motyw notowania historii przez krôsniãta podjął również Roman Drzeżdżon 
w „Mariolce i ji przigòdach”. Protagonistka tej książki po przeniesieniu się do krainy 

„malińczich ludków” dowiaduje się, że w kominie zapisują one ważne myśli i słowa, 

a dzieje świata zostały przez nich opracowane w ponad sześciu milionach ksiąg104. 
Drzeżdżon nawiązuje także do bajek, w których krôsniãta odwdzięczają się ludziom za 

pomoc: 

 
95 Samp J., Zemsta krôsniãtów, [w:] tamże, s. 135-139. Tem sam motyw zob. także: Rompski J., Zemsta 
krôsnjętov, „Chëcz”. Dodôwk „Zrzeszë Kaszëbskji” dlô kaszëbskji rodzënë, nr 29/1946, s. 4. 
96 Samp J., Sziszkòwé złoto, [w:] tegoż, Zaklęta stegna/Zaklãtô stegna…, s. 133. 
97 Nagel A., Starëszka i krôsniãta, [w:] tegoż, Bôjczi i bôjeczczi…, s. 14-16. 
98 Tegoż, Dzéwczã i krôsniã, [w:] tamże, s. 28-32. 
99 Jak krasnoludki pomagały przy budowie domu, „Lud. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego”, 
tom XLIX, Wrocław 1965, s. 257. 
100 Bajka o drobnych lub dremnych, czyli karzełkach, [w:] Hilferding A., Resztki Słowian…, s. 118-120. 
101 Rompski J., Vdzęczni krôsnjęta, „Chëcz”. Dodôwk „Zrzeszë Kaszëbskji” dlô kaszëbskji rodzënë, 
nr 30/1946, s. 3. 
102 Tegoż, Bajkji kaszebskji. Jak krosnjęta vëpomogle krôcovji, „Chëcz”. Dodôwk „Zrzeszë Kaszëbskji” dlô 
kaszëbskji rodzënë, nr 10/1946, s. 4. 
103 Ceynowa J., Skarb i moc. Bajki puckie, Gdańsk 1975, s. 5-12. 
104 Drzéżdżón R., Mariolka i ji przigòdë…, s. 15-16. 
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Najim prastarkóm pòmôgałë w chëczi, na pòdwòrzim, w chléwie a w stóni. 

Krëjamkò sprzątałë jizbë, czëszczëłë grôpë a statczi, dozérałë zwierzãta, 

warzëłë jestkù a pilowałë môłé dzecë105. 

W poezji dla dzieci te małe istoty pojawiają się rzadziej nż w prozie. Jan Trepczyk 

napisał wiersz „Krôsniãta”, gdzie przedstawił je jako miłe stworzenia, które dbają 

o rośliny i zwierzątka, a wieczorami opowiadają dzieciom ciekawe historie106. Inaczej 

opisuje krôsniãta Tomasz Fopke, który zwraca uwagę przede wszystkim na ich liczne 
psoty, ale na zakończenie podkreśla motyw znany z ludowych bajek – jeśli zostawi się 

im trochę jedzenia, to, zamiast szkodzić, zaczną pomagać107. 

Jeśli chodzi o utwory sceniczne, to krôsniãta odgrywają ważną rolę w dramacie 
Jaromiry Labuddy „Klucz”, gdzie pomagają dzieciom zagubionym w lesie odnaleźć 

klucz do ich domu i do kaszubszczyzny108. Z kolei w „Dôwno temù na Kaszëbach” 

autorstwa Doroty Formeli109 krôsniã jest złośliwym stworzeniem, które rzuca złe czary. 

6. Podsumowanie 

Podsumowując, należy zaznaczyć, że ludowe bajki kaszubskie są bezpośrednią 

inspiracją dla wielu literatów. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Aleksander 

Majkowski i jego powieść „Żëcé i przigòdë Remùsa”, której obszerne fragmenty są 

przeznaczone również dla dziecięcego czytelnika i wykorzystywane podczas nauki 
języka kaszubskiego w szkole. Pisarz sięgnął do kilku bajkowych motywów, jakie 

twórczo rozwinął i za sprawą popularności swego dzieła rozpowszechnił. Takie wątki, 

jak królewna uwięziona przez smoka, chłopak przenoszący pannę przez wodę czy 
zaklęty zamek, który zapada się pod ziemię, zostały przez Majkowskiego wplecione do 

historii Remusa walczącego ze swoimi ograniczeniami i okolicznościami zewnętrz-

nymi, jakie stoją na przeszkodzie w ratowaniu kaszubskiego ludu i jego mowy. W po-

wieści pojawia się także motyw śpiącego wojska, czekającego we wnętrzu wzgórza na 
wezwanie do walki o ojczyznę. Ten uniwersalny wątek, występujący w ludowych opo-

wieściach różnych narodów, na Kaszubach wykorzystują zarówno literaci tworzący dla 

dorosłego, jak i młodego czytelnika. Wśród tych ostatnich wyróżnia się Józef Ceynowa, 
który nie tylko sięga do ludowego motywu, ale porównuje rycerzy śpiących pod ziemią 

z ukrytymi w bunkrach partyzantami z czasu II wojny światowej.  

Spośród wątków zawartych w bajkach zwierzęcych szczególne miejsce zajmuje 
motyw spragnionej kani. Ów ptak trafił nie tylko do literatury, ale również do obrzę-

dów związanych z sobótką, a jego dekapitacja ma oczyszczającą moc dla społeczności.  

Zgodnie z założeniem bajki świat rzeczywisty i fantastyczny są ze sobą w kaszub-

skich ludowych opowieściach mocno powiązane i obok postaci rzeczywistych występują 
postacie reprezentujące świat irracjonalny – krośnię, diabeł, śmierć i czarownica110. 

 
105 Drzéżdżón R., Kòmpùtrowé krôsniã, [w:] tegoż, Kòmpùtrowé krôsniã…, s. 12-15. 
106 Trepczik J., Wiérztë starka dlô dzôtk…, s. 18-19. 
107 Fopke T., Krôsniãta nipòcãta, [w:] tegoż, Czë mùcha mô jãzëk, s. 38. Wiersz o krôsniãtach napisał też 
J. Rompski, Małi krôsnję…, „Chëcz”. Dodôwk „Zrzeszë Kaszëbskji” dlô kaszëbskji rodzënë, nr 4/1946, s. 4. 
108 Labùdda J., Klucz, [w:] Domôcô bina. Dzewiãc dramów do jigrë, wëbiór Lipuski J. [Janke S.], Wejrowò-
Gduńsk 2006. 
109 Formela D., Dôwno temù na Kaszëbach, [w:] W krôjnie Grifa..., s. 117-124. 
110 Cherek J., Fantastyka i rzeczywistość w bajce kaszubskiej, [w:] Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej 
pt. „Świat bajek, baśni i legend kaszubskich”, s. 64-95. 
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Autorzy publikacji dla dzieci często wplatają tych fantastycznych bohaterów do swoich 

utworów. Dotyczy to m.in. olbrzymich stolemów czy małych krôsniãt. 

Bajki ludowe bywają wykorzystywane przez twórców wprost, ale najczęściej zostają 
poddane różnym transformacjom w celu dostosowania do wieku i możliwości per-

cepcji czytelników111. Znacząco ubogacają one i inspirują kaszubską literaturę, a w spo-

sób szczególny mają wpływ na autorów tworzących dla dzieci, którzy – podobnie jak 

serbski slawista i propagator kaszubskiej kultury Dušan Vladislav Pažderski – 
dostrzegają, że bôjczi na Kaszëbach są prozatorsczim ùtwórstwã nôwëższi jakòscë112.  
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Motywy z bajek kaszubskich w kaszubskojęzycznej literaturze dla dzieci 

Streszczenie 
Wiele motywów pojawiających się w ludowych bajkach kaszubskich wykorzystują w swojej twórczości 
kaszubskojęzyczni literaci tworzący dla najmłodszych czytelników. Najbardziej rozpowszechnione są te 
wątki, które do swojej powieści „Żëcé i przigòdë Remùsa” włączył i rozwinął Aleksander Majkowski. Wśród 
nich najistotniejszy jest motyw panny, którą odważny człowiek musi przenieść na swych rękach, aby 
ocalić zamek. Pojawia się on w wielu kaszubskich bajkach w różnych wariantach (jedna lub trzy panny, różna 

lokalizacja zamku, rozmaite sposoby wiodące do osiągnięcia celu, np. walka ze zjawami, zakaz odzywania 
się i odwracania albo konieczność całowania wszystkich stworzeń spotkanych po drodze). Za pośred-
nictwem Remusa ta historia trafiła do dzieł wielu późniejszych twórców dla dzieci, jak np. Anna 
Gliszczyńska, Jón Natrzecy, Jan Trepczyk czy Teresa Wejer.  
Innym bajkowym motywem popularnym w kaszubskiej literaturze jest śpiące wojsko. Jego istotą jest 
wiara, że w jednym z kaszubskich wzgórz znajduje się król ze swoim wojskiem i czeka na sygnał od Ka-
szubów, że ma wymaszerować im na pomoc. Wśród lokalizacji tego wojskowego obozu pojawiają się okolice 
Pucka, Łysa Góra, a najczęściej Garecznica obok Borzestowa w powiecie kartuskim. Nawiązywali do tego 

motywu m.in. Leon Heyke, Aleksander Majkowski, Bernard Sychta oraz Józef Ceynowa. 
Wśród licznych zwierzęcych bohaterów kaszubskich bajek szczególne miejsce zajmuje kania, która według 
ludowych opowieści wciąż jest spragniona i odpowiada m.in. za suszę oraz inne nieszczęścia. W literaturze 
dla dzieci kania jako ptak kojarzony z brakiem wody pojawia się w utworze Alojzego Nagla „Kania 
I wanoga”. Oskarżenia tego ptaka o różne nieszczęścia występuje też w sztukach scenicznych kierowanych 
do młodego czytelnika, np. w „Scynaniu kani” Teresy Wejer. 
Spośród innych motywów bajkowych wykorzystywanych przez twórców literatury dla najmłodszych 
najczęściej występują nawiązania do postaci z kaszubskiej mitologii i demonologii, zwłaszcza do stolemów, 
czyli legendarnych olbrzymów (w utworach dla dzieci Jerzego Sampa, Józefa Ceynowy, Franciszka Sędzic-

kiego czy Doroty Formeli) oraz krôsniãt – małych istot podobnych do ludzi, zdolnych do pomocy, ale 
również bardzo pamiętliwych i mściwych (pisali o nich m.in. Alojzy Nagel, Roman Drzeżdżon, Jan 
Rompski, Tomasz Fopke i Jaromira Labudda). 
Bajki ludowe bywają wykorzystywane przez kaszubskich twórców wprost, ale najczęściej zostają poddane 
różnym transformacjom w celu dostosowania do wieku i możliwości percepcji czytelników.  
Słowa kluczowe: bajki, Kaszuby, literatura kaszubska, „Żëcé i przigòdë Remùsa”, śpiące wojsko, zaklęty 
zamek, stolem, krôsniã 
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Anna Prorok1 

Elementy kultury ludowej i narodowej  

w ilustracjach do baśni norweskich Asbjørnsena i Moe  

1. Wprowadzenie  

Baśnie ludowe wyrastają z kultury ludowej, dlatego też występowanie w nich 

pewnych motywów z nią związanych jest oczywiste. Jednakże w baśniach zebranych 
przez Petera Christena Asbjørnsena (1812-1885) i Jørgena Moe (1813-1882) narodowe 

i ludowe akcenty zostały jeszcze dodatkowo wzmocnione. Utwory te, spisane w poło-

wie XIX wieku, podobnie jak inne zbiory baśni ludowych powstałe w tym czasie 

w Europie nie stanowią bowiem idealnie wiernej publikacji treści zebranych od lokal-
nych narratorów. Przed wydaniem teksty poddane zostały obróbce, aby ułatwić odbior-

com ich czytanie. Skierowanie uwagi na elementy ludowe, identyfikowane w Norwegii 

jako narodowe jest związane z pojęciem i definicją norweskości, która kształtowała się 
w tamtym czasie. W momencie, gdy ukazały się pierwsze ilustrowane wydania baśni 

(1879 i 1883-1887) pojęcie tożsamości i narodowości było nadal równie ważne jak 

w momencie ich spisywania. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie, w jaki sposób 
elementy identyfikowane przez Norwegów jako narodowe i ludowe zostały ukazane na 

ilustracjach do baśni oraz w jakim stopniu były one związane z norweskimi cechami 

zidentyfikowanymi w tych utworach przez Asbjørnsena i Moe. Do analizy wybrane 

zostały ilustracje pochodzące ze wspomnianych wyżej dwóch pierwszych wydań baśni. 
Ze względu na obszerność zagadnienia zanalizowane zostaną jedynie cztery wybrane 

aspekty, które w najbardziej czytelny sposób ukazują zagadnienie norweskości2. 

2. Narodowy romantyzm w Norwegii 

Pojęcia: narodowy, ludowy oraz romantyzm bardzo ściśle łączą się w historii kultury 
norweskiej, gdyż ich wspólne w niej zaistnienie zaowocowało powstaniem specyficz-

nych warunków, które umożliwiły rozwój samoświadomości Norwegów, a w dalszej 

perspektywie czasowej ukształtowanie się tożsamości narodowej tej nacji. Prądy ro-
mantyczne dotarły do Norwegii z pewnym opóźnieniem w stosunku do innych krajów 

europejskich, ponadto filozofia romantyczna została w dużej mierze źle przyjęta przez 

Norwegów, którzy uważali ją za nieracjonalną, zaś poezja romantyczna, głównie 

niemiecka, była ich zdaniem pozbawiona spójności i zbyt silnie skoncentrowana na 

 
1 anna.prorok@phdstud.ug.edu.pl, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych, Uniwersytet 
Gdański, https://ug.edu.pl/. 
2 W polskich badaniach temat analizy ilustracji do baśni Asbjørnsena i Moe najobszerniej został rozwinięty 
przez Agatę Miatkowską-Gołdyn w rozprawie „Norweska baśń ludowa Petera Christena Asbjørnsena i Jørgena 

Moe. Analiza tekstowa i wizualna norweskich oraz polskich wydań baśni”. Problem nawiązań do kultury nor-
weskiej pojawia się we wspomnianej dysertacji w podrozdziale „Odniesienia do tradycji skandynawskich”, 
s. 217-223. Autorka wymienia w nim takie elementy, jak: obecność krajobrazu norweskiego, trolli, ele-
mentów architektonicznych nawiązujących do średniowiecznych budowli skandynawskich, ornamentyki 
skandynawskiej oraz budanów. Należy jednak zaznaczyć, że omawiane przez nią ilustracje pochodzą 
z późniejszych publikacji, w których materiał ilustracyjny z wydań z lat 1879 i 1883-1887 nie jest w pełni 
prezentowany, a ponadto wzbogacono go o nowsze elementy. 
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przeżyciach jednostki3. Badacze, tacy jak Witoszek czy Sørensen4, sugerują, że na taką 

percepcję romantyzmu miały wpływ prądy oświeceniowe, które w tym kraju były 

w dalszym ciągu bardzo żywe i wpływały na poglądy intelektualistów norweskich. 
Sprawiło to, że romantyzm norweski stanowił mieszankę idei oświeceniowych i roman-

tycznych5, co z kolei zaowocowało bardzo racjonalnym i pragmatycznym podejściem 

do takich zagadnień, jak natura czy ludowość. Zainteresowanie zagadnieniami kultury 

chłopskiej jest jednym z działań typowych dla romantyzmu, jednak w Norwegii prze-
jawiało się ono w bardzo silny sposób. Duży wpływ miała na to struktura społeczna 

tego kraju, w którym znaczna część ludności mieszkała na wsi, często w miejscowo-

ściach oddalonych od siebie i izolowanych ze względu na ukształtowanie górskich 
terenów. 

W 1814 roku Norwegia wyzwoliła się spod kilkusetnego panowania duńskiego, 

a niedługo później weszła w unię personalną ze Szwecją, w której pozostawała do 
1905 roku. Ten niemal stuletni okres był niezwykle ważny dla kultury norweskiej, gdyż 

wtedy właśnie ukształtowało się poczucie tożsamości narodowej Norwegów. W tym 

czasie podobne procesy zachodziły również w innych państwach europejskich, jednak 

w przypadku Norwegii przebiegały ze szczególną intensywnością. W wyniku tak długiej 
zależności od Danii kultura norweska została silnie powiązana z duńską tak, że począt-

kowo trudno było mówić o jej odrębności, co sprawiło, że potrzeba jej zdefiniowania 

była niezwykle silna. W latach 30. XIX wieku dominujące były w tej materii poglądy 
związane z dwoma stronnictwami: Inteligentów i Patriotów. Ci pierwsi byli zdania, że 

nie należy odrzucać w całości kultury duńskiej i obcych wpływów, ponieważ dopro-

wadzi to do regresu kulturalnego kraju. Patrioci z kolei uznali, że kultura norweska 

powinna być nieskażona obcymi wpływami, dlatego też za źródło i uosobienie nor-
weskości uznali chłopów, którzy w przeciwieństwie do mieszkańców miast mieli z nimi 

stosunkowo mały kontakt. Ponadto zachowali oni również język norweski (w różnych 

odmianach dialektalnych), który w większych ośrodkach, zwłaszcza miejskich, został 
wyparty przez duński.  

W tym samym czasie rozpoczęli swoją działalność zbieracze ludowych utworów, 

zarówno baśni i opowieści, jak i muzyki, a niedługo później Ivar Aasen (1813-1896)6 
rozpoczął dokumentację i opracowywanie południowych dialektów norweskich. Dzia-

łania te, początkowo określane jako narodowe, w drugiej połowie XIX wieku zaczęto 

określać mianem narodowo-romantycznych7, gdyż z jednej strony były one wyrazem 

prądów romantycznych, z drugiej zaś u ich podłoża leżało zainteresowanie tym, co 
można było zdefiniować jako norweskie (a zatem narodowe). Badacze ci kierowali się 

często ideą Ducha Narodu (norw. folkeånd), który wyrażać się miał w twórczości 

 
3 Witoszek, N., The Anti-Romantic Romantics: Nature, Culture and Ideology in Nineteenth-Century Norway, 
[w:] Witoszek N., The Orgins of the „Regime of Goodness”: Remapping the Cultural History of Norway, 
Universitetsforlaget, Oslo 2011, s. 26-49. 
4 Witoszek N., dz. cyt.; Sørensen Ø., Kampen om Norges sjel. Norsk idéhistorie. Bind III, Aschehoug, Oslo 
2011, s. 7-21. 
5 Sørensen Ø., dz. cyt., s. 21. 
6 Ivar Aasen był norweskim językoznawcą. Przez kilkanaście lat zbierał i systematyzował norweskie dialekty, 
pracując w oparciu o nie nad stworzeniem norweskiego języka pisanego, którym chciał zastąpić język duński.  
7 Aarseth A., Romantikken i Norge, [w:] Aarseth A., Romantikken som konstruksjon. Tradisjonskritisk studier 
i nordisk litteraturhistorie, Universitetsforlaget, Bergen 1985, s. 170. 
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ludowej i języku8. Pierwszy zbiór ludowych baśni norweskich autorstwa Andreasa Faye 

(1802-1869) „Norske Folke-Sagn” ukazał się w 1833 roku, natomiast w 1841 wydany 

został pierwszy tom „Norske Folkeeventyr” Petera Christena Asbjørnsena i Jørgena 
Moe9. W kolejnych latach ukazały się jeszcze cztery kolejne tomy. Podczas opracowy-

wania baśni wzorowali się oni na metodzie braci Grimm, starając się wprowadzać 

możliwie jak najmniej poprawek w tekście i języku w stosunku do oryginalnego 

przekazu ludowego. Jednak ze współczesnego punktu widzenia utwory te zostały przez 
nich mocno przetworzone. Zmiany, których dokonywali z jednej strony miały ułatwić 

odbiór baśni – język został w pewnym stopniu zmieniony, aby był bardziej zrozumiały 

dla osób nieznających dialektów, zaś część utworów została rozbudowana (poprzez 
dodanie większej ilości szczegółów, bez znacznych ingerencji w samą fabułę), bądź też 

połączona w jednym opowiadaniu. To ostatnie dotyczyło przede wszystkim sagn, 

opowiadań i podań, zwykle jednoepizodowych, które w przeciwieństwie do typowych 
baśni mówiły o wydarzeniach, które według opowiadającego faktycznie miały miejsce10. 

W omawianych zbiorach najczęściej dotyczyły one spotkań z postaciami z wierzeń 

ludowych. Ponadto, Asbjørnsen i Moe wzmacniali w baśniach te cechy, które uznali za 

typowo norweskie. 

3. Narodowo-ludowe zabarwienie baśni Asbjørnsena i Moe 

Baśnie ludowe są utworami występującymi w wielu kulturach. Charakteryzują się 

one występowaniem podobnych struktur i rozwiązań fabularnych, co umożliwiło m.in. 

utworzenie strukturalistycznych modeli analizy baśni magicznych przez Proppa 
i Greimasa oraz tematycznej klasyfikacji Aarne-Thompsona. Tak duże podobieństwo 

jest obecnie tłumaczone tym, że jako utwory powstałe w tradycji oralnej i pełniące 

konkretne funkcje obrazują wspólny wszystkim ludziom sposób myślenia11. Mimo to 

widoczne są w baśniach również cechy indywidualne występujące na danych obszarach 
geograficznych, np. popularność niektórych wątków lub typów postaci.  

W XIX wieku uważano jednak, że podobieństwo baśni europejskich spowodowane 

było ich wspólnym pochodzeniem. Hipotezę tą uznawali również Asbjørnsen, jak i Moe. 
Uważali oni przy tym, że baśnie norweskie, podobnie jak inne utwory powstałe 

w tradycji ludowej, odzwierciedlają również pewne indywidualne cechy charaktery-

styczne tylko dla Norwegii. We wstępie do uzupełnionego wydania baśni z 1852 roku 
Moe dokonał analizy, w której na podstawie studium trzech norweskich baśni ukazał 

wspólne elementy w fabułach baśni europejskich, które tłumaczył ich pokrewień-

stwem, a następnie wskazał cechy baśni, które jego zdaniem występowały tylko w utwo-

rach norweskich. Pierwszy z tych elementów to sceneria – 

miejscem akcji, w którym rozwija się fabuła ukazująca życie codzienne oraz 

czaruje magia fantazji, jest znany norweski górzysty kraj. (…) Wszystko, 

począwszy od szałasu, gdzie udał się Haakon Brokenskjæg odziany w skóry, 
poprzez dwór królewski, gdzie król stojąc na schodach sam prowadził swoich 

służących przypomina nam te proste, zwyczajne miejsca, zaś narrator nie 

 
8 Idea ta została zaczerpnięta bezpośrednio z prac Johanna Gottfrieda von Herdera (1744-1803), dobrze 
znanych w norweskich elitach intelektualnych (Sørensen Ø., dz. cyt., s. 86). 
9 Hodne B., Norsk nasjonalkultur. En kulturpolitisk oversikt, Universitetsforlaget, Oslo 1994, s. 45-47. 
10 https://snl.no/sagn (data dostępu: 26.02.2022). 
11 Ramløv P., Myter og folkeeventyr. Væsen, funktion og historik, Gyldendal 1977, s. 11-26. 
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pozwala pomyśleć inaczej, jak tylko że znajdujemy się w jego spokojnej, 

odosobnionej wiosce górskiej12. 

Drugim elementem są cechy charakteru, którymi odznaczają się bohaterowie 
w baśniach. Jeden z przykładów stanowi postać Askeladdena, który po dziś dzień dla 

wielu Norwegów stanowi personifikację norweskich przymiotów ducha13. Według 

Moe cechuje go głęboka świadomość swojej wewnętrznej siły i wiara we własne 

umiejętności, co pomaga mu w zwycięskim przejściu próby. Jego początkowa bierność 
i milczenie poprzedzające spektakularne zwycięstwo sprawiają, że jest on podobny do 

bohaterów średniowiecznych sag14, które w XIX wieku badacze norwescy określali 

jako utwory norweskie. W ten sposób Moe podkreślił również ciągłość łączącą śred-
niowieczną Norwegię z Norwegią współczesną, której łącznikiem była kultura ludowa, 

przechowująca elementy kultury z okresu „złotego wieku” tego państwa. Kolejne 

cechy norweskie baśni to: komizm sytuacyjny, występowanie ponurych, groteskowych 
form oraz sam typ narracji. Zdaniem Moe sposób opowiadania zawiera pewien lokalny 

koloryt, który zauważyć można również w średniowiecznych sagach: bezpośredni 

opis, epicki sposób opowiadania oraz obiektywność i brak przedstawienia uczuć boha-

terów, które często skrywane są pod płaszczem groteski i żartu, przez co tekst sprawia 
wrażenie „opowiedzianego przez mężczyznę” (norw. fortalt med en mandlig Mund). 

Ten indywidualny sposób prowadzenia narracji, odmienny dla każdego kraju, który 

ukazuje według niego ludowy sposób myślenia wyrażający się w indywidualnych 
wyrażeniach i tonie jest tym, co czyni je norweskimi15. 

Asbjørnsen z kolei wyrażał szczególne zainteresowanie norweską naturą obecną 

w baśniach. Jego zdaniem postaci z wierzeń ludowych, takie jak huldrefolk, jotuny i inne 

zostały naznaczone przez norweski krajobraz, a natura odbiła się również w strukturze 
opowiadań, tworząc scenerię do spotkania z nimi. Jego zdaniem w utworach ludowych 

ukazane było w sposób artystyczny współgranie pomiędzy wrażeniem odbioru natury 

a ludowym „charakterem”. Zainteresowanie Asbjørnsena budziły w szczególności 
sagn. Nie wydzielił on jednoznacznie kryteriów narodowych w tych utworach, jednak 

podczas opracowywania spisanych narracji wzmacniał w nich te cechy, które jego 

zdaniem uwypuklały ich ludowy charakter: sposób opowiadania, charakter postaci oraz 
ich związek z konkretnym obszarem, w którym powstały16. Asbjørnsen często łączył 

takie opowiastki w dłuższe utwory, w których w nowelistyczny sposób opisywał jak 

były one opowiadane w środowisku wiejskim (np. baśnie „En aftenstund i proprie-

tærkjøkken”, „En tiurleik i Holleia”, „Fra Sognefjorden”). Utwory te ukazują społeczne 
warunki kulturowe, w jakich istniała norweska tradycja ludowa oraz jej związek 

z przyrodą. Stworzone przez Asbjørnsena opisy norweskiego krajobrazu oraz postaci 

 
12 Moe J., Fortale og Innledning til „Norske Folkeeventyr” 2den Udg. 1852 (1851), [w:] Moe J., Samlede 
skrifter. Andet bind, Cammermeyer, Kristiania 1877, s. 62-63. (Wszystkie cytaty w tekście w tłumaczeniu 
autora, chyba że napisano inaczej). 
13 Askeladden występuje w wielu norweskich baśniach albo jako jedynak, albo jako najmłodszy z trzech 

braci. Na początku jest bierny i wszyscy mają go za głupca, jednak dzięki swojej wewnętrznej sile, 
wytrwałości i często również trosce o innych udaje mu się zwycięsko przejść próby, którym inni nie podołali. 
O funkcji mitu Askeladdena we współczesnej Norwegii pisała m. in. Witoszek w książce „Najlepszy kraj na 
świecie” (2017). 
14 Moe J., dz. cyt., s. 65-67. 
15 Tamże, s. 79-81. 
16 Hodne Ø., Det nasjonale hos norske folklorister på 1800-tallet, Norges forskningsråd, 1994, s. 36-39. 
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narratorów zajmują sporą część tych baśni i w przeciwieństwie do samych narracji 

opowiastek w nich zawartych, które przepisane zostały z zachowaniem lokalnych dia-

lektów, napisano je językiem literackim. Ten zabieg sprawia, że opisy stanowią pewien 
kontrast dla oryginalnych tekstów ludowych, niejako wydzielając naturę z mistycznej 

baśniowej rzeczywistości i nadając jej nowy, narodowy wymiar. Również postaci 

narratorów przedstawione w tych baśniach mają pewien wspólny rys w duch narodo-

wym – stanowią personifikację norweskiej kultury ludowej i charakteru narodowego17.  

4. Pierwsze ilustrowane wydania baśni 

Pierwsze ilustrowane wydanie baśni Asbjørnsena ukazało się już w 1850 roku 

w zbiorze pod tytułem „Juletræet”. Zawarte w nim ilustracje, choć początkowo pozy-

tywnie odebrane z czasem zostały skrytykowane za brak fantazji i zbyt silny związek 
z duńskimi i niemieckimi wzorcami. W późniejszych latach baśnie ukazywały się 

w wydaniach zagranicznych z ilustracjami wykonywanymi przez obcych ilustratorów, 

jednak nie były one w stanie w odpowiedni sposób oddać ich charakteru. Asbjørnsen, 
który w tym czasie sam nadzorował wszystkie wydania swoich baśni w Norwegii uznał 

zatem, że tylko norwescy artyści mogą właściwie przedstawić ducha norweskich baśni18. 

Większość norweskich malarzy przebywała i tworzyła wówczas jeszcze poza grani-

cami Norwegii, głównie w Düsseldorfie i Monachium, ważnych niemieckich i europej-
skich ośrodkach artystycznych. Malarze ci tworzyli obrazy o tematyce związanej 

z Norwegią na podstawie rysunków i szkiców wykonywanych podczas podróży, które 

co kilka lat odbywali do ojczyzny. Do najbardziej znanych należeli Hans Gude i Adolph 
Tiedemand i właśnie do nich Asbjørnsen zwrócił się bezpośrednio z prośbą o wyko-

nanie ilustracji do baśni. Oprócz nich wybrał również Petera Nicolaia Arbo, Vincenta 

Stoltenberga Lerche, Eilifa Peterssona, Augusta Schneidera, Otto Sindinga i Erika 

Werenskiolda. Wydanie z ilustracjami tych artystów ukazało się w 1879 roku pod 
tytułem „Norske Folke- og Huldre-Eventyr” i zostało przez Asbjørnsena dedykowane 

Hansowi Gude19. Spośród tych ilustracji szczególnie wyróżniają się dzieła Erika 

Werenskiolda który, choć najmłodszy wiekiem spośród wszystkich artystów, wykazał 
się największą wyobraźnią i zdolnością nadawania swoim dziełom norweskiego kolo-

rytu m.in. poprzez ukazanie trolla zgodnie z jego „norweską” naturą oraz przed-

stawienie norweskiej wsi. Według Vilborg Hovet Werenskiold, oprócz elementów, 
takich jak architektura czy stroje, wykorzystał w swoich pracach również swoje studia 

norweskich typów ludzkich z wyprawy do Telemarku w 1878 roku, co dodatkowo 

wiązało je z lokalnym folklorem20. Inspiracje architekturą ludową, widoczne również 

w pracach Werenskiolda mają natomiast, zdaniem Erika Edvardsena, źródło w pracach 
Gerharda Schneidera, który w swoich ilustracjach i projektach ilustracji do baśni stwo-

rzył przedstawienia baśniowych zamków w oparciu o formy architektoniczne drewnia-

nych budynków z doliny Setesdal21. Niedługo później, w latach 1883-1887 ukazało się 
trzytomowe wydanie baśni o tytule „Eventyrbog for Børn. Norske Folkeeventyr”. 

 
17 Tamże, s 40-44. 
18 Hovet V.S., 1845-1885. Den illustrerte boka og det nasjonale prosjektet, [w:] Hovet V.S., Den illustrerte 
boka. Historia om norsk bokillustrasjon, Unipub 2011, s. 76. 
19 Asbjørnsen P.Ch., Norske Folke- og Huldre-Eventyr, Gyldendalske Boghandels Forlag, Kjøbenhavn 1879, b.s.  
20 Hovet V.H., dz. cyt., s. 78. 
21 Tamże. 
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Ilustracje do niego wykonali Erik Werenskiold, Otto Sinding oraz Theodor Kittelsen. 

Ten ostatni został polecony Asbjørnsenowi przez Werenskiolda jako artysta, dysponu-

jący potencjałem oddania na ilustracjach postaci z wierzeń ludowych. Mimo początko-
wego braku aprobaty ze strony duńskich wydawców i samego Asbjørnsena dla pierwszych 

projektów Kittelsena, to właśnie ten artysta jest jednym z głównych twórców wize-

runku trolla i tym, który odnalazł „magicznie narodowe”22. 

5. Analiza elementów kultury narodowej zawartych w ilustracjach 

Relacje pomiędzy tekstem a ilustracjami do niego można analizować w różnoraki 
sposób. W przypadku ilustracji z końca XIX wieku do wydań norweskich baśni ludo-

wych najbardziej trafne wydaje się być pojęcie konkretyzacji, czyli dookreślenia miejsc, 

które w samym tekście literackim nie są precyzyjnie oddane23. W przypadku baśni 
ludowych, których narracja skoncentrowana jest wokół wydarzeń, elementem niemal 

nieobecnym w tekście są opisy24. Dawało to ilustratorom duże możliwości do dokonania 

własnej interpretacji przestrzeni artystycznej. W związku z tym, że narodowe aspekty 
baśni nadal były istotne w tym okresie, ilustratorzy podkreślali w swych pracach jeszcze 

bardziej norweski i ludowy charakter tych utworów lub wręcz dodawali do nich nowe 

elementy.  

Z prac i korespondencji Asbjørnsena i Moe wynika, że za najistotniejsze norweskie 
cechy baśni uważali oni: scenerię (krajobraz naturalny oraz wieś), występowanie charak-

terystycznych postaci z wierzeń ludowych (dodatkowo, z racji swojej istoty, związanych 

z naturą), typy bohaterów, charakterystyczny język i narrację oraz bezpośredni związek 
utworów z lokalną społecznością, w której były opowiadane. W dalszej analizie niniej-

szego artykułu zostaną szerzej omówione jedynie aspekty związane ze scenerią i przy-

rodą: krajobraz, architektura i stroje ludowe oraz postaci fantastyczne jako te, które 

najczęściej pojawiają się na ilustracjach, stanowiąc plastyczne ekwiwalenty środków 
językowych w tekście. Każdy z tych aspektów zostanie omówiony na podstawie dwóch 

pierwowzorów rysunkowych do ilustracji zawartych w zbiorach: „Norske Folke- og 

Huldreeventyr”25 z 1879 oraz „Eventyrbog for Børn”26 tomy I-III z lat 1883-1887, 
które to, poza ostatnim tomem „Eventyrbog for Børn”, wydane zostały jeszcze za życia 

Asbjørnsena. Poszczególne ilustracje zostały wybrane do analizy ze względu na naj-

większą reprezentatywność wybranych elementów ludowych bądź narodowych. 

  

 
22 Andreas A., Dagbladet, 23 Desember 1887, s. 1. 
23 Wysłouch S., Literatura a sztuki wizualne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, s. 99-104. 
24 Mowa tu o utworach ludowych, a nie o ich kompilacjach ,takich jak baśnie zbudowane z kilku opowiastek 
przez Asbjørnsena. Nawet jednak i w tych utworach opisy nie są na tyle szczegółowe, aby nie pozostawić 
miejsca dla uzupełnień dokonanych przez ilustratora. 
25 Pełny tytuł: „Norske Folke- og Huldreeventyr i Udvalg ved P. Chr. Asbjørnsen med Illustrationer efter 

Orginaltegninger af P. Arboe, H. Gude, B. St. Lerche, H. Schneider, Otto Sinding, H. Tidemand og 
E. Werenskiold”. 
26 Pełny tytuł pierwszego tomu: „Eventyrbog for Børn. Norske Folkeeventyr af P. Chr. Asbjørnsen og Jørgen 
Moe med Illustrationer af E. Werenskiold og Th. Kittelsen. I.”, Pełny tytuł drugiego tomu: „Eventyrbog for 
Børn. Norske Folkeeventyr af P. Chr. Asbjørnsen med Illustrationer af Th. Kittelsen, Otto Sindig og 
E. Werenskiold. II.”, Pełny tytuł trzeciego tomu: „Eventyrbog for Børn. Norske Folkeeventyr af P. Chr. 
Asbjørnsen med Illustrationer af E. Werenskiold og Th. Kittelsen. III. Utgivet af Profesor Moltke Moe”. 
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5.1. Krajobraz 

Pomimo że krajobraz wydaje się być oczywistym elementem podkreślającym 

norweskość baśni, w omawianych zbiorach jest on tematem zaledwie kilku ilustracji. 

Nie znaczy to, że nie jest on obecny na innych ilustracjach, wprost przeciwnie, jednak 
zazwyczaj stanowi on jedynie tło. Omówione w tej części artykułu rysunki pochodzą 

ze zbioru „Norske Folke- og Huldreeventyr”27.  

 
Rysunek 1. Hans Gude, ilustracja do baśni „Gody głuszców w Hollei”, 1878, Nasjonalmuseet, Oslo28 

Ilustracja (rys. 1) do baśni „Gody głuszców w Hollei” (norw. „En tiurleik i Holleia”) 

ukazuje rozległy krajobraz. Na pierwszym planie widać sylwetki ludzi i zwierząt 

stojących na łące, a przed nimi znajdują się dwa szałasy pasterskie. Postaci te znajdują 
się najprawdopodobniej na zboczu górskim. Na drugim planie ukazana jest dolina, na 

którą widok rozpościera się z miejsca, gdzie znajdują się ludzie. Jest ona porośnięta 

lasem, zaś po lewej stronie znajduje się obszerne jezioro i mniejsze podłużne jeziorka. 
Na linii horyzontu widoczne są wysokie zbocza górskie.  

Scena ta ilustruje początek baśni, kiedy to bohaterowie wspinają się na wzgórze 

Skjærsjøhaugen znajdujące się w pobliżu Asksetra:  

Kiedy weszliśmy wyżej i nic nie przysłaniało nam widoku, słońce chyliło się już 
ku zachodowi rzucając z pełną siłą swoje światło na roziskrzony nieboskłon. 

Jednak pogodny i spokojny krajobraz nadal był dobrze widoczny: ciemne 

morze lasów i pagórków gdzieniegdzie tylko przerwane przez polodowcowe 
jeziorka i obszerne bagniska ciągnące się we wszystkie strony nieomal aż do 

granicy horyzontu29. 

 
27 W zbiorze „Eventyrbog for Børn” norweski pejzaż pełni funkcję dominującą w pojedynczych ilustracjach 
do baśni „Gudbrand i Lia”, „De tolv Villender”, „Hårslå, som aldri ville hjem gå” (tytuły baśni, zarówno 
w przypisach jak i w tekście, podano we współczesnym brzmieniu). 
28 https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NG.K_H.B.07939 (data dostępu: 28.02.2022). Technika: 
papier, rysunek piórkiem, lawowanie. W tekście artykułu omawiane są oryginały ilustracji. W zbiorach baśni 
były one grafikami reprodukowanymi techniką drzeworytu sztorcowego. 
29 Asbjørnsen P.Ch., dz. cyt., s. 76. 
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Omawiana baśń należy do wspomnianych wcześniej utworów będących kompila-

cjami ludowych podań i opowieści, wplecionych w dodaną do nich narrację, które 

zostały stworzone przez Asbjørnsena. Zarówno Skjærsjøhaugen30, jak i Asksetra są 
rzeczywistymi miejscami znajdującymi się w południowej Norwegii w rejonie Holleia – 

mocno zalesionym pasie wzgórz. Opis Asbjørnsena stanowi zatem rzeczywisty opis 

przyrody w tym miejscu. Ilustracja Hansa Gude, z uwagi na to, że jest bardzo „topo-

graficzna”, przypuszczalnie jest przedstawieniem konkretnego miejsca w tym regionie. 

 
Rysunek 2. Hans Gude, ilustracja do baśni „Kormorany z wyspy Udrøst”, 1878/9, Nasjonalmuseet, Oslo31 

Ilustracja (rys. 2) do baśni „Kormorany z wyspy Udrøst” (norw. „Skarvene fra 

Udrøst”) ukazuje niewielką łódź żaglową na wzburzonym morzu. Na pierwszym planie 

widoczne są fale morskie i lecące nad nimi trzy ptaki. Po prawej stronie znajduje się 
stateczek bądź łódź z białym żaglem, który wygląda, jakby miał za chwile pogrążyć się 

w morskich falach. W oddali na horyzoncie widoczne są ciemne skały wyłaniające się 

z wody, niebo zasłaniają gęste chmury.  

Dzieło to ilustruje baśń opowiadającą historię ubogiego rybaka, który podczas 
sztormu trafił na magiczną wyspę Udrøst zamieszkiwaną przez istoty z wierzeń ludo-

wych. Na ilustracji ukazane są zmagania bohatera ze sztormem. W tekście baśni 

narracja skupiona jest wokół walki rybaka z żywiołem: opisuje jak najpierw wyrzucił 
zbędny balast z łodzi, następnie trzymał dzielnie kurs zarówno pomiędzy, jak i ponad 

bałwanami morskimi gotowymi zatopić jego łódź w mgnieniu oka32, a po wielogodzinnej 

podróży stracił nadzieję na dotarcie do lądu i osłabł z głodu i pragnienia, aż w końcu 
jego łódź zatrzymała się na piasku nieznanej wyspy. Akcja utworu toczy się w rejonie 

Nordland, w okolicach Røst, najbardziej wysuniętej w morze części archipelagu 

Lofotów, zaś główny bohater pochodzi z wyspy Værøy33, która również znajduje się 

w tym obszarze. Wyspy znajdujące się w tej części Norwegii są skaliste, często o wy-
glądzie wystających z wody gór, z niewielką ilością płaskiego terenu przy samym 

brzegu. Krajobraz ten został dokładnie oddany na rysunku Hansa Gude, a sylwetka 

majaczącej w oddali wyspy bardzo przypomina wyspy z archipelagu Lofotów.  
 

30 Asbjørnsen P.Ch., Moe J., Samlede eventyr. Andre bind, Gyldendal, Oslo 2015, s. 550. 
31 https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NG.K_H.B.07952 (data dostępu: 28.02.2022). Technika: 
papier, rysunek piórkiem i ołówkiem, lawowanie. 
32 Asbjørnsen P.Ch., dz. cyt., s. 55. 
33 Tamże, s. 54. 
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Akcja baśni „Gody głuszców w Hollei” oraz „Kormorany z wyspy Udrøst” została 

umiejscowiona w konkretnych miejscach, z których pochodzą przytoczone w nich 

podania. W pierwszej z nich oprócz konkretnego umiejscowienia topograficznego znaj-
duje się również opis przyrody, który dodatkowo wiąże z nim utwór. Na swoich ilu-

stracjach Hans Gude jeszcze silniej związał te utwory z miejscem, w którym toczy się 

ich akcja, podkreślając jednocześnie obecność norweskiej przyrody jako tła wydarzeń. 

Należy jednak zaznaczyć, że określenie w tekście baśni konkretnego miejsca akcji nie 
zawsze skutkowało wykorzystaniem przez ilustratora krajobrazów z danego miejsca 

jako element ilustracji, co widać np. w utworze „Opowieści strzelca Matthiasa” (norw. 

„Matthias skytters historier”). 

5.2. Postaci z wierzeń ludowych 

W baśniach norweskich występuje wiele postaci charakterystycznych dla wierzeń 

ludowych z tego kraju. Są to m.in. troll, huldra, nykk, draug, nisse, czarownica, diabeł. 

Część z nich jest charakterystyczna tylko dla obszaru krajów nordyckich lub kon-
kretnie samej Norwegii. Mimo że stanowią one jednoznaczny element baśni łączący je 

z kulturą norweską, nie dominują one na ilustracjach w omawianych zbiorach34. Artyści, 

którzy zdecydowali się ukazać je na swoich rysunkach najczęściej przedstawiali trolle, 

a w dalszej kolejności diabła, nisse czy huldrę. 

 
Rysunek 4. Erik Werenskiold, ilustracja do baśni „O chłopcach, którzy spotkali trolle w lesie Hedalsskogen”, 

1878, Nasjonalmuseet, Oslo35 

Ilustracja (rys. 4) do baśni „O chłopcach, którzy spotkali trolle w lesie Hedalsskogen” 
(norw. „Småguttene på Hedalsskogen”) ukazuje postaci trzech trolli oraz człowieka. 
Trolle dominują w kompozycji. Najlepiej widoczny pierwszy z nich lewą ręką przy-
trzymuje świecące oko, zaś prawą opiera się o pień drzewa. Odziany jest w luźną 
koszulę z krótkim rękawem i spodnie. Za jego prawym ramieniem znajduje się pochy-

 
34 W obu zbiorach przeważają ilustracje ukazujące sceny bez udziału postaci z wierzeń ludowych. Przed-
stawień trolli jest łącznie około dziesięciu, a inne postaci pojawiają się jeszcze rzadziej. 
35 https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NG.K_H.B.05023 (data dostępu: 04.03.2022). 
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lona głowa drugiego trolla, zza którego pleców wyłania się podniesiona głowa ostat-
niego z nich. Wszystkie trolle mają opadające na twarze włosy, długie nosy i wydatne, 
niemal bezzębne usta. W prawym dolnym rogu ilustracji widoczna jest postać ludzka 
trzymająca w prawej dłoni siekierę. Scena rozgrywa się w ciemnym lesie, zaś postaci 
trolli znacznie przewyższają wzrostem człowieka. Rysunek wykonany został w technice 
rysunku piórkiem i lawowania na papierze36. 

Baśń, którą ilustruje ten rysunek, opowiada o dwóch braciach, którzy podczas 
noclegu w lesie natknęli się na trolle. Istoty te w tekście opisane zostały jako  

tak wysokiego wzrostu i potężnej budowy, że głowy ich sięgały wierzchołków 
sosen. Cała trójka miała jednak tylko jedno oko, którego na zmianę używała. 
Każdy miał dziurę w czole i tam oko wkładał i odpowiednio nastawiał. Oko 
przysługiwało temu, który kroczył na przedzie; dwaj pozostali podążali za 

pierwszym, trzymając się go37. 

Na ilustracji trolle są wysokie, jednak ich głowy nie sięgają aż do wierzchołków 
sosen, chociaż ich wzrost znacznie przewyższa ludzki Na swoim rysunku Werenskiold 
dodatkowo podkreślił związek trolli z naturą m.in. poprzez uformowanie prawej ręki 
pierwszego trolla w sposób, który upodabnia ją do pnia drzewa (z zarysem żył przy-
pominającym bruzdy na korze oraz palcami podobnymi skręconym korzeniom). Dodat-
kowo efekt ten wzmacnia wtopienie sylwetek trolli w ciemny las. Ilustracja ta ukazała się 
w zbiorze „Norske Folke- og Huldreeventyr” i została bardzo dobrze odebrana przez 
współczesnych, co sprawiło, że stała się ona niejako pierwowzorem dla wizerunku 
norweskiego trolla38. 

 
Rysunek 5. Hans Gude, ilustracja do baśni „Wieczór w gospodarskiej kuchni”, 1878, Nasjonalmuseet39 

 
36 Tamże. 
37 Asbjørnsen P.Ch., dz. cyt., s. 20; tłum. A. Skrentna (w: Asbjørnsen P.Ch., Moe J., Zamek Soria Moria. 

Wydawnictwo Poznańskie 1975, s. 29-30). 
38 Dzieło to oraz inne ilustracje Werenskiolda i Kittelsena przedstawiające trolle zostały przeze mnie szerzej 
omówione w referacie „Przedstawienia trolla w ilustracjach do baśni Asbjørnsena i Moe” na Konferencji 
Młodych Skandynawistów w maju 2021 roku oraz w artykule „Przedstawienia trolla w ilustracjach Erika 
Werenskiolda i Theodora Kittelsena do baśni norweskich Asbjørnsena i Moe” (w przygotowaniu). 
39 https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NG.K_H.B.07956 (data dostępu: 04.03.2022). Technika: 
papier, rysunek ołówkiem i piórkiem, lawowanie. 
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Ilustracja (rys. 5) do baśni „Wieczór w gospodarskiej kuchni” (norw. „En aftenstund 

i et proprietærkjøkken”) przedstawia młodą kobietę stojącą obok krowy na stromym 

zboczu. Kobieta ma jasne, rozpuszczone włosy i jest ubrana w białą koszulkę bez ręka-

wów oraz długą spódnicę ozdobioną na skraju dwoma ciemnymi pasami, a jej stopy są 

bose. W lewej ręce trzyma cebrzyk na mleko, a prawą opiera o grzbiet krowy. Stojące 

obok niej zwierzę nie jest znacznych rozmiarów i ma na szyi obrożę z dzwoneczkami. 

Za kobietą i krową znajduje się wejście do skalistej jaskini. Po lewej stronie widoczny 

jest odległy górzysty krajobraz.  

Baśń, którą ilustruje ten rysunek, jest, podobnie jak „Gody głuszców w Hollei”, 

zbiorem kilku podań o spotkaniach z postaciami z wierzeń ludowych połączonych nar-

racją opisującą opowiadanie ich przez bajarzy. Jedna z tych historii mówi o mężczyź-

nie z Røgli, który podczas wyprawy do miasta spotkał po drodze huldrę40 prowadzącą 

ze sobą stado krów i konie. Zwierzęta zostały opisane jako wyrośnięte i tłuste, zaś sama 

huldra jako dorodna [wysoka] dziewczyna niosąca w dłoni biały cebrzyk na mleko41. 

Trudno ocenić rozmiary huldry na ilustracji, nie wydaje się ona jednak dużo większa 

od człowieka. Jej ubiór wskazuje na to, że została na niej przedstawiona jako huldra-

uwodzicielka: koszulka stanowiąca górną część jej stroju jest odzieżą wierzchnią, lecz 

bielizną, dodatkowo jeszcze zsuwa się ona z ramion kobiety. Nie odpowiada to do 

końca treści utworu, gdyż nie ma w nim informacji o tym, że huldra próbowała uwieść 

głównego bohatera. Jaskinia znajdująca się za nią stanowić może wejście do świata 

istot fantastycznych. Ponadto wraz z widocznym w oddali krajobrazem mógł w zamyśle 

artysty podkreślać związek tej postaci z przyrodą. 

Obydwie te ilustracje ukazują dwa różne podejścia do przedstawiania postaci 

z wierzeń ludowych. Na pierwszej z nich podkreślony został bardzo silnie ich związek 

z przyrodą norweską, natomiast na drugiej, pomimo obecności przyrody jako tła, 

bardziej widoczne są elementy łączące postać z kulturą ludową i życiem codziennym 

chłopów: cebrzyk trzymany przez kobietę, spódnica przypominająca spódnice strojów 

ludowych oraz obroża z dzwoneczkami na szyi krowy. Kobieca postać nie posiada też 

żadnych cech fizycznych podkreślających jej nadnaturalność, jak choćby krowi ogon, 

co sprawia, że jedynie znajomość tekstu baśni pozwala w niej rozpoznać huldrę. 

5.3. Stroje 

Duża część ilustracji w omawianych wydaniach baśni ukazuje ich bohaterów. Z tego 

powodu strój jest jednym z elementów często się na nich pojawiających. Zazwyczaj 

stroje ukazane na ilustracjach to: nieokreślone ubiory wiejskie, stroje ludowe z kon-

kretnych regionów Norwegii bądź też stylizacje na ubiory średniowieczne (widoczne 

zwłaszcza w przedstawieniach królewien na rysunkach Werenskiolda). Norweskie stroje 

ludowe stanowiły przedmiot studiów artystów już od początku XIX wieku. Ubiory 

 
40 W foklorze norweskim huldry należą do grupy tzw. underjordiske – istot żyjących w lasach, kurhanach i na 

górskich łąkach. Są one zazwyczaj niewidoczne dla ludzi, lecz jeśli chcą, mogą się im pokazać, a ich stosunek 
do ludzi zależy często w dużej mierze od tego czy ci nie wchodzą im w drogę. Huldry są rodzaju żeńskiego 
(w formie męskiej pojawiają się jako „huldrekall”) i najczęściej opisywane są jako piękne kobiety z krowim 
ogonem. Często uwodzą napotkanych w lesie mężczyzn, czasami przybierając w tym celu wygląd ich żon lub 
narzeczonych. (Sivertsen B., For noen troll: vesener og uvesener i folketroen, Andersen & Butensøn 2000, 
s. 160-194). 
41 Asbjørnsen P.Ch., dz. cyt., s. 272. 
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ukazane na ilustracjach z lat 80. i 90. XIX odpowiadają wyglądem strojom na szkicach 

artystów oraz fotografiach z tego okresu, dlatego należy przypuszczać, że stanowią 

dosyć dokładne odzwierciedlenie faktycznych strojów ludności wiejskiej z tego czasu42. 

 
Rysunek 5. Erik Werenskiold, ilustracja do baśni „O babie co ze złości płynęła pod prąd”, 1878, 

Nasjonalmuseet, Olso43 

Ilustracja (rys. 5) do baśni „O babie co ze złości płynęła pod prąd” ukazuje męż-
czyznę i kobietę stojących naprzeciwko siebie. Mężczyzna, ukazany w trzech czwar-

tych, stoi z rękoma włożonymi w kieszenie spodni i odchyla się do tyłu od kobiety. 

Ubrany jest w czarny kapelusz, białą krótką kurtkę ze stojącym kołnierzem i lamowa-
nymi na czarno wyłogami. Kobieta, ukazana w trzech czwartych od tyłu, wyciąga obie 

dłonie z rozłożonymi palcami, wskazującym i środkowym, w kierunku mężczyzny. 

Ubrana jest w białą koszulę i czarną obfitą suknię na ramiączkach przepasaną w talii 

pasem. Jej głowa owinięta jest ciemną chustką, spod której wysuwają się czarne roz-
puszczone włosy44. 

Jest to ilustracja do baśni, która powstała po połączeniu przez Asbjørnsena kilku 

lokalnych wariantów dwóch baśni: „Kjerringa mot strømmen” oraz „Kjerringa som 
ville klippe åkeren”45. Jej bohaterką jest kłótliwa kobieta, która zawsze musiała posta-

wić na swoim. Ilustracja ukazuje scenę, w której sprzecza się ona z mężem o to, czy 

zboże na polu powinno być żęte czy strzyżone. W tekście przedstawiona na ilustracji 

scena opisana została w następujący sposób: – Nie, nie – strzyc, strzyc, strzyc! krzyczała 

 
42 Pierwsze obszerne studium norweskich strojów ludowych zawdzięczamy Johannesowi Flintoe (1787-
1870). Obecnie stroje ludowe w Norwegii przybrały obecnie zunifikowaną formę strojów regionalnych 
o nazwie „bunad”. W przypadku obszarów, w których stroje te zachowały się w swojej formie do drugiej 

połowy XIX wieku, zostały one bezpośrednio (w formie odświętnej) przeniesione w „bunady”, bez istotnych 
ingerencji w ich wygląd, dlatego wiele strojów ukazanych na ilustracjach do baśni do dziś funkcjonuje w tym 
samym kształcie jako ubiory regionalne. 
43 https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NG.K_H.B.05107 (data dostępu: 01.03.2022). Technika: 
papier, rysunek piórkiem i ołówkiem. 
44 Tamże. 
45 https://snl.no/Kjerringa_mot_str%C3%B8mmen (data dostępu: 01.03.2022). 
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baba skacząc i wymachując rękoma z palcami ułożonymi na kształt nożyczek przed 

nosem chłopa46. Baśń nie zawiera informacji na temat miejsca, gdzie toczy się akcja 

ani też nie są w niej opisane stroje bohaterów. Na ilustracji natomiast obydwoje odziani 
są w ubrania charakterystyczne dla chłopów z Telemarku. Męski strój z tego regionu 

składał się z czarnego kapelusza, białej koszuli, czarnej kamizeli, czarnych spodni oraz 

charakterystycznej krótkiej kurty (norw. gråtrøye) wykonanej z jasnego sukna z kontra-

stowymi wstawkami w czarnym kolorze na kołnierzu i wyłogach oraz przy mankietach 
i kieszeniach. Kobiecy strój składał się natomiast z koszuli oraz czarnej, namarszczanej, 

nietaliowanej sukni na ramiączkach, przepasanej w talii wzorzystym kolorowym 

szerokim pasem od którego pochodzi norweska nazwa stroju – beltestakk. Oprócz 
zilustrowania strojów Werenskiold oddał na rysunku również pewne charakterystyczne 

cechy fizjonomiczne. Jest to widoczne również na innych jego ilustracjach i zdaniem 

badaczy jest to związane z rozwinięciem przez artystę stylu narodowego, w którym, 
oprócz realiów i krajobrazów dużą rolę grają również typy ludzkie opracowane przez 

niego podczas wyprawy do Heidal, Vågå i Lom47. 

 
Rysunek 6. Hans Gude, ilustracja do baśni „Opowieści Berty Tuppenhaug”, 1878/9, Nasjonalmuseet, Oslo48 

Ilustracja (rys. 6) do baśni „Opowieści Berty Tuppenhaug” (norw. „Berthe 

Tuppenhaugs fortellinger”) ukazuje młodego mężczyznę zaglądającego przez okno. 

Znajduje się on na pierwszym planie i ukazany jest niemal w całej postaci. Mężczyzna 
ma krótkie jasne włosy i jest ubrany w białą kurtę, spodnie za kolano z wysokim stanem 

oraz pończochy. Pod prawym ramieniem trzyma strzelbę, zaś prawą dłonią opiera się 

o framugę okna. Do pasa spodni ma przytroczony krótki nożyk. Po jego lewej stronie 

znajduje się drewniany cebrzyk przytroczony do stelaża. Dom, do którego okna zagląda 
mężczyzna, jest niski, parterowy, wykonany z drewnianych bali z dachem krytym 

 
46 Asbjørnsen P.Ch., Eventyrbog for Børn. Norske Folkeeventyr. Bind I, Gyldendal, Kjøbenhavn 1883, s. 42. 
47 Berg K., Messel N., Lange M., Maleriet 1870-1914, [w:] Berg K. (red.), Norges kkunsthistorie. Bind 5. 
Nasjonal vekst, Gyldendal, Oslo 1981, s. 193-196; Hovet V.S., dz. cyt., s. 78. 
48 https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NG.K_H.B.07948 (data dostępu: 02.03.2022). Technika: 
papier, rysunek piórkiem i ołówkiem, lawowanie. 
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darnią. Na prawo, na drugim planie, widoczne są inne sprzęty gospodarskie, a za nimi 

osiodłane konie i kolejny budynek z charakterystycznymi dla budownictwa Norwegii 

skrzyżowanymi belkami szczytowymi. W oddali widoczne są zarysy szczytów górskich.  
Rysunek ten ilustruje baśń stanowiącą narrację, w którą wpleciono trzy podania 

o spotkaniach z postaciami z wierzeń ludowych i upiorami. Rysunek przedstawia ostatnie 

z nich, które opowiada o tym jak upiory żyjące w kurhanie chciały wydać młodą pa-

sterkę Barbro za jednego z nich, króla Håkona. Jej narzeczony, który był w tym czasie 
na polowaniu wrócił jednak na czas i uratował swoją dziewczynę. Na ilustracji ukazana 

została scena, w której młodzieniec, zobaczywszy po przybyciu na halę pasterską stojące 

przy chatach konie ze starodawnymi siodłami i rzędami, domyślił się co się dzieje 
i zajrzał przez okno, w którym zobaczył cały orszak ślubny szykujący pannę młodą. 

Historia ta według tekstu baśni miała wydarzyć się w rejonie Valdres, jednak strój 

mężczyzny na ilustracji jest nieco odmienny od strojów ludowych z tego regionu. 
W większości z nich występują dopasowane czarne spodnie za kolano, pończochy 

i podwiązki, jednak kurty sięgają w nich do talii lub bioder. Ta ukazana na ilustracji 

krojem kołnierza i ramion najbardziej przypomina ubiór o nazwie steglatrøya49, jednak 

różni się od niego długością. Możliwe, że artysta przedstawił mniej znaną wersję stroju 
z tamtych stron lub też stworzył swoją osobistą swobodną interpretację na podstawie 

znanych mu ubrań chłopów norweskich. 

Na przykładzie analizy dwóch powyższych rysunków widać, że choć stroje ludowe 
często pojawiały się na ilustracjach do baśni, sposób ich przedstawienia nie zawsze był 

ściśle związany z rejonem, z którego pochodziła baśń, nawet jeśli ten został określony 

bezpośrednio w tekście utworu. W ilustracjach do pierwszej z baśni „O babie co ze 

złości płynęła pod prąd”, bohaterowie zostali przedstawieni w strojach z Telemarku, 
mimo że utwór ten powstał jako kompilacja wielu innych wariantów z różnych części 

Norwegii. Z kolei w ilustracjach do drugiej baśni „Opowieści Berty Tuppenhaug”, 

pomimo określenia w samym utworze miejsca, gdzie toczy się akcja, stroje ludowe nie 
wykazują ścisłego związku z tym miejscem. Ponadto należy zauważyć, że stroje 

ukazane na ilustracjach są strojami odświętnymi, a nie codziennymi. Wskazuje to na 

to, że wybór strojów ludowych miał na celu raczej podkreślenie ludowego charakteru 
baśni niż wiązanie go z konkretnymi regionami.  

5.4. Architektura 

Na ilustracjach do baśni zabudowania pojawiają się często: od ubogich wiejskich 

chat i szałasów aż do bogatych dworów królewskich. Większość z nich ma niewąt-

pliwie wiejski charakter, jednak nie wszystkie nawiązują w swojej formie do charakte-
rystycznych cech norweskiej architektury jak użycie darni do pokrycia dachów czy też 

nieobrobionych głazów jako stopni, występowanie spichrzy na słupach i inne. Niewąt-

pliwie jednak architektura budowana według nowożytnych wzorców europejskich 
sporadycznie pojawia się ilustracjach50, natomiast przedstawiane tam zamki królewskie 

często przybierają formy architektoniczne bogatego chłopskiego obejścia. 

 
49 Steglatrøya – górna część męskiego stroju ludowego z Valdres. Wykonana najczęściej z białej tkaniny 
z klinami na plecach, stojącym kołnierzem i dodatkowymi wstawkami materiału w miejscu wszycia ramion. 
(Røine S., Bunader frå Valdres, Nemnda 1999, s. 8). 
50 Wyjątek stanowi baśni „En gammeldags julaften”, której akcja toczy się w Kristianii (obecnie Oslo).  
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Rysunek 7. Theodor Kittelsen, ilustracja do baśni „Niektóre baby są takie”, 1883, Nasjonalmuseet, Oslo51 

Ilustracja (rys. 7) do baśni „Niektóre baby są takie” (norw. „Somme kjerringer er 

slike”) przedstawia dwóch mężczyzn stojących pod drewnianym budynkiem. Pierwszy 
z nich mierzy ze strzelby do ciemnej postaci na dachu, zaś drugi zasłania rękoma uszy. 

Jest on znacznie niższy od swojego towarzysza, można więc przypuszczać, że to 

jeszcze dziecko. Obok nich stoi pies, który również wpatruje się w postać na dachu, tuż 

obok budynku biegnie świnia. Drewniana budowla zajmuje dużą część ilustracji. Nie 
jest ona zbudowana bezpośrednio na ziemi, lecz wsparta na głazach. Budynek, który 

ukazany został od strony ściany szczytowej, jest dwupoziomowy, z dwoma małymi 

okienkami na piętrze. Boczne kolumny są zdobione, a okap dachu ozdabiają belki 
z ząbkowaniem. Na dachu budowli siedzi czarna postać wznosząca do góry ręce. Po 

lewej stronie widoczny jest fragment innego budynku, w oddali widoczne są zarysy 

gór, a na niebie stado ptaków.  

Jest to ilustracja do baśni opowiadającej historię małżeństwa. Pewnego razu żona 
udała się do miasta, aby sprzedać krowę i kurę, jednak w drodze powrotnej została 

podstępnie upita przez rzeźnika, który następnie, gdy spała, wrzucił ją do beczki ze 

smołą i na górę pierza. Gdy kobieta się obudziła i zobaczyła, że jest pokryta pierzem, 
pomyślała, że może zmieniła się w wielkiego ptaka. Wróciła zatem do domu, żeby 

sprawdzić czy zwierzęta ją poznają. Z powodu dziwnego wyglądu i zapachu zwierzęta 

jednak jej nie rozpoznały, kobieta weszła więc na dach spichrza i zaczęła wymachiwać 
ramionami jakby to były skrzydła. Wtedy mąż zaczął do niej mierzyć ze strzelby, 

myśląc, że jest to jakaś nadprzyrodzona istota. W tekście nie ma informacji na temat 

tego, w jakim regionie Norwegii toczy się akcja, nie ma też opisów budowli czy wy-

glądu bohaterów. Budynek, na którego dachu siedziała kobieta, jest w baśni określony 
mianem stabbur – słowo to oznacza w języku norweskim spichlerz na słupach znaj-

 
51 https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NG.K_H.B.06895 (data dostępu: 02.03.2022). Technika: 
papier, rysunek ołówkiem. 
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dujący się w obrębie obejścia. Tego typu budynki występowały zwłaszcza w północnej 

Norwegii i Setesdal52. Jego wygląd został bardzo dokładnie oddany przez artystę. 

Przypomina on budynki, które znajdowały się w obejściach chłopskich w tym czasie,53 
jednak budowle te o tak rozbudowanych formach architektonicznych wznoszono zazwy-

czaj u bogatych gospodarzy lub też na parafiach. Z tekstu baśni wynika, że jej bohate-

rowie byli biedni, zatem przypuszczać można, że ich domostwo było mniej okazałe. 

 
Rysunek 8. Erik Werenskiold, ilustracja do baśni „Siódmy ojcem w domu”, 1879, Nasjonalmuseet, Oslo54 

Ilustracja (rys. 8) do baśni „Siódmy ojcem w domu” (norw. „Den sjuende far 

i huset”) ukazuje zabudowania gospodarskie składające się z wielu budynków. Na 
pierwszym planie widoczna jest furtka, a za nią droga prowadząca do budowli. Na 

drodze widoczna jest ciemna sylwetka zmierzającej do gospodarstwa postaci. Widoczna 

na ilustracji część zabudowań składa się z trzech budynków skupionych wokół czwo-

rokątnego dziedzińca. Pierwszy po lewej jest dwupiętrowy, z gankiem na wysokości 
pierwszego piętra. Ma dwa kominy, a u jego szczytu krzyżują się dwie belki. Kolejny, 

najmniej widoczny, bo przysłonięty przez dwa pozostałe ma naczółek zwieńczony 

wieżyczką z wiatrowskazem. Ostatni, znajdujący się najbliżej jest najmniej okazały, 
jego część jest mocowana na kamieniach, nie posiada on też okien, zatem najprawdo-

podobniej jest to spichlerz lub magazyn. Za budynkami, na trzecim planie widoczny 

jest zarys zalesionych wzgórz.  
Bohater baśni, którą ilustruje ten rysunek, w trakcie podróży dociera do dużego 

obejścia chłopskiego i pyta kolejno siedmiu domowników czy może tam spędzić noc. 

Miejsce to zostało opisane w tekście utworu jako: … dużego, ładnego gospodarstwa. 

Był to wielkopański dwór i równie dobrze mógł być pałacem55. Słowo herregård użyte 

 
52 Christensen A.L, Den norske byggeskikken: hus og bolig på landsbygda fra middelalder til vår egen tid, 
Pax, 1995, s. 94-95. 
53 Jak choćby stabbur znajdujący się w pobliżu kościoła Uddal. 
54 https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NG.K_H.B.05098 (data dostępu: 01.03.2022). Technika: 
papier, rysunek piórkiem, gwasz. 
55 Asbjørnsen P.Ch., Norske Folke- og…, s. 119, tłum. A. Skrentna (w: Asbjørnsen, Moe, 1975, 75). 
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w tekście norweskim w istocie oznacza dwór, jednak na ilustracji Werenskiolda przed-

stawione zostało okazałe obejście zamożnych chłopów z czworokątnym (otwartym lub 

zamkniętym dziedzińcem) charakterystycznym dla zabudowań w środkowej części 
południowej Norwegii56. 

Analiza tych dwóch ilustracji wskazuje na to, że artyści na swoich rysunkach przed-

stawiali budynki, których wygląd kojarzył się w ogólnej świadomości z wyglądem 

norweskiej wsi, nie zawsze ukazując dokładnie to, co sugerował tekst. Na wielu innych 
ilustracjach pojawiają się ubogie chaty, więc zapewne ukazanie pięknego, zdobionego 

spichrza na ilustracji do baśni „Niektóre baby są takie” (rys. 7) mogło być związane 

z tym, że był on charakterystycznym elementem norweskiego budownictwa wiejskiego 
i Kittelsen chciał przedstawić go w sposób rozpoznawalny dla odbiorców. Z kolei 

zabudowania dworskie (i ogólnie kamienne) budowane na modłę europejską praktycznie 

nie występują na ilustracjach do baśni, więc w przypadku ilustracji do baśni „Siódmy 
ojcem w domu” (rys. 8) chodziło o wzmocnienie akcentów ludowych w utworze57. 

6. Podsumowanie 

Na podstawie powyższej analizy można zaobserwować, że ilustratorzy tworzący 

ilustracje do baśni w końcu XIX wieku, podobnie jak wcześniej Asbjørnsen i Moe, 

podkreślali ich ludowy i narodowy charakter, jednak w ich ujęciu dotyczył on w dużej 
mierze kultury materialnej norweskiej wsi. W przypadku dwóch pierwszych ilustracji 

(rys. 1, rys. 2) krajobraz, który został na nich przedstawiony, jest związany z miejscem, 

w którym toczy się akcja utworów, jednak innych ilustracjach, jeśli już się on pojawia, 
pełni rolę tła, nie oddając dokładnie wyglądu konkretnej części Norwegii. Postaci trolli 

i huldry (rys. 3, rys. 4), mimo że często obecne są w tekstach baśni, nie stanowią 

bynajmniej dominującego tematu ilustracji. Ich norweski rodowód zostaje ukazany 

bądź to przez podkreślenie ich związków z naturą, bądź to z kulturą chłopską (poprzez 
strój i otoczenie). Ludowość baśni została na ilustracjach najsilniej podkreślona poprzez 

przedstawienie strojów ludowych i architektury (rys. 5-8) wiejskiej. Nie zawsze jednak 

ich wygląd, ilustruje informacje zawarte baśni – zarówno jeśli chodzi o związek 
z danym regionem, jak i same opisy zawarte w tekście. Oznacza to, że chociaż artyści 

do pewnego stopnia ukazali na ilustracjach norweskość baśni w zakresie podobnym do 

tego jak ją postrzegali Asbjørnsen i Moe: w obecności norweskiej przyrody, wierzeń 
ludowych i związków z kulturą, zazwyczaj nie ukazywali na nich już związku z kon-

kretnymi lokalnymi społecznościami, który w samym tekście objawia się m.in. 

w zastosowaniu form dialektalnych lub też określeniem miejsca akcji. Jest to zapewne 

związane z faktem, że w czasie, gdy powstawały ilustracje, baśnie stały się już „skarbem 
narodowym”, który nie tyle dokumentował twórczość oralną z konkretnych regionów, 

co był nośnikiem tożsamości narodowej zbudowanej na kulturze chłopskiej, która do 

kultury narodowej trafiła w formie pewnych ikonicznych obrazów najbardziej rozpo-
znawalnych rodzajów strojów ludowych czy typów architektury, form przyrody oraz 

cech charakteru. 

 
56 Christensen A.L., dz. cyt., s. 252-253.  
57 Na ilustracjach Werenskiolda do innych baśni wygląd rozbudowanych zabudowań bogatego gospodarstwa 
chłopskiego przybierają nawet zamki królów (np. na ilustracji do baśni „Askeladden som fik prinsessen til at 
løgste sig”). 
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Elementy kultury ludowej i narodowej w ilustracjach do baśni norweskich 

Asbjørnsena i Moe  

Steszczenie 
Celem artykułu jest ukazanie, w jaki sposób wybrane cechy ludowe i narodowe (krajobraz, postaci 

z wierzeń ludowych, stroje ludowe i architektura) zostały ukazane na ilustracjach do baśni norweskich 
Asbjørnsena i Moe i porównanie ich tym, w jaki sposób norweskość widzieli w nich sami zbieracze baśni. 
W pracy zostały omówione wybrane ilustracje z norweskich wydań baśni Asbjørnsena i Moe z lat 1879-
1886, na których w sposób najbardziej czytelny ukazane zostały przez ilustratorów wspomniane wcześniej 
elementy związane z norweską kulturą ludową. Na podstawie tej analizy ukazane zostało, że zarówno 
ilustratorzy, jak i zbieracze baśni do pewnego stopnia widzieli w nich norweskość w podobny sposób, 
jednak ci pierwsi skupiali się głównie na ukazaniu elementów związanych z kulturą materialną norweskiej wsi. 
Słowa kluczowe: baśnie, ilustracje, Asbjørnsen, Moe, kultura ludowa 
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Grzegorz Igliński1  

Sen narodowy  

w baśni Teofila Lenartowicza „Grajki wędrowne” 

Trudno uznać Teofila Lenartowicza za twórcę baśni, niemniej w jego obszernej 

twórczości znajdują się dzieła, którym – chociaż niezupełnie są baśniami – nie można 
odmówić baśniowego charakteru. Przykładem następujące utwory: „Baśń o walecznym 

księciu” (prwdr. 1850 w poznańskim piśmie literacko-politycznym „Krzyż a Miecz”), 

przedrukowana następnie w drugim wydaniu zbioru Lenartowicza „Polska ziemia” 

(1850) oraz tomiku „Nowa lirenka” (1859)2; „Książę na Ostrogu” (powst. 1856), utwór 
inspirowany ludową poezją ruską3, wydany w zbiorze „Poezye Teofila Lenartowicza 

w dwóch częściach” (1858) i przedrukowany w „Wyborze poezyj Teofila Lenartowicza” 

(1876)4; „Historya o smoku” z cyklu „Wanda”, publikowanego w „Wyborze poezyj 
Teofila Lenartowicza” (1876)5; opowieść „O królu Popielu i o myszach”, wydana po 

raz pierwszy w pośmiertnej edycji poezji (1895)6. Na początku poematu „Historya 

o smoku” pojawia się specyficzna definicja baśni: 

„Baśń moja wdzięczna do nóg się kłoni, 

Wiejska prostaczka z wrzecionem w dłoni; 

Ta moja szczera Mazurka złota 

Z wody a z wiatru cudów namota, 

Co nieprawdziwe – pięknie ułoży, 

A im mniej prawdy, tym ciągnie sporzej [lepiej, szczęśliwiej – G.I.]. 

 

     Lecz bywa czasem – bo i tak bywa – 

Że gdy snuć pocznie dziwa na dziwa, 
 

1 grzegorz.iglinski@uwm.edu.pl, Katedra Literatury Polskiej, Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Huma-

nistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (http://www.uwm.edu.pl). 
2 Lenartowicz T., Baśń o walecznym księciu, „Krzyż a Miecz”, 7, 1850, s. 51-53; przedruk [w:] tenże, Polska 
ziemia. (W obrazkach), cz. 2, wyd. 2 pomnożone, nakładem i drukiem W. Stefańskiego, Poznań 1850, s. 69-
75; tenże, [w:] Nowa lirenka. Rytmy Teofila Lenartowicza, cz. 2, [w.n.], Warszawa 1859, s. 153-161. 
3 Zob. Nowakowski J., „a ślad po mnie – pieśń złota…”. Teofil Lenartowicz, Państwowy Instytut Wydaw-
niczy, Warszawa 1973, s. 246; Teofil Lenartowicz 1822-1893, oprac. Nowakowski J., s. 390, [w:] Obraz 
literatury polskiej XIX i XX wieku, seria III: Janion M., Dernałowicz M., Maciejewski M. (red.), Literatura 
krajowa w okresie romantyzmu 1831-1863, t. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1988.  
4 Lenartowicz T., Wyjątki z baśni p.n. Książę na Ostrogu, [w:] Poezye Teofila Lenartowicza w dwóch 
częściach, nakładem Aleksandra Nowoleckiego, Warszawa 1858, s. 39-50; przedruk [w:] Wybór poezyj 
Teofila Lenartowicza, t. 4, nakładem Autora, Kraków 1876, s. 123-135. 
5 Lenartowicz T., Historya o smoku, [w:] Wybór poezyj Teofila Lenartowicza, t. 2, nakładem Autora, Kraków 
1876, s. 5-20. 
6 Lenartowicz T., O królu Popielu i o myszach, [w:] tenże, Poezye, t. 1, wyd. pośmiertne, nakładem Księgarni 
Gubrynowicza i Schmidta, Lwów 1895, s. 1-53. 
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I silnej głowie dumania zada, 

Kiedy nad dziwy dziwy powiada; 

A w kim do boju drży dusza młoda, 

Temu i w rękę miecz silny poda 

Zdradliwa dziewka, co ma dwa lica, 

Jednym zakrwawia, drugim zachwyca7… 

Ze słów tych wynika, że baśń ma związek z ludem i z naturą, jest „szczera”, wolna 
od sztuczności, ale opowiada „dziwa”, splata nieszczęście ze szczęściem, rani i zachwyca, 

czasem skłania do myślenia, a niekiedy – do czynu. W badaniach literackich termin 

„baśń” należy do kłopotliwych określeń, a to dlatego, że nazwa ta odnosi się także do 
ludowej bajki magicznej:  

ponieważ podobnie jak w formie autorskiej istotą tego rodzaju opowieści jest 

harmonijne łączenie rzeczywistości realnej i nierealnej, opartej na prawach 
cudowności, w obrębie której swobodnie przemieszcza się bohater […]. 

Związki między baśnią ludową a literacką, mimo wyraźnego pokrewieństwa 

obu form, nie są jasne8. 

Do wymienionych powyżej utworów Lenartowicza zaliczyć trzeba poemat „Grajki 
wędrowne” (powst. 1862 we Florencji), który ukazał się w tomie poety „Echa 

nadwiślańskie” (prwdr. 1872) zawierającym wiersze związane głównie z powstaniem 

styczniowym9. Tekst „Grajków wędrownych” nie dotyczy wprost powstania, ale kon-
tekst narodowy jest w nim widoczny. W komentarzu edytorskim Jan Nowakowski pisze:  

Utwór, podejmujący zamysł dawnej Kołysanki, jest oryginalną kontaminacją 

elementów popularnej historii narodowej – czy raczej swoistej historiozofii, 

a zarazem programu ideowego – z szeroko i płynnie rozwijającą się poetyką 

baśni ludowej, o pierwiastkach zarówno polskich, jak i południowosłowiańskich10. 

W układzie systematycznym Juliana Krzyżanowskiego baśń Lenartowicza repre-

zentuje model T 413 („królestwo uśpione”) i wymieniona jest wraz z pieśnią trzecią 
rapsodu trzeciego (drugiego w edycji Juliusza Kleinera) „Króla-Ducha” Juliusza 

Słowackiego11 – w pieśni tej nawiedza bohatera (Ziemowita) duch, każąc iść i obudzić 

śpiący zamek. Podczas wędrówki Ziemowit przekonuje się, że zamarło wszystko – nie 
tylko miasta i wsie, ale cała przyroda: 

 
7 Lenartowicz T., Historia o smoku, [w:] tenże, Poezje. Wybór, wybrał i oprac. Nowakowski J., Państwowy 
Instytut Wydawniczy, Warszawa 1968, s. 710. 
8 Wróblewska V., Baśń, s. 293, [w:] Wróblewska V. (red.), Słownik polskiej bajki ludowej, t. 1: a – e, 
Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2018. 
9 Lenartowicz T., Grajki wędrowne, [w:] Echa nadwiślańskie Teofila Lenartowicza, nakładem Księgarni Jana 

Konstantego Żupańskiego, Poznań 1872, s. 241-267; przedruk [w:] Wybór poezyj Teofila Lenartowicza, t. 1, 
nakładem Autora, Kraków 1876, s. 287-308. 
10 Nowakowski J., Komentarz, [w:] Lenartowicz T., Poezje. Wybór, s. 1048. Wiersz Kołysanka, oparty na 
przeglądzie dziejów narodowych, opublikował poeta w tomiku Lirenka Teofila Lenartowicza (nakładem 
Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, Poznań 1855, s. 197-205). 
11 Krzyżanowski J., Polska bajka ludowa w układzie systematycznym, t. 2: Baśń magiczna, nakładem 
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Warszawa 1947, s. 67. 
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Nic nie ryknęło po bydła zagrodach, 

     Ciekawość nigdzie okien nie otwiera. 

W stawach – jak cyna i ołów na wodach, 

     Woda nie spada nigdy i nie wzbiera; 

Gościnność czujna – nie czuwa w gospodach, 

     Nic się nie rodzi – i nic nie umiera; 

Aż w święte, złote serce Ziemowita 

Lała śmierć – ziemia na duchu zabita12. 

Utwór Lenartowicza nie był dotąd szczegółowo rozpatrywany. Czyniąc go tutaj 

celem analizy i interpretacji, warto pokazać oryginalność dzieła, które przybiera postać 
baśni narodowej. W zrozumieniu tekstu pomóc może pozostała twórczość poety. Wyko-

rzystane zostanie również tło historyczne. Natomiast w oparciu o tradycję kulturową 

i symboliczną uda się ustalić, jak bardzo funkcjonujące w utworze wyobrażenia są 
w niej zakorzenione, a więc czy niosą utrwalone kulturowo znaczenia. 

Tytułowi bohaterowie, dwaj pastuszkowie, kreowani są na marzycieli, którym śni 

się:/O rajskiej wesołości,/O anielskiej miłości,/O miłosierdziu bożem13. Idą w świat, 

pragnąc swoją grą budzić czy szerzyć wśród ludzi te właśnie ideały. 
Najpierw wędrują po kraju pogrążonym w dziwnej martwocie. Wszędzie (we 

dworze, w kościele, w chacie, w zamku) ludzie zastygli w pozach, w jakich paraliżujący 

czar ich zastał. Wiatr nie szumi, woda w rzece nie płynie, zioła nie pachną, zwierzęta 
nie poruszają się. W przyrodzie i w ludzkich siedzibach panuje absolutny bezruch i cisza. 

Status bytowy tego świata najlepiej oddają powtarzające się konstrukcje składniowe: 

[…] zioła bez woni,/Niby rosną, nie rosną14; Świece świecą – nie świecą,/Dymy lecą – 

nie lecą15. Ta rzeczywistość zarazem jest i nie jest. Wydaje się istotne, że postacie 
zamarły w chwili, w której doświadczały czegoś dobrego, podniosłego, ważnego: 

w stajni – osiodłane konie, wojacy i złota drabina (symbol wielkich ambicji, emblemat 

odwagi wojennej z powodu wspinania się na mury oblężonych grodów); we dworze – 
zebrani przy stole dostojni goście i wzniesiony do toastu kielich (znak obfitości i zwy-

cięstwa); w chacie i przed nią – weselnicy z drużbą i muzykantami, a w pobliżu unieru-

chomieni w trakcie marszu żołnierze. Jedynie królewski zamek, do którego bohate-

 
12 Słowacki J., Dzieła wszystkie, pod red. Kleinera J. i Floryana W., t. 16: Król-Duch – rapsody nie wydane za 
życia poety – tekst główny, oprac. Kuźniar J., Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 
1972, s. 373-374. 
13 Lenartowicz T., Grajki wędrowne, [w:] tenże, Poezje. Wybór, s. 692. 
14 Tamże, s. 693. 
15 Tamże, s. 694. Podobne konstrukcje Lenartowicz lubił wykorzystywać w swojej twórczości, przykładem 
poemat „Jagoda mazowieckich lasów” (prwdr. 1880 [1879]), przedrukowana w zbiorze „Rytmy narodowe” 

pod skróconym tytułem „Jagoda” (nie należy tego utworu mylić z „Jagodą” opublikowaną w „Lirence”): Coś 
to dziecię wie i nie wie…; Jestem niczem i czemś jestem; Był i żywym i nieżywym (Lenartowicz T., Jagoda, 
[w:] tenże, Rytmy narodowe, nakładem Drukarni Ludowej, Lwów 1881, s. 144, 147, 152). Inne przykłady 
z tego samego tomu: I nie wyzywa i wyzywa (Słowo o poznaniu się króla Jana z Marysieńką, s. 19); A słowik 
śpiewa nad ich głową,/Pieśń wiecznie nową a nie nową./A księżyc świeci nad ich głowy,/Wciąż taki nowy a nie 
nowy (Nasza miłość, s. 30); I niby zna wszystkich i nie zna nikogo (Pierwszy kmieć. Kościuszko w Szwajcaryi, 
s. 105). 
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rowie trafiają, idąc za spotkaną mrówką i licząc na wyjaśnienie, co się stało z narodem, 

zastygł w smutku, potęgując żal grajków wywołany tym, co zobaczyli już wcześniej. 

Kiedy szybko opuszczają przygnębiające miejsce, to ponownie spotykają mrówkę. 
Z jej opowieści dowiadują się, że w lesie, w którym mieszka, jest tak samo, lecz prawie 

bezludnie: 

– A gdzie to, pani mrówko? 

A mróweczka pocieszka 

Złoży kąsek orzeszka, 

Pyszczek obetrze sobie, 

I odpowie na dobie: 

 

    – Wędruję do mrowiska, 

A droga mi niebliska; 

W głębokim czarnym lesie, 

Co pustynią zowie się, 

A w niej nikogo nie ma, 

Jako to kraj osobny, 

Tylko dziadek podobny 

Do świętego Zozyma, 

Zarośnięty do pięty 

Siedzi w kamień zaklęty. 

Skorupkę trzyma z miodem 

Dla pszczółek dziaduś biały, 

By nie pomarły głodem, 

Choć i pszczoły zmartwiały16. 

Zastygły oba światy – człowieka i natury. Grajkowie podążają jednak za mrówką 

i docierają do starca z pszczołami, tak, jakby to on był ostoją narodową i zbawieniem, 
znał przeszłość i przyszłość. Pojawia się tu, znany choćby z poematu „Złota hramota”, 

również zamieszczonego w tomie „Echa nadwiślańskie”, motyw świętego dziada po-

równywanego ze świętym Zozymem17 i opiekującego się pszczołami. To mędrzec 
i pasiecznik, żyjący w zgodzie z Bogiem, naturą i ludźmi, pilnujący patriarchalnego 

porządku, strzegący istotnych dla życia narodu wartości (boskich, złotych pszczół), 

pośredniczący między niebem a ziemią. Dotarłszy na miejsce i przekonawszy się, że 

 
16 Lenartowicz T., Grajki wędrowne, [w:] tenże, Poezje. Wybór, s. 696. 
17 Istnieje kilku świętych o takim imieniu. Pierwszym z nich jest papież Zozym (łac. Zosim, Zosimos), żyjący 
na przełomie IV i V wieku, święty Kościoła rzymskokatolickiego. 
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mrówka miała rację – starzec i pszczoły też zostali zaklęci – bohaterowie postanawiają 

usiąść i zagrać, aby zagłuszyć żal: Siadłszy radzi przy ulu,/By się jako zbyć bólu,/ 

W dudkę zadmą od duszy18. Pieśń opowiada o Lechu, Krakusie i Piaście. I to ona 
nieoczekiwanie powoduje, że wszystko na moment ożywa: 

Wejrzą: aż tu jezioro, 

Pszczółka skrzydłami rusza, 

W dziadka wstępuje dusza. 

Patrzą: dziwy nad dziwy, 

Kraj nieżywy – znów żywy19. 

Dzieje się tak jednak tylko w ich wyobraźni, zapomnieli się w swojej muzyce: 
Czują by zakręt w głowie20. Kiedy przestają grać, wówczas widzą to, co pierwotnie. Kraj 

żyje bowiem jedynie w pieśni, kulcie i pamięci. Naprawdę jest martwy, nieruchomy, 

zniewolony. Mrówka, zapytana o nazwę tego kraju, twierdzi, że nie wie dostatecznie,/ 
Lecz że jej się raz śniło,/Że się zowie: „TAK-BYŁO”21. Mrówka tradycyjnie uważana 

jest za symbol mądrości i pracowitości, bliższa pozostaje jej ziemia i podziemia 

(a więc sfera mroku i śmierci) niż – jak pszczołom – niebo, ale u Lenartowicza staje się 

przewodniczką i pocieszycielką grajków. Odgrywa rolę mediacyjną, pośrednicząc 
pomiędzy światem natury i światem człowieka, jawą i snem, przeszłością i teraźniej-

szością. Według wierzeń słowiańskich pod postacią tego owada […] ukazuje się dusza 

śpiącego człowieka22. Samotnie wędrująca mrówka przypomina trochę tułacza szuka-
jącego domu. Oderwana od rzeczywistości i pobratymców, zgłębia i zna przeszłość. 

Przeszłość, z uwagi na swoją martwotę, dla grajków nie ma większego znaczenia: Bo 

co było, to nie jest,/Nie pisać tego w rejestr23… 

Idą oni zatem dalej bez mrówki, opuszczają jej czarny las i trafiają „daleko,/Aż ci za 
siódmą rzeką do ojczyzny świętego obyczaju. Na tych ziemiach lud żyje i się weseli, 

szczęśliwie i wzorowo gospodarzy. Spotyka się ludzi dobrych, porządnych i pracowitych. 

[…] naród dziwnie rzewny 

I łagodny jak zorze; 

[……………………] 

 

     Mądrzy starzy ojcowie, 

Bo dość starość pamięta, 

 
18 Lenartowicz T., Grajki wędrowne, [w:] tenże, Poezje. Wybór, s. 697. 
19 Tamże. 
20 Tamże, s. 698. 
21 Tamże, s. 699. 
22 Kowalski P., Kultura magiczna. Omen, przesąd, znaczenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2007, s. 328. Por. Moszyński K., Kultura ludowa Słowian, cz. 2: Kultura duchowa, [z. 1], Graf_ika Usługi 
Wydawnicze Iwona Knechta, Warszawa 2010 (reprint wydania: Kraków 1934), s. 554. 
23 Lenartowicz T., Grajki wędrowne, [w:] tenże, Poezje. Wybór, s. 699. 
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A gdy ci słówko powie, 

To ewangelia święta. 

Matki kołeczka kręcą, 

K’córkom się chłopcy nęcą 

Jako pszczoły na zioła, 

Co rzecz bardzo wesoła24. 

Mile zaskoczeni tą sielskością grajkowie pragną poznać zarządzających krajem. 
Udaje się to przypadkiem podczas noclegu w miejskiej gospodzie. Bohaterów nawie-

dzają zjawy małych bezczelnych, zuchwałych ludzi nadużywających władzy: 

Spod komina jak szczury 

Idą różne figury. 

Wojewoda, ot tylki, 

Jako łebek od szpilki, 

A wojewódzki sztabek 

I bębniści, trębacze, 

Jako gromada żabek 

Za wojewodą skacze. 

[……………………] 

Wyszła czereda cała, 

Chodziła, bobrowała; 

Sprawiali se bimbasy 

One karzełki małe25. 

Rankiem, obruszony właściciel lokalu, któremu grajkowie zdali relację z przygody, 

nie przywiązując do niej aż tak wielkiej wagi, wyjaśnia:  

A któż na świecie nie wie 

Że to są wielkie duchy, 

A nie szczury piecuchy. 

Chociaż wzrostem niesporzy, 

Nasi to senatorzy, 

Pisarze, wojewody, 

Ozdoba tej gospody26. 

 
24 Tamże, s. 699-700. 
25 Tamże, s. 701. 
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Gospoda okazuje się wizytówką „wysokiego miasta”, sprawiając na grajkach nie-

dobre wrażenie: Gospoda była sroga,/Dziury, doły u proga,/[…] Nikt nie żądał 

kapeli27. W martwym świecie przeszłości takie przykre uczucie wywołał w bohaterach 
widok „okrutnego zamku”. Mogłoby to oznaczać, że relacja pomiędzy władzą a podda-

nymi przedstawia się w obu krainach tak samo źle. W zestawieniu z przestrzenią roz-

śpiewanej wsi i natury, miasto jawi się obszarem nadużyć, niegospodarności i zepsucia. 

Wyłania się opozycja pomiędzy ładem a chaosem. 
Zasmuceni grajkowie, że takie krasnoludki/Takim rządzą narodem28, idą w dalszą 

drogę, uznając, że to jednak kraj „dziwnego obyczaju”. Spotkawszy pasterkę na nad-

rzecznej łące, dowiadują się od niej, jak nazywa się miasto, w którym byli: „JESTAK”. 
Prowadzi to do pesymistycznego wniosku, że współczesność niewiele różni się od 

zamarłej przeszłości. Oba kraje są do siebie podobne, chociaż kto inny każdym z nich 

włada. 
Ponieważ istnieje miasto „JESTAK”, grajkowie sądzą, że musi być także miasto 

„JAK-BĘDZIE”. Wędrują zatem uparcie, rozpytując się wokół, jak trafić do tego 

cudownego miejsca, a to oznacza, że w nie wierzą. Ludzie śmieją się z nich, spotkany 

pielgrzym twierdzi, że może: Za dwieście, trzysta latek je gdzieś znajdą, zaś rybak 
dowodzi, że na żadnym lądzie czegoś takiego nie widział. Opis świata przyszłości 

wywołuje skojarzenie z przestrzenią zbawczą: 

Kraj cudny malowany, 

Od srebra, złota ściany, 

Kędy się skarby mnożą, 

Złoto im płynie rzeką, 

Gdzie same pługi orzą, 

Same się chleby pieką29… 

Zawiedzeni długotrwałymi poszukiwaniami bohaterowie wracają w końcu do rodzin-

nego domu i sioła, a tam odkrywają, że wszystko uległo zmianie i wydaje się jakieś 
nowe, odrodzone, szczególnie w świetle poranka, który im towarzyszy: 

Jakoś czysto, porządnie; 

Boża męka im nowa, 

Nowa chata ojcowa 

I zboże na nowinie 

Zielonym morzem płynie30. 

Nie chodzi tylko o powrót rozproszonego po świecie narodu do ojczyzny, podkre-
ślenie wartości tego, co rodzime. Otwarcie wrót przez matkę i przywitanie synów 

 
26 Tamże, s. 703.  
27 Tamże, s. 701. 
28 Tamże, s. 703. 
29 Tamże, s. 705. 
30 Tamże. 
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oznacza uznanie prostego ludu – a taki przecież reprezentują grajkowie – za część 

narodu, a może nawet za jego podstawę. W ludzie tkwi coś czystego, pierwotnego, 

piastowskiego, silnego. Poranek narodowy jest zatem możliwy dzięki zgodzie z ludem. 

Zapukają do chaty 

Zabłąkane dwa braty, 

Aż ci matka o zorzy 

Wrota onym otworzy; 

A ci jej buch do nogi 

Jako naród ubogi31. 

Dopiero dzięki konfrontacji z przebytymi krainami bohaterowie uświadamiają sobie, 
że ich ubogi świat jest przestrzenią pożądaną, wzorcem i źródłem zgody narodowej, 

czyli pojednania (współdziałania) warunkującego szczęście:  

Wszyscy w serdecznej zgodzie, 

Bo zgoda w tym narodzie: 

Zgodą pług ziemię kroi, 

Zgodą świat cały stoi. 

Praca, trudy, kłopoty 

Znikają w zgodzie złotej. 

Jeden drugim nie gardzi, 

Jeden z drugim się dzieli 

I jak w niebie anieli 

Kochają się wciąż bardziej32. 

Grajkowie przypominają sobie wreszcie, że miejsce, do którego wrócili, nazywa się 

właśnie „JAK-BĘDZIE”. To, o czym marzyli i czego szukali daleko, znajduje się bardzo 
blisko. Dobro prostego ludu przekłada się na dobro narodowe. Lenartowicz tworzy 

jakąś utopijną wizję świata przeciwstawioną istniejącej rzeczywistości („JESTAK”), 

w której miasto („dziwnego obyczaju”) i wieś („świętego obyczaju”) wyznaczają od-
mienne sposoby postępowania. Wyrażenie „zgoda” może zatem oznaczać też zgodę 

z tym, co naturalne, patriarchalne, tradycyjne. 

Poeta traktuje kulturę ludową jako zasadniczą część kultury narodowej33. Nie bez 
powodu jego bohaterowie są ubogimi grajkami. Grają spontanicznie, „od duszy”, „od 

serca”. Ludowość Lenartowicza kojarzy się z autentycznością, czystością, szczerością, 

świeżością, serdecznością, prostotą, rzewnością, dziecięcą ufnością i naiwnością34. 
 

31 Tamże, s. 705-706. 
32 Tamże, s. 706. 
33 Janion M., Wiersze sieroce Lenartowicza, [w:] taż, Gorączka romantyczna, Państwowy Instytut 
Wydawniczy, Warszawa 1975, s. 375. 
34 Tamże, s. 367. 
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Muzyka grajków przynosi ich „krewnym i braciom” pocieszenie i ocalenie. Kiedy 

bohaterowie widzą szczęście mieszkańców sioła, którzy zbiegli się na ich powitanie, to 

odpowiadają im swoją przepełnioną wiarą pieśnią, wchodząc niemal w rolę proroków 
i w ten sposób wzmagając panującą radość: 

Tak ci szczęsni nastroją 

Zapomnianą gęśl swoją 

I na chwałę stokrotną 

Wedle stoła złotego 

Dla narodu wszystkiego 

„JESZCZE POLSKA – – –” jak grzmotną, 

Ile było tam gości, 

Poszaleli z radości35. 

W zakończeniu utworu nie wspomina się świętych pszczół, ale mówi o miodzie, 
czyli obfitości i szczęściu płynącym ze zgody: Radość serca im chwyta,/[…] Miód się 

leje potokiem36. 

Baśń narodowa Lenartowicza wykorzystuje typowe dla baśni motywy (wędrówka, 

sen, zamek, las, muzykant, starzec, śpiący rycerze, magiczne zwierzęta jako pomocnicy, 
krasnoludki, wesele) i formuły (za siódmą rzeką; I ja jadłem, i piłem,/Po brodzie mi 

kapało,/A w gębie nie postało37). Tę baśniową konwencję podporządkowuje autor 

własnej filozofii dziejów narodowych. Droga prowadzi od tego, czego już nie ma 
(epoka dominacji kultury rycerskiej – dawnego obyczaju), poprzez to, co jest (epoka 

dominacji kultury mieszczańskiej – dziwnego obyczaju), do tego, czego jeszcze nie ma 

(epoka dominacji kultury ludowej – świętego obyczaju). W każdej z tych trzech czaso-

przestrzeni istnieje i weseli się prosty lud. Oznacza to trwałość jego kultury. W ludzie 
zatem kryje się źródło zbawczych wartości (miłość, współpraca, zgoda), to on prowa-

dzi do powszechnego szczęścia narodowego. Projekcja przyszłości opiera się na nim. 

Wiara w przyszłość opatrzona została jednak pewnym zastrzeżeniem: na początku 
utworu mówi się, że śnią grajkowie (Jaki taki dziwi się,/Co onym ludziom śni się38); 

a na końcu narrator wyznaje, że śnił (I ja szczęście to śniłem39). Ujęcie tekstu w taką 

ramę sugeruje iluzoryczność szczęścia, wszak sen to złudzenie, baśniowa cudowność. 
Na dodatek jest to sen we śnie — narrator śni snem grajków. Szczęście zostaje zaklęte 

w sztuce uzyskującej funkcję pocieszycielki. 

  

 
35 Lenartowicz T., Grajki wędrowne, [w:] tenże, Poezje. Wybór, s. 706-707. 
36 Tamże, s. 707. 
37 Tamże. 
38 Tamże, s. 692. 
39 Tamże, s. 707. 
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Sen narodowy w baśni Teofila Lenartowicza „Grajki wędrowne” 

Streszczenie 
Celem pracy jest analiza i interpretacja utworu Teofila Lenartowicza „Grajki wędrowne” (powst. 1862). 
Opowieść, opublikowana w tomie poety „Echa nadwiślańskie” (prwdr. 1872), wykorzystuje konwencję 
baśniową, aby podkreślić znaczenie prostego ludu w dziejach narodowych. Utwór oryginalnie łączy ele-
menty charakterystyczne dla baśni z poglądami estetycznymi i etycznymi Lenartowicza. 
Analiza skupia się na trzech perspektywach czasoprzestrzennych zarysowanych w tekście: przeszłości, 

teraźniejszości i przyszłości, w których sytuowani są tytułowi bohaterowie. W zrozumieniu utworu pomaga 
rozpatrywanie go na tle pozostałej twórczości poety. W mniejszym stopniu wykorzystany zostaje kontekst 
historyczny, w większym zaś — tradycja baśniowa, kulturowa i symboliczna. 
Postępowanie badawcze prowadzi do wniosku, że Lenartowicz posługuje się w swoim dziele całym 
szeregiem typowych dla baśni motywów (wędrówka, sen, zamek, las, muzykant, starzec, śpiący rycerze, 
magiczne zwierzęta jako pomocnicy, krasnoludki, wesele) i dwiema z używanych w niej formuł (inicjalną: 
za siódmą rzeką oraz finalną: I ja jadłem, i piłem). Jednak ten baśniowy kostium autor podporządkowuje 
próbie przedstawienia własnej filozofii dziejów narodowych i nadaje pojawiającym się postaciom i sytuacjom 

odmienne od utartych znaczenia. Droga prowadzi od tego, czego już nie ma (dominanta kultury rycerskiej – 
dawnego obyczaju), poprzez to, co jest (dominanta kultury mieszczańskiej – dziwnego obyczaju), do tego, 
czego jeszcze nie ma (dominanta kultury ludowej – świętego obyczaju). W każdym z tych trzech światów 
występuje prosty lud i zawsze pokazany jest w chwilach, w których się weseli. Oznacza to trwałość jego 
kultury, wierność od wieków tym samym prawdom. W ludzie widzi Lenartowicz klucz do powszechnego 
szczęścia narodowego, źródło zbawczych wartości (miłość, współpraca, zgoda). Projekcja wspaniałej przy-
szłości oparta zostaje na ludowej tradycji. 
Z powyższych powodów analizowany utwór można nazwać baśnią narodową, ale nie jest to prosta 
apoteoza kultury ludowej jako podstawy kultury narodowej. To sen artysty identyfikującego się z ludo-

wym, ubogim grajkiem. Szczęście zostaje zaklęte w sztuce uzyskującej funkcję pocieszycielki. 
Słowa kluczowe: baśń, grajek, lud, naród, sen 
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Bajka a starożytna literatura chrześcijańska 

1. Wstęp 

Starożytną literaturę chrześcijańską często postrzega się według utartych, stałych 

schematów. Dorobek autorów chrześcijańskich analizuje się więc według klucza teolo-

gicznego, apologetycznego, biblijnego czy moralnego. Jednak piśmiennictwo wieków 
I-VIII wykazuje ogromną różnorodność. Powodem były wielorakie wpływy, jakim 

ulegała literatura wczesnochrześcijańska, a także stosowanie różnych form literackich, 

które autorzy kościelni stopniowo sobie przyswoili, by posługiwać się nimi w głosze-

niu przesłania ewangelicznego. W języku polskim nie pojawiło się jeszcze wyczer-
pujące opracowanie na temat obecności elementów wywodzących się z bajki okresu 

klasycznego w literaturze wczesnochrześcijańskiej. Także w literaturze obcojęzycznej 

nie jest to temat zbyt często rozwijany2. Materiał obecny w starożytnej literaturze 
chrześcijańskiej nie jest szczególnie obfity, ale nie brak interesujących przyczynków. 

2. Różnorodność wpływów: Biblia i źródła klasyczne 

W literaturze chrześcijańskiej najróżniejsze formy literackie rozwijały się w kli-

macie otwartości na kulturę świata starożytnego, przede wszystkim jako narzędzia 

pomocne w apostolacie. Wykorzystywanie koncepcji i form literackich zaczerpniętych 
z literatury klasycznej było ważnym elementem inkulturacji chrześcijaństwa3. Orędzie 

chrześcijańskie urzeczywistniało się w różnych warunkach społeczno-kulturowych. 

Stąd też nie negowano środowiska, w którym żyli wierni, akceptując strukturę społeczną 
i ukierunkowanie kulturowe. Rzecz jasna niektóre z form literackich były niejako 

uprzywilejowane, szeroko stosowane, a zatem łatwiej następowała ich asymilacja 

i chrystianizacja4.  
Warto jednak poświęcić uwagę pomniejszym formom, nie tak rozpowszechnionym 

jak mowy, listy, komentarze, poematy i rozważania filozoficzno-teologiczne. Twór-

czość chrześcijan nie była wyłącznie natury erudycyjnej czy duchowej, ale także nie 

brakowało teologii o znamionach ludowych i „nieuczonej”5. Chodziło nie tylko o treść 
przepowiadania wiary chrześcijańskiej, ale także o jego formę, by dotarła do szerszych 

 
1 celestyn@umk.pl, Katedra Teologii Historycznej, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, www.umk.pl.  
2 Por. Ayán Calvo J.J., La fábula en la primera literatura cristiana, [w:] Peréz Jiménez A., Cruz Andreotti G. 
(ed.), „Y así dijo la zorra”. La Tradición Fabulística en los Pueblos del Mediterráneo, Mediterránea 10, 
Ediciones Clásicas & Charta Antiqua, Madrid-Málaga 2002, s. 119-139; Stocchi C., Dizionario della favola 
antica, Rizzoli, Milano 2012, s. 35-37.  
3 To neologizm, który pojawia się po raz pierwszy w dokumencie nauczania papieskiego w 1979 roku. 

W przemówieniu do Papieskiej Komisji Biblijnej Jan Paweł II stwierdził: Pojęcie akulturacja lub też 
inkulturacja, chociaż jest neologizmem, wyraża bardzo dobrze jedną z zasadniczych treści tajemnicy Wcielenia. 
Jan Paweł II, Allocuzione alla Pontificia Commissione Biblica, [w:] Fede e cultura alla luce della Biblia, 
Leumann LDC, Torino 1981, s. 5.  
4 Por. Wojciechowski M., Dzieje spotkania. Chrześcijaństwo i kultura grecka, Więź, 3, 2006, s. 46-55. 
5 Na ten temat zob. Di Berardino A., Studer B. (red.), Historia teologii, t. 1: Epoka patrystyczna, przeł. 
Gołębiowski M. i in., Wyd. „M”, Kraków 2003, s. 243-246. 

mailto:celestyn@umk.pl
http://www.umk.pl/
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rzesz mieszkańców ówczesnego świata. Bajki były niewątpliwie utworami, które 

podobały się szerokim kręgom prostego ludu. W treści aluzji do mądrości bajek są 

jednak zawarte elementy, które stanowią o niezaprzeczalnej oryginalności przesłania 
chrześcijańskiego. Kładziono nacisk na to, by nie traktować mitu jako historycznej 

relacji czy bajki jako faktu6. Korzystało z tych form, ale bez większej zależności. 

Wydaje się, że dla autorów wczesnego chrześcijaństwa był to raczej mało przydatny 

gatunek literacki, który w większości tworzyły krótkie opowiadania ze świata zwierząt.  
Bajka w okresie klasycznym znalazła swoich reprezentantów przede wszystkim 

w Ezopie7 i Fedrusie8 i tam należy szukać źródeł wpływów na autorów chrześcijań-

skich. Takowy wpływ musiał istnieć, biorąc pod uwagę fakt, że większość źródeł 
kwalifikuje chrześcijan jako należących do niższych klas społecznych9. Bajka była 

kwintesencją „mądrości niewolników”10. Ten gatunek literacki był dobrze znany w ba-

senie Morza Śródziemnego i dostrzeżono w nim środki wyrazu przydatne dla głoszenia 
religii Chrystusowej. Bajki, przede wszystkim te należące do tradycji Ezopowej, były 

z reguły krótkie i miały wymiar metaforyczny, z subtelnie ukrytym morałem, dotyczą-

cym twardych realiów życia codziennego11.  

Dla starożytnych chrześcijańskich komentatorów i kaznodziejów elementy alego-
ryczne i bajkowe stanowiły kwestię intrygującą, ale i kłopotliwą. Szczególnie bajki 

zwierzęce posługiwały się konwencją „świata na opak”. Chrześcijaństwo przejęło 

koncepcję porządku świata opartego o hierarchię bytów ustaloną przez Arystotelesa. 
Człowiek jest według myśli Stagiryty najdoskonalszym elementem przyrody, a ta jego 

pozycja wypływa z przyczyn całkowicie naturalnych12. Zwierzęta jako istoty „pozba-

wione rozumu” mają służyć człowiekowi jako istocie doskonalszej, wyposażonej 

w duszę myślącą, czyli rozum13.  
Paradygmat oparty na arystotelesowskiej koncepcji hierarchii bytów i rozumienia 

duszy, przejęli myśliciele chrześcijańscy. Potwierdzenie można znaleźć np. u św. Augu-

 
6 Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, ale [nauczaliśmy] jako naoczni świadkowie Jego wielkości (2 P 1,16). Tłum. 
tekstów biblijnych i skróty poszczególnych ksiąg wg Biblii Tysiąclecia, Wyd. Pallotinum, Poznań 2000.  
7 Żył prawdopodobnie w Tracji w VI wieku przed Chr. O tradycji Ezopowej zob. Golias M., Geneza, rozwój 
i charakter bajek Ezopowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne, 
seria 1, 1957, z. 7, s. 3-29; Ferreira da Silva N.H., Aesopica. A fábula esópica e a tradição fabular grega, 
Imprensa da Universidade de Coimbra, Coimbra 2014.  
8 Por. Adrados F.R., History of Graeco-Roman Fable, t. 2: The Fable during the Roman Empire and the 
Middle Age, Brill, Leiden-Boston-Köln 2000, s. 121-173. 
9 W 1 Kor 1,26 został ukazany przekrój społeczny pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej: Niewielu tam mędr-
ców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych.  
10 Podobnie, jak inne gatunki literackie (np. komedie Plauta), także bajka zwraca uwagę na stan niewolniczy. 
Ta forma literacka została przecież wymyślona przez wyzwolonego później niewolnika Ezopa, który 
przewyższał intelektualnie swego pana. Por. Stocchi C., dz. cyt., s. 381-383. 
11 Trudno znaleźć fakty podobne do tych, które już się wydarzyły, a bajki łatwo, Arystoteles, Rhetorica, 1394 

A; cyt. za Gara K., Gara K., Bajka antyczna. Kwestia nazwy i charakterystyki gatunku w starożytnej teorii 
retorycznej, Iuvenilia Philologorum Cracoviensium, t. 2, Źródła Humanistyki Europejskiej 2, Wyd. Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 24. 
12 Por. Woleński J., Podmiotowość zwierząt w aspekcie filozoficznym, [w:] Gardocka T., Gruszczyńska A. 
(red.), Status zwierzęcia. Zagadnienia filozoficzne i prawne, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 14. 
13 Arystoteles definiował człowieka jako istotę społeczną (zoon politikon), identyfikując społeczność i racjo-
nalność. 
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styna z Hippony14. Hippończyk starał się, aby ta zasada nie kłóciła się z zawartą 

w Księdze Rodzaju prawdą o stworzeniu człowieka przez Boga15.  

Niezależnie od refleksji filozoficzno-teologicznej bajki funkcjonowały jako element 
kultury przekazywany z pokolenia na pokolenie. Brak w nich jednoznacznego przesła-

nia, być może nie ukazywały świata w przejrzysty sposób, lecz atrakcyjna opowieść 

stanowiła zwierciadło życia członków społeczności. Zamiast etycznej i egzystencjalnej 

pewności przeważały dynamika i atrakcyjność16. Konwencja narracyjna czyniąca ze 
świata roślin i zwierząt skarbnicę przykładów pozytywnych i negatywnych dla ludzi17 

zrodziła się u początków tworzenia form metaforycznych w literaturze. Nie sposób 

wyobrazić sobie bez paradygmatów obecnych w bajkach mechanizmów budowania 
przypowieści, alegorii, pouczających opowiadań i średniowiecznych exempla18. Zbiory 

bajek, które przetrwały do czasów współczesnych, są świadectwem stałej popularności 

tej formy literackiej. Metaforyka chrześcijańska potrzebowała elementów fabulistycz-
nych. Tak więc bajka, definiowana przez Eliusza Teona jako wymyślona historia, która 

przedstawia prawdę19, z wielu względów była znana i wykorzystywana w kręgach 

chrześcijańskich. Klasyczna definicja retora z I-II wieku po Chr., chociaż lakoniczna, 

oddaje trudności w precyzyjnym określeniu gatunku literackiego, który balansuje na 
granicy mitu, przysłów, fantazji, opowiadań i innych rodzajów narracyjnych20. Litera-

tura wczesnochrześcijańska oczyściła bajkę z jej zabarwienia mitologicznego, rubasz-

ności i trywialności. Bajki zawsze znajdowały się pomiędzy ludową formą retoryczno-
poetycką a wymiarem literackim, osiąganym zresztą w niemałym trudzie21. Chrześci-

janie stosowali takie formy literackie, które nie tyle służyły rozrywce słuchaczy czy 

czytelników, ile skuteczniejszej wymowie i sile oddziaływania religijnego przesłania. 

Przepowiadanie chrześcijańskie sięgało po elementy ze sztuki retoryki klasycznej, aby 
docierać do mas. W starożytności elementy bajek Ezopowych należały do bardzo 

rozpowszechnionych środków retorycznych. 

Niektórzy myśliciele chrześcijańscy deprecjonowali zdobycze myśli helleńskiej, 
nazywając je „bajkami”. To przypadek wywodzącego się z Syrii Tacjana, który wręcz 

twierdził, że cała kultura klasyczna jest nieprzydatna wobec wzniosłości nauki 

 
14 Określał on człowieka jako „rozumne zwierzę”, jak one podlegające śmierci, ale od wszystkich stworzeń 
różniące się rozumem. Por. De Trinitate VII, 4, 7. Tytuły dzieł klasycznych i patrystycznych podawane są 
w języku łacińskim.  
15 Por. De civitate Dei, XIII, 24, 2. 
16 Ludzie słuchają tego, co zmyślone, i ogarnięci przyjemnością łatwo zgadzają się z tym, co wprawia ich 

w zachwyt, Kwintylian, Institutio oratoria, V, 11, 20; cyt. za: Gara K., dz. cyt., s. 16, zob. Radermacher L. 
(red.), Marcus Fabius Quintilianus, Institutionis oratoriae libri XII, B.G. Teubner, Leipzig 1971. 
17 Wiele przykładów z literatury chrześcijańskiej podaje Starowieyski M., Zapytaj zwierząt, pouczą czyli opo-
wiadania wczesnochrześcijańskich pisarzy o zwierzętach, Ojcowie Żywi 20, WAM Kraków 2014, s. 435-444.  
18 Jeśli będą znużeni słuchaniem, [mówca] mógłby ich poruszyć za pomocą czegoś, co wywołuje śmiech 
[czy]… bajki podobnej do prawdy, Rhetorica ad Herennium, I, 10; cyt. za Gara K., dz. cyt., s. 16, przyp. 9. 
19 Elius Theon, Progymnasmata, por. Spengel L., Rhetores Graeci, t. 2, Teubner, Leipzig 1854, s. 72. 
Definicja ta pozostaje nadal kluczowa, zob. Holzberg N., The Ancient Fable. An Introduction, Indiana 

University Press, Bloomington 2002, s. 20. 
20 Por. Perry B.E., Fable, Studium Generale, 12, 1959, s. 22.  
21 Według „Słownika terminów literackich” bajka to: Jeden z podstawowych gatunków dydaktycznej 
literatury; krótka powiastka wierszowana lub prozą, której bohaterami są zwierzęta, ludzie, rzadziej rośliny 
lub przedmioty, zawierająca moralne pouczenie wypowiedziane wprost lub dobitnie zasugerowane, Sławiński 
J. (red.), Słownik terminów literackich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-
Gdańsk-Łódź 1988, s. 52. 
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chrześcijańskiej22. Filozofowie greccy wszystkie te prawdy, których sensu dobrze nie 

rozumieli, przedstawiali w formie bajecznych opowiadań, przybranych w szatę 

uczonych komentarzy23.  
Dla losów bajki w środowisku chrześcijańskim ważne było to, że Pismo Święte 

wyrażało się w sposób obrazowy i przenośny. Tak więc przypowieści, opowiadania 

z morałem i wreszcie bajki o znamionach bliskowschodnich znajdywano na kartach 

Biblii. Gdy dziś podchodzi się do Biblii jako do dzieła literackiego, bez trudu dostrze-
ga się, że są w niej obecne różne formy literackie. Ponadto, oceniając Pismo Święte na 

podstawie kryteriów słownych czy formalnych, trzeba stwierdzić, że zawiera osobne 

dzieła literackie, tworząc zbiór świętych ksiąg. Opowiadania biblijne są przykładami 
zwięzłej formy, w których każdy szczegół decyduje o efekcie całości24. 

Bajki o Ezopowym rodowodzie pozostawały na uboczu głównego nurtu kształtu-

jącej się literatury chrześcijańskiej. W pewnej mierze te formy literackie z łatwością 
mogły być przyswojone przez tradycję chrześcijańską ze względu na swoje podobień-

stwa do przypowieści Chrystusa z Ewangelii25. Trudno negować, że ogólne właści-

wości tradycji Ezopowej są pomocne w zrozumieniu natury przypowieści i procesu 

przekazu tradycji ewangelicznej. Podobnie, jak obrazowe porównania przywoływane 
przez Jezusa Chrystusa, bajki były krótkimi, prostymi historiami ilustrującymi nau-

czanie moralne. Ważny był element kontrastu, paradoks, a nie efekt komiczny. Nie-

które elementy tradycji bajki Ezopowej pojawiają się w literaturze judaizmu rabinicz-
nego, co również nie jest bez znaczenia dla recepcji tej formy literackiej w kręgach 

rodzącego się chrześcijaństwa26.  

Z bajkami kojarzą się generalnie zwierzęta przemawiające ludzkim językiem. 

Biblia zna tylko dwa takie opowiadania: wąż z ogrodu Eden (Rdz 3,1-5)27 i oślica 
Balaama (Lb 22,22-35)28. Najbardziej znaczącym przykładem bajki ze Starego Testa-

mentu29 jest fragment z Księgi Sędziów (9,8-15): drzewa, które wybierają spośród 

siebie króla30. W perykopie biblijnej drzewa przemawiają i prowadzą między sobą 

 
22 Deklarował on, że filozofia grecka jest niedorzeczna, teatry greckie są szkołą zła, taniec, muzyka i poezja 
grecka są bezwartościowe i grzeszne, refleksja i ustalenia prawne Greków są pełne sprzeczności. 
23 Cohortatio ad Graecos, IV, 40.  
24 Ryken L., Biblia jako dzieło literackie, [w:] Metzger B.M., Coogan M.D. (red. nauk.) Chrostowski W. 
(kons. wyd. pol.), Słownik wiedzy biblijnej, Vocatio, Warszawa 1996, s. 59; 60. 
25 Jezus Chrystus opowiedział około 50 przypowieści, więc niewątpliwie ten gatunek literacki został przez 
Niego spopularyzowany. Przypowieść (parabola) może zawierać różne elementy figur retorycznych, takich 

jak personifikacja, alegoria, przenośnia, porównanie, przykład, porównanie, przysłowie, zagadka, symbol, 
metonimia i bajka. W przypowieści pewna idea jest wyrażona w formie ustnej narracji, swobodnie skom-
ponowanej i przedstawiającej pewne wydarzenie, mające na celu zwrócenie uwagi na ważną prawdę. Por. 
Tertulian, De pudicitia, 8-9; Hieronim, Epistula, 21 (ad Damasum); Augustyn z Hippony, De Civitate Dei, 
XVI, 2, 3.  
26 Por. Maciá L.M., The Fable of „the Middle-Aged Man with Two Wives”. From the Aesopian Motif to the 
Babylonian Talmud Version in b. B. Qam. 60b, Journal for the Study of Judaism, 39, 2008, s. 267-281. 
27 Por. Van Seters J., Prologue to History, Westminister/John Knox Press, Louisville 1992, s. 109-119.  
28 Por. Kuśmirek A., Cóż ci uczyniłam, żeś mnie zbił już trzy razy?  (Lb 22,28). O tym jak oślica przemówiła 
do pogańskiego proroka, Verbum Vitae, 32, 2017, (95-125), s. 117-118. 
29 Hebr. maszal. O bajce w Biblii por. Stocchi C., dz. cyt., s. 44-46.  
30 W przypowieści pojawiają się trzy typowe dla obszaru śródziemnomorskiego rośliny: oliwka, figowiec 
i winorośl (Sdz 9, 7-21). Delegacja pozostałych drzew udaje się do nich, by prosić o przyjęcie przez któreś 
z nich godności króla. Po kolei jednak drzewa odmawiają. Wolą służyć oliwą, słodkimi owocami i rozwe-
selającym winem, a nie poddać się manii dominacji. Wreszcie daje się przekonać krzew cierniowy. Ten 
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rozmowę, co było typowym schematem bajek wschodnich31. Tekst przyjmuje rolę 

społeczno-polityczną i zawiera krytykę rządzących, którzy nadają przywileje najmniej 

tego godnym32. W tradycji greckiej znajduje się podobna bajka33, chociaż trudno 
mówić istnieniu wątków Ezopowych w Starym Testamencie34. Nie był tam wzmian-

kowany krzew winny, jak również nie ma jasno sformułowanego morału całej 

historii35.  

Mniej znany jest inny fragment biblijny, który można związać z tradycją narracji 
o charakterze bajki, w której bohaterami są rośliny. Chodzi o przesłanie Joasza, króla 

izraelskiego do Amazjasza, władcy judzkiego (2 Krl 14,9)36. Nierozważnym działa-

niem król Judy narażał się na klęskę militarną i polityczną. Podobne opowiadanie 
znajdujemy u Arystotelesa, gdzie jest przywołana bajka o jeżu i lisie37. Opowiedział tę 

bajkę Ezop w mowie skierowanej do obywateli Samos38. Wspólna cecha to fakt 

posiadania kolców (oset i jeż), więc obie narracje mają podobną wymowę.  

Tego typu retoryka oficjalna, lubiąca wyraziste wyrażenia i posługująca się 

oszczędnym stylem o charakterze narracyjnym, ale również o silnych znamio-

nach metaforycznych, była charakterystyczna dla dyplomacji państw starożyt-

nego Bliskiego Wschodu, a nie Grecji klasycznej39. 

 W starotestamentowych opisach ery mesjańskiej znajduje się także obraz harmonii 

i zgody pomiędzy wilkiem a barankiem (Iz 11,6-9). Podobny motyw podaje Ezop 

w bajce o królestwie lwa40. To naiwna apologia złotego wieku monarchii, gdy przed 
trybunałem władcy zwierząt owca mogła oskarżać wilka41.  

Wśród pism Starego Testamentu, szczególnie w księgach mądrościowych, spotyka 

się liczne paralele z literaturą krajów ościennych. Są to powiedzenia przysłowiowe, 

potoczne opinie, czy budujące historie. W przypisywanej królowi Salomonowi księdze 

 
okazuje się arogancki i chełpliwy, grożąc nawet potężnym i majestatycznym cedrom Libanu. A jeśli nie, niech 

ogień wyjdzie z krzewu cierniowego i spali cedry libańskie. Jotam odnosi morał przypowieści do sytuacji 
politycznej. Por. Webb B.G., The book of the Judges. An integrated reading, Journal for the study of the Old 
Testament supplement series 46, JSOT Press, Sheffield 1987, s. 155-156; 253-254. 
31 Wiadomo, że uosobione zwierzęta lub rośliny w bajkach stają się przykładem dla niemądrych ludzi lub ich 
przedstawieniem. W tradycji wschodniej preferowane są rośliny i drzewa oraz elementy przyrody nieoży-
wionej. Niektórzy uczeni podkreślali, że perykopa Sdz 9, 7-21 zbytnio odbiega od pozostałych tekstów Biblii. 
32 Mieszkańcy Sychem w końcu zbuntowali się przeciwko Abimelekowi, złemu władcy („krzew cierniowy”). 
33 Por. Wojciechowski M., Bajki Ezopa o polityce, Teologia Polityczna, 5 (2009-2010), s. 339. 
34 Por. tenże, Bajki Ezopowe a Biblia, [w:] „Przeznaczyłeś nas dla Twojej prawdy” (4Q495), Fs. Z.J. Kapera, 

red. W. Chrostowski, Rozprawy i Studia Biblijne, 29, Vocatio, Warszawa 2007, s. 517-518. 
35 Por. por. Golias M., (przekł i opr.), Bajki Ezopowe, Biblioteka Narodowa, Seria II, nr 127, Zakład Naro-
dowy im. Ossolińskich, Wrocław-Kraków 1961, nr 293, s. 112. Poszczególne wersety Sdz 9,8-15 przywołuje 
Metody z Olimpu, por. Symposium X, 2-4. Całość bajki o drzewach cytuje Augustyn z Hippony, Contra 
mendacium 13, 28.  
36 Cierń na Libanie [dosł.: oset libański] przesłał cedrowi na Libanie taką prośbę: Daj córkę swoją mojemu 
synowi za żonę. Lecz dziki zwierz na Libanie przebiegł i rozdeptał cierń.  
37 Por. Rhetorica, 1393 b-1394 a.  
38 Por. Stocchi C., dz. cyt., s. 692-693. 
39 Luzzatto M.J., Esopo, [w:] Settis S. (red.), I Greci. Storia, Cultura, Arte, Società, cz. II, t. 1, Einaudi 
Editore, Torino 1996, s. 1312.  
40 Por. Bajka, nr 195 wg. Chambry É. (texte établi et traduit par), Ésope. Fables, Société d’Édition „Les Belles 
Lettres”, Paris 1927. Z numeracji Chambriego korzysta w swoim zbiorze Wojciechowski. Por. tenże, [przekł. 
i opr.], Ezop i inni. Wielka księga bajek greckich, Wyd. WAM, Kraków 2006 (łącznie 479 pozycji). 
41 Por. Wojciechowski M., Bajki Ezopa…, s. 336. 
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Przysłów aż roi się od sugestywnych porównań, które znajdują swoje odpowiedniki 

w bajkopisarstwie. Przykładem niech będzie zapobiegliwa mrówka, która przygoto-

wuje sobie w lecie zapasy pożywienia (Prz 6,6-8)42. Tekst grecki Starego Testamentu 
(„Septuaginta”) dodał wzmiankę o pszczole, która podobnie jak mrówka, przedsta-

wiona jest jako wzór pracowitości i sumienności43.  

W otwartym środowisku społeczno-kulturowym Galilei Chrystus dobrze poznał 

ustne, popularne tradycje greckie i ich używał dla zilustrowania swojego nauczania. 
Tak więc w Ewangelii Mateusza (7,15)44 obecny jest motyw znany z bajek i przy-

słów – owce i wilki45. Jako „wilki w owczej skórze” ewangelia określa fałszywych 

nauczycieli46. Nie brak wielu innych specyficznych punktów zbieżności między spu-
ścizną Ezopową a Nowym Testamentem. Punkty styczne dotyczą zarówno ogólnych 

założeń, jak i szczegółowych narracji47. Nawiązania do wątków Ezopowych w Ewan-

geliach wynikały zapewne z faktu, że pisma te w większym stopniu niż inne księgi 
Nowego Testamentu miały charakter narracyjny i parenetyczny.  

Do porównania związanego z popularną bajką48 odwołał się św. Paweł (1 Kor 12, 

12-30). Apostoł narodów, by pokazać jedność Kościoła, mówił o organizmie, w któ-

rym poszczególne części mają różne funkcje49 

3. Elementy bajek w literaturze wczesnego chrześcijaństwa (II-V wiek) 

Znajomość pewnych motywów z tradycji starożytnych bajek pomaga w objaśnianiu 

niektóre tekstów biblijnych. Jednak elementy bajek znajdujemy nie tylko w pismach 

uznawanych za natchnione, ale także w literaturze chrześcijańskiej pierwszych wie-
ków, zarówno w środowisku greckim ,jak i łacińskim. Trudno jednak o pełne fabuły 

bajek, gdyż znajdujemy raczej odwołania do aforyzmów, powiedzeń i przysłów wywo-

dzących się z tradycji Ezopowej. Wiele fragmentów, choć nawiązujących do tej kon-

wencji, nie jest bajkami w ścisłym tego słowa znaczeniu, ponieważ nie mówią one 
o roślinach i zwierzętach, jak o istotach zachowujących się jak ludzie, lecz przedsta-

wiają wyłącznie właściwe dla nich cechy, zachowanie i działanie. Z pewnością 

 
42 Pracowitość mrówki stała się przysłowiowa; por. Horacy, Satyry, 1, 1, 33 (podobna opinia Wergiliusz, 
Georgiki 185-186; Juwenalis, Satyry, 6,359-361). Cechy mrówki stały się podstawą sławnej bajki Ezopowej 
o świerszczu i mrówce (zob. Chambry É., dz. cyt., nr 336). W polskiej wersji zamiast świerszcza pojawia się 
żuk; por. Golias M., Bajki…, nr 114, s. 48.  
43 Brak tych wersetów w tekście hebrajskim i w innych tłumaczeniach starożytnych. O pracowitości pszczoły 
por. Pliniusz, Naturalis historia, 11,4.  
44 Zob. również Dz 20,29. 
45 Por. Nicephoros Basilakes, Progymnasmata, 1,4.  
46 Zob. Wojciechowski M., Teachings of Jesus and Popular Hellenistic Stories, „Biblica et Patristica 
Thoruniensia” 7/1, 2014, s. 52. 
47 Tamże, s. 49-52, tenże, Bajki Ezopowe a Biblia…, s. 519-527. 
48 Motyw ,,rozmowy” organów ciała występuje już w zbiorze bajek Ezopowych. Por. Golias M., Bajki…, 

nr 132, s. 54. 
49 W starożytnej literaturze greckiej znane było porównanie państwa do ciała, które składa się z różnych 
części (np. Arystoteles, Polityka, 5.2.7). Podobnie autorzy stoiccy, tacy jak Chryzyp, Epiktet, Dion Chry-
zostom, czy Seneka, wykorzystywali porównanie do ciała składającego się z różnych członków. Według 
relacji Liwiusza bajkę o częściach ciała opowiedział również Meneniusz Agrypa. Zob. Adamczewski B., 
Kościół jako ikona Ciała Chrystusa w Pierwszym Liście do Koryntian, „Verbum Vitae” 6, 2004, s. 148-149, 
151-152.  
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podstawę dla wczesnych autorów chrześcijańskich tworzył „Fizjolog” („Przyrod-

nik”)50, a nie zbiory bajek.  

Pomijając nawiązanie „Listu do Koryntian” Klemensa Rzymskiego do porównania 
z Pierwszego Listu do Koryntian (12,12-31)51 czy stosowanie metafor przez Ojców 

Apostolskich52, dopiero apologeci wspominają o bajkopisarzach w starożytnych. 

Celem Ojców Kościoła w tym wypadku jest przede wszystkim ironia odnosząca się do 

zachowań czy przekonań, które uważano za niewłaściwe. Po to, by je przedstawić 
w sposób jasny i skuteczny, sięgano po obrazy znane z bajek i ich morały. 

Należy pamiętać, że jest to kontekst ostrej polemiki pogańsko-chrześcijańskiej 

i antyjudaistycznej. Ironia była narzędziem obrońców chrześcijaństwa, a bajki dostar-
czały tego typu materiału. Celne pointy i morały w sposób jasny ilustrowały określone 

nastawienie53. Tacjan mówi o Ezopie i mimografie Sofronie z Syrakuz jako o „opowia-

daczach bajek”54, a czyniąc tak ukazuje, że Ezop był autorem popularnym. Ponadto 
syryjski apologeta wspomina o odlanym z brązu posągu ku czci bajkopisarza, który 

polecił wykonać Arystodem (IV wiek przed Chr.). Są to ważne informacje, gdyż nawet 

w czołowych traktatach teoretycznych antyku na temat literatury55 próżno szukać 

wzmianki o bajce czy o Ezopie, chociaż autor ten był później wymieniany niemal 
zawsze, gdy wskazywano na tę formę literacką. 

W kontekście polemiki z gnostykami motyw Ezopowy wprowadził Ireneusz 

z Lyonu. Wyjaśniał on:  

Gnostycy nie wierzą w prawdę i wplątują się w kłamstwo, utracili chleb 

prawdziwego żywota oraz upadli w pustkę i ciemną przepaść. Podobni do 

Ezopowego psa, który zostawił mięso, aby skoczyć ku odbiciu i w ten sposób 

stracił [swój] kąsek56.  

Biskup Lyonu kończy swój wywód fragmentem ewangelicznym (Mt 13,13)57.  

Później Tertulian nawiązuje do bajek Ezopowych, by skompromitować opinie 

groźnych wówczas heretyków i swoich przeciwników. To psy szczekające (Ap 22,15), 
które są w posiadaniu kości argumentacji [katolików], które obgryzają58. W argumen-

tacji łacińskiego autora to porównanie wskazywało na wycinkowość prawd głoszonych 

 
50 Dzieło powstało na przełomie II-IV wieku. Łączy elementy helleńskie i orientalne z chrześcijańskimi. Por. 
Łanowski J., „Physiologos”, [w:] Słownik pisarzy antycznych, A. Świderkówna (red.), Wiedza Powszechna, 
Warszawa 1990, s. 363. Dzieło to oddziaływało silnie na tradycję literacką i ikonograficzną chrześcijaństwa 
za sprawą motywów oraz metody alegorycznej interpretacji świata natury.  
51 Por. 1 Clementis, 37, 5. Ten fragment nawiązujący do bajki o częściach ciała przywołują również: Ireneusz 
z Lyonu, Adversus haereses, III, 19, 3 i Tertulian, Adversus Marcionem, V, 8, 9.  
52 Hermas, autor „Pasterza”, porównywał bogatego i ubogiego do wiązu i winorośli żyjących w symbiozie. 
Bogaty posiada wprawdzie wielkie dostatki, ale w swym stosunku do Boga jest ubogi, podczas gdy ubogi 
zanosi modlitwę, która jest jego bogactwem [...], ponieważ miła jest i można w oczach Bożych, Hermas, 
Pastor (Symbolum II, 1). Por. Ojcowie Apostolscy, Świderkówna A. (tłum.), Myszor W. (wstęp), Pisma 
Starochrześcijańskich Pisarzy 45, Wyd. Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1990.  
53 Por. Ayán Calvo J.J., dz. cyt., s. 119-121. 
54 Cohortatio ad Graecos, XXXIV, 2.  
55 Np. w „Poetyce” Arystotelesa czy w „Sztuce poetyckiej” Horacego.  
56 Adversus haereses, II, 11.  
57 Mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie 
rozumieją.  
58 Adversus Marcionem, II, 5, 1, zob. Tertulian, Przeciw Marcjonowi, Ryzner S. (tłum.,) Pisma Staro-
chrześcijańskich Pisarzy 58, Wyd. ATK, Warszawa 1994.  
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poza prawowierną wspólnotą, stanowiących więc po prostu resztki i ochłapy59. Wśród 

psich wad wymieniano zachłanność60, lenistwo i próżniactwo61.  

W bajkach zwracano uwagę na pokrewieństwo psów i wilków. Jednak mimo 
podobieństwa „we wszystkim” tych zwierząt, były one nieustannie antagonistami62. 

Tertulian wprowadza związane z tym obrazem porównanie dotyczące heretyków. To 

„wilki drapieżne” (por. Mt 7,15), które charakteryzują przewrotne myśli i usposo-

bienia, skrzętnie ukrywane wewnątrz, by tym bardziej niepokoić trzodę Chrystusową63. 
Topos wilka jako błędnowiercy pojawia się dosyć często w literaturze wczesnochrze-

ścijańskiej. Przywoływali ten obraz później np. Bazyli z Cezarei64, Augustyn 

z Hippony65 i Ambroży, biskup Mediolanu66.  
W dziele Tertuliana „Przeciwko Walentynianom”67 znajduje się bajka o pysznią-

cym się kruku i pawiu68. Chociaż jest to odnośnik stanowiący raczej krótką aluzję, 

jednak pozwala przypuszczać, że w ówczesnym czasie znajomość bajek Ezopa była 
rozpowszechniona. Ponadto tego typu zestawienie było bardzo odpowiednie dla róż-

nych kontekstów. Ten motyw Ezopowej bajki zresztą był często stosowany w litera-

turze chrześcijańskiej69. Zwykle jednak zamiast kruka występowały kawka lub sroka.  

U Klemensa Aleksandryjskiego obserwujemy inny sposób wykorzystania elemen-
tów bajek. Odwołuje się on do tradycji Ezopowej, by zilustrować swoje przekonania 

dotyczące gnozy chrześcijańskiej. Jest to obraz osła, który sięga po lirę, ale nie jest 

w stanie na niej zagrać70. To kolejny wręcz przysłowiowy topos, który cieszył się 
powodzeniem w starożytności („osioł z lirą”)71. Aleksandryjski pisarz ukazuje, że 

prawdziwa wiedza nie jest w zasięgu wszystkich.  

Nie dla wszystkich dostępne jest prawdziwe poznanie [tj. gnoza], to zgodnie ze 

sposobem wyrażania się ludzi lubiących przysłowia, pisma [natchnione] są dla 
większości tym, czym dźwięki liry dla osła72. Świnie przecież chętniej korzy-

stają z błota niż z czystej wody73. 

 
59 Wilki przekonywały psy pasterskie: [Ludzie], gdy jedzą, rzucają wam tylko kości (Chambry É., dz. cyt., nr 
216). [Pan] chleb daje, a nawet i kości, resztki z talerzy rodziny, sług, gości i czego inni nie ruszą zupełnie ‒ 
tak bez wysiłku tu brzuch mój napełnię. Fedrus, Fabulae, III, 7, Stadler J., Fedrus…, s. 70-71. 
60 Por. tamże, III, 27, s. 53-54. 
61 Por. Chambry É., dz. cyt., nr 345.  
62 Por. tamże, nr 216.  
63 Tertulian, De praescriptione haereticorum, 4, zob. Tertulian, Wybór pism, Stanula E. i in. (tłum.), 

Akademia Teologii Katolickiej, 5, Wyd. Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1970.  
64 Por. Bazyli Wielki, Homilia, XXIII (in Mamantem martyrem), 4. Zob. Treu U. (trans., ed.), Physiologus. 
Frühchristliche Tiersymbolik, Union Verlag, Berlin 1987, s. 108.  
65 Por. Augustyn z Hippony, Expositio evangelii secundum Johannem, 46, 7. 
66 Por. Ambroży z Mediolanu, Expositio Evangelii secundum Lucam, VII, 47-50.  
67 Por. Adversus valentinianos, XII, 4; XIII, 1. 
68 Zob. Chambry É., dz. cyt., nr 162; Fedrus, Fabulae, I, 3.  
69 Por. poniżej: Hieronim ze Strydonu. Na ten temat por. Ayán Calvo J.J., dz. cyt., s. 123-125. 
70 Por. Fedrus, Fabulae, Appendix A, 14.  
71 Narracja odnosi się do przekonania pitagorejczyków, że osioł był pozbawiony słuchu muzycznego i nie 
słyszał dźwięku liry; por. Elian, De natura animalium, 10, 28.  
72 Tłumaczenie francuskie, zamiast nawiązania do popularnej bajki, podaje utrwalony w języku współ-
czesnym frazeologizm „nie rzucać pereł przed wieprze”; por. SCh 30, s. 45.  
73 Klemens Aleksandryjski, Stromata, I, 2. Nawiązanie do tekstu Ewangelii: Nie dawajcie psom tego co 
święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie (Mt 7, 6).  
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 Kto nie ma odpowiedniej wiedzy, by podejmować określone działanie, powinien 

go zaniechać74.  

Ciekawym przypadkiem użycia zbioru bajek jest dosłowny cytat z Fedrusa, który 
przytacza poeta chrześcijański Prudencjusz w jednym ze swoich hymnów. Autor opo-

wiada o dziejach proroka Jonasza, który został połknięty przez wielką rybę (potwora 

morskiego). Prudencjusz sięgnął po jedno z najbardziej znanych porównań biblijnych75 

i popularny motyw w ikonografii chrześcijańskiej, obecny już w sztuce sepulkralnej 
(katakumby)76. Wśród strof tego łacińskiego poety znajduje się następujący zwrot: 

Zginął w piekielnej jaskini jego potężnego brzucha77. Łaciński bajkopisarz opowiadał 

bajkę o myszach, które stały się łupem łasicy78. Nie wiadomo czy chrześcijański poeta 
świadomie użył tego cytatu, czy była to po prostu przypadkowa reminiscencja o cha-

rakterze szkolnym. Bajki były przecież przedmiotem studiów retorycznych i należały 

do kanonu literatury starożytnej, która była podstawą wykształcenia także dla chrze-
ścijan.  

W IV wieku pojawił się prawdziwy tropiciel herezji – Epifaniusz z Salaminy. 

Mówił on o błędnowiercach jako o postaciach podobnych do różnych dzikich zwierząt, 

z ich wężowymi jadami, ukąszeniami i truciznami. Można to dostrzec w ich naukach, 
jak w otwartej paszczy zionącego ogniem [smoka] albo strasznego węża i bazyliszka. 

Biskup Salaminy odwołał się do motywu Ezopowego, konkretnie wskazując, że: 

urzeczywistnia się dla nich [tj. dla heretyków] bajka o psie, który patrząc na 
odbicie w wodzie uwierzył, że to większy kąsek, niż ten który trzymał w zębach. 

Otworzył pysk i stracił prawdziwe jedzenie. W taki sposób ci którzy, mimo że 

znaleźli drogę [duchową], chcą pochwycić cień, który pojawił się w ich 

wyobraźni, nie tylko stracili prawdziwy pokarm, darowany przez Boga79, który 

mieli w ustach, ale także sprowadzili na siebie zniszczenie80.  

To celne porównanie dotyczy tych, którzy według opinii autora negowali fakt 

wcielenia Syna Bożego81. Ta tajemnica była darem dla ludzi, lecz ci, którzy opuścili 
Kościół i oddalili się od prawdziwej wiary, dali się omanić rzeczom wymyślonym 

i stanowiącym blade odbicie prawdy, którą bezpowrotnie utracili. 

 
 74 Por. tenże, Stromata, I, 2; VI, 112, 1.  
75 Typologia Jonasza pozwalała na zabieg kondensacji treści teologicznych, chociaż księga biblijna, ze 
względu na swą niewielką objętość, mogła być niedoceniana. Postać tego starotestamentowego proroka stano-

wiła ważny punkt odniesienia w katechezach chrzcielnych. Przykładem jest homiletyka Cyryla Jerozolim-
skiego, np. Catechesis, XIV,17. 
76 Sceny z księgi Jonasza przedstawiono w południowej auli bazyliki w Akwilei (tzw. sala Teodora).  
77 Cathemerinon, 7, 115.  
78 Fedrus, Fabulae, IV, 6. Przekł. polski pomija oryginalną poetykę: [Każda mysz] kończy w jej brzuchu. Tak 
druga, trzecia… giną w paszczy stwora, s. 84.  
79 Nawiązanie do „prawdziwego pokarmu” w chrześcijaństwie oznaczało dobra duchowe, ale przede 
wszystkim Eucharystię. Syn Boży sam stał się chlebem, by być dla ludzi pokarmem nieśmiertelności.  
80 Panarion, I, 41, 1.  
81 Wcielenie (por. J 1,14) to podstawowy dogmat chrześcijaństwa. Te prawdzie jednak zaprzeczano już 
w czasach Nowego Testamentu, czego dowodem jest polemika obecna w Pierwszym i Drugim Liście Jana 
Apostoła (1 J 1,1-3; 4,1-3; 2 J 7). Jednoznaczne stanowisko zajął Ignacy z Antiochii, wskazując na rzeczy-
wistość wcielenia Syna Bożego i realne człowieczeństwo Chrystusa (por. Epistula ad Ephesios, VII, 2). 
Zastosowanie bajki o psie, gubiącym kawałek mięsa, gdy dostrzega w rzece swoje odbicie, dotyczy sekty 
gnostyckiej cerdonian. 
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 Analogiczna bajka w tym samym kluczu została przypomniana przez biskupa 

Salaminy w związku z błędem manichejczyków82. W tym jednak przypadku na miej-

scu psa pojawia się kruk83. Być może z utratą czegoś kojarzył się bardziej ten ptak, 
który ukradłszy mięso, usiadł na drzewie. Stało się ono zdobyczą lisa, gdy kruk, chcąc 

się pochwalić głosem, zakrakał i wypuścił mięso84.  

Z kolei błędnowiercy zwani „adamitami” porównani są do kreta85. Obraz herety-

ków jest precyzyjnie naszkicowany poprzez przywołanie najbardziej charakterystycz-
nych cech tego zwierzęcia. Kret był uważany za zwierzę ślepe par excellence, jak 

przypominała bajka Ezopa o krecie i jego matce86.  

Bajka o wilku i jagnięciu87, w której zostaje potępiony ten, kto szuka fałszywych 
pretekstów do napaści, została przywołana przez Bazylego Wielkiego88. Biskup 

Cezarei wskazywał na niesprawiedliwe oskarżenia skierowane przeciwko niemu przez 

błędnowierców.  
Ciekawy przypadek sięgania po motywy bajek Ezopowych stanowi twórczość św. 

Hieronima, przede wszystkim epistolarna. Dla tego Ojca Kościoła, znanego przede 

wszystkim jako tłumacz i egzegeta, istotne znaczenie miało wykorzystanie źródeł kla-

sycznych. Posiadając doskonałe wykształcenie literackie, Hieronim nie ukrywał, że 
umieszcza w swoich pismach wiele tekstów innych autorów. Podobnie jest z tradycją 

klasycznej fabulistyki. Próbkę stanowić może jeden z komentarzy biblijnych. W re-

fleksji nad Psalmem 135 egzegeta łaciński przywołuje obraz zwierząt wyróżniających 
się wielkością i ucieleśniających siłę, ale także najmniejszych stworzeń. Czytelnikowi 

więc radzi:  

Rozważ wygląd słonia, wielbłąda, wołu, jelenia i innych wspaniałych zwierząt 

czworonożnych, które mają na głowie oczy, nozdrza, pysk, a także kończyny. 
Przypatrz się także takim małym stworzeniom, jak mucha, mrówka, pchła i im 

podobne. U tych najmniejszych zauważ paszcze i kończyny oraz wszystko 

podobnie jak u tych większych. One składają cześć Bogu, a wszystkim [On] 

zapewnia pokarm89.  

Przytoczony fragment jest w pierwszym rzędzie pochwałą dzieła stworzenia 

i ukazaniem Bożej Opatrzności. Można jednak zauważyć podobne elementy bajek, 
przede wszystkim w zbiorze Fedrusa, który zestawia cechy zwierząt90. Wymienione 

 
82 Byli radykalnymi dualistami, odrzucającymi Stary Testament. Kwalifikowali tę część Biblii jako „bajeczne 
opowieści”. Św. Augustyn z Hippony wytykał im powoływanie się na najbardziej fantastyczne historie 
z mitologii i świata legend (por. tenże, Contra Faustum manicheum, 15, 1). 
83 Panarion, II, 66, 21. 
84 Golias M., Bajki…, nr 126, s. 51-52. 
85 Panarion, II, 52. 
86 Zob. Golias M., Bajki…, nr 234, s. 90-91. 
87 Por. Chambry É., dz. cyt., nr 221, Identyczną strukturę ma bajka o kunie i kogucie, por. tamże nr 218. 
Fedrus, Fabulae, I, 1, Stadler J., Fedrus…, s. 41-42. Na temat tej bajki por. Wojciechowski M., Bajki 
Ezopa…, s. 342.  
88 Por. Bazyli Wielki, Epistula, 189,2; zob. również Grzegorz z Nyssy, Ad Eustatium, 4. 
89 Hieronim, In Psalmum, 135,60. 
90 Lwi wigor i słoniowa siła […], ostre rogi byka, łagodność konia […]; Appendix A, 3, s. 109-110.  
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w pierwszej kolejności zwierzęta są częstymi bohaterami tych utworów91. Owady 

z kolei w utworach bajkowych zestawiane są ze zwierzętami o dużych rozmiarach (np. 

wół czy wielbłąd)92.  
Rzecz jasna materiał pochodzący od starożytnych autorów bajek został wybrany 

i przefiltrowany przez Hieronima w bardzo precyzyjnych celach. Chodzi głównie o po-

lemikę i wskazania moralno-duchowe. To ważny przyczynek do różnobarwnej 

panoramy literatury chrześcijańskiej tamtych czasów.  
Niektóre przykłady przytoczone przez Strydończyka stały się niemal kanonem 

w średniowieczu, jako exempla dla kaznodziejów i moralistów. Tak jest chociażby 

z bajką o ośle próbującym zagrać na lirze93. Bajka ta miała korzenie w zamierzchłej 
tradycji ludowej i powstała na długo przed działalnością Fedrusa94. Ten obraz był ilu-

stracją człowieka nieudolnego i niepojętnego95.  

Inne sytuacje absurdalne Hieronim przedstawia poprzez obraz tańczącego wiel-
błąda96. Kolejnym przysłowiowym działaniem o charakterze absurdalnym i nielogicz-

nym jest „wybielanie Etiopczyka”97. Wiarołomstwo heretyków to według łacińskiego 

erudyty „etiopska skóra” lub „lamparcie cętki”98.  

Przytacza także morał bajki o psie niosącym kawałek mięsa. Brak jednak odno-
śników do polemik doktrynalnych, a po prostu chodzi o nieco gorzką refleksję:  

Cokolwiek w dzieciństwie miałem godnego pochwały, to straciłem, a umiejęt-

ności, których pragnąłem nie osiągnąłem; zgodnie z bajką Ezopa: gdy wielkie 

rzeczy ścigamy, [to] i małe tracimy99.  

Proweniencję Ezopową lub opartą na niej tradycję przysłów ujawniają kolejne 

fragmenty korespondencji Strydończyka. Tak oto wprowadza odnośnik Ezopowy100: 

Jak powiada Persjusz101, swego worka nie widzimy, a cudzy węzełek podpatrujemy, 

 
91 Tak np. słoń (Chambry É., dz. cyt., nr 145 i 210), wielbłąd (por. Golias M., Bajki…, nr 210, s. 82), wół 
(Chambry É., dz. cyt., nr 358, [pchła i wół], Fedrus, Fabulae, I, 24, Stadler J., Fedrus…, s. 52 [żaba chce 
dorównać bykowi], Horacy, Sermones, 2,3), jeleń (por. Golias M., Bajki…, nr 76-79, s. 33-34). 
92 Zob. Chambry É., dz. cyt., nr 358, Romuli fabulae, nr 92, zob. Thiele G., Der Lateinische Äsop des 
Romulus und die Prosa-Fassungen des Phädrus, Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 1985.  
93 Por. Hieronim, Epistulae, 27,1; 61,4. Motyw ten wykorzystał Klemens Aleksandryjski (Stromata, I, 2; VI, 
112, 1). O ignorancji i nieudolności w przypadku osła mówi także św. Bazyli Wielki (por. Homiliae in 
Hexaemeron, IX, 3). W chrześcijaństwie zwracano jednak uwagę także na cierpliwość i siłę tego zwierzęcia. 
94 Aluzję do tej bajki czyni także Boecjusz, por. Consolatio philosophiae, 1,4. Inne odnośniki [w:] Adrados 

F.R., History of Graeco-Roman Fable, t. 3 Inventory and Documentation of the Graeco-Latin Fable, trasl. 
Ray L.A. & Rojas Del Canto F., indexes van Dijk G.-J., Brill, Leiden-Boston-Köln 2003, s. 407-408. 
95 Por. Kobielus S., Bestiarium chrześcijańskie. Zwierzęta w symbolice i interpretacji. Starożytność i średnio-
wiecze, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2002, s. 239. Tekst bajki brzmi następująco: Osioł raz harfę 
znalazł na polanie;/podszedł i szarpie swym kopytem druty ‒/te dźwięk wydają: „Jakie piękne nuty!/Szkoda, 
bom w sztuce nieszkolony wcale ‒/kto grać potrafi, powinien ją znaleźć:/on by słuchaczy muzyką 
czarował”./Tak często talent może się zmarnować; Fedrus, Fabulae, Appendix A, 14, Stadler J., Fedrus…, 
s. 116.  
96 Por. Adversus Helvidium, 18. 
97 To powiedzenie było znane w środowisku chrześcijańskim. Por. Adrados F.R., History of Graeco-Roman 
Fable, t. 3, s. 341-342.  
98 Hieronim, Epistula, 97, 2. Zob. również tenże, Adversus Pelagianos 2,26; Epistula adversus Rufinum 23.  
99 Epistula, 29,7. Bajka Ezopowa potępia zachłannych i chciwców.  
100 Bajka o dwóch sakwach, podarowanych ludziom przez Prometeusza. Golias M., Bajki…, nr 229, s. 89.  
101 Cytat z Persjusza, Sermones, 4, 24.  
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taka przyjaźń zasługuje na naganę 102. Hieronim przypomniał też inne znane wówczas 

przysłowie o tym, że wół zmęczony silniej stawia nogę103.  

Mówiąc z kolei o ludzkiej skłonności do przepisywania sobie zasług innych, Hie-
ronim przywołuje obraz kawki (lub kruka)104, przyozdabiającej się w pióra pawia lub 

innych ptaków105. Tak oto wyjaśniał aluzję do tej bajki Ezopa.  

Niczego nie wyolbrzymiam zwyczajem chwalących, ale wiele jeszcze ujmuję, 

żeby nie przekraczać granic wiarygodności…; [a także)] uniknąć posądzenia 

o zmyślanie i ozdabianie cudzymi kolorami wrony Ezopa106. 

 Hieronim zarzucał św. Ambrożemu, że dopuścił się plagiatu dzieła Dydyma 

o Duchu Świętym. Fakt, że Mediolańczyk szeroko czerpał z traktatu „De Spiritu 
Sancto”, spowodował, że Strydończyk pisał we wstępie swego tłumaczenia tego 

dzieła: Wolałem stać się tłumaczem dzieła kogoś innego, a nie tak jak czynią nie-

którzy107, stroić się, jak pokraczna wrona, w cudze pióra108.  
Strydończyk sięgał jednak również po przykłady pozytywne109, związane nie tyle 

z polemikami, ile z nauczaniem ascetyczno-moralnym110. Należy jednak pamiętać, że 

dla św. Hieronima to przede wszystkim Biblia była arsenałem porównań i niewyczer-

panym źródłem inspiracji111.  
W pełni świadomym znaczenia bajki był św. Augustyn. Biskup Hippony wystę-

pował przeciwko opinii, że niektóre fragmenty Biblii usprawiedliwiają kłamstwo112. 

Nawiązując do przypowieści o synu marnotrawnym (por. Łk 15,11-32), mówił o wy-
myślonym opowiadaniu, które pozwala poznać prawdę. We wzmianceo bajkach wska-

zuje na to, że w [tworzeniu] wymyślonych historii ludzie poszli jeszcze dalej, przy-

pisując czyny i słowa ludzi zwierzętom pozbawionym rozumu, jak również przed-

miotom nieożywionym. Augustyn w taki oto sposób mówi o znanych autorach bajek:  

 
102 Hieronim, Epistula, 102, 2. Por. również Horacy, Sermones, 2,3,298-299; Seneka, De ira, 2,28,8; Plutarch, 
Vitae parallelae-Crassus, 32.  
103 Epistula, 102, 2. Zob. również: Epistulae, 68, 2; 110,4. Tradycja rzymska przypisywała wołu siłę i roz-
wagę. Por. Stocchi C., dz. cyt., s. 194.  
104 Łac. graculus Aesopi lub cornix Aesopi. Na temat politycznej wymowy tej bajki por. Wojciechowski M., 
Bajki Ezopa…, s. 338. 
105 Zob. przede wszystkim Chambry É., dz. cyt., nr 162; również Golias M., Bajki…, nr 103, s. 43-44. Próżna 
kawka pychą się odęła: piórka znalazła z pawiego ogon i w nie się stroi; Fedrus, Fabulae, I, 3, Stadler J., 
Fedrus…, s. 44; por. Horacy, Epistulae, 1,3, 1820. 
106 Hieronim, Epistula, 108, 15.  
107 Fakt, że chodzi o aluzję do Ambrożego, jest potwierdzony przez Rufina z Akwilei, por. Apologia, II, 26. 
108 Dydym Ślepy [= tłum. Hieronim ze Strydonu], De Spiritu Sancto, Prologus 106.  
109 Np. Epistula, 22,18. 
110 Biblijne i świeckie przykłady, zarówno pozytywne, jak i negatywne, miały na celu wywołanie u słuchaczy 
określonego uczucia i pożądanej reakcji. Tego typu sposób przekonywania stanowił przyjętą w starożytności 
formę ekshortacji, a więc zachęty do dobrych czynów lub apotreptyku, czyli zniechęcenia do niektórych 
zachowań.  
111 W Piśmie Świętym tajemnicę stanowi nawet kolejność słów, por. Hieronim, Epistula, 57, 5.1. 
112 W Starym Testamencie niektóre opowiadania mogą wydawać się usprawiedliwieniem kłamstwa, ale 
biskup Hipppony odżegnuje się od tego poglądu z uwagi na „pewne ukryte uwarunkowania”. W ten sposób 
nie stara się usprawiedliwić kłamstwa i nie zdejmuje z niego winy moralnej. Wskazuje na głębsze tajemnice 
Biblii i język metaforyczny, jak również przekazywanie prawdy ubranej w szatę fikcji. Przykładem tego były 
klasyczne bajki. Swoją refleksję św. Augustyn prowadził w odniesieniu do słów Ewangelii (Łk 24,28): 
[Jezus] okazywał, jakoby chciał iść dalej. 
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U Horacego znajdujemy (opowiadanie) gdzie mysz mówi do myszy113, a łasica 

rozmawia z lisem. To najwyraźniej w tym celu, aby poprzez wymyśloną hi-

storię można było uchwycić właściwy sens rzeczy, tak jak przedstawiają się 
w rzeczywistości. To samo można powiedzieć o bajkach Ezopa114, które opo-

wiada się z tym samym zamiarem. Nikt oczywiście, obojętnie jak wielkim byłby 

ignorantem, nie będzie myślał, że to kłamstwa. Podobnie należy sądzić 

o świętych księgach115.  

Cytuje jako przykłady dwie bajki z repertorium Ezopowego. Można doszukać się 

w tych aluzjach opowiadania o dwóch myszach116 i o łasicy radzącej lisowi, by schudł 

i mógł wyjść z pułapki (dziupli, kosza), gdzie wszedł, by się pożywić117. Celem 
Hippończyka było ukazanie w sposób bardziej wyrazisty przedmiotu i głównego 

zagadnienia nauki płynącej z przedstawionych narracji118. Horacjańska wersja bajek119 

jest tu jednak dobre wyeksponowana.  
Hippończyk przywołuje też Księgę Sędziów i podsumowuje sens bajki o drzewach 

wybierających króla (por. 9,8-15)120. Uzasadnia w ten sposób swoją opinię, że język 

metaforyczny i fikcyjne historie są w służbie prawdy. Wskazuje więc, że: to wy-

myślona narracja, aby dojść do najważniejszej kwestii. W tym celu autor natchniony 
posługuje się językiem metaforycznym, którego znaczenie nie tkwi w kłamstwie, ale 

w ukazaniu prawdy121. 

 Do podobnych konkluzji św. Augustyn dochodzi przy analizie kwestii żartów122. 
Jego teoria w odniesieniu do kłamstwa jest jedną z bardziej rygorystycznych. Jednak 

umieszczenie istoty kłamstwa w intencjach wypowiadającego oraz oderwanie jej od 

wartości logicznej wypowiedzi, pozwoliło na spojrzenie na problem w szerszej per-

spektywie. Hippończyk mógł ująć także kwestie metaforycznych wypowiedzi. Teore-
tyczny wywód, na dodatek poparty przykładami, wskazuje na obeznania św. Augu-

styna z literaturą fabulistyczną. 

 W sposób bardziej jednoznaczny św. Augustyn odwołuje się do tradycji Ezopowej 
w „De consensu Evangelistarum”. Autor łączy tę tradycję z nauczaniem Seneki 

i narracją sokratejską123. Z bogatej spuścizny tego Ojca Kościoła można też wyłuskać 

 
113 Por. Sermones, 2, 6. Na temat tej bajki u Horacego por. Adrados F.R., History of Graeco-Roman Fable, 
t. 3, s. 509-510. 
114 Ezop jest wspomniany przez Augustyna jeszcze w: Contra Academicos, II, 3 i De consensu 
Evangelistarum, I, 7, 12. Odnośnie do tradycji bajek u Horacego por. Adrados F.R., Favola, [w:] Mariotti S. 
(ed.), Enciclopedia Oraziana, t. 2, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma 1997, s. 57-59.  
115 Contra mendacium, 13, 28. Na temat tego fragment por. Dijk (van) G.J., AΙNOΙ, ΛOΓOΙ, MYΘOΙ. Fables 
in Archaic, Classical and Hellenistic Greek Literature, Brill, Leiden-New York-Köln 1997, s. 65-66. 
116 Chambry É., dz. cyt., nr 243, Golias M., Bajki…, nr 314, s. 121. Pozostałe odnośniki: Adrados F.R., 
History of the Graeco-Latin Fable, t. 3, s. 510. 
117 Por. Contra mendacium, 13, 28; zob. Horacy, Epistulae, 1, 7, 29-31.  
118 Por. Contra mendacium, 13, 28. 
119 Horacy, Sermones, 2,6,77-80.  
120 Pewne motywy tej perykopy przywołuje Józef Flawiusz (por. Antiquitates Judaicae, V, 236-238). Por. 
wyżej. 
121 Contra mendacium, 13, 28 (tłum. własne). 
122 Zob. Contra mendacium 7.  
123 Por. Dijk (van) G.J., AΙNOΙ…, s. 553.  
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inne elementy zaczerpnięte z bajek. Hippończyk przywołuje bajeczny motyw kruka124, 

który w chrześcijaństwie zaczął symbolizować m.in. grzesznika, odkładającego z dnia 

na dzień podjęcie pokuty. Takie wyjaśnienie znajdujemy w „Objaśnieniach Psalmów” 
Augustyna, który przyrównuje zwłokę grzesznika do onomatopeicznego dźwięku 

wydawanego przez kruka: cras, cras (łac. „jutro”)125. Jego zdaniem podobni do kruka 

są ci, którzy pomimo kierowanych do nich słów zachęty do wejścia na drogę wierności 

Bogu, wciąż odkładają ostateczną decyzję o nawróceniu126.  
Bajki inspirowały z całą pewnością satyrę polityczną i przezwiska. Dowodem tego 

jest to, że gdy w V wieku prezbiter Tymoteusz bezprawnie zajął tron biskupi Alek-

sandrii, nadano mu przydomek „Łasica” (Ailouros)127. Doprowadził on do rozruchów, 
których ofiarami padło wielu mieszkańców metropolii Egiptu, w tym patriarcha Prote-

riusz128. Tymoteusza nazwano w ten sposób, by go zdyskredytować i wskazać na jego 

niegodne czyny. W oparciu o opowiadania mitologiczne uznawano łasicę za „złośliwe 
zwierzę”129. Z kolei na podstawie Księgi Kapłańskiej (11,49-51) w chrześcijaństwie 

postrzegano to zwierzę jako nieczyste i symbol odrzucenia Bożego słowa. Obraz łasicy 

był więc odmienny niż w bajkach, gdzie podkreślano jej przebywanie z ludźmi pod 

jednym dachem130. 

4. Monastycyzm i dziedzictwo przeszłości 

Panorama literatury chrześcijańskiej byłaby niepełna bez omówienia dorobku mo-

nastycyzmu. Jego powstanie chronologicznie zbiegało się ze zmianami dokonującymi 

się w wyniku rozwoju chrześcijaństwa. Pociągało to za sobą także przewartościowania 
natury intelektualnej i duchowej. W kręgach ascetycznych powoływano się na 

„mądrość starożytnych”, chociaż mnisi pojmowali swoje życie jako pełną realizację 

ideałów nauki chrześcijańskiej. Jej podstawowe prawo to miłość wszystkich ludzi131.  

Monastycyzm nie stanowił jednakże oddzielnego stanu, wyłącznie dla pewnej kate-
gorii chrześcijan, ale był punktem odniesienia dla wszystkich ochrzczonych. Mnisi byli 

po prostu autentycznymi chrześcijanami. Taka jest opinia Bazylego Wielkiego. 

W „Regułach krótszych” i „dłuższych” bardzo precyzyjnie nakreśla on obraz „dosko-
nałego chrześcijanina” (mnicha) i jego zachowanie się w różnych sytuacjach. Nawią-

zując do przysłowiowej zapobiegliwości mrówki132, wskazuje on, że w ten sposób 

 
124 Por. Stocchi C., dz. cyt., s. 313-322. Dla pisarzy chrześcijańskich kruk był symbolem smutku, żałoby, 

śmierci, nieczystości, pychy, zatwardziałości serca. Ze względu na czarne upierzenie symbolizował grzesz-
ników trwających w niegodziwości i nieodczuwających żalu za swe złe postępowanie. Utożsamiano kruka 
także z Żydami, poganami i heretykami głoszącymi zgubną naukę. Por. Kobielus S., dz. cyt., s. 170-171. 
125 Ennarrationes in Psalmos, 102, 16.  
126 Grzegorz Wielki wskazywał, że człowiek, nawet jeśli ozdobił się cnotami, jak kruk cudzymi piórami, to 
jednak zawsze winien pamiętać o swej grzeszności. Por. Moralia in Job, XXX, 15. 
127 Czasami identyfikowano to stworzenie z kotem. Podobnie jak kot, łasica tępi myszy (zob. Fedrus, Fa-
bulae, IV, 2; Chambry É., dz. cyt., nr 13), łapie nietoperze (tamże, nr 251) i walczy z węzami (tamże, nr 289).  
128 Por. Ewagriusz Scholastyk, Historia ecclesiastica, II, 8.  
129 Por. Elian, De natura animalium, 15,11.  
130 Łasica przechwalała się przed papugą, że przyszła na świat w domostwie ludzkim, por. Chambry É., 
dz. cyt., nr 355. 
131 Por. Kanior M., Historia monastycyzmu chrześcijańskiego, t. 1: Starożytność (wiek III-VIII), Wyd. 
UNUM, Kraków 1993, s. 16. 
132 Por. Chambry É., dz. cyt., nr 336.  
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każdy gorliwy chrześcijanin gromadzi plon na życie wieczne133. Asceza stała się para-

dygmatem chrześcijańskim, skrystalizowanym w formie szczególnie wyrazistej i sku-

tecznej134.  
Chociaż w literaturze monastycznej mówiono o wadach i występkach ludzkich, nie 

wprowadzano postaci zwierzęcych, by przedstawić właściwe ludziom cechy charak-

teru i wady. W źródłach monastycznych jest wyraźnie mniej elementu bajecznego, 

zwłaszcza że w większości narracji powstałych w tym środowisku wprowadzano po 
prostu parafrazę Pisma Świętego lub cytowano jego teksty. Nie przerabiano więc 

klasycznych bajek, ale mnisi swobodnie rozwijali morał niektórych znanych opo-

wieści, nawiązując do tradycji biblijnej i parenezy chrześcijańskiej. Poza tym bajki 
raczej alegoryzowano, szukając chrześcijańskich symboli.  

W monastycyzmie tradycja Ezopowa wydawała się zbędna, bo już teksty mona-

styczne pochodzące z terenu Egiptu z końca IV wieku mówią o „starcach”, którzy 
posiadali charyzmat słowa i duchowego pouczenia (logion)135. To oni byli mistrzami 

mądrości, do których udawano się po dobroczynną naukę, po słowo zachęty czy po-

ciechy, po zdanie mogące służyć jako zasada życia i myślenia. Opisywano wydarzenia 

z życia ascetów, ich czyny i pouczenia. W tradycji Ezopowej bajki, gdzie bohaterami 
byli ludzie, występowały rzadko. Były one zharmonizowane z przysłowiami lub 

wyrokami bóstw136. 

Nie znaczy to jednak, że odrzucono całkowicie motywy fabulistyczne. Wątki odzie-
dziczone po epoce klasycznej były na nowo opisywane i uzupełniane. Czerpano przy 

tym z lokalnych tradycji narracyjnych lub wprowadzano własne wątki. Tego typu 

opowiadania były wykorzystywane jako materiał pomocniczy i źródło przykładów dla 

kaznodziejów oraz kierowników duchowych. Zresztą w szkołach retorycznych późnej 
starożytności tworzono zbiory bajek, by stanowiły źródło odniesienia dla przyszłych 

mówców, szukających materiału literackiego do wykorzystania w swoich mowach.  

W źródłach monastycznych pojawiały się wyobrażenia symboliczne centaurów 
i smoków137. To część licznych opisów dotyczących demonów, nieustannie atakują-

cych i mamiących mnichów na pustyni. Złe moce przybierały niekiedy przerażające 

kształty dzikich bestii, by doprowadzić ascetę do upadku poprzez oddanie się próżnym 
myślom, gniewowi, zazdrości, nieumiarkowaniu, popadnięcie w nieczystość lub smu-

tek. Mnich mógł pokonać dominację zła i swoją obecnością przemieniał niegościnne 

i groźne pustkowia w raj138. Owe „święte baśnie” nie miały wyłącznie na celu opowia-

dania budujących historii czy ciekawych anegdot. Wskazywano w nich na powrót 

 
133 Zob. Bazyli Wielki, Homilae In Hexaemeron, IX, 3.  
134 Według świadectwa Euzebiusza z Cezarei monastycyzm stanowił alternatywę dla przeciętnego życia 
chrześcijańskiego, które straciło pierwotny blask w szerokich kręgach wiernych. Por. Demonstratio 
evangelica, I, 8.  
135 Przez dar słowa objawiała się obecność Ducha Bożego. Por. Hieronim ze Strydonu; Epistula, 22,33.  
136 Por. np. Chambry É., dz. cyt., nr 126.  
137 Starożytne teksty używają zamiennie określenia „smok” i „wąż”. Smoki w znanej nam postaci to jednak 
tylko ostatnie ogniwo legend i fantastycznych opowieści rodem ze średniowiecza, przywołujących czyny 
dzielnych rycerzy w walce z potworami, aby ocalić niewinnych i słabych. Te fantastyczne zwierzęta utożsa-
miane były również z Lewiatanem, wężem rajskim, hydrą czy bazyliszkiem; por. Kobielus S., dz. cyt., s. 294. 
138 Por. Borkowska M., Motyw raju odzyskanego w apoftegmatach Ojców pustyni, Vox Patrum, 15, 1988, 
s. 951-959.  
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istoty ludzkiej do stanu łaski, dochodzenie do utraconej harmonii i świętości w ota-

czającym świecie.  

Przedstawicielem monastycyzmu zachodniego był św. Hieronim ze Strydonu. Nie 
należy identyfikować go tylko ze złośliwą polemiką. Wyróżniał się spośród Ojców 

Kościoła niezwykłą pasją naukową, znajomością literatury klasycznej i szerokimi 

horyzontami myślowymi. Sam poświęcił się życiu monastycznemu w Betlejem139. 

Wielki egzegeta łaciński wybrał Palestynę jako swoją „drugą ojczyznę” z powodów 
duchowych i erudycyjnych: celem Hieronima było zgłębianie Słowa Bożego przez 

kontakt z realiami biblijnymi.  

Jedno z jego pouczeń dotyczy właśnie tamtej rzeczywistości. Ściślej rzecz ujmując, 
Strydończyk mówił o śpiewaniu na chwałę Bożą i nawiązywał do najważniejszych 

charakterystyk tej sztuki w ujęciu starożytnych (melodyjności i ciągłości). Zalecał przy 

tej okazji młodej arystokratce rzymskiej o imieniu Eustochium: Bądź nocnym świersz-
czem. Czuwaj i stań się jak wróbel na pustkowiu (Ps 102 [1-1], 8). Śpiewaj duchem, 

śpiewaj i umysłem140. W ten sposób Hieronim zachęcał Eustochium, aby na podo-

bieństwo świerszcza141 sławiła Boga także w nocy, kiedy to milknie gwar dnia i na 

ziemię zstępuje cisza ułatwiająca modlitewne skupienie142.  
W życiu monastycznym należało brać pod uwagę liczne niebezpieczeństwa. Groźna 

sytuacja wynikała np. z opuszczania wspólnoty. Strydończyk opisywał więc, że z gro-

mady gołębi często jastrząb odłącza jednego, na którego w jednej chwili napada143… 
Schorzałe owce porzucają swe stado i stają się łupem wilczych paszcz144. Mnich wpada 

w sidła szatana, gdy porzuca regularne życie w klasztorze.  

Ostrzeżenie, skierowane do Nebrydiusza to wskazanie, że ważniejsze od spraw 

przyziemnych jest zbawienie. Uleganie łakomstwu to pierwszy stopień, by dać się 
zniewolić zmysłowością. Ezop uczy w bajce, że mysz o pełnym żołądku nie zdoła 

przejść przez wąską dziurkę145. W tym przypadku pamięć zawiodła Strydończyka, 

bowiem Ezop mówił o łakomym lisie, a nie myszy146.  
Hieronim był tłumaczem literatury monastycznej powstałej w Egipcie i Palestynie. 

W piśmiennictwie monastycznym formułowano apoftegmaty, stosowano metafory 

i przysłowia147. Rodowód tych ostatnich niekoniecznie musiał być ze sfery fabuli-

 
139 Strydończyk przebywał tam aż do końca swego życia. W miejscu Narodzenia Pańskiego poświęcił się 
działalności pisarskiej, polemicznej i egzegetycznej. Był to jeden z najowocniejszych okresów nie tylko 
w życiu Hieronima, ogarniętego niezwykłą „pasją naukową”, ale i w całej historii literatury chrześcijańskiej. 
140 Epistula, 22,18, por. Św. Hieronim, Listy do Eustochium, Degórski B. (przekł., wstęp i opr.), Źródła 
Monastyczne 33, Tyniec wyd. Benedyktynów, Kraków 2004.  
141 W jednej z bajek Ezopowych lis chwalił śpiew świerszcza; por. Golias M., Bajki…, nr 245, s. 94. Por. 
Egan R.B., Jerome’s Cicada Metaphor, Classical World. A Quarterly Journal on Antiquity, 77/3, 1984, 
s. 175-178. 
142 W Biblii nie brak przykładów osób modlących się nocą. Por. Ps 77 (76), 7; 119 (118), 55. 
143 Fedrus przedstawiał bezbronne gołębie jako ofiary jastrzębia (por. Fabulae, I, 31, Stadler J., Fedrus…, 
s. 55). Obraz ten kłóci się z przekonaniem, że pomiędzy gołębiami a ptakami drapieżnymi istniał pakt 

o nieagresji, od którego były tylko nieliczne wyjątki. Por. Elian, De natura animalium, 3,45. 
144 Motyw wilków i owiec por. np. Chambry É., dz. cyt., nr 218; Golias M., Bajki…, 158, s. 61-62; Hieronim, 
Epistula, 130,19. 
145 Hieronim, Epistula, 79,3.  
146 Por. Golias M., Bajki…, nr 24, s. 14. Podobnie Horacy, Epistulae, I,7, 29-33.  
147 Zwane także: aforyzmami, apoftegmatami, gnomami, sentencjami, czy „złotymi myślami”, por. 
Masłowska D., Masłowski W., Przysłowia polskie i obce od A do Z, Warszawa 2003, s. 22. 
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stycznej, lecz ich znaczenie odczytywano metaforycznie. Dzięki tej swojej właści-

wości, przysłowia mogły być używane w różnych sytuacjach. W literaturze ludowej 

powiedzenia i przysłowia mają utrwaloną i powtarzaną formę wypowiedzi148. To 
zjawisko można zaobserwować w literaturze monastycznej. Ma się wręcz wrażenie, że 

przywoływano mądrość ludową czy korzystano ze zbiorów opracowanych przez 

paremiografów149.  

Ma się takie wrażenie, czytając o radach udzielanych ascetom przez Hyperchiosa. 
Mówił on między innymi, że jak lew wzbudza lęk dzikich osłów, tak mnich pozostaje 

niewzruszony wobec myśli pełnych pożądliwości150.  

W źródłach etiopskich zachowała się wizja św. Pachomiusza o dziesięciu zastępach 
mnichów: złych i dobrych. Porównani są oni do zwierząt. Tego typu typologia zwie-

rzęca kształtowała się w środowiskach chrześcijańskich bardzo wcześnie. Świadczy 

o tym apokryficzne pismo zwane „Listem Barnaby”151. We wspomnianym dokumen-
cie etiopskim niegodziwi mnisi to: hieny, psy, wilki, lisy i barany. Z kolei mnisi 

wyróżniający się wzorowym postępowaniem to: owce, gołębie, synogarlice, pszczoły 

i koziołki152. Autor, mówiąc o grupie porównanej do psów153 ma na myśli mnichów, 

którzy żyją we wspólnocie, ale mają własne dobra. Powód jest następujący: Pies nie 
pozostawia tego, co znalazł […]. Nie ma rzeczy, od której by się nie powstrzymał154. 

Z kolei zastęp wilków to ci, którzy sieją niezgodę poprzez obmowę: Jak wilk wyje 

i zwołuje swoich dla zabicia zwierzęcia, tak i ci mnisi są mordercami duszy drugiego 
swoim językiem155. Porównani do lisów mają zwyczaj jeść sami i po kryjomu156. 

Zachowujący się jak barany wpadają w pazury szatana, bo gdy przyjdzie lampart 

i rzuci się na jednego z nich, biegną wszyscy ku temu żarłocznemu lampartowi, który 

dusi wszystkie barany157.  
Porównani do owiec z kolei mają jakby jedną duszę (Dz 4,32)158. Są również ci 

podobni do gołębi gotowych do lotu159: Uczynili [oni] lekkimi swoje skrzydła dzięki 

 
148 Por. Műldner-Nieckowski P., Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego, Świat Książki, Warszawa 
2003, s. 16.  
149 Zob. Tyszkowski W., Paremiografowie, [w:] Słownik pisarzy antycznych, s. 344.  
150 Apophthegmata Patrum [kolekcja systematyczna] 66 (918) Ten sam apoftegmat znajduje się w kolekcji 
systematycznej greckiej IV, 53. 
151 Odnośnie do przepisów pokarmowych Starego Testamentu stosuje się w tym dokumencie interpretację 
alegoryczną. Tak więc nie jeść mięsa świni oznacza nie utrzymywać kontaktów z ludźmi, którzy zachowują 
się jak te zwierzęta. Z kolei ptaki uosabiają ludzi, którzy nie potrafią starać się o pokarm w pocie i trudzie. 

Także innym zwierzętom przypisuje się negatywne cechy ludzkie (rozwiązłość, chciwość, skłonność do 
przemocy). Por. Epistula [Pseudo-] Barnabae, 10. 
152 Por. III Regula Pachomii, por. Apoftegmaty Ojców Pustyni, t. 3: Zbiory etiopskie (wybór), mniejsze zbiory 
greckie, zbiory łacińskie, Kur S. i in. (tłum.), Źródła Monastyczne 56, Tyniec wyd. Benedyktynów, Kraków 
2011, s. 65. 
153 Nie brak bajek, gdy wierne psy stawały się sojusznikami wilków i oszczercami (por. Fedrus, Fabulae, I, 
17), a nawet oszukiwały własnych pobratymców (tamże, I, 19).  
154 III Regula Pachomii, Apoftegmaty, t. 3, s. 66.  
155 Tamże. 
156 Tamże.  
157 Tamże, s. 67.  
158 Wspólne życie mnichów miało odzwierciedlać ideał pierwotnej wspólnoty apostolskiej. 
159 Horacy porównuje życie gołębi na wolności i w niewoli (por. Epistulae, 1,10). Jest to być może odnośnik 
do Ezopa (por. Chambry É., dz. cyt., nr 282). Kultura chrześcijańska przejęła bogatą i różnorodną symbolikę 
gołębia. 
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dobremu wypełnianiu swojego życia mniszego160. Podobni do synogarlic to ci, którzy 

śpiewają słodkie melodie bez pychy ani próżności […]. Synogarlica ma słodki głos161. 

Ci, którzy są podobni do pszczół jak one zbierają miód ze wszystkich kwiatów, tak ci 
zbierają budujące czyny z żywotów świętych162. Podobni do koziołków są ci, którzy 

chętnie, bez zwłoki służą w domu Pańskim163.  

Za kuriozum można uznać bajkę bizantyjską o białej łasicy, która stała się czarna, 

gdy wpadła do kotła z czarnym barwnikiem do skór. Myszy od razu uznały ją za 
„mniszkę”, która przestała jeść mięso164. Mimo zewnętrznej odmiany zwierzę nie 

zaprzestało swoich polowań na gryzonie165.  

Do bajek Ezopowych dodawano nie tylko nauczanie moralne o znamionach chrze-
ścijańskich czy tego typu realia, ale także morały o tym charakterze. Przykład stanowi 

bajka opowiadająca o walce dwóch kogutów i orle, który porywa zarozumiałego 

zwycięzcę166. Jej zakończenie to cytat biblijny: Pan pysznym się sprzeciwia, a po-
kornym łaskę daje (1 P 5, 5)167. 

W epoce chrześcijańskiej czytano dzieła klasyczne i korzystano często z tych sa-

mych źródeł, co w minionych epokach. Monastycyzm zorganizowany na terenie Euro-

py według wzoru benedyktyńskiego stał się ostoją dla kultury w czasach najazdów 
barbarzyńców. W okresie schyłkowym literatury patrystycznej tworzono dokładne 

reguły, antologie i streszczenia odpowiednio dostosowane do potrzeb wykształcenia 

retorycznego i teologicznego. Z tym zamiarem teoretyczny wywód na temat bajki 
przeprowadził ostatni z Ojców Kościoła na Zachodzie – Izydor z Sewilli168. Usy-

stematyzował on wiedzę o bajce. Czyni to w dziele „Origines” („Etymologiae”), czyli 

wielkiej encyklopedii, która będzie zaspokajać pragnienie poznania tajemnic przyrody 

aż do czasów średniowiecznych włącznie169. Dzięki temu nie zaprzepaszczono grecko-
rzymskiej spuścizny. Dorobek myśli starożytnej oraz poglądy Ojców Kościoła na 

rzeczywistość i człowieka budziły jednakowe zainteresowanie. Izydor nie próbował 

 
160 III Regula Pachomii, Apoftegmaty, t. 3, s. 68. 
161 Tamże.  
162 Wzmianka o pszczole to bardzo częsty topos literatury starożytnej. Ten pracowity owad od tysiącleci 
zadziwiał ludzi i budził w nich sympatię. Postrzegano pszczołę bardzo pozytywnie, jako symbol pracowitości, 
czystości moralnej i fizycznej, a także wzór doskonałej organizacji społecznej (por. np. Salwian z Marsylii, 
De gubernatione Dei, IV,9). Inicjator życia monastycznego Antoni został porównany do „pełnej zdolności 
pszczoły” (Atanazy z Aleksandrii, Vita S. Antonii, III,4). W traktacie zredagowanym w języku greckim, lecz 

przypisywanym Efremowi Syryjczykowi, można znaleźć pochwałę pszczół, stanowiących wzór dla mnichów 
(por. Efrem [graecus], Sermo asceticus, I, 122-184). Ten sam autor wskazuje, że mnisi winni być szczególnie 
uważni w czasie lektury Pisma Świętego i czytań duchownych, by jak mądra pszczoła zbiera miód z kwiatów, 
gromadzili środki dla duszy (Efrem Syryjczyk, De recta vivendi ratione, 36). Św. Ambroży zaleca 
poświęconym Bogu dziewicom naśladowanie pilności, powściągliwości i zmysłu wspólnoty tych stworzonek 
(por. De virginibus, I, 8; De virginitate, 17). 
163 III Regula Pachomii, Apoftegmaty, t. 3, s. 69. 
164 Mnisi nie spożywali mięsa. Już pierwsze reguły zakazywały sięgania po wyszukane produkty, w tym wino 

i mięso. Por. Pachomiana Latina: Praecepta S. Pachomii, 45; 54; 73.  
165 Nicefor Gregoras, Byzantina historia VII, 1; Nicephori Gregorae Byzantina historia, ed. L. Schopen, t. 2, 
Weber, Bonnae 1829. 
166 Por. Chambry É., dz. cyt., nr 20.  
167 Zob. również Prz 3,34 (tłum. gr. Septuaginty) i Jk 4,6. 
168 Zob. Origines, 1, 40.  
169 Na ten temat zob. Brusiło J., Teologia praktyczna i ekologia, s. 56-57. 
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więc dodawać czegoś nowego, traktując dziedzictwo przeszłości jako nienaruszalne, 

idealne, a nawet jedyne właściwe170.  

W interpretacji opisywanego gatunku literackiego – bajki, biskup Sewilli podążał 
drogą interpretacji augustiańskiej171. W pierwszej księdze dzieła „Origines”, którą 

autor poświęcił w całości gramatyce, zwraca także uwagę na ten typ narracji172. 

Refleksja na temat bajki następuje po analizie poezji łacińskiej (metrum wiersza), na 

temat historiografii, a następnie (już w drugiej księdze) robi się miejsce dla retoryki 
i dialektyki. Bardzo charakterystyczne jest to, że biskup Sewilli umieszcza bajkę 

w kontekście gramatycznym, a nie retorycznym. Punktem odniesienia był Kwinty-

lian173, ale nie można wykluczyć także innych wpływów174. Jednak ten metodolo-
giczny wybór zależy być może od bezpośredniego źródła Izydora. Autor hiszpański 

przedstawia etymologię rzeczownika fabula. Później pojęcie bajki zostaje zilustrowane 

przez jej podstawowe charakterystyki, czyli charakter fantazji z jednoczesnym przed-
stawianiem życia ludzi i ich codzienności oraz płynące stamtąd nauki moralne. Roz-

dział dotyczący charakterystyki bajek przedstawia podobieństwa z „Progymnasmata” 

Nikolaosa z Myry i Jana z Sardes. Izydor jest także jedynym autorem, który przekazuje 

wiadomość, iż bajka została wymyślona przez presokratejczyka Alkmeona z Krotony. 
Ta wiadomość zostanie uzupełniona o tradycyjne informacje. Aspekt retoryczny bajki 

został wskazany w odniesieniu do Demostenesa175. Z kolei spośród autorów łacińskich 

przywołany jest Horacy, który jest zestawiony z tradycją Ezopową w związku z od-
niesieniem bajki do obyczajów176. Trudno wykluczyć, że na przełomie VI i VII wieku 

odniesienia do bajki Ezopowej nie były już natury tak bardzo ogólnej, lecz stosowano 

podział na różne jej formy177.  

5. Zakończenie 

Bajki były jednym z elementów nieprzebranego bogactwa epoki klasycznej, które 
starali się wykorzystać autorzy chrześcijańscy. Pisarze kościelni nie tylko komentują 

Biblię, ale naśladują Stary Testament i nauczanie Jezusa, często posługując się przy-

 
170 W swoich podziałach Izydor rozróżnił historiae, czyli to, co rzeczywiście się wydarzyło, argumenta, tj. 
opowiadania o wydarzeniach, które mogły mieć miejsce, ale nigdy do nich nie doszło i wreszcie fabulae, czyli 
narracje o rzeczach, które się nie wydarzyły i są niemożliwe, ponieważ stoją w sprzeczności z naturą. Por. 
Origines, 1, 40-44. 
171 To właśnie u późniejszych autorów, takich jak Augustyn z Hippony, refleksja przywołująca wątki znane 
z bajek pojawia się w sposób wyraźny.  
172 Tej formie literackiej dedykowany jest cały rozdział 14. 
173 Por. Kwintylian, Institutio oratoria, V 9, 2.  
174 Chodzi o materiał wykładany w szkołach retorycznych. Widać u biskupa Sewilli wątki zaczerpnięte 
z Warrona. Por. Pirovano L., I progymnasmata nelle Etymologiae di Isidoro, Il calamo della memoria, 5, 
2012, s. 237. 
175 Izydor z Sewilli, Origines, I 40, 7; tłum. Wg: Barney S.A., Lewis W.J., Beach J.A., Berghof O., Hall M. 
(ed.), The Etymologies of Isidore of Seville, Cambridge University Press, Cambridge-New York-Melbourne-
Madrid-Cape Town-Singapore-São Paulo 2006. 
176 Tamże, I 40, 6.  
177 Nie identyfikowano już z bajką szeroko pojętą krótkich utworów tworzonych na sposób bajkopisarza 
frygijskiego. Izydor mówił wyraźnie o bajkach Ezopowych (Aesopicae fabulae), w których bohaterami są 
zwierzęta, rośliny, rzeki, przyroda nieożywiona lub miasta. Innym typem były bajki libijskie (Libysticae 
fabulae), gdy ludzie wchodzili w interakcje ze zwierzętami, rozmawiając z nimi. Por. Izydor z Sewilli, 
Origines, I 40, 2. Istnieją podobieństwa z De ecclesiasticis officiis, III, 3, 2. Źródłem Izydora był Elius Theon, 
Progymnasmata, 73. 
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kładem świata zwierzęcego. Odwoływali się także do starożytnych pisarzy, w tym do 

Ezopa i Fedrusa. Tak więc nie tylko Biblia, ale również pisma klasycznych autorów 

były źródłem obecności elementów tradycyjnej bajki w dziełach Ojców Kościoła 
i wtapiały się w ich refleksje. Morały czy formuły wywodzące się z bajek są bez 

wątpienia dziedzictwem długiej tradycji tej formy literackiej, przejętej po całych poko-

leniach retorów epoki klasycznej. Zarówno nawiązanie do narracji krótkich bajek, jak 

nauki z nich płynące mogły być reminiscencją szkolną, ale także środkiem retorycz-
nym i sposobem na urozmaicenie przekazu. W przypadku wielu bajek nastąpiła ich 

asymilacja i głęboka chrystianizacja. 
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Bajka a starożytna literatura chrześcijańska 

Streszczenie 
Opracowanie przedstawia kwestię związków literatury patrystycznej z formą literacką bajek. W starożyt-
nych pismach chrześcijańskich można znaleźć wiele wpływów. Użycie motywów pochodzących z bajek 
wschodnich i greckich uzasadniano obecnością na stronicach Biblii tego typu opowiadań. Pisarze kościelni 
nie tylko komentowali Biblię, ale także naśladowali Stary Testament i formę nauczania Jezusa Chrystusa, 
używając często przykładu zwierząt. Do tego, co przedstawiały natchnione teksty, dodawali także formy 

retoryczne i ekshortacyjne. Ojcowie poszli śladem świeckich autorów, którzy używali w swoich reflek-
sjach wątków bajek zwierzęcych, przede wszystkim odwołując się do Ezopa i Fedrusa. To właśnie ci 
autorzy byli podstawowym źródłem motywów bajecznych w dziełach o charakterze moralnym, napisanych 
przez autorów chrześcijańskich. Ten materiał był przedstawiany w formie aforyzmów, przysłów i różno-
rodnych sentencji. Refleksja teoretyczna na ten temat została przeprowadzona przez św. Augustyna 
z Hippony i św. Izydora z Sewilli.  
Słowa kluczowe: bajka, literatura patrystyczna, Biblia, monastycyzm, zwierzęta (symbolika) 

Fable and ancient Christian literature 

Abstract 
The paper presents the question of whether patristic literature has links with the literary form of the fable. 
Various influences can be seen in ancient Christian writings. The use of fabulous motifs was justified by 
the presence of such stories on the biblical pages. The Church writers not only comment on the Bible but 
imitate the Old Testament and the teaching of Jesus, often using the animal stories as an example. In 
addition to the influence of the inspired texts, there are echoes of rhetorical and exhortative forms. The 
Fathers follow secular writers who use the example of the animal world in fables, starting with classical 
fable writers (Aesop and Phaedrus). They were at the origin of the presence of fables in the moral works of 

ancient Christian writers. This material is present in the form of aphorisms, proverbs and various sentences. 
The theoretical reflection on the theme of fairy tales was conducted by St. Augustine of Hippo and St. 
Isidore of Seville. 
Keywords: fable, patristic literature, Bible, monasticism, animals (symbols) 
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Joanna Wawryk1  

Tradycja i nowatorstwo we współczesnych zbiorach 

baśni dla młodzieży i dorosłych  

1. Wprowadzenie 

W obszarze współczesnej literatury ciekawym zjawiskiem są autorskie zbiory baśni 

adresowane do młodzieży i/lub dorosłych, które prezentują „na nowo” tradycyjne i kla-
syczne baśniowe narracje, przekształcają je (np. za pomocą trawestacji) lub wykorzy-

stują baśniową konwencję, co często ma charakter stylizacji. W ostatnich dwóch 

dekadach ukazały się m.in. „Baśnie braci Grimm: dla dorosłych i młodzieży” Philipa 

Pullmana, „Śpiąca królewna z Tysiąca i jednej nocy: i inne baśnie dla dorosłych” Tahara 
Ben Jellouna, „Dziki łabędź i inne baśnie” Michaela Cunninghama, „Baśnie osobliwe” 

Ransoma Riggsa oraz „Kopciuszek i szklany sufit” Laury Lane i Ellen Haun. Autorzy 

tych i kilku innych wymienionych w niniejszym artykule zbiorów ujawniają różny sto-
sunek do baśniowej tradycji, udowadniając zarazem, że baśń ma szeroki adres odbiorczy.  

W dyskursie naukowym młodzież – jako odbiorca literatury – jest zwykle stawiana 

w jednym szeregu z dziećmi („literatura dla dzieci i młodzieży”), w podjętych 
rozważaniach natomiast pojawia się formuła „dla młodzieży i dorosłych”, co wynika 

z faktu, że do analizy został wybrany materiał nieprzeznaczony dla najmłodszych czy-

telników, którym – z uwagi na dopiero kształtującą się umiejętność czytania lub jej 

brak – potrzebny byłby dorosły jako pośrednik. Będzie tu więc mowa o zbiorach 
adresowanych stricte do dorosłego odbiorcy bądź klasyfikowanych jako literatura dla 

młodzieży, co jednak może się przekładać na usytuowanie danego tytułu na półce 

z literaturą dziecięcą (zwłaszcza gdy przyjmie się tylko dwie opcje rozróżnienia adresata 
ze względu na wiek: dziecko lub dorosły). Można założyć, że modelowy odbiorca 

wybranych zbiorów baśni to czytelnik przygotowany, czyli już posiadający określone 

doświadczenie lekturowe, pozwalające na rozpoznanie np. odniesień intertekstualnych, 
pre-tekstów, które uległy transformacji, jak również norm i zasad baśniowej konwencji, 

którymi posłużył się pisarz. Innymi słowy: omawiane utwory to nie p i e rws z e  baśnie 

w podwójnym znaczeniu: 1) nie są to treści dla najmłodszych, 2) ich powstanie 

poprzedziła wielowiekowa tradycja, której współcześni autorzy są kontynuatorami.  
Podjęcie tematu stosunku do kulturowej spuścizny, jak i wskazanie na nowatorskie, 

oryginalne pomysły oraz cechy, które można przypisać współczesnym tendencjom 

w literaturze, jest też istotne jako rozpoznanie kierunku rozwoju baśniowego gatunku. 
Wobec przechodzenia baśni do innych gatunków (jak kryminał czy fantasy) szczególnie 

ciekawe wydaje się badanie właśnie autorskich zbiorów jako aktywności twórczych wy-

rosłych z chęci nadania ram (kompozycyjnych, tematycznych, stylistycznych) tworzywu, 

którego cechą jest przekraczanie konwencji. Znawczyni tego tematu, Violetta Wrób-
lewska, w monografii „Przemiany gatunkowe polskiej baśni literackiej XIX i XX wieku” 

stwierdza:  

 
1 j.wawryk@ifp.uz.zgora.pl, Uniwersytet Zielonogórski. 
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Zasada łączenia różnych porządków, różnych typów literackiej rzeczywistości, 

w końcu różnych konwencji literackich, która często wyrasta z literackiej 

zabawy twórcy baśni, wiedzie do stopniowej utraty wyrazistości genologicznej 
poszczególnych tekstów. […] Baśń należy do tych opowieści, które poprzez 

swą elastyczność wydają się sytuować ponad podziałami […]2.  

Powyższe ustalenia są trafne także w odniesieniu do najnowszych baśniowych 

i „baśniopochodnych” tekstów, co z kolei łączy się z postmodernistycznymi tenden-
cjami w literaturze (takimi jak intertekstualność, eklektyzm, synkretyzm).  

Nie pojedyncze czy rozproszone opowiadania, lecz zbiory poprzez prezentację więk-

szej liczby tekstów pozwalają uchwycić autorską koncepcję, niekiedy też wyłożoną 
w formie wstępu, i sposób jej realizacji3. Bezsprzecznie baśń jest nadal atrakcyjnym two-

rzywem literatury, rozpoznania natomiast wymaga to, jak współcześni pisarze reinter-

pretują znane opowieści, a także wchodzą w dialog z baśniową konwencją4. W nurcie 
najnowszych badań nad współczesnymi baśniami i baśniowością w różnych obszarach 

kultury pojawiają się takie kluczowe terminy jak retelling, rewizja, renarracja, transfor-

macja, baśń postmodernistyczna5. Wybrane przykłady zbiorów z ostatnich dwóch 

dekad jak najbardziej wpisują się w ten obszar badań, gdyż ich interpretacja wymaga 
odniesienia do baśniowych pre-tekstów, a nowatorstwo jest fundowane na pokładach 

wciąż żywej tradycji baśniowej.  

2. Odbiorcy baśniowej klasyki 

W 2012 roku wyszedł drukiem zbiór Philipa Pullmana „Baśnie braci Grimm: dla 
dorosłych i młodzieży” (polskie tłumaczenie Tomasza Wyżyńskiego w 2014 roku). 

Minęło ponad dwieście lat od pierwszego wydania „Kinder- und Hausmärchen” (tom I – 

1812, tom II – 1815). Utwory zebrane przez Jakuba i Wilhelma Grimmów, po wie-

lokroć przekładane, weszły do literatur narodowych i mają oczywistą pozycję w kano-
nie literatury światowej. Czy coś nowego wobec takiego bagażu tradycji mógł wnieść 

kolejny wybór? Aby na to pytanie odpowiedzieć, znów trzeba podjąć zagadnienie 

adresata i odbiorcy tychże tekstów.  

 
2 Wróblewska V., Przemiany gatunkowe polskiej baśni literackiej XIX i XX wieku, Wydawnictwo Adam 
Marszałek, Toruń 2003, s. 276. 
3 Prezentowane tu zbiory charakteryzuje duże zespolenie wewnętrzne, które uprawniałoby do mówienia 

o cyklach, rozumianych za Bożeną Marczewską jako szereg czynności lub zjawisk czy procesów tworzących 
zamkniętą całość rozwojową czy jednorazową, niemniej termin zbiór, jako szerszy, wydaje się bardziej 
adekwatny. Zob. Marczewska B., Poetyka zbioru opowiadań, „Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty 
Naukowe UŁ”, ser. 1, Łódź 1980, nr 35, s. 161. 
4 W ramach konwencji literackich pisarz – cytując autorów „Zarysu teorii literatury” – może poszukiwać 
własnych form i rozwiązań artystycznych; nawiązując do zastanych schematów, może im równocześnie 
przeczyć, dążyć do ich przekształcenia lub nawet przezwyciężenia. Wpływają one na przedsięwzięcia lite-
rackie zarówno wtedy, gdy pisarz je akceptuje, jak i wtedy, gdy je podważa lub pragnie odrzucić. I w jednym, 

i w drugim wypadku proces twórczy jest swego rodzaju „dialogiem z konwencją” – Głowiński M., Okopień-
Sławińska A., Sławiński J., Zarys teorii literatury, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 
1972, s. 19. 
5 Zob. Kostecka W., Baśń postmodernistyczna: przeobrażenia gatunku, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2014; 
Bednarek M., Baśni przeobrażone. Transformacje bajki i baśni w polskiej epice po 1989 roku, Wydawnictwo 
Naukowe UAM, Poznań 2020; Skowera M., Postmodernistyczny retelling baśni – garść uwag terminolo-
gicznych, „Creatio Fantastica” 2016, nr 2 (53), 41-56. 



 
Joanna Wawryk 

 

148 
 

Baśnie Grimmów funkcjonują przede wszystkim w obszarze literatury dla dzieci 

w rozmaitych edycjach pojedynczych baśni, jak również w wyborach i zbiorach. 

Przechodzą też do tekstów przeznaczonych dla dorosłego odbiorcy – opowiadań, 
powieści, filmów i seriali6. Dla kogo więc są baśnie Grimmów? Tę kwestię należałoby 

rozpatrywać w odniesieniu do konkretnej edycji, niemniej pierwotnie słuchaczem 

baśni ludowych nie było dziecko7. Pierwsze nowożytne zbiory baśni literackich, jak 

„Przyjemne noce” Straparoli czy baśnie Giambattisty Basila, też nie były przeznaczone 
dla najmłodszych, choć to w tych tekstach należy szukać „prototypów” niektórych 

powszechnie znanych baśni dla dzieci (jak „Kot w butach”)8. Z kolei baśnie literackie, 

mające status klasyki literatury dziecięcej, zwykle cechuje podwójny adresat. Bez wy-
raźnego adresu czytelniczego są arcydzieła literatury dziecięcej z uwagi na możliwość 

wielopoziomowej, niejednoznacznej interpretacji9. Na przykład baśnie Hansa Christiana 

Andersena są utworami dla dorosłych w równym stopniu, co dla dzieci10. Mając to na 
uwadze, w obszarze literatury dla dorosłych powinny się znaleźć, obok m.in. „Tysiąca 

i jednej nocy”, zbiory klasycznych baśni w przekładach filologicznych, dających poznać 

prawdziwych Grimmów (tłumaczenie Elizy Pieciul-Karmińskiej11) czy Andersena 

(w przekładzie Bogusławy Sochańskiej12). Również nie dziecko jest odbiorcą współ-
cześnie wydawanych reprintów13 oraz niektórych zbiorów i antologii baśni ludowych 

z danych obszarów kulturowych, jak „Baśnie niderlandzkie”, opatrzone komentarzem 

filologicznym Andrzeja Dąbrówki14 czy seria „Baśnie Etniczne 18+”15, wydawana 
przez National Geographic.  

 
6 Zob. np. 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. 
7 Jak pisze Jolanta Ługowska: Za „właściwego” pierwotnego odbiorcę baśni badacze literatury i kultury, jak 
również etnolodzy i folkloryści dość powszechnie uznają „człowieka żyjącego w obrębie wyobrażeń magicz-
nych” […]. W warunkach pierwotnej kultury oralnej baśnie tworzone więc były z myślą o potrzebach i oczeki-

waniach ludzi dorosłych, co znalazło odzwierciedlenie w tematyce tego typu opowiadań – Ługowska J., Baśń 
jako wprowadzenie do myślenia aksjologicznego, [w:] Kulturowe konteksty baśni, t. 2: W poszukiwaniu 
straconego królestwa, Leszczyński G. (red.), Centrum Sztuki Dziecka, Poznań 2006, s. 27. 
8 Pisze o tym m.in. Ryszard Waksmund. Zob. Waksmund R., Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej 
(tematy – gatunki – konteksty), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000, s. 188. 
9 Zjawisko dwuadresowości/wieloadresowości przywołuje Zofia Adamczykowa w odniesieniu do arcydzieł 
literatury dziecięcej. Zob. Adamczykowa Z., Literatura „czwarta” – w kręgu zagadnień teoretycznych, [w:] 
Heska-Kwaśniewicz K. (red.), Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980), Wydawnictwo Uniwersytetu 
Śląskiego, Katowice 2008, s. 18. 
10 Autor był świadomy wielowymiarowości swoim tekstów i oponował przed traktowaniem ich jako li tylko 
dla dzieci; w liście do przyjaciela pisał: Moje baśnie są w takim samym stopniu dla dorosłych, jak dla dzieci 
[…] dzieci rozumieją tylko anegdotę, a dopiero jako dorośli postrzegają i pojmują resztę. Cyt. za: Sochańska 
B., Słowo od tłumaczki, [w:] Andersen H.Ch., Baśnie, Media Rodzina, Poznań 2005, s. 351. 
11 Grimm W., Grimm J., Baśnie dla dzieci i dla domu, t. 1-2, il. Ubbelohde O., przeł. Pieciul-Karmińska E., 
Media Rodzina, Poznań 2010. 
12 Andersen H.Ch., Baśnie, il. Flemming Jeppesen B., przeł. Sochańska B., Media Rodzina, Poznań 2005. 
13 Bibliofilskim rarytasem jest np. przedruk dwutomowego wydania z 1990 roku „Nowych powieści czaro-

dziejskich” Andersena, który ukazał się w 2015 roku nakładem Volumina.pl. Graficznie niezmienione wydanie 
w warstwie językowej może być trudne dla współczesnego dziecka, a ponadto tłumaczenie Marii Glotz nie 
jest wiernym przekładem. 
14 Zob. Dąbrówka J. (wybór, przekład, wstęp, komentarz krytyczny), Baśnie niderlandzkie, Instytut Badań 
Literackich PAN, Warszawa 2007. 
15 Od 2012 roku ukazało się pięć pozycji w serii: „Baśnie afrykańskie”, „Baśnie afroafrykańskie”, „Baśnie 
japońskie”, „Baśnie latynoamerykańskie”, „Baśnie arabskie”. 
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W kontekście współczesnych edycji baśni Grimmów zwykle wydawanych jako 

książki dla dzieci, zbiór Philipa Pullmana wyróżnia się już tym, że jest adresowany do 

młodzieży i dorosłych. Pullman we „Wstępie” pisze o dziele Grimmów i przyznaje, że 
zawsze interesowała go pierwotna sytuacja – to, jak baśnie funkcjonują j ak o  o p o -

wi eś c i . Ze zbioru Grimmów wybrał teksty, które uznał za najlepsze i najciekawsze 

i podał je w wersji oczyszczonej ze wszystkiego, co utrudnia bieg narracji16. Opowieści 

te mają konwencjonalne, typowe postaci, narracja rozwija się w szybkim tempie i za-
wiera tylko niezbędne elementy, a obrazowanie i opisy są zredukowane. Pullman 

deklaruje: Nie chciałem ich [baśni – J.W.] umieszczać we współczesnej scenerii, 

tworzyć osobistych interpretacji ani poetyckich wariantów oryginałów, lecz chciałem 
po prostu napisać wersje czyste jak woda17. Podstawą przekładu było siódme niemieckie 

wydanie „Kinder- und Hausmärchen” z 1857 roku. Na zbiór złożyło się 50 tekstów, 

które są właściwymi baśniami, tzn. autor pominął np. legendy, podania i fragmenty 
kazań18. W zestawie znalazły się w większości popularne tytuły, jak „Roszpunka”, „Jaś 

i Małgosia”, „Dzielny krawczyk”, „Muzykanci z Bremy” czy „Jasio Jeż”. Każda baśń 

została opatrzona komentarzem, składającym się ze wskazania typu baśni (w odniesie-

niu do systemu klasyfikacyjnego baśni ludowych „The Types of International Folktales”, 
opracowanego przez Antiego Aarne’a i opublikowanego w 1910 roku), podania jej 

źródła (tj. osoby będącej informatorem Grimmów) i tytułów podobnych do niej baśni 

(autorstwa np. Charles’a Perraulta, Aleksandra Afanasjewa, Katharine Briggs, Itala 
Calvina) oraz uwag Pullmana. O ile sama opowieść zostaje podana, realizując postulat 

czystego tonu, to w komentarzach autor wskazuje na frapujące momenty akcji, komen-

tuje postawę bohaterów czy występujące motywy. Pozwala sobie na osobistą ocenę lub 

wskazuje na którąś z interpretacji (odwołuje się m.in. do ustaleń Brunona Bettelheima, 
Jacka Zipesa i Mariny Warner). 

Pullmanowi przyświeca też myślenie o baśniowym materiale jako o powszechnym 

dobru, z którego każdy może korzystać, tj. każdy może opowiedzieć te historie po 
swojemu, stając się autorem własnej wersji. Pullman wychodzi poza kompetencje 

tłumacza. Odbiorca nie ma do czynienia z wiernym przekładem, czasem są to wersje 

„poprawione”. Na przykład w komentarzu do baśni „Braciszek i siostrzyczka” autor 
zbioru pisze:  

Baśń braci Grimm zaczyna się dobrze, po czym kuleje. Końcowa część zawiera 

luki i przeskoki, które nie pomagają czytelnikowi. […] narracja jest prowa-

dzona niezręcznie. Uznałem, że można coś z tym zrobić, i poprawiłem tekst19. 

 
16 Pullman Ph., Baśnie braci Grimm dla dorosłych i młodzież: bez cenzury, przeł. Wyżyński T., Wydaw-
nictwo Albatros, Poznań 2014, s. 11. 
17 Tamże. 
18 Baśnie braci Grimm to zbiór daleki od czystości gatunkowej. Kwestię wielogatunkowych poruszyła Eliza 
Pieciul-Karmińska: […] spośród dwustu baśni jedynie czterdzieści do sześćdziesięciu tekstów można by 

dzisiaj określić mianem pełnej baśni (Vollmärchen); pozostałe gatunki to legendy i podania, fragmenty kazań, 
a szczególnie tzw. Schwank (rodzaj satyrycznych i żartobliwych skeczów). Również pod względem formalnym 
baśnie Grimmów nie zachowują wszystkich wymogów gatunku: jedynie około siedemdziesiąt z nich 
rozpoczyna się od Es war einmal... („Dawno, dawno temu...”), a sto pięćdziesiąt baśni nie ma formalnego 
zakończenia – Pieciul-Karmińska E., Polskie dzieje baśni braci Grimm, „Przekładaniec” 2009/2010, nr 1-2 
(22-23), s. 82. 
19 Pullman Ph., dz. cyt., s. 85. 
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 Z kolei w „Trzech krasnoludkach w lesie” Pullman przyznaje, że w jego wersji 

krasnoludki mówią więcej niż u Grimmów. Dalej idące zmiany następują w „Futrzar-

ce” – tu autor zgłasza swoją wersję rozwinięcia opowieści. W przypadku innych baśni 
natomiast nie kryje zachwytu dla pierwotnych opowiadaczy, np. o „Muzykantach 

z Bremy” pisze: Kiedy opowieść jest ukształtowana tak dobrze, że wydaje się, iż linia 

narracji nie może biec inaczej, a każde ważne wydarzenie prowadzi do finału, można 

tylko z szacunkiem skłonić głowę przed narratorem20; o „Jałowcu”: Precyzja narracji 
Rungego wymaga całkowitej wierności – i daje satysfakcję. Możliwość opowiedzenia 

tej historii to zaszczyt21.  

Wybór baśni ukazał się z adnotacją „Bez cenzury”, co odnosi się do decyzji o nie-
eliminowaniu elementów np. grozy, makabry czy erotyki, obecnych w pierwotnych 

baśniach, a następnie usuwanych w procesie dostosowywania tekstu do małoletniego 

odbiorcy. Pullman nie dzieci, lecz młodzież i dorosłych zaprasza do lektury baśni, 
w większości prawdopodobnie dobrze znanych, jeśli chodzi o samą fabułę. Autor 

zbioru dał nowe tłumaczenie na angielski, ale nie jest to oczywiście wydanie wierne, 

lecz przekształcone tam, gdzie Pullman uważał za stosowne „poprawić” lub „uzupełnić” 

Grimmów. 
Myślenie o baśniach w kategorii o p o wi eś c i  było też bliskie Władysławowi Ko-

palińskiemu, autorowi „125 baśni do opowiadania dzieciom”. Zamysł zbioru został 

przedstawiony we wstępie:  

Myślą przewodnią tego wyboru jest – rzecz dość osobliwa – sposób jego wyko-

rzystania, mianowicie o p o w i a d a n i e  dziecku własnymi słowami z własnej 

pamięci, słownictwem i stylem znanym dziecku z codziennych kontaktów 

z opowiadającym. Oczywiście po uprzednim przeczytaniu sobie po cichu […] 
tekstu baśni. Ta forma przekazu stwarza swoistą, intymną wspólnotę między 

opowiadającym i słuchaczem22.  

Realizacja konceptu dała interesującą pomoc dla tych, którzy chcą stać się opo-
wiadającymi. Opowieści są podane zwięźle, bez sentymentalnych opisów i zbędnych 

szczegółów, które mogłyby rozpraszać uwagę czytelnika, chcącego przyswoić sobie 

anegdotę, by ją następnie opowiedzieć. Najwięcej treści Kopaliński wziął ze zbioru 
Grimmów i baśni Andersena, sięgnął też do licznych innych źródeł, w tym do „Księgi 

1001 nocy”, Staropoli, Ramajany czy Pańczatantry. Tym cenniejszy jest to wybór, że 

zawiera odniesienia to eposów, mitów i legend. W ten sposób dorosły znów może stać 

się opowiadającym, a baśń – narracją dzieciństwa.  

3. Baśnie Charles’a Perraulta w wersji orientalnej 

Obok zbioru Grimmów niewątpliwe miejsce w kanonie literatury baśniowej zajmuje 

zbiór Charles’a Perraulta „Baśnie babci Gąski”. Jest to również klasyczna pozycja 

w kanonie literatury dla dzieci. Baśnie z tego zbioru ulegają różnorodnym transfor-
macjom we współczesnych odsłonach – np. „łagodnieją” w wersjach dla dzieci, na 

powrót stają się narracjami grozy w tekstach dla dorosłych. Podobny los dzieli trzeci 

 
20 Tamże, s. 183. 
21 Tamże, s. 238. 
22 Kopaliński W., 125 baśni do opowiadania dzieciom baśni, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2016, 
s. 9-10. Pierwsze wydanie ukazało się w 2004 roku. 
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kanoniczny zbiór – baśnie wschodnie z „Tysiąca i jednej nocy” są podstawą wielu 

tekstów dla dzieci, a pierwotnie ten zbiór wywodzący się z ludowej literatury perskiej 

zawierał sceny adresowane do dorosłego odbiorcy.  
Oryginalnej baśniowej fuzji dokonał Tahar Ben Jelloun w zbiorze „Śpiąca królewna 

z Tysiąca i jednej nocy i inne baśnie dla dorosłych”. W tym dziele doszło do spotkania 

dwóch tradycji: baśni literackich Charles’a Perraulta oraz „Tysiąca i jednej nocy” jako 

wzorca w zakresie poetyki.  
Powstanie i koncept zbioru autor opisał w „Przedmowie”. U genezy tkwi ciąg do-

świadczeń biograficznych, w tym literackich. Ben Jelloun wspomina staruszkę Fadelę, 

która pojawiła się w jego rodzinnym domu w Maroku, gdy był dzieckiem. Kobieta 
snuła barwne historie z „Tysiąca i jednej nocy”, które przyszły pisarz następnie poznał 

w wersji literackiej. We francusko-marokańskiej szkole w Fezie z kolei zapoznał się 

z baśniami Perraulta. Później zastanawiał się, jak by te baśnie opowiedziała Fadela. 
Jest i głębsza motywacja powstania zbioru:  

Postanowiłem zaś osadzić je [baśnie – J.W.] w krajach arabskich i muzuł-

mańskich, ponieważ czas już zacząć mówić o tych krajach inaczej niż pod 

znakiem dramatu i tragedii, inaczej niż w kontekście fanatyzmu, terroryzmu, 
nie przykładając do wszystkich tej samej miary. Nie wyklucza to, ma się 

rozumieć, krytyki społeczeństwa i wytykania mu niekonsekwencji i obłudy23.  

Ben Jelloun wykorzystał schematy fabularne baśni Perraulta, rozbudowując opowieści 
lub zmieniając ich przebieg. Przepisał cały zbiór, w kilku przypadkach dając swój 

tytuł. Zbiór składa się z „Przemowy” oraz baśni: „Śpiąca królewna”, „Dziewczynka 

w czerwonej burce” (u Perraulta: „Czerwony Kapturek”, w oryg. „Le Petit Chaperon 

rouge”), „Sinobrody”, „Kot w butach”, „Wróżka” (w oryg. jest liczba mnoga „Wróżki”, 
franc. „Les Fées”), „Kopciuszek”, „Hakim z czubkiem” (w polskich tłumaczeniach 

„Knyps z Czubkiem”, w oryg. „Riquet à la Houppe”), „Paluszek”, „Ośla skórka”, 

„Zbyteczne życzenia” (w oryg. „Les Souhaits ridicules”).  
W przypadku tego zbioru nie ma mowy o prostym nałożeniu wschodniego płaszcza 

na znane fabuły. Ben Jelloun prezentuje zupełnie inne podejście do sposobu prowa-

dzenia narracji niż Pullman. W jego zbiorze baśnie nie są snute w prosty sposób, lecz 
mają być niczym barwna tkanina. Wzorując się na „Tysiącu i jednej nocy”, autor 

uzyskał panoramę obyczajowości i kultury. Pojawiają się np. elementy religijne 

(modlitwy, prorok, pielgrzymka do Mekki). Zmysłowość świata zostaje podkreślona 

przez elementy muzyczne, taniec, śpiew, wonne kadzidła. Historie są pełne detali 
tworzących barwny świat bohaterów, lecz nie chodzi jedynie o tło akcji. Najważniejsza 

jest kwestia wymowy nowych wersji baśni. Zbiór Perraulta wyraźnie pełnił funkcję 

dydaktyczną, morał był podawany wprost, w formie wiersza zamykającego tekst24. 
Ben Jelloun rezygnuje z tak dosadnego wykładania morału, przyjmując, że wszystkie 

 
23 Ben Jelloun T., Śpiąca królewna z Tysiąca i jednej nocy i inne baśnie dla dorosłych, przeł. Marczewska K., 
Oficyna Naukowa, Warszawa 2017, s. 7. 
24 Cały tekst „Les Souhaits ridicules” ma formę wierszowaną, natomiast osiem prozatorskich baśni kończy się 
wierszowanym morałem, który w adaptacjach często jest pomijany. Temat ten podjęła Barbara Kaczyńska 
w artykule: W poszukiwaniu utraconych morałów. Tłumaczenie moralités w baśniach Charles’a Perraulta na 
przykładzie wybranych tekstów polskich, „Dzieciństwo. Literatura i Kultura” 1, nr 2, 2019, s. 12-35. 
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teksty dają się sprowadzić do elementarnej pochwały zdrowego rozsądku, ich uniwer-

salizm natomiast kryje się w ukazaniu niezmiennych ludzkich postaw i reakcji:  

człowiek zachowuje swoją istotę i nic go nigdy nie zmieni, ani w jego skrajnym 
okrucieństwie, ani w nieskończonej dobroci. […] Historia przekazuje nam 

właściwie tylko jedną naukę: wszędzie i w każdych okolicznościach trzeba 

zachować trzeźwy osąd i czujność. Od zarania dziejów człowiek odnosił się do 

bliźniego nie tyle jak drapieżne zwierzę, ile po prostu, wierny samemu sobie, 

jak „człowiek do człowieka”, siejąc jeszcze straszniejsze spustoszenia25.  

Jednakże dekonstrukcja baśniowych sensów idzie dalej i autor potrafi nie tylko 

uwspółcześnić czy zmodyfikować przekaz oryginału, unikając nachalnego moraliza-
torstwa, ale i pokazać postawy walki z przeciwnościami losu. 

Zbiór charakteryzują odwołania intertekstualne do wzorca fabularnego (Perrault) 

oraz stylistycznego („Tysiąc i jedna noc”). Autor przedmowę opatrzył dedykacją: 
W hołdzie Charles’owi Perrault, ponadto wprowadził XVIII-wiecznego pisarza do 

fabuły. W „Śpiącej królewnie” – na zasadzie opowieści w opowieści – autor spiętrza 

narrację, wskazując na pierwowzór:  

Najbardziej fantastyczna opowieść mówiła o młodej królewnie tak wielkiej 
dobroci, że ptaki z wrażenia zatrzymują się w locie, o córce jedynaczce dawno 

zmarłego króla, która śpi ponoć w tym pałacu od stu lat we wspaniałej 

komnacie. Historię tę opowiadał na rynkach miast i miasteczek sławny gawę-
dziarz imieniem Perrault. Pojawiał się, przedstawiał swoją opowieść, po czym 

znikał. […] Ludzie powtarzają też jakieś bajdy o królewnie śpiącej tam od stu 

lat… Niejaki pan Perrault opowiadał tę historię w wiosce Siedmiu Wróżek26. 

Prezentowane baśnie to baśnie przepisane, mające swój oczywisty pierwowzór, do 
którego autor sam się odnosi, zdradzając fikcyjny charakter opowieści (co uwidacznia 

się zwłaszcza wtedy, gdy sama opowieść staje się przedmiotem opowieści). W zamy-

kającym zbiór tekście autor ponownie wskazuje na źródła inspiracji, gdy bohater pró-
buje rozpoznać swoją sytuację: 

Zaher, który nie stracił poczucia humoru, rzekł: 

– Przecież nie przeniosłem się chyba do baśni z tysiąca i jednej nocy? 

– Nie, mój drogi, to baśń pana Perraulta! 

– Przykro mi, ale nigdy o nim nie słyszałem. Ten pan nie pochodzi chyba 

z naszych stron. 

– To bez znaczenia, przestań marudzić i wypowiedz pierwsze życzenie. Jeśli 
nic nie zrobisz, biedny Charles przewróci się w grobie. Dopóki ludzie opowia-

dają jego baśnie, dopóty żyje27. 

Poza tymi sygnałami intertekstualnych nawiązań w wersji Ben Jellouna pojawiają 
się nowe lub nieobecne w takim stopniu w pierwowzorze kategorie estetyczne. Opo-

 
25 Ben Jelloun T., dz. cyt., s. 8-9. 
26 Tamże, s. 21. 
27 Tamże, s. 176-177. 
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wieści zawierają wiele zabawnych fragmentów (humor sytuacyjny, językowy) i zaska-
kujących odejść od wzorca fabularnego. Na przykład: niewysoki i wątły książę nie 
przystaje do wcześniejszych wyobrażeń śpiącej królewny Dżauhary, zaś ona sama 
w trakcie stuletniego snu zmieniła kolor skóry, stała się Murzynką, przez co jest szyka-
nowana przez teściową, co poszerza problematykę baśni o kwestię tolerancji. W opo-
wieści większa część fabuły dotyczy zdarzeń po wybudzeniu królewny ze snu. Jest to 
opowieść nie tylko o dojrzewaniu, ale i o tym, że po pocałunku prawdziwej miłości 
wcale nie musi od razu zrealizować się zapowiedź szczęśliwego życia. Demoniczna 
teściowa, ogr, niebezpieczeństwo czyhające na dzieci – wszystkie zagrożenia opóźniają 
pozytywny finał. Ta część opowieści często bywa usuwana z wersji dla dzieci, Ben 
Jalloun z niej nie rezygnuje, a dopiero te perypetie doprowadzają do sentencji, że: 
Złego człowieka zawsze w końcu zadusi tkwiące w nim zło28. 

Największa transformacja baśni następuje w „Dziewczynce w czerwonej burce”. 
Ewa Kalinowska zauważa, że w tej pozbawionej cudowności baśni: Wyraźnie zaryso-
wany został natomiast kontekst ideologiczno-religijny, z przejrzystymi aluzjami do 
współczesnych problemów i konfliktów związanych z radykalizmem muzułmańskim29. 
Zło reprezentuje nie baśniowy wilk, lecz sekta Świętoszków:  

W tamtych czasach wszechwładnie rządzili odziani w czarne szaty, uzbrojeni 
w miecze i strzelby brodacze; prześladowali mężczyzn, którzy nie chodzili regu-
larnie do meczetu; kamienowali kobiety, które ośmieliły się ich prowokować 
swobodnymi strojami. Zabraniali dziewczynkom chodzić do szkoły i sprawo-
wali ścisłą kontrolę nad edukacją chłopców, którzy mogli otrzymać wyłącznie 
wykształcenie religijne30. 

 Brodacze swoje działania tłumaczyli pobudkami religijnymi, a w rzeczywistości 
handlowali narkotykami i niszczyli kraj, w którym reprezentanci różnych religii żyli 
w zgodzie.  

Gdy Sukajna, dziewczynka w czerwonej burce, spotyka jednego z uzbrojonych 
brodaczy, wie, że grozi jej niebezpieczeństwo. W odróżnieniu od pierwowzoru nie jest 
łatwowierna, lecz odważna, broni się, ucieka przed napastnikiem, a gdy czuje się już 
bezpiecznie, szydzi z bandyty:  

Mówisz, że jesteś muzułmaninem! Biedny islam! Nie zasługujesz na to, aby być 
wyznawcą tej religii! Jesteś seksualnym maniakiem z maluśkim ptaszkiem, nikt 
by takiego nie zechciał. Brzydal i śmierdziel, bezwartościowy śmieć, morderca31…  

W powyższym cytacie widać, jak groza sytuacji zostaje rozładowana. Erotyka, 
okrucieństwo i kpina splatają się w treściach adresowanych do dorosłego czytelnika. 
Napastnik ponosi karę, ale opowieść o ataku na dziewczynę i zamordowaniu jej babki 
ma szerszy wymiar – dochodzi do zamieszek, manifestacji i rozprawienia się z sektą. 
Odważna Sukajna może się uczyć, wygłaszać swoje poglądy, doświadczenia ją 

 
28 Tamże, s. 38. 
29 Kalinowska E., Czerwony kapturek i czerwona burka, czyli jak Charles Perrault zawędrował do Arabii,  
https://www.academia.edu/44004627/Czerwony_kapturek_i_czerwona_burka_czyli_jak_Charles_Perrault_za
w%C4%99drowa%C5%82_do_Arabii (data dostępu: 10.09.2021). 
30 Ben Jelloun T., dz. cyt., s. 40. 
31 Tamże, s. 46. 
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kształtują. Pierwsze zdanie tej opowieści mówi o urodzie dziewczynki, ostatnie – o jej 
inteligencji, mądrości i zdrowym rozsądku. 

W „Sinobrodym” również pojawia się sekta („sini ludzie z gór”), która zagraża 
kobietom. Ta najbardziej okrutna baśń Perraulta bywa obecnie usuwana z edycji adre-
sowanych do dzieci. Ben Jelloun nie rezygnuje z możliwości opisu najmroczniejszego 
momentu fabuły:  

W komnacie było ciemno, tylko przez niedomkniętą okiennicę wpadał wąski 
promień światła. Chadidża dostrzegła jakieś kształty, ale nie mogła się zorien-
tować, co to takiego. Poczuła zapach ni to stęchlizny, ni to zgnilizny. Weszła 
dalej i ujrzała czarne, wyschnięte kałuże. Poskrobała kijem – była to zaskoru-
piała krew. Podniosła wzrok i zobaczyła rzeźnicze haki, a na nich ciała. Były 
to ciała ludzkie, ciała kobiet32. 

 W pierwowzorze żonę Sinobrodego ratują jej bracia, którzy zabijają szwagra, 
a żona dziedziczy po nim majątek33. U Ben Jellouna: żona uzyskuje wsparcie rodziny, 
mąż zostaje schwytany, postawiony przed sądem i skazany na śmierć, czyli system 
gwarantuje jej uwolnienie się od męża. Jako wdowa – i to też novum – zajmuje się 
edukacją i działalnością dobroczynną. W baśni pojawia się tajemniczy, mówiący 
ludzkim głosem kot. W tym wątku ujawnia się humor i zarazem zapowiedź kolejnej 
opowieści – „Kota w butach”. 

Tytułowy kot jest kreowany zgodnie z oryginałem, a jego pomysłowość i zawa-
diackość zostają jeszcze bardziej wyeksponowane. Pomaga swemu panu, który jednak 
dojrzewa do słusznej konkluzji, że to, co osiągnął, zawdzięcza kotu, a nie swojej pracy 
i woli, przejmuje więc kontrolę nad własnym życiem i musi się wykazać, by osiągnąć 
upragniony cel, wtedy kot przestaje być magiczny. Przejście od magicznych działań do 
tych pozbawionych cudowności, ale wymagających trudu pokazuje, że spełnienie 
marzeń jest możliwe, wymaga tylko wysiłku. 

Także historia z „Wróżki” zostaje rozbudowana. Kenza – główna bohaterka – jest 
poniewierana przez matkę i siostrę, ale może liczyć na wsparcie wróżki, gdyż jest 
dobra, czyli: uprzejmość zostaje nagrodzona, a pazerność spotyka kara. Ben Jelloun 
rozwija opowieść, by wskazać jeszcze na ważną prawdę o tym, że trzeba się uporać 
z przeszłością, wyzwolić od złych wspomnień, by pójść naprzód i być szczęśliwym.  

W kolejnej baśni – „Kopciuszku” schemat fabularny pierwowzoru w zasadzie zostaje 
powielony, rozbudowaniu natomiast ulega kreacja głównej bohaterki, wyłamuje się 
ona ze schematu cichej, pokornej ofiary, gnębionej przez macochę i siostry. Dziew-
czyna nie użala się nad sobą, trudne położenie znosi z uśmiechem, nie chce być taka 
jak siostry. O ile tradycyjna baśń pozwala się interpretować jako utrwalająca pewien 
podział ról, w którym od zamążpójścia zależy status kobiety, Ben Jalloun wychodzi 
poza schemat, co zostaje wyłożone w kontrakcie ślubnym, w którym:  

Mąż zobowiązuje się położyć kres tradycyjnemu prawu zezwalającemu na 
wielożeństwo i odtrącenie żony. Mąż i żona mają jednakowe prawa i winni się 
nawzajem szanować, dopóki ich śmierć nie rozłączy. Przy podziale majątku 
między dzieci małżonkowie zobowiązują się traktować córki na równi z synami34. 

 
32 Tamże, s. 61. 
33 Zob. Perrault Ch., Baśnie czyli opowieści z dawnych czasów, przeł. Grzegorzewska B., Martel, Kalisz 2010. 
34 Ben Jelloun T., dz. cyt., s. 115. 
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Równouprawnienie, o którym mowa w cytacie, zdecydowanie uwspółcześnia tę baśń. 

Kolejne baśnie również przynoszą pogłębione portrety psychologiczne postaci. Ty-

tułowy „Hakim z czubkiem” nosi imię, które oznacza „mądry, rozumny”. Bohater mimo 
fizycznych ułomności znosi swój los z godnością, potrafi zachować pogodę ducha. 

Z tej baśni daje się uchwycić morał zawarty w słowach: uroda kojarzy się z dobrocią, 

a brzydota z niegodziwością, a przecież nie ma żadnych reguł35. Do tej samej konkluzji 

dochodzi szykanowany ze względu na wygląd Paluszek. „Paluszek” to baśń o inności, 
relacjach rodzinnych, wstydzie i akceptacji. Paluszek jest „inny, ale głęboko ludzki”, 

przemawia przez niego dobroć, mądrość, szczęście, prawda i wyobraźnia. Po raz kolejny 

zostają też pochwalone praca i rozsądek. 
Następna baśń, „Ośla skóra”, podobnie jak „Sinobrody” często bywa pomijana 

w zbiorach zawierających adaptacje dla dzieci, ze względu na kazirodczą miłość, jaką 

ojciec zaczyna czuć do córki. W orientalnej wersji zostaje podkreślona resocjalizacja 
ojca, który rozumie, że zbłądził i stara się to odpokutować (udaje się na pielgrzymkę 

do Mekki, gdyż: Chciał się odrodzić w nowej skórze, z nową pamięcią36). W tej opo-

wieści również mowa o potrzebie nowej pozycji kobiety – w finale Szarazada zostaje 

wybrana na następczynię ojca:  

I oto po raz pierwszy w dziejach tego państwa władzę zaczęła sprawować 

młoda, inteligentna, uczciwa kobieta. Wszyscy patrzyli na nią z ogromną 

nadzieją, licząc, że przeprowadzi od dawna oczekiwane reformy i wydobędzie 

kraj z konserwatyzmu i zacofania37. 

W baśniach dla dorosłych Ben Jellouna wątki seksualne dochodzą do głosu w uję-

ciu próby gwałtu czy dewiacji, ale miłość fizyczna jest też przedstawiana jako doświad-

czenie pozytywne, dające przyjemność i uszlachetniające, w „Oślej skórze” czytamy:  

Resztę czasu [król – J.W.] spędzał w ramionach Słodyczki, która wiedziała, jak 

go zaspokoić, i od której dowiadywał się, że miłość nie sprowadza się do 

szeregu pospiesznych kopulacji. Dzięki temu stawał się lepszym człowiekiem 

i nabierał szlachetności38. 

Zbiór zamyka „Zbyteczne życzenie” – tekst dowcipnie pokazujący relacje małżeńskie. 

Przygoda Zahera, właściciela sklepiku z butami, i jego żony, którzy mają szansę za 
pomocą magii odmienić swój los, staje się pochwałą pracy i podstawowych relacji 

międzyludzkich. Okazuje się, że wszystko, czego człowiek potrzebuje do szczęścia, 

jest w stanie uzyskać własnymi staraniami, magia nie jest do tego potrzebna. Wystarczy 

pozbyć się złudzeń, a zacząć realizować swoje pragnienia i cele – żyć naprawdę (czyli 
przesłanie podobne do zawartego w „Kocie w butach”). 

Autor poprzez nowe wersje baśni Perraulta, do których zachował serdeczny sto-

sunek, nie podważając ich sensów ani ich nie parodiując, pokazał możliwości, jakie 
daje sama pre-tekstowa opowieść, na tyle uniwersalna, że można ją wypełnić zmienio-

nymi okolicznościami i dopełnić treściami, które ją zaktualizują, tak by opowiadała 

o współczesnych problemach.  

 
35 Tamże, s. 132. 
36 Tamże, s. 172. 
37 Tamże. 
38 Tamże, s. 149. 
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4. Baśniowe reinterpretacje Michaela Cunninghama 

„Dziki łabędź i inne baśnie” to zbiór tekstów Michaela Cunninghama, który ukazał 

się w 2015 roku (polskie tłumaczenie Jerzego Kozłowskiego – rok później) ze wspa-

niałymi ilustracjami Yuko Shimizu. Szata graficzna już pozwala sądzić, że odbiorca 
ma do czynienia z książką dla dorosłych. Opowiadania zamieszczone w tomie, w których 

cudowność i fantastyczność łączy się ze współczesnością, są reinterpretacjami znanych 

baśni. Pierwowzorów należy szukać w zbiorach Grimmów i Andersena, a także 

ludowej baśni francuskiej („Piękna i Bestia”) oraz noweli grozy Williama Wymarka 
Jacobsa pt. „Małpia łapka” (1902). 

Zbiór ma przemyślaną koncepcję. Otwierający go tekst „Roz.czarowanie” pełni 

rodzaj wstępu. Mowa w nim m.in. o wyjątkowości, która jest udziałem baśniowych 
bohaterów, a zwykle nie posiadają jej pozostali. Narrator zwraca się do odbiorców, 

pytając o uczucie zazdrości i zawiści, prowadzące do złorzeczenia tym, którzy są 

szczęśliwi bądź wyróżniają się. Już w tym tekście widać pewną dominantę zbioru – 
autor nie tyle wskazuje na uniwersalność znanych opowieści (bo te transformuje, 

niekiedy właśnie mając na celu podważenie utartego sensu), ile na prawdę ludzkich 

pragnień, uczuć i emocji. 

Cunningham w różnorodny sposób traktuje materiał wyjściowy: wykorzystuje 
wzorzec fabularny, wypełniając go treścią, w której to, co baśniowe, łączy się z tym, 

co współczesne; odmienia wydźwięk zakończenia albo wyprowadza nową opowieść 

w miejscu, gdzie kończy się znana baśń; podaje historię z perspektywy innego bohatera 
niż w tradycyjnym ujęciu, co zmienia baśniowe sensy; nie odnosi się do całej pre-

tekstowej opowieści, lecz jej fragmentu, który ulega nowemu odczytaniu. Na przykład 

w „Dzikim łabędziu” zostaje przywołana fabuła baśni Andersena („Dzikie łabędzie”) 

i ona okazuje się punktem wyjścia do nowej opowieści. Koniec bajki. „Długo i szczęśli-
wie” spadło na wszystkich jak ostrze gilotyny39 – po tych słowach następuje przejście 

do opowieści o losach dwunastego brata, który tym samym staje się głównym boha-

terem. W Andersenowskim pierwowzorze Eliza nie zdążyła utkać ostatniej koszuli i naj-
młodszy brat został z ptasim skrzydłem. Jeśli odczytamy tę baśń jako opowieść o pracy 

nad sobą, o zadaniu, które jest ustawiczne, o różnych aspektach jednej osobowości, 

które symbolizują bracia, to jest to baśń o samorozwoju, który trwa, nie może się stać 
czynnością dokonaną. Cunningham natomiast dostrzega w nie do końca odczarowanej 

postaci inspirację do kolejnej opowieści, wykorzystującej znany wątek najmłodszego, 

poszkodowanego brata, który dla rodziny jest wyrzutkiem i sytuacja przymusza go do 

opuszczenia domu. Chłopak ze skrzydłem nie pasuje do pozostałych jedenastu ideal-
nych braci. Gdy wyrusza w świat, nie walczy z potworami, nie ma też arcytrudnych 

zadań do wykonania. Chodzi po prostu o życie – to ono jest trudem, z którym zmaga 

się bohater. We wszystkim towarzyszy mu skrzydło, jak „kula u nogi, jego kompan” – 
coś, co wyróżnia i zarazem stygmatyzuje. Los dwunastego brata staje się uniwersalnym 

losem Innego, a świat – miejscem, gdzie naznaczeni innością muszą sobie radzić 

z codziennością. 
Drugie opowiadanie – „Baba Jaga” nawiązuje do „Jasia i Małgosi”, jak również do 

kulturowego obrazu czarownicy, powielanego w wielu tekstach, nie tylko baśniach. 

 
39 Cunningham M., Dziki łabędź i inne baśnie, il. Shimizu Y., przeł. Kozłowski J., Dom Wydawniczy Rebis, 
Poznań 2016, s. 19. 
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Bohaterką utworu jest stara kobieta. Przywołana zostaje jej przeszłość. Kolejne fazy 

kobiecości ujmowane w dekadach doprowadzają do etapu, gdy życie staje się pasmem 

trudnych doświadczeń, skomplikowanych relacji międzyludzkich bądź też opartych 
wyłącznie na zbliżeniu seksualnym. Z jednej strony życie na własnych warunkach, 

z drugiej – chęć bycia atrakcyjną dla innych doprowadzają do groteskowego i zarazem 

smutnego stanu. Obraz starej kobiety walczącej z upływem czasu i przemianami fizycz-

nymi, maskującej oznaki starości w sposób, który tylko ujawnia próby retuszu, wzbudza 
współczucie. W realistyczną i psychologicznie podbudowaną opowieść o starości i sa-

motności wkracza wątek związany z popularną baśnią – domek pokryty słodkościami 

tylko po to, by ktoś zechciał z niego skorzystać. U Cunninghama baśniowi Jaś 
i Małgosia to para „młodych psychopatów”, którzy wpychają kobietę do pieca, by tak 

dokonało się jej przeznaczenie. Śmierć zostaje ukazana nie jako zasłużona kara, jak 

w znanej baśni, lecz jako coś nieuchronnego, jedyny możliwy koniec.  
O nowatorstwie opowiadań Cunninghama świadczą też rozwiązania formalne, jak 

na przykład zastosowanie drugoosobowej narracji. Ten typ narracji jest rzadkością, tu 

służy przybliżeniu stanu psychicznego bohaterki i motywacji jej działań. Bywa też, że 

narrator dla podkreślenia pewnych treści traktowanych jako wzorce zachowań, wypo-
wiada się w liczbie mnogiej, uogólniając postępowanie bohaterów, jak np. w „Pięknym 

Jasiu”:  

Wszyscy znamy takie pary. Pary, które od dziesięcioleci toczą ze sobą boje, 
wierząc chyba, że jeśli w końcu jedno z nich udowodni kiedyś drugiemu, że się 

myliło – głęboko myliło, myliło na poziomie duchowym – będą oczyszczeni 

i odzyskają wolność. Gromadzenie dowodów, dochodzenie swoich racji może 

pochłonąć życie. […] Istnieje dobrze znana skłonność do nieustającego 

sabotowania małżeństw bez ich zrywania40.  

Temat pożycia małżeńskiego, poruszony w cytowanym fragmencie, można traktować 

jako lejtmotyw „Dzikiego łabędzia…”, zaś opowiadanie, z którego pochodzi, nawią-
zujące do angielskiej baśni „Jaś i magiczna fasola”, zmierza do ukazania kolejnej prawdy 

o ludzkich skłonnościach: zawsze chcemy więcej. Niektórzy z nas chcą więcej niż inni, 

to prawda, ale zawsze chcemy więcej… czegoś. Więcej miłości, więcej młodości, 
więcej41… Piękny Jaś nie jest mądry, tkwi w patologicznej relacji z matką, ma przytę-

pione sumienie, a wszystko, co osiągnął, jest efektem kradzieży. Olbrzym jest fanta-

stycznym złem, w Jasia postawie kryje się natomiast banalność zła, przekraczanie zasad, 

które tak łatwo sobie zracjonalizować.  
Oryginalny eksperyment z baśniową formą przynosi następny utwór – „Otruta”. 

Tekst jest zapisem intymnego dialogu, z którego wynika, że on namawia ją do leżenia 

w trumnie. To, co zdaje się rozmową pary kochanków, podszytą dewiacją, zostaje jak 
gdyby zawieszone w próżni przez brak narratora i jakichkolwiek informacji poza sekwen-

cjami bohaterów. W ten sposób przywoływany i dopowiedziany jest moment z baśni 

o Śnieżce, gdy ona śniła o nim, sama będąc doskonałą, najpiękniejszą, obcą i nieska-
zitelną. Życie poza baśnią okazuje się nieprzystające do obietnicy sztampowego zakoń-

czenia – „długo i szczęśliwie” jest niemożliwością. Antidotum na rzeczywistość ma 

być powrót do baśni tożsamy z szukaniem piękna w stanie, który był stanem skażonym. 
 

40 Tamże, s. 42. 
41 Tamże, s. 45. 
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Otruta Śnieżka leży w trumnie, zamknięta w baśniowym bezczasie – bohaterowie opo-

wiadania chcą odtwarzać ten moment, jak gdyby szukając odtrutki dla nieidealnej rze-

czywistości. Ten i kolejne zamieszczone w zbiorze teksty wyrastają z baśni, ale zostają 
dopełnione o nieoczywiste motywacje bohaterów, erotykę, grozę, pokazując przewrotne 

koleje losu. Przy tym opowieści Cunninghama nie powielając baśniowych morałów, 

dotyczą ludzkich uczuć, reakcji i pragnień, czasem podstawowych, które okazują się 

skomplikowane. Pod płaszczykiem baśniowości opowiadają przede wszystkim o rela-
cjach międzyludzkich. Tak też można odczytywać utwór „Jej włosy”. Jego pierwo-

wzorem jest „Roszpunka”. W przypadku baśni ze zbioru Grimmów los dziewczyny 

i księcia można było odczytywać jako doświadczenie inicjacyjne, które nastąpiło zbyt 
wcześnie i skutkowało karą za złamanie tabu. Opowiadanie Cunninghama dotyczy 

trudów wspólnego życia, które łagodzi udawanie baśniowej scenki. Gra pozorów jest 

podejmowana z miłości do drugiego człowieka. Podobnie jak w „Otrutej” – przy-
wołanie baśniowej sytuacji można interpretować jako fetysz albo czynnik terapeu-

tyczny, pozwalający przetrwać trudną rzeczywistość. 

W omawianym zbiorze najbardziej przewrotną historię, ujętą parodystycznie, zawiera 

„Małpia łapka”, nawiązująca do opowieści grozy o talizmanie pozwalającym spełnić 
trzy życzenia. Utwór przedstawia losy małżeństwa White’ów, których pazerność skut-

kuje śmiercią ich syna. Próba odwrócenia śmierci natomiast doprowadza do sprowa-

dzenia pod dach ożywionego zmarłego, ale to już nie jest ich syn. Efekt jest taki, że 
małżonkowie wiodą nieszczęśliwe życie, przez własne niebaczne życzenie, czyli: 

trzeba uważać, o czym się marzy, gdyż to może się ziścić.  

Pragnienia są też motywacją głównego bohatera „Karła”. Autor w tym utworze 

ponownie użył wspomnianej już narracji drugoosobowej. Tytułowa postać nawiązuje 
do Rumpelsztyka ze zbioru Grimmów. Karzeł w baśni spisanej przez niemieckich 

badaczy folkloru jest jednoznacznie złą postacią42. Cunningham, zachowując kościec 

fabularny pierwowzoru, daje opowieść z perspektywy karła, co zupełnie inaczej rysuje 
motywacje bohaterów, ponadto dochodzą elementy uwspółcześniające (np. karzeł 

pracuje, mowa o urlopie, księgowej). Bohater opowiadania marzy o dziecku, które wy-

chowałby, okazując mu dobroć i cierpliwość, ucząc świata zwierząt i roślin. Nie on jest 
złym charakterem, lecz król, który naraża dziewczynę na próby ponad jej siły i możli-

wości i zdaje się szaleńcem:  

W końcu jest tym samym królem, który wydał dekret, aby psy i koty ubierać 

w spodnie, który zbyt głośny śmiech zamienił w czyn karalny. Chodziły słuchy, 

że w dzieciństwie był maltretowany przez ojca, poprzedniego króla43.  

A jednak to z nim zostanie dziewczyna, okrutnie postępując z zakochanym w niej 

karłem. Finalnie dochodzi do odkrycia imienia karła, co jest zgodne z pierwowzorem, 
niemniej w przypadku „Karła” los bohatera wzbudza współczucie, jako nieadekwatna 

kara. Na prawach fantastycznego świata dochodzi do rozdarcia postaci, ale to rozdwo-

jenie trzeba odnieść do rozbicia psychicznego, dekonstrukcji świadomości, która już 
nigdy nie wróci do pierwotnej formy. W literaturze psychologicznej – jak zauważa 

 
42 Jak podaje Eliza Pieciul-Karmińska, „Rumpelstilz” to ludowe określenie złośliwego kobolda, który hała-
suje, potrząsając domowymi sprzętami – Pieciul-Karmińska E., Posłowie, [w:] Grimm W., Grimm J., dz. cyt., 
t. 2, s. 462. 
43 Cunningham M., dz. cyt., s. 83-84. 
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Pieciul-Karmińska – nawiązanie do postaci Rumpelsztyka służy jako ostrzeżenie przed 

destrukcyjnym wpływem ataków wściekłości: choleryk, który im ulega, nie zyskuje nic, 

lecz na dodatek niszczy siebie (swoją reputację)44 i pozwala ukazać zarówno przy-
czyny, jak i skutki takiego zachowania. Tak też jest w przypadku „Karła”.  

Baśnią o poświęceniu, miłości i śmierci, ale tym razem przynoszącą dobry finał, 

jest „Ołowiany, dzielny” nawiązujący do znanej baśni Andersena, która zostaje też przy-

wołana w toku narracji na zasadzie opowieści w opowieści. Ten tekst zawiera najwięcej 
uwspółcześniających elementów, jakby udowadniając, że historia może się zdarzyć 

w realnym świecie. Chłopak z amputowaną nogą i dziewczyna, która nie traktuje go 

jak kalekę – to główni bohaterowie. Utwór jest opowieścią o ich długoletnim związku, 
problemach, kryzysach i zwycięstwach. Prawdziwa miłość to nie ciągła radość i unie-

sienie, lecz także trud codzienności i różnych zdarzeń doświadczanych razem. Ta pro-

blematyka wróci w utworze zamykającym zbiór, pt. „Długo i szczęśliwie”. Tekst opo-
wiada o życiu królewskiej pary, ale jeśli z bohaterów ściągnie się baśniowy sztafaż, 

zostanie historia życia dwojga osób, w którym było miejsce na namiętność, zdrady, 

przebaczenie, zrozumienie. Tytułowe „długo i szczęśliwie” odnosiłoby się do wspólnego 

życia, u finału którego bohaterowie opuszczają świat, zostawiając go swoim dzieciom.  
W kontrze do tych opowiadań pozostaje tekst „Bestie”, zawierający wyraźną pole-

mikę z przesłaniem „Pięknej i Bestii” – francuskiej baśni ludowej, rozpowszech-nionej 

i utrwalonej przez różne wersje, zwłaszcza filmowe, z animowaną adaptacją wytwórni 
Disneya na czele (1991). Bestie to mężczyźni krzywdzący kobiety, uwodzący je i uza-

leżniający od siebie. Taki typ osobowości odsyła do bohatera baśni, który zniewolenie 

dziewczyny stara się rekompensować tajemniczością, manierami. U Cunninghama to 

nie Bella oswaja potwora, lecz on wciąga ją w pułapkę, by doszło do odklęcia jego 
postaci. W tej czy innej formie to ciągle bestia – nie ma tu więc mowy o szczęśliwym 

zakończeniu. Autor tym samym odrzuca możliwość miłości mogącej odmienić potwora, 

zrodzonej na fundamentach szantażu i zniewolenia. 
Teksty Cunninghama to zdecydowanie jedna z ciekawszych pozycji, jeśli chodzi 

o baśnie adresowane do dorosłych. Baśniowość połączona ze współczesnością, seksual-

ność, groza, a przede wszystkim echa doświadczeń transgresyjnych, ale ujęte odmiennie 
niż w powszechnie znanych pierwowzorach – wszystko to sprawia, że nowe wersje 

potrafią zaskoczyć, sięgając jednocześnie do obszaru fundamentalnych lęków i podsta-

wowych uczuć. 

Publikację książkową wyróżnia szata graficzna. Ilustracje oddają klimat opowiadań 
i z jednej strony wpisują się w tradycję baśniowych zbiorów, które zwykle są ilustro-

wane, z drugiej – charakter prac plastycznych wskazuje, że nie jest to tekst dla dzieci. 

5. Współczesne zbiory stylizowane na stare księgi 

W obszarze literatury fantastycznej funkcjonują uniwersa, które poza kanonicznymi 
utworami konstytuującymi świat przedstawiony zostają poszerzone o kolejne teksty. 

Tak dzieje się w przypadku świata wykreowanego przez J.K. Rowling – poza serią 

powieści o Harrym Potterze mamy „Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć” i „Quidditch 
przez wieki”. Ze światem Hogwartu jest też związany zbiór „Baśni barda Beedle’a”. 

Na stronie tytułowej, gdzie – zgodnie z praktyką wydawniczą – są podawane infor-

macje o autorze i ewentualnych współtwórcach publikacji, zamieszczono następujące 
 

44 Pieciul-Karmińska E., Posłowie…, s. 463. 
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zapisy: przełożone z run na język angielski przez Hermionę Granger i opatrzone 

komentarzami Albusa Dumbledore’a. Mistyfikacja dotycząca autorstwa i współspra-

wców zbioru baśni jest kontynuowana we wstępie, w którym Rowling pisze o zbiorze 
opowieści dla młodych czarodziejów i czarownic, opowiadanych od wieków i znanych 

uczniom Hogwartu. Baśnie mają charakteryzować się tym, że władanie magią jest 

w nich powszechne, a dziewczęce postaci wykazują większą aktywność niż bohaterki 

„mugolskich” baśni. Zbiór składa się z pięciu tekstów: „Czarodziej i skaczący garnek”, 
„Fontanna Szczęśliwego Losu”, „Włochate serce czarodzieja”, „Czara Mara i jej 

gdaczący pieniek”, „Opowieść o trzech braciach”. Treść ostatniej baśni została przyto-

czona w siódmej części cyklu – „Harry Potter i Insygnia Śmierci”, w której to części 
Hermiona dostaje książkę z baśniami dla dzieci od Dumbledore’a. 

Każda z opowieści wchodzących w skład tego zbioru, traktowana jako osobny 

tekst, pozwala się odczytać jak klasyczna baśniowa narracja, realizująca wiele cech 
przypisanych do tego gatunku, takich jak: formuliczność („Żył raz…”, „Był raz…”, 

„Dawno temu…”, „Było raz trzech braci…”), typizacja postaci, klarowny podział na 

dobro i zło, magiczne rekwizyty, uniwersalne symbole. Bohaterowie muszą wykazać 

się aktywnością, przechodzą próby, a czasem los okazuje się przewrotny. Stylizację na 
pradawne baśnie podkreśla jeszcze postać tajemniczego barda, który miał żyć w XV 

wieku. Indywidualnego charakteru temu zbiorowi nadają wszystkie zabiegi z zakresu 

formy i treści, łączące go ze światem Hogwartu, mające dać odbiorcy złudzenie, że to 
są właśnie te baśnie, na których wychowywały się kolejne pokolenia czarodziejów. 

Książkę cechuje przemyślana szata graficzna. Ilustracje autorstwa Tomislava Tomicia 

w formie czarno-białych grafik dodają publikacji sznytu starej księgi. Wchodząc w tę 

założoną przez autorkę fantastyczną konwencję – owe baśnie nie dla nas, mugoli, były 
pierwotnie przeznaczone, niemniej zawierają typowe dla tradycyjnej baśni cechy.  

Zbiór Rowling – podobnie jak cykl o Harrym Potterze – adresowany jest do dzieci 

i młodzieży. Bardziej skomplikowane opowieści, których adresatem jest młodzież, 
przynosi zbiór „Baśni osobliwych” Ransoma Riggsa. Obie publikacje wykazują szereg 

podobieństw formalnych, gdyż są stylizowane na zbiory dawnych baśni, zebranych/ 

opracowanych przez fikcyjne osoby i zachowują łączność ze światem wykreowanym 
w cyklu fabularnym, który w przypadku Riggsa tworzą powieści fantasy, powstałe 

zarówno przed, jak i po opublikowaniu „Baśni osobliwych”. Łącznikiem między po-

wieściowym światem a zbiorem baśni jest przede wszystkim Millard Nullings – nie-

widzialny chłopiec, znany z pierwszej powieści autora („Osobliwy dom pani Peregrine”), 
stał się fikcyjnym narratorem, który dedykuje swój zbiór właśnie Almie LeFay Peregrine. 

Już strona tytułowa informuje, że baśnie zamieszczone w tomie zebrał Millard Nullings; 

nazwisko fikcyjnej postaci zostaje wymienione obok prawdziwych współtwórców 
edycji (ilustrował Andrew Davidson, tłumaczył Piotr Szymczak). Strona quasi-redak-

cyjna też zawiera fikcyjne informacje dotyczące druku, korekty, oprawy i dodatkową 

adnotację:  

Uprasza się nie kopiować ani nie kraść niniejszej książki, a także nie zaginać 

rogów stron. Uprasza się nie czytać trzeciego opowiadania w niniejszym zbiorze 

na głos od tyłu – wydawca nie ponosi odpowiedzialności za możliwe następstwa45.  

 
45 Riggs R., Baśnie osobliwe, przeł. Szymczak P., Media Rodzina, Poznań 2016, s. 6. 



 
Tradycja i nowatorstwo we współczesnych zbiorach baśni dla młodzieży i dorosłych 

 

161 
 

Baśnie są poprzedzone słowem od „Wydawcy”, informującego o tym, że książka 

jest przeznaczona „wyłącznie dla osobliwych oczu”, i przedmową Nullingsa, w której 

baśnie są określane jako fabuły dzieciństwa kształtujące dorastających osobliwców 
(analogicznie do baśni ze zbioru Rowling adresowanych do młodych czarodziejów). 

„Osobliwy” jest słowem kluczem w przypadku prozy Riggsa. Pod pojęciem osobliw-

ców kryją się osoby/istoty, które wyróżnia coś nietypowego (sam Millard jest nie-

widzialny). Zaprezentowane w zbiorze baśnie są zakorzenione w świecie powieści, 
dopełniając go czy raczej poszerzając, dopowiadając np. zdarzenia mające miejsce na 

długo wcześniej niż czas akcji „Osobliwego domu…”. Bez znajomości powieści zbiór 

również jest czytelny, a kompozycja każdej zamieszczonej w nim opowieści – 
zamknięta. 

Na przykład pierwsza baśń – „Znakomici ludożercy” – opowiada o osobliwych 

mieszkańcach wioski, którzy żyją spokojnie i skromnie, ciężko pracując na bagnach, 
a mają tę właściwość, że odrastają im utracone części ciała. Gdy do wioski przybywają 

ludożercy, rozpoczyna się seria transakcji między wygłodniałymi obcymi a coraz 

bardziej żądnymi bogactw osobliwcami. Ludożercy są praworządni i cywilizowani, to 

znaczy, że kolejne umowy, coraz bardziej redukujące ciało i odczłowieczające byłych 
wieśniaków, są zawierane na przejrzystych dla obu stron warunkach. Finał jest taki, że 

dotychczasowi mieszkańcy stają się pożywką dla ludożerców, którzy przejmują nad 

nimi całkowitą kontrolę. „Być” ulega redukcji kosztem „mieć”, po czym i sam byt 
staje się zagrożony. Prezentowana historia pokazuje pewne stadne zachowania i za-

chłanność, która nie wynika z indywidualnych marzeń, tylko chęci chwalenia się bo-

gactwem, górowania nad innymi dobrami materialnych. Utwór można też odczytać jako 

satyrę na konsumpcjonizm. Jedynie gospodarz Hayworth, od początku zachowujący 
zdrowy rozsądek, żyje dawnym życiem. Riggs odwraca tutaj pewne typowe dla baśni 

rozwiązanie – mianowicie, baśniowy bohater często odmienia swój los ubogiego 

i prześladowanego, stając się bogatym. W „Znakomitych ludożercach” to sytuacja 
początkowa mieszkańców była tą szczęśliwą. W ten przekorny sposób dochodzimy do 

pochwały takich wartości, jak praca, wspólnota, skromność, uczciwość. Baśń można 

odczytywać jako uniwersalną opowieść o żądzy posiadania i rozbudzonych pragnieniach.  
Bohaterka drugiej baśni, „O księżniczce, co miała wężowy język”, ma „osobliwy 

sekret” – jej język jest długi i rozszczepiony jak u węża, a plecy są pokryte łuskami. 

Przez to zostaje odrzucona przez kandydata na męża i własnego ojca. Księżniczka 

dodatkowo doznaje zachwytów nad urodą (wyrażanych, gdy niewidoczne są plecy 
i język), co tylko pokazuje, że jest oceniana przez pryzmat wyglądu. Finał baśni okazuje 

się pozytywny dla bohaterki, lecz nie jest to typowo baśniowe rozwiązanie, bowiem 

księżniczka zdobywa nie męża, lecz pracę i wybacza ojcu wszystkie krzywdy, co jest 
ważne dla niej samej – przynosi jej uwolnienie.  

„Pierwsza ymbrynka” natomiast to opowieść, która znającym pierwszą powieść 

autora tłumaczy, skąd wzięły się takie opiekunki osobliwców jak pani Peregrine. Boha-
terką baśni jest Ymeene – ptak, który umiał zamieniać się w kobietę i opuścił swój 

ptasi dom, nie chcąc walczyć i polować. Ymeene szuka miejsca w świecie i w końcu 

trafia do obozu dla osobliwców, w którym żyją osoby wygnane przez innych. Riggs 

tworzy obraz wspólnoty osobliwców – uchodźców, którzy musieli uciekać z dotych-
czasowych miejsc, gdy stali się obiektem prześladowań i w tym ujęciu dochodzą do 

głosu echa polowań na czarownice i pogromów ludności:  
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Obozowisko było nędzne, składało się z garstki namiotów i ognisk, na których 

gotowano żywność. Mieszkało tam kilkadziesiąt osób, a każda była równie 

dziwna jak Englebert. Byli tak dziwni, że większość przegnano z różnych 
wiosek, tak samo jak Ymeene. […] Mieszkańcy wioski byli oczywiście osobliw-

cami, jednymi z pierwszych w Brytanii. […] Wcześniej normalni ludzie darzyli 

osobliwców akceptacją, a nawet nabożną czcią, i obie grupy żyły ze sobą 

w zgodzie. Jednak później nastały czasy ciemnoty i zacofania, a zwykli ludzie 
nabrali podejrzeń wobec osobliwców. Za każdym razem, kiedy dochodziło do 

jakiejś tragedii, której ludzie nie umieli wyjaśnić na gruncie ówczesnej 

prymitywnej nauki, osobliwcy stawali się kozłem ofiarnym46. 

 Z czasem obozowisko rozrasta się i grozi mu zagłada, ale przetrwa – dzięki Ymeene, 

która potrafi zrobić pętlę czasową. Cofając czas, bohaterka stwarza bezpieczne miejsce, 

„bańkę nieruchomego czasu”, w której osobliwcy widzą zbliżającą się armię, a potem 
jej zanikanie. Takich kobiet-ptaków jest więcej i one – podobnie jak pierwsza 

ymbrynka – będą tworzyć bezpieczne przystanie dla osobliwców. Ta piękna opowieść 

o inności, poświęceniu, trosce jest jak mit założycielski dla działalności reprezentowa-

nej przez panią Peregrine, a nieznający powieści mogą ją odczytywać jako uniwersalną 
opowieść o konieczności wsparcia i ochrony wszystkich prześladowanych.  

W każdej kolejnej osobliwej baśni czytelnik spotka osobliwych bohaterów: Hildę, 

która czuje obecność duchów i znajduje szczęście, dopiero gdy w jednym domu może 
żyć wśród kochanych żywych i zmarłych; dziewczynkę, która potrafi poskramiać sny; 

chłopca, który potrafi kontrolować przypływy i odpływy i kolejnego chłopca, przyjmu-

jącego formę istoty, przez którą czuje się kochany; Zhenga, który jest osobliwcem 

(podobnie jak jego ojciec marzyciel), długo zaprzeczającym prawdzie o sobie i wal-
czącym ze swoją prawdziwą naturą, póki nie zrozumie, że dopiero zaakceptowanie 

własnej odmienności pozwala osiągnąć spokój i poczuć się naprawdę sobą. 

O ile w zakresie stylizacji na zbiór dawnych baśni, nawiązujących do fantastycz-
nego świata powołanego przez autora w powieściowym cyklu, „Baśnie osobliwe” 

wykazują dużo podobieństw do „Baśni barda Beedle’a”, to treść zbioru Riggsa jest 

znacznie bardziej skomplikowana i rozbudowana. Autor wykorzystał cechy baśniowej 
konwencji, ale też poszerzył ją o elementy fantastyczne i realistyczne. Widać to dobrze 

w kreowaniu topografii – przestrzeń jest fantastyczna, ale zdarzają się też odniesienia 

do prawdziwej topografii, np. gdy mowa o krainie Meek, mieszczącej się rzekomo na 

terenach dzisiejszej Kornwalii, czy krajach, które w innych wersjach opowieści mają 
być nazywane Hiszpanią czy Persją. Postacie wykreowane przez Riggsa wpisują się 

w konwencję baśniowych odmieńców i zarazem ją przełamują, bo osobliwość nie jest 

efektem czarów, które trzeba odczynić, lecz czymś indywidualnym, charakterystycz-
nym. Osobliwości to nie wady, defekty czy dziwactwa, choć tak bywają postrzegane 

przez innych. To wyjątkowe właściwości, umiejętności, cechy wyglądu, którymi nie-

którzy po prostu są obdarzeni. „Baśnie osobliwe” pokazują, że szczęśliwy finał jest 
wtedy, gdy osobliwości po prostu są akceptowane. 

  

 
46 Tamże, s. 57. 
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6. Baśnie w ujęciu feministycznym 

Wśród współczesnych zbiorów baśni ważne miejsce zajmują zbiory i antologie 

feministyczne, wyrosłe z niezgody na narracje utrwalające patriarchalną strukturę 

społeczną47. To szerokie zjawisko, ograniczę się więc do kilku przykładów z literatury 
najnowszej.  

Zakwestionowanie funkcji przypisanych kobietom i mężczyznom (jako anachro-

nicznych i krzywdzących) wiąże się z genezą dwóch zbiorów odwracających trady-

cyjny podział ról zawarty w baśniach, „Królewicz Śnieżek. Baśniowe stereotypy płci. 
Bajki na opak” Agnieszki Suchowierskiej i Wojciecha Eichelbergera z 2012 roku oraz 

„O dzielnych księżniczkach i pięknych królewiczach. Stare baśnie w nowej odsłonie” 

Weroniki Jóźwiak z 2015 roku. Suchowierska zaprezentowała siedem trawestacji tak 
znanych baśni, jak „Kopciuszek”, „Królewna Śnieżka”, „Śpiąca królewna” czy „Czer-

wony Kapturek”, zmieniając płeć głównych bohaterów. O nowych i starych wersjach 

autorka rozmawia z psychologiem i psychoterapeutą Wojciechem Eichelbergerem. 
Z kolei teksty zamieszczone w zbiorze Jóźwiak są adaptacjami znanych baśni – ze zbioru 

Perraulta, braci Grimm czy Andersena – które podległy transformacji polegającej na 

konsekwentnie wprowadzonym zabiegu odwrócenia płci bohaterów (głównych i po-

bocznych), bez dodawania czy zmieniania innych elementów fabuł. Zbiór tworzy 
osiem tekstów: „Królewicz Śnieżek”, „Kopciuszek”, „Małgosia i Jaś”, „Calineczek”, 

„Śpiący królewicz”, „Piękny i Bestia”, „Bajka o dzielnej krawcowej”, „Czerwony 

Kapturek”. W ten sposób zmienione baśnie kwestionują stereotypy związane z płcią, 
które utrwalały obraz kobiety w określonych rolach, zwykle pozostającej w zależności 

od mężczyzn.  

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 swoje pierwowzory samymi tytułami: „Mała Syrenka dostaje 

waginę” , „Śpiąca Królewna się budzi”, „Śnieżka i siedem mikroagresji”, „Kopciuszek 

i szklany sufit”, „Czerwony Kapturek i wielki zły wilk podrywacz”, „Pachy Rosz-
punki”, „Forsa Mulan”, „Żegnaj, Nibylandio”, „Piękna i Bestia, i inne porwane kobiety, 

o których nie słyszeliście”, „Niektóre księżniczki są les”, „Calineczka nie chce małżeń-

stwa”, „@prawdziwazłotowłosa & #trzyniedzwiadki”. W baśniach autorki dostrzegają 
źródło stereotypów, którym się przeciwstawiają. We wstępie już wydają surowy sąd, 

nazywając baśnie patriarchalnymi horrorami przebranymi za powiastki dla dzieci48. 

Główny zarzut dotyczy tego, jak były w nich przedstawiane kobiece postacie. Lane 

i Haun deklarują:  

W naszych baśniach kobiety mają ostatnie słowo na własnych warunkach. 

Wiedzą, że jedyna rzecz fajniejsza od syreniego ogona to wagina. Wiedzą, że 

dużo więcej pracy wymaga rozbicie szklanego sufitu niż szklanego pantofelka. 

I wiedzą, że „odtąd żyli długo i szczęśliwie” to mit stworzony przez patriarchat49. 

 
47 Temat syntetycznie ujmuje Weronika Kostecka, przybliżając podejście feministyczne i gender studies jako 
jedną z najczęściej stosowanych obecnie koncepcji metodologicznych badania baśni. Zob. Kostecka W., dz. 
cyt., s. 79-83. 
48 Lane L., Haun E., Kopciuszek i szklany sufit, przeł. Górska D., il. Miles N., Albatros, Warszawa 2021, s. 8. 
49 Tamże, s. 9. 
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Autorki wybrały znane baśnie – Grimmów, Perraulta, Andersena, baśnie ludowe 

i sparodiowały je. Efektem są zabawne historie, które jednak często spłycają przekaz 

pierwowzorów. Na przykład motywacja działań Małej Syrenki zostaje tak przedsta-
wiona: Chciała zwiedzać świat, ale przede wszystkim chciała się spotykać z przystojnymi 

marynarzami – to nawet nie spłycenie, tylko przeinaczenie. Andersenowska syrenka 

pragnęła poznać ludzki świat, ale przede wszystkim stać się człowiekiem, by mieć 

duszę i szansę na nieśmiertelność, zaś filmowa syrenka z animacji Disneya chciała 
poślubić księcia, chodziło o miłość. W wersji Lane i Haun następuje wyłączenie treści 

symbolicznych i niepodjęcie wątków, które umożliwiałyby złożoną interpretację. 

Z całej opowieści autorki wybrały moment przyjścia bohaterki do Morskiej Czarownicy 
i stał się on okazją do „uświadomienia” syrenki. Mowa o menstruacji, seksie, antykon-

cepcji, ciąży, porodzie. Po przemienieniu syrenka zajmuje się poznawaniem swojego 

ciała i dochodzi do konkluzji: jeśli dla czegokolwiek na świecie warto zostawić rodzinę, 
to dla łechtaczki50. W utworze „Śpiąca królewna się budzi” również nastąpiło wyeks-

ponowanie jednego momentu. To, co w tradycyjnej baśni było brane za pocałunek 

prawdziwej miłości, tu jest pokazane jako napastowanie seksualne, bo nie wolno 

całować kogoś, kto śpi i nie może wyrazić na to zgody!51, co z kolei wpisuje się w ważną 
toczącą się obecnie dyskusję dotyczącą przemocy seksualnej. W zbiorze znajduje się 

jeszcze nowa wersja „Czerwonego Kapturka”, w której bohaterka Rosa jest napastowana 

przez natrętnego wilka. Babcia, występująca w roli doświadczonej kobiety, wcześniej 
też była obiektem przemocowych zachowań, dzieląc los szeregu innych kobiet. Udaje 

się pokonać agresora, który – pobity przez babcię i pouczony przez nią – nigdy więcej 

nie zaczepia kobiet. 

W kilku zaprezentowanych przez autorki tekstach pojawia się nowy typ bohaterki – 
wyłamującej się z dotychczasowej, przypisanej jej w powszechnie znanych baśniach 

ról. Kobieca postać jest zbuntowana, wyemancypowana i gotowa głośno obwieścić 

światu, że pora na zmiany lub te zmiany wyegzekwować. Na przykład nowy Kopciuszek 
to dziewczyna, dla której ślub z księciem nie jest pożądanym rozwiązaniem, gdyż chce 

się uczyć, pracować, osiągnąć stabilność finansową. Jest równocześnie świadoma istnie-

nia tzw. szklanego sufitu, czyli barier utrudniających kobietom i mniejszościom naro-
dowym, seksualnym, wyznaniowym i innym osiągnięcie wysokiej pozycji zawodowej 

i społecznej. Wobec tego postanawia walczyć i rozbić szklany sufit. Roszpunka z kolei 

poucza księcia, że jej ciało należy do niej i ma prawo robić z nim, co zechce. Nie musi 

dostosowywać się do czyichś oczekiwań. Włosy, higiena, metody dbania o sobie 
zależą od niej. Książę, poznając poglądy Roszpunki, znika na zawsze, więc w kolejnej 

już baśni nie dochodzi do typowego rozwiązania – ślubu dziewczyny z księciem. Do 

ożenku nie dojdzie też w parodii bodaj najbardziej „matrymonialnej” baśni Andersena – 
„Calineczki”. „Calineczka nie chce małżeństwa” głosi tytuł nowej wersji, w której 

bohaterka lubi się bawić, korzystać z życia, jest zadeklarowaną singielką i nie zamierza 

tego zmieniać, a takie rozwiązanie nie zaprzecza długiemu i szczęśliwemu życiu. 
Kolejna polemika z Andersenem to tekst „Niektóre księżniczki są les”, nawiązujący do 

„Księżniczki na ziarnku grochu”. W nowym ujęciu test z grochem zostaje ukazany jako 

archaiczny probierz, który nigdy nie był wiarygodny. Dziewczyna nie chce księcia, bo 

 
50 Tamże, s. 19. 
51 Tamże, s. 29. 



 
Tradycja i nowatorstwo we współczesnych zbiorach baśni dla młodzieży i dorosłych 

 

165 
 

jest lesbijką, a książę jest skłonny rządzić sam i to jest pozytywne rozwiązanie dla 

wszystkich zainteresowanych. 

Autorki dopowiadają też historię Mulan, czyniąc z niej wojowniczkę o równo-
uprawnienie kobiet. Dziewczyna przeciwstawia się systemowi, w którym kobiety mniej 

zarabiają. Jej nowa walka również dotyczy tzw. szklanego sufitu – barier w edukacji. 

W sparodiowanych baśniach autorki ukazują też pewne baśniowe przestrzenie jako 

złe, pełne niebezpieczeństw, do których dziewczyny nie powinny wchodzić. Tak jest 
z Nibylandią z „Piotrusia Pana” i przestrzenią, w której żyje bestia. W nowej wersji 

„Pięknej i Bestii” bohaterką jest Jamila – porwana przez księcia, której zaginięcie nie 

jest traktowane z należytą uwagą przez media. Księcia spotyka kara nieadekwatna do 
bestialskich czynów, a więzionej przez niego dziewczynie (zakochanej w swoim 

porywaczu) przypisany zostaje syndrom sztokholmski. 

Ostatnia baśń – transformacja „Złotowłosej i trzech misiów” – to jedyna sytuacja, 
gdzie nie sama baśń „staje na ławie oskarżonych”, ale autorki kpią ze współczesnych 

zachowań związanych z aktywnością w internecie. Złotowłosa jest popularną influen-

cerką, która nie ma oporów, by naruszyć czyjąś przestrzeń prywatną i zrobi wszystko 

dla zdjęcia zapewniającego dużą liczbę „lajków”.  
Omawiany zbiór może być czytelniczą rozrywką, może wywoływać śmiech, zadzi-

wiać czy bulwersować. Niezaprzeczalnie – mówi o wielu współczesnych problemach 

i zwraca uwagę na ważne kwestie społeczne. Niemniej materiał wyjściowy został 
potraktowany dość powierzchownie, bez konfrontacji z sensami, na które otwierają 

chociażby wielowymiarowe baśnie Andersena. Autorki w zamieszczonych w zbiorze 

„Podziękowaniach” przywołują Grimmów i Andersena: Dla braci Grimm za prze-

mycenie trochę krwawej przemocy dla dorosłych do bajek dla dzieci. I dla Hansa 
Christiana Andersena za to, że był kompletnie stuknięty. Trudno z takimi sformułowa-

niami polemizować, wypada je raczej przypisać parodystycznej konwencji całego zbioru52.  

7. Podsumowanie 

Współcześni pisarze chętnie sięgają zarówno do baśniowego kanonu, jak i wyko-
rzystują baśniową konwencję. Baśń jest szczególnie atrakcyjna dla autorów prozy 

fantasy, adresowanej do młodzieży, co wskazuje na bliskie związki między baśnio-

wością a fantastycznością. Omówione w artykule zbiory są efektem różnych strategii 
pisarskich i stosunku do baśniowej tradycji – od afirmacji i wykorzystania wzorców 

 
52 Jako kontekst można wspomnieć o baśniach adresowanych do dzieci, których głównymi bohaterkami są 
dziewczyny doskonale radzące sobie z przeciwnościami losu, podejmujące wyzwania i przechodzące przez 
doświadczenia, które pozwalają im dojrzeć. Wśród znanych baśni są i takie o aktywnych dziewczynach, ratu-
jących z opresji swoich bliskich: Małgosia z „Jasia i Małgosi” Grimmów, Parysada z „Baśni o pięknej Parysadzie 
i ptaku Bulbulezarze” Bolesława Leśmiana czy Gerda z Andersenowskiej „Królowej Śniegu”. Ponadto 
w ofercie baśniowej dla dzieci można znaleźć zbiory adresowane tylko do chłopców albo tylko do dziewczyn, 
co często wiąże się z takim wyborem tekstów, by dziecko mogło utożsamić się z bohaterem/bohaterką. 
Rozwój dziewczyn wspierać mogą takie pozycje, jak: Myriam Sayalero „Baśnie, których nie czytano dziew-

czynkom” z ilustracjami Mikołaja Rejsa oraz zbiór Kate Forsyth „Mądra Wasylisa. I inne baśnie o odważnych 
i młodych kobietach”. Pierwszy zawiera 15 baśni ludowych, pod każdym tytułem autorka podała tradycję 
oraz źródło, zbiór, z jakich wywodzi się dana baśń. To, co łączy opowieści przynależne do różnych kręgów 
kulturowych, to typ głównej bohaterki. Jest nią silna i sprawcza kobieta. Autorka drugiego zbioru wybrała 
siedem opowieści, również wywodzących się z różnych kręgów kulturowych. Ich bohaterki są aktywne, dążą 
do odkrycia swojego prawdziwego przeznaczenia, którym wcale nie musi być książę. Powyższe przykłady 
pokazują, że tradycyjne, klasyczne utwory nadal mogą stanowić źródło wzorców.  
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fabularnych po krytykę i parodię baśniowych pierwowzorów, która najsilniej dochodzi 

do głosu w literaturze feministycznej. Źródłem inspiracji i gier z tradycją są często 

zbiory tradycyjnych i klasycznych baśni – Perraulta, braci Grimm oraz Andersena. 
Ciekawe efekty dało też wykorzystanie przez Rowling i później Riggsa baśniowej 

konwencji do stworzenia własnych zbiorów baśni stylizowanych na stare księgi, które 

zachowują związek z innymi utworami danego autora. W przypadku zbiorów jest też 

widoczna szczególna dbałość o odpowiednią szatę graficzną, zwykle są to książki ilu-
strowane, ale też – znak czasu – funkcjonujące w formie e-booków i audiobooków. 

Dzięki współczesnym technologiom baśń znów może być opowieścią, której się słucha. 

Omówione zbiory poprzedziły tradycyjne i klasyczne baśnie literackie, a baśnie lite-
rackie – baśnie magiczne, ludowe, przekazywane ustnie przez pokolenia. Pierwotnym 

bytem baśni jest opowieść. Mimo obecnej sytuacji – nawarstwiania się fabuł, wcho-

dzenia w intertekstualne związki – postulat baśni jako opowieści nie przestaje być 
aktualny. Nie byłoby zbioru Ben Jellouna, gdyby nie Fadela – bajarka z dzieciństwa. 

Zresztą piękną pochwałę aktu opowiadania wpisał Ben Jelloun w jedną z baśni, łącząc 

tkanie i snucie opowieści w obrazie staruszki, do której przychodzi księżniczka: 

– Co tu robisz, staruszko? 

– Opowiadam o swoim życiu. 

– Ale komu opowiadasz? Nikogo tu nie ma… 

– Tobie, twoim dzieciom i wnukom… wszystkim, którzy przyjdą po tobie i zechcą 

się dowiedzieć, jakie było życie Manduby53. 

Tworzenie nie pojedynczych baśni, lecz właśnie zbiorów może też pozwalać ich 

autorom poczuć się współczesnymi bajarzami, tymi, którzy indywidualnie kreują zespół 

tekstów, realizujący pewną koncepcję w zakresie formalnych rozwiązań, ale i – co 
ważniejsze – prezentujący wspólną aksjologię. 
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Tradycja i nowatorstwo we współczesnych zbiorach baśni dla młodzieży i dorosłych  

Streszczenie 
Współcześni pisarze chętnie sięgają zarówno do baśniowego kanonu, nawiązując do powszechnie znanych 
opowieści lub przetwarzając je, jak i wykorzystują baśniowe elementy (np. motywy, wątki, postaci, sche-
maty). Artykuł zawiera omówienie kilku zbiorów baśni adresowanych do młodzieży i dorosłych, powsta-

łych w ostatnich dwóch dekadach, autorstwa Philipa Pullmana, Tahara Ben Jellouna, Michaela Cunninghama, 
J.K. Rowling, Ransoma Riggsa, Laury Lane i Ellen Haun. Analizowane teksty są efektem różnych strategii 
pisarskich i stosunku do baśniowej tradycji – od afirmacji i wykorzystania wzorców fabularnych po kry-
tykę i parodię baśniowych pierwowzorów. Baśń – magiczna, klasyczna, literacka – jest tworzywem lite-
ratury, żywą tradycją, ale i przedmiotem polemicznych reinterpretacji. Źródłem inspiracji i gier z tradycją 
są zwłaszcza baśnie Charles’a Perraulta, braci Grimm oraz Hansa Christiana Andersena, co znajduje 
odzwierciedlenie w materiale badawczym. Twórcy również chętnie wykorzystują elementy baśniowej 
konwencji, tworząc oryginalne opowieści, które mogą też nawiązywać do innych utworów danego autora. 

W przypadku omawianych zbiorów ważne jest pytanie o ich formę, poetykę i rodzaj więzi międzyteksto-
wych baśni tworzących dany zbiór/cykl, a także – o szatę graficzną. Rozważania wpisują się w dyskurs nad 
przemianami gatunkowymi baśni literackiej XXI wieku, funkcjonalnością baśniowych opowieści oraz ro-
dzajami i przyczynami transformacji, jakim podlegają powszechnie znane fabuły we współczesnej literaturze. 
Słowa kluczowe: baśń, renarracja, reinterpretacja, konwencja baśniowa 
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Agnieszka Wajroch1 

Jak czytać bajki nienapisane?  

O tryptykach „Bajki I” i „Bajki II” Jacka 
Malczewskiego. Zarys problematyki badawczej 

Moje wizje to moje życie… Najlepiej malować dla siebie i nikomu nie pokazywać… 
pisz pan tak: Jacek jest zdrów, ma się dobrze i maluje historyjki, których nikt nie 
rozumie – pisał w 1914 roku dziennikarz Stanisław Nowiński po rozmowie z Jackiem 
Malczewskim. 

1. Wprowadzenie  

Niniejszy tekst jest przyczynkiem do badań nad cyklem sześciu obrazów Jacka 
Malczewskiego powstałych w roku 1902. Dzieła podzielono na dwa zespoły zatytuło-
wane „Bajki I” i „Bajki II”. Bajki Malczewskiego nie zostały w pełni odczytane. 
Omawiane dzieła stanowią niewątpliwie oryginalne studium ludowych zainteresowań 
artysty, uznanego za jednego z prekursorów folkloru w sztuce Młodej Polski2. Należą 
do kolekcji Edwarda Aleksandra Raczyńskiego. Są własnością Fundacji im. Raczyń-
skich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu.  

Cykl „Bajki I” eksponowany jest w Galerii Sztuki Polskiej końca XVIII wieku do 
1939 roku w Muzeum Narodowym w Poznaniu. „Bajki II” natomiast w pierwotnym 
i docelowym miejscu ich prezentowania – Galerii Obrazów Edwarda Aleksandra Ra-
czyńskiego w Muzeum Pałacu w Rogalinie, Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu. 
Wszystkie części cyklu są sygnowane inicjałem imienia i nazwiskiem oraz datą powstania. 
Mają niewielkie wymiary około 32 x 25 cm. 

Dzieła z cyklu „Bajki I” zakupione zostały w roku 1902 w Towarzystwie Przyjaciół 
Sztuk Pięknych w Krakowie, którego Edward Aleksander Raczyński był wieloletnim 
prezesem3. W sprawozdaniu TPSP w Krakowie za rok 1902, widnieją opatrzone 
tytułem „Bajka”4. Obrazy należące do „Bajek II” nabyto później, w przedziale czaso-
wym 1905-1913. Na wystawie we Lwowie w 1903 roku prezentowano je pod tytułem 
„Z bajki – tryptyk”5. 

Jadwiga Puciata-Pawłowska w opracowaniu monograficznym zatytułowanym „Jacek 
Malczewski” z 1968 roku interpretowała je jeszcze jako oddzielne przedstawienia, ujęte 
w szerszym kontekście tematycznym dzieł malarza, określanych mianem „U studni”. 
Autorka wskazała tym samym na kluczowe znaczenie ukazanego na obrazach motywu 
oraz wpisała ciąg niewielkich rozmiarów przedstawień w szerszy kontekst działalności 
artystycznej Malczewskiego z jego późniejszymi realizacjami wariantów tak zwanych 
„zatrutych studni” na czele6. 

 
1 a.wajroch@mnp.art.pl, Muzeum Pałac w Rogalinie, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, 
www.rogalin.mnp.art.pl.  
2 Wyka K., Thanatos i Polska, czyli o Jacku Malczewskim, Kraków 1971, s. 23. 
3 Gołąb M., Ławniczakowa A., Michałowski M.P., Galeria Rogalińska Edwarda Raczyńskiego (katalog 
wystawy w Muzeum Narodowym w Poznaniu), Ławniczakowa A. (red.), Poznań 1997, nota kat. 225, s. 114. 
4 Sprawozdanie Dyrekcyi Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie: z czynności w roku 1902, 
s. 12, nr 266 i s. 21. 
5 Gołąb M., Ławniczakowa A., Michałowski M.P., dz. cyt., nota kat. 226, s. 115. 
6 Por. Puciata-Pawłowska J., Jacek Malczewski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968. 
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Hipotetyczny porządek bajek Malczewskiego został zrekonstruowany w tym samym 

roku 1968 w poznańskim katalogu wystawy artysty „Jacek Malczewski. Katalog 

wystawy monograficznej” pod redakcją Agnieszki Ławniczakowej7. Dzieła otrzymały 
nazwy – „Bajki I” (tryptyk) i „Bajki II” (tryptyk). W późniejszym katalogu wystawy 

Jacka Malczewskiego z roku 1990, Agnieszka Ławniczakowa w notach do „Bajek I” 

przypisuje im obiekty numer MNP Mp 1406, 1408 i 1409 (obecnie MNP FR 84, 85, 

86), „Bajkom II”: MNP Mp 1410, 1405, 1407 (obecnie MNP FR 83, 81, 82)8. We 
wcześniejszych zestawieniach nie były one traktowane jako dwa odrębne cykle, a naj-

prawdopodobniej jako zbiór sześciu niezależnych przedstawień powiązanych tema-

tycznie9. Malczewski znany był z tego, iż „nie tworzył egzemplarzy, lecz rodził serie”10, 
serie tematyczne, znaczeniowe i symboliczne.  

Pod względem tematycznym zbiór sześciu obrazów zatytułowanych „Bajki I”  

i „Bajki II” nazywany jest przez Kazimierza Wykę ciągiem baśniowym11 ukazującym 
współistnienie człowieka i świata przyrody12. Pod względem warsztatowym w przy-

padku „Bajek I” i „Bajek II” mamy do czynienia z pełnymi artyzmu i bogatymi w treści 

i znaczenia miniaturami. Nie ulega wątpliwości, iż Jacek Malczewski umiał kompono-

wać po malarsku w sposób zgodny z zasadniczą konstrukcją baśni ludowej13, jednak 
podjęte do tej pory próby interpretacyjne wymagają weryfikacji. 

Zdolności adaptacyjne bajki zostały w przypadku Jacka Malczewskiego scedowane 

na zdolności adaptacyjne malarstwa. Malczewski stworzył swój własny język bajek 
malarskich, który odzwierciedlał stan duszy i nękające ją problemy. Skonstruował go 

z pojawiających się w cyklach symboli. Przy określaniu struktury bajek malarskich Jacka 

Malczewskiego zastosowana musi zostać interpretacja interdyscyplinarna wykorzystująca 

narzędzia filologiczne i antropologiczne. Pozwolą one zidentyfikować typy uwiecznio-
nych bajek. W oparciu o przynależność gatunkową podnieść należy także kwestię 

zasadności określenia cyklu dzieł artysty mianem tryptyków oraz wyszczególnić cechy 

charakteryzujące typ wieloczłonowych bajek malarskich. Dzięki temu przedstawiony 
zostanie jeden z możliwych sposobów odczytania bajek polskiego symbolisty.  

2. „Bajki I” Jacka Malczewskiego. Analiza i interpretacja 

Zaledwie kilkanaście miesięcy przed powstaniem cyklów „Bajki”, w roku 1901 

Stanisław Wyspiański wydaje drukiem „Wesele”. Przesyła Jackowi Malczewskiemu 
jeden egzemplarz dzieła z zakreślonym fragmentem wypowiedzi Poety:  

 
7 Jacek Malczewski. Katalog wystawy monograficznej, wstęp i red. A. Ławniczakowa, oprac. A. Ławni-
czakowa, J. Nowakowski, M. Berdyszakowa, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 1968. 
8 Ławniczakowa A., Jacek Malczewski. Wystawa dzieł z lat 1890-1926, Poznań 1990, nota kat. 31, s. 75. 
9 Poza tryptykami Malczewski często łączył swe dzieła w zbieżne tematycznie, symbolicznie czy kompo-
zycyjne cykle obrazowe, często ujęte pod wspólnym tytułem. Por. Jacek Malczewski cykl „Zatruta studnia” 
1905-1906, własność Fundacji im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu, motyw studni i postaci 

zmierzających do źródła. Zob. Dżurkowska-Kossowska I., Cykl obrazowy Jacka Malczewskiego, „Rocznik 
Historii Sztuki”, t. XVIII, 1990, s. 291-308. 
10 Wyka K., dz. cyt., s. 23. 
11 Tamże, s. 28. 
12 Za Kazimierzem Wyką, interpretację przejęła Agnieszka Ławniczakowa w roku 1980 i 1990 i Irena 
Dżurkowa-Kossowska w 1990 roku. 
13 Wyka K., dz. cyt., s. 31. 
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A wszystko bajka wierutna […] zaklęty u źródła stoi/i do mętów studni patrzy/ 

i przegląda się we studni./A gdy wody czerpie ręką,/to mu woda się zabrudzi./ 

A pragnienie zdroju męka,/więc mętów czerpa ze studni;/u źródła jakby 

zaklęty,/taki jakiś polski święty (Akt I, scena 24). 

 Pisarz w swym dziele nawiązuje do obrazu Jacka Malczewskiego „Rycerz przy 

studni”14. Czym jednak jest i co przedstawia owa „bajka wierutna”, o której wspomina 

Poeta? I jakie znajduje ona przełożenie w bajkach malarskich Malczewskiego?15. 
Górna część trójobrazowego cyklu „Bajki I” ukazuje krajobraz z zimowymi polami 

pokrytymi śniegiem, przedzielonymi aleją brzózek. W takiej scenerii rozpoczyna się 

opowieść Malczewskiego. Na przecięciu szlaków, którymi podążali przybysze, posta-
wiono studnię. Wokół niej zgromadziły się cztery postaci. Kobiety w charaktery-

stycznych wiejskich strojach, zapaskach na głowach odzwierciedlają folklorystyczne 

zainteresowania malarza. Każda z własnym naczyniem przyszła nabrać życiodajnej wody.  
Mężczyzna ma owinięte białym płótnem dłonie i twarz. Przesłaniają one zapewne 

odmrożenia. Ramiona okrył sybirackim płaszczem. Wędrowiec wraca z dalekiej podróży. 

Nie pochodzi z żadnej z okolicznych wiosek. Jest obcy. Kobiety bezsilnie przyglądają 

się starcowi, który drewnianą laską usiłuje skruszyć lód. Jadwiga Puciata-Pawłowska 
zaznacza, iż cel, do którego dąży mężczyzna, jest nieosiągalny. Nie zdobył on wody, 

o którą tak usilnie się starał16. Jednak czy aby na pewno „przybył za późno”? Uderzenie 

jego sprawiło, iż bryła pękła. Wydobyła się z niej woda, która na obrazie przybrała 
kolor i kształt błękitnych plam okalających stopy zebranych. Na skutek uderzenia, 

stojący na studni dzbanek należący do mężczyzny zsunął się i rozbił. 

Narzędzie, jakim posłużył się starzec – drewniane, liche jest niewspółmierne do 

skutku jego działania. Ileż bowiem siły może mieć w poranionych dłoniach zmęczony, 
sybiracki zesłaniec, aby drewnianą laską rozkruszyć bryłę twardą niczym skała? Na 

obrazie Malczewskiego – siły tej wystarczyło. Jedyny, wydawać by się mogło z całej 

grupy niezdolny do działania, osiąga upragniony cel. Dociera do źródła, ale nie ma już 
naczynia, aby zaczerpnąć z niego wody17.  

Studnia jest motywem często pojawiającym się w twórczości Jacka Malczewskiego. 

Jednak w tym ujęciu nie jest ona źródłem wody zatrutej, lecz miejscem pielgrzymki 
ludzi spragnionych nadziei i wytchnienia. W czasie srogiej zimy nawet woda zamiera.  

Zamarznięta woda, lód, wyraża najwyższy stopień stagnacji, brak duchowego 

ciepła, nieobecność ożywiającego i twórczego uczucia, jakim jest miłość: 

zamarznięta woda wyobraża całkowitą stagnację psychiczną, martwą duszę18. 

 Potrzebujący napoją się zatem dopiero po okresie żmudnej pracy. Muszą rozkru-

szyć zdrętwiały lód.  

 
14 Puciata-Pawłowska J., dz. cyt., s. 146, Wyspiański S., Wesele, Kraków 2013, s. 39-40, przypis 30.  
15 Por. Igliński G., Marzenia przybrane w szynel. „Bajki” Jacka Malczewskiego, [w:] Bajka w przestrzeni 

naukowej i edukacyjnej, red. M. Zaorska, J. Nawacka, Olsztyn 2011, s. 169-182; Flis-Czerniak E., Polonia 
i melancholia. Jeszcze słów kilka o związkach poezji młodopolskiej z malarstwem Jacka Malczewskiego, [w:] 
Jacek Malczewski i symboliści, red. K. Stępnik, M. Gabryś-Sławińska, Lublin 2021, s. 89-92. 
16 Puciata-Pawłowska J., dz. cyt., s. 150. 
1717 Symbolika drewnianej laski, por. Igliński G., Faun – Pan – Satyr. Wyobraźnia fauniczna w poezji i sztuce 
Młodej Polski, Olsztyn 2018, s. 262-263. 
18 Chevalier J., Gheerbrandt A., Dictionnaire des symboles, Paris 1982, s. 381. 
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W cyklu „Bajki I” Kazimierz Wyka nieprecyzyjnie identyfikuje pojawiające się na 

obrazie postaci. W górnym przedstawieniu wyodrębnia cztery kobiety, mieszkanki wsi, 

z których jedna usiłuje rozbić „foremną bryłę lodu”19. W ten sposób – jego zdaniem – 
artysta realizuje baśniowy motyw wody żywej, która wzbudzona musi zostać magiczną 

różdżką. Sam zaś kształt źródła wody Wyka łączy z mającym powstać w latach 1905-

1906 cyklem „Zatrutych studni”.  

W części środkowej cyklu „Bajki I” mamy tylko dwóch bohaterów: mężczyznę 
w średnim wieku i młodą kobietę. Artysta uwiecznił ich ponownie na tle zimowego 

pejzażu. Połać białego śnieżnego puchu już się oddala. Studnia znajduje się w innym 

miejscu. Nie jest skuta lodem. Dostępu do niej strzeże jednak bosa, wiejska dziewczyna. 
To ona zapewne napełniła wodą dzbanek sybiraka. Jednak powracający zesłaniec nie 

gasi nią pragnienia. Polewa delikatnym strumieniem poranione i krwawiące dłonie. 

Młoda kobieta przygląda się im z troską i zaciekawieniem. Nadgarstki jego zdobią 
zerwane kajdany. Przez lewą rękę przewieszoną ma drewnianą laskę. Woda, którą 

obmywa rany, ma uzdrowić i ukoić ból. Mężczyzna stoi na kamienistym, nieurodzaj-

nym gruncie. Jednak to właśnie na nim znalazł ozdrowieńcze źródło. Może zatem 

ziemia ta całkowicie nie umarła i ma w swych głębinach życiodajną siłę. Trzeba ją 
tylko wydobyć za przyzwoleniem młodej strażniczki. 

W dolnej części cyklu namalowano wiosnę. Znajdujemy się przed typowym polskim 

dworkiem. Dwaj satyrowie czyszczą pozostawione im rzeczy20. Młodszy faun przy-
siadł na stopniach ganku i trzymaną w lewej dłoni szczotką starannie pucuje czarne, 

zabrudzone błotem buty. Obok niego, na schodach leżą kajdany z zerwanym łańcu-

chem. Starszy satyr stoi. Ręką przytrzymuje poły zawieszonego na bezlistnych jeszcze 

gałęziach pnącza płaszcza-szynela. Omiatał go dosłownie przed chwilą i otrzepywał. 
Teraz jednak przerwał swą pracę i z zawadiackim uśmiechem na twarzy, z przekorą 

spogląda w naszą stronę. Pod pachą nonszalancko trzyma przedmiot przypominający 

kaduceusz z dwoma wijącymi się i przeplatającymi wężami. Nazywany bywa on laską 
herolda, będącą symbolem jego nietykalności i posiadającą magiczne właściwości 

łagodzenia wszelkich sporów. Scena rozgrywająca się przed szlacheckim dworkiem 

nosiła początkowo tytuł „Wiosenne porządki”21. W tym odnajduje Kazimierz Wyka 
dysharmonię i kpinę ukrytą w fabule, wśród faunów wprzęgniętych do prac domowych. 

Zgodnie z przekazami mitologicznymi, satyrowie nie byli istotami przyjaznymi 

człowiekowi. Często mamili jego zmysły, sprowadzali go na złą drogę i okradali. 

Wiernie służyli jednak swemu panu – Dionizosowi22. Zazwyczaj przedstawiani byli 
jako wesołe bożki oddające się namiętnościom, tańczące, śpiewające i grające na fujarce. 

Zawsze w otoczeniu kilkunastu bukłaków wina. Jednak na obrazie Jacka Malczew-

skiego nie ujrzymy podobnych scen. Dawna beztroska faunów ukazana została jedynie 
w intrygującym spojrzeniu jednego z nich. W tej „Bajce” będące uosobieniem nie-

okiełznanej siły, upojenia i zmysłowego zniewolenia mitologiczne postaci zostały 

całkowicie podporządkowane prozaicznej czynności czyszczenia odzienia. Wydaje się, 

 
19 Wyka K., dz. cyt., s. 28. 
20 Por. Igliński G., Faun – Pan – Satyr, dz. cyt., s. 261-262. 
21 Wyka K., dz. cyt., s. 28. 
22 Por. Mitologia Malczewskiego. Katalog wystawy, oprac. T. Grzybkowska, Kraków 1995, s. 33-50, rozdz. 
„Satyrowie”, Nowakowska-Sito K., Między Wawelem a Akropolem. Antyk i mit w sztuce polskiej przełomu 
XIX i XX wieku, Warszawa 1996, s. 35-59, rozdział „Fauny Jacka Malczewskiego”. 
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iż przezwyciężyli swe zwierzęce instynkty, a w dwojakiej naturze, która ich wew-

nętrznie rozdziera, zaczyna przemawiać i część człowiecza-duchowa. Podobnie trzy-

many przez fauna boski kaduceusz, w istocie swej jest symbolem równowagi dwóch 
przeciwstawnych sobie sił: siły duchowej i fizycznej, zmysłowej. Satyrów w malarstwie 

Malczewskiego często odczytuje się jako uosobienie sztuki samej w sobie, jej 

wieloznacznego, wykrętnego […] stanowiska23. 

Jadwiga Puciata-Pawłowska interpretuje postać fauna grającego na syryndze na 
obrazie „Rycerz u studni” Jacka Malczewskiego jako tego, który usypia czujność męż-

czyzny z rękami zakutymi w łańcuchy, „paraliżuje wolę”, pozbawia chęci działania. 

Czyni biernym, podporządkowanym hipnotyzującej melodii24.  

Ukryty świat myśli, marzeń sennych, walka człowieka z samym sobą, z pokusą 

odwodzącą od obowiązku, przyjmuje tu – jak i w wielu innych kreacjach 

Malczewskiego – realną, cielesną postać, stanowiąc plastyczną ilustrację 

znanych słów, które Chochoł wypowiada w „Weselu”25. 

Niezmiernie ważna w kontekście omawianych dzieł jest także rozbudowana sym-

bolika pojawiającego się na nich płaszcza-szynela. Warto zaznaczyć, iż widnieje on na 

wszystkich trzech przedstawieniach tryptyku „Bajki I”. Jedna z interpretacji utożsamia 
ten typ odzienia z płaszczami sybirackimi. Nawiązuje poprzez to do całej gamy od-

niesień patriotyczno-historycznych. Druga natomiast, stroni od nich. Szynel odczytuje 

jako znak zniewolenia postaci samego artysty. Zniewolenia dwojakiego, podobnie 
zresztą jak natura obecnych w przedstawieniu faunów. Presji zewnętrznej, narzucanej 

przez wymogi nie zawsze przychylnego środowiska i otaczającej malarza społeczności 

oraz wewnętrznej, wynikającej z jego własnych ograniczeń i win26. 

Zrzucenie zatem szynela, oczyszczenie odzienia oraz obuwia staje się swoistym 
symbolem artystycznego oswobodzenia z owych „kajdan”. Podjęcia próby zachowania 

wewnętrznej równowagi pomiędzy tym, co fizyczne, zmysłowe i duchowe. 

Odczytując „Bajki I” Jacka Malczewskiego, trudno znaleźć ciąg przyczynowo-
skutkowy pomiędzy ich poszczególnymi częściami. Uwiecznione na nich zdarzenia nie 

są ze sobą w sposób narracyjny powiązane. Pojawiają się na nich jednak wspólne mo-

tywy czy symbole, jak chociażby motyw studni, do którego nawiążę później, wspo-
mnianego już brunatnego płaszcza, czy laski – tej zwykłej, ale i boskiego kaduceusza. 

Pozwala to wysnuć hipotezę o nadrzędnej idei je łączącej. Związanej z motywem 

drogi, podróży, którą przebyć musi człowiek, artysta, żołnierz, aby osiągnąć przezna-

czone mu miejsce. Drogi pełnej przeszkód. Jak chociażby skuta lodem studnia, z której 
woda ugasić miała pragnienie. Naznaczonej ograniczeniami duchowymi i fizycznymi – 

jak wiek i narzędzie, jakim starzec rozbija skostniałą bryłę, nieświadomość młodej 

strażniczki studni, czy natura fauna. I co najistotniejsze, związanego z przebyciem 
owej drogi nieodłącznego cierpienia i poświęcenia. Widocznego chociażby w krwawią-

 
23 Wyka K., dz. cyt., s. 43. 
24 Puciata-Pawłowska J., dz. cyt., s. 146. 
25 Tamże, s. 146. 
26 Por.: Parandowski J., Mitologia, Londyn 1992, Haake M., Sztuka w zaścianku. O obrazowej funkcji fauna 
w malarstwie J. Malczewskiego, „Artium Quaestiones”, t. 22, 2011, s. 125-168, Kudelska D., Dukt pisma 
i pędzla. Biografia intelektualna Jacka Malczewskiego, Lublin 2008, Kopaliński Wł., Słownik symboli, 
Warszawa 1990. 
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cych ranach mężczyzny ze środkowego przedstawienia tryptyku. Jednak dopiero prze-

bycie jej całej, bez utraty nadziei, pozwala, jeśli nie uwolnić się od nich całkowicie, to 

przynajmniej uświadomić sobie stopień i rodzaj naszych ograniczeń. 

 
Rysunek 1. Jacek Malczewski „Bajki I” (część górna 32 x 25 cm, część środkowa 34 x 25 cm, część dolna 

34,7 x 24,7 cm) i „Bajki II” (część górna 25 x 35 cm, część środkowa 25 x 35 cm, część dolna 25 x 35 cm) 
1902 rok, olej na tekturze, 32x25 cm, własność Fundacji im. Raczyńskich przy MNP 

3. „Bajki II” Jacka Malczewskiego. Analiza i interpretacja 

Agnieszka Ławniczakowa przejmuje za Kazimierzem Wyką interpretację doty-
czącą odczytania górnych przedstawień obu cykli jako przykładów przeszkody, która 

uniemożliwia wykonanie zadania. Wyobrażenia środkowe prezentują osiągnięcie 

upragnionego celu, pozyskanie wody.  

Trzeci z obrazów prezentuje sytuację totalnego zaprzeczenia wartości […] 

Realizację celu się odkłada, prawdy się nie osiąga, ponieważ się do niej nie 

dąży […] cichy polski dworek staje się negatywnym i ironicznym synonimem 

pogodnego, codziennego bytowania27.  

 
27 Por. Jean Auguste Dominique Ingres „Źródło” 1820-1856, Jadwiga Puciata-Pawłowska zaznacza, iż Mal-
czewski był wielbicielem francuskiego malarza, Ławniczakowa A., 1990, dz. cyt., nota kat. 31, s. 75.  
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Jednak czy działania mężczyzn ukazanych na górnych częściach obu cyklów rzeczy-

wiście są bezowocne? 

Na obrazie z górnej części trójobrazowego cyklu „Bajki II”, wśród zieleniących się 
w dali pól namalowano studnię. Zgromadziły się wokół niej cztery postaci. Młody 

mężczyzna ze szkaplerzem na piersi i sybirackim płaszczem zarzuconym na ramiona 

nabiera wodę. Umieszczoną w centrum przedstawienia studnię flankują dwie kobiety. 

Niewiasta stojąca po lewej stronie odwraca wzrok i beztrosko wpatruje się w niebo, 
przechyla naczynie28. Dziewczyna z prawej strony ręką podtrzymuje zsuwającą się 

tkaninę, z niemal całkowicie już odsłoniętego ciała. Obok mężczyzny namalowano fauna. 

Z uśmiechem spogląda on zaczepnie w kierunku widza. Ręce trzyma skrzyżowane na 
piersi i czeka. Jadwiga Puciata-Pawłowska interpretuje scenę w odmienny sposób, su-

gerując, iż młodzieńcowi w zaczerpnięciu wody ze studni przeszkadzają towarzyszące 

mu postaci. Jednak tym razem faun nie gra na mamiącym zmysły instrumencie, 
a mężczyzna – o dziwo – bez problemu nabiera wodę.  

Warto zwrócić uwagę na naczynia trzymane w rękach spragnionych przybyszów. 

Młody mężczyzna w sybirackim płaszczu posłużył się dzbankiem, przez ucho którego 

przełożył zakrzywioną część dobrze znanej nam z innych przedstawień drewnianej 
laski. Dzięki czemu dosięgnął lustra wody. Satyr trzyma znacznych rozmiarów gli-

niany dzban, który z pewnością do studni się nie zmieści. Kobieta-muza w błękitnym 

peplosie, charakterystycznym greckim stroju, dzierży w dłoni wazę z czterema uchwy-
tami. Niewiasta-chimera okrywająca jedynie nogi – niewielką żłobkowaną butelkę. 

Przy studni nie ma wiadra ani strażniczki, która pomogłaby nabrać z niej wody. 

Mężczyzna jako jedyny, dzięki wykorzystaniu drewnianej laski ukoi swe pragnienie. 

I tylko on może pomóc pozyskać życiodajny płyn pozostałym oczekującym. 
W części środkowej cyklu „Bajki II” rozgrywająca się akcja przesunięta została 

w głąb, bliżej pól. W tle widać trwające żniwa. Jest pełnia lata. Przy studni przystanął 

starzec. Jego odzienie jest porozdzierane. Na przewiązanym przez pierś sznurze za-
wiesił płaszcz-szynel. Na nogach widnieją kajdany, ale łańcuch je łączący został już 

zerwany. Na ziemi, tuż obok niego leży żołnierska czapka i drewniana laska. Męż-

czyzna gasi pragnienie wodą pitą z niewielkich rozmiarów dzbanka. Podobnie ujęta 
scena z dodanym komentarzem odautorskim pojawi się na obrazie Jacka Malczew-

skiego „U studni” z 1909 roku: Dzień już rozwidnił łany/pielgrzym obmywa rany/palące 

kajdan obręcze/Co były godnością w męce/Słońce już różą ze złota/pielgrzym otwiera 

wrota/Lecz czuje że sił mu nie staje/Iść w cudów urocze maje29. 
Przy studni w scenie środkowej „Bajek II” Malczewskiego przysiadła jej strażniczka. 

Młoda kobieta odkrywa swe uda. Osunięta koszula ukazuje jej nagie ramiona. Stopy 

ma bose. We włosy wplotła maki i chabry. W prawej dłoni trzyma sierp. W lewej dzierży 
drewnianą konew. Kobieta nie spogląda na mężczyznę, jej wzrok zdaje się obejmować 

rozpościerające się wokół pola. 

Strażniczka wabi zmysłowością swego ciała i jego życiodajną energią. Zdobiące jej 
głowę maki są symbolem płodności, ale i snu, śmierci. Ta ostatnia nabiera znaczenia 

w połączeniu z trzymanym sierpem i trwającymi żniwami. Dla równowagi obok maków 

pojawiają się i chabry pełniące funkcje ochronne oraz lecznicze, niczym woda, którą 

gasi swe pragnienie starzec. Młodość, witalność, zmysłowość przeciwstawiona zostaje 
 

28 Puciata-Pawłowska J., dz. cyt., s. 160. 
29 Wyka K., dz. cyt., s. 29-30. 
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dojrzałemu wiekowi, utrudzonemu człowiekowi. Wędrowiec dotarł do celu. Odrzucił 

drewnianą laskę. Teraz nie jest już mu potrzebna. Nadszedł kres podróży. Brak mu sił, 

ale niedługo zazna ukojenia. 
W dobie Młodej Polski woda stała się szczególnym, wieloznacznym symbolem, 

elementem składowym metafor i porównań30. Fascynowała swą płynnością i zmien-

nością. Przypisywany był jej pierwiastek żeński. Bywała odpowiednikiem stanu duszy, 

żywiołem o dwoistej naturze31. Pozwala poetom ukazywać życie jako zmierzające ku 
nieuchronnej śmierci, a z kolei śmierć jako odrodzenie, <życie nowe>32. Tak inter-

pretowana ‘woda żywa’, zazwyczaj wypływała z cudownego źródła:  

złamana gałązka do tego zdroju wrzucona, na nowo się zrasta, nieżywe ptaki 
w niej zanurzone do życia wracają, martw lub nawet suszona ryba, za wło-

żeniem do wody tej, ożywa i z rąk się wymyka. Działanie jej rozciąga się 

oczywiście i na człowieka: leczy ona wszystkie rany, starym wraca młodość, 
umarłym życie, śmiertelnika przekształca w boga, lub przynajmniej nie-

zmiernie długiego udziela mu życia33.  

Nie bezpodstawnie zatem ‘woda żywa’ uznawana jest za środek magiczny34. 

Motyw wyprawy po nią pojawia się w bajkach ludowych bardzo często, w typologii 
tematów bajek ma numer wątku T 55135. Najczęściej jej źródło znajduje się w górach, 

w podziemiach lub w zaklętym lesie. Odnaleźć można ją w tzw. miejscu mediacyjnym 

ulokowanym pomiędzy ziemią a krainą umarłych36. Miejscem tym staje się u Mal-
czewskiego studnia37. Symbolizuje ona tajemnicę, pielgrzymkę, woda z niej zaczerpnięta 

staje się napojem życia i rady, jest symbolem oczyszczenia, odrodzenia, pokrzepienia. 

Jest studnia także wyrocznią. W Biblii to miejscem oczyszczenia, błogosławieństwa. 

To przy czerpaniu wody ze studni ,stykają się przedstawicie różnych światów. U jej 
źródła Jezus spotyka Samarytankę. Studnia staje się miejscem połączenia trzech po-

rządków: nieba, ziemi i piekła oraz trzech pierwiastków: wody, ziemi i powietrza38.  

Violetta Wróblewska zaznacza, iż kontakt ze studnią w bajkach kończy się pozy-
tywnie, w legendach pozytywnie lub negatywnie w podaniach natomiast ma zawsze 

negatywne konotacje39. W bajkach sięgnięcie po wodę ze studni łączy się z przyby-

ciem istot nadprzyrodzonych40. Bajeczne i mityczne stwory mogą przynosić ze sobą 
działania dobroczynne i zbawcze, albo przeciwnie – nieszczęścia i śmierć41. Przy 

nabieraniu wody ze studni, naruszony bowiem zostaje spokój istot ją zamieszkujących. 

Postaci opuszczają swe dotychczasowe miejsce pobytu, przybierając formę hybryd 

 
30 Czabanowska-Wróbel A., Sprzeczne żywioły. Młoda Polska i okolice, Kraków 2013, s. 50. 
31 Tamże, s. 51. 
32 Tamże. 
33 Klinger W., Ambrozja i Styks a woda żywa i martwa. Studium mitologiczne porównawcze, Rozprawy 
Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny. Seria II. 1906. Tom 26, s. 326. 
34 Słownik polskiej bajki ludowej, Wróblewska V. (red.), Toruń 2019, Elwira Wilczyńska ‘woda żywa’, T. 3, 
s. 349. 
35 Por. Krzyżanowski J., Polska bajka ludowa w układzie systematycznym, Warszawa 1947. 
36 Słownik polskiej bajki ludowej, dz. cyt., Violetta Wróblewska ‘studnia’, T. 3, s. 350. 
37 Tamże, Violetta Wróblewska ‘studnia’, T. 3, s. 210-211. 
38 Kopaliński Wł., dz. cyt., s. 787-789. 
39 Słownik polskiej bajki ludowej, dz. cyt., Violetta Wróblewska ‘studnia’, T. 3, s. 211. 
40 Tamże, Violetta Wróblewska ‘studnia’, T. 3, s. 211-212, T 425, T 480 A. 
41 Kopaliński Wł., dz. cyt., s. 929. 
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ludzko-zwierzęcych42 (T 425) (Por. „Bajki II” scena górna). Studnia zatem i jej bez-

pośrednie otoczenie są miejscem negatywnych lub potencjalnie negatywnych spotkań, 

z tego też powodu, w celu ochrony mieszkańców, budowano ją poza wsią.  
Symbolika studni jest bardzo rozbudowana. Często staje się ona tajemnym przej-

ściem pomiędzy dwoma łączonymi przez nią światami. Światem podziemnym, z któ-

rego czerpie i ziemskim, ponad jej powierzchnią, który z jej zasobów korzysta. Z racji 

swej dwoistej natury, odczytywać jej obecność możemy skrajnie odmiennie. Z jednej 
strony, jako coś pozytywnego, kiedy staje się źródłem wody żywej. Woda ze studni 

przywracać może zdrowie i życie. Jednak pamiętać należy, iż jest ona także miejscem 

śmierci, strachu przed jej głębią, czy skupiskiem sił demonicznych. Z obu tych powodów 
konieczne było, aby dostępu do niej strzegli strażnicy43. Studnia w bajkach Malczew-

skiego nie jest jednak zwierciadłem, w którym symbolicznie przeglądają się bohate-

rowie płócien – jak sugeruje Jadwiga Puciata-Pawłowska44. To nie w jej tafli dostrze-
gają widmo przeszłości, grozę i przerażenie. Żadna z uwiecznionych na obrazach 

malarza postaci nie odchodzi od studni zaniepokojona, wprost przeciwnie. Studnia, 

a ściślej woda z niej zaczerpnięta obdarza spokojem, koi rany fizyczne, cielesne, ale 

i te duchowe, mentalne. Ma zatem wymiar magicznego, metafizycznego wręcz anti-
dotum na rzeczywisty ból egzystencjalny. Należy zwrócić również uwagę na fakt, iż 

żaden z wędrowców nie przegląda się w lustrze wody. Zdają się zachowywać bez-

pieczny, kompozycyjny dystans. Strażniczki studni nie pozwalają zbliżyć się do niej na 
odległość bezpośredniego z nią kontaktu.  

Dostępu do studni strzegą zazwyczaj istoty demoniczne, z którymi bohater musi 

stoczyć walkę. Jednak w przypadku bajek Malczewskiego, owi strażnicy w żaden sposób 

nie przeszkadzają podróżnikowi w zaczerpnięciu wody. Przeciwnie, stają się bezwol-
nymi obserwatorami, ułatwiającymi wręcz pozyskanie życiodajnego płynu. Posiada-

jącej magiczne właściwości wody nie można bowiem zdobyć samodzielnie. W bajkach 

ludowych pojawia się nawet dodatkowa postać wskazująca miejsce jej ukrycia. Ma-
giczną wodę spożytkować można na kilka sposobów. Woda przynosi symboliczną 

śmierć, ale i odrodzenie, jej dwoistość wykorzystywana jest w ceremoniałach kultowych, 

kiedy symbolicznie umiera „stary”, a rodzi się „nowy” człowiek (Por. obrządek chrztu 
w ceremoniałach religii chrześcijańskich). W celu zdjęcia uroku należy pokropić się 

wodą żywą, aby odzyskać zdrowie – powinno się ją wypić45. Wiedzę tę posiedli także 

bohaterowie bajek Malczewskiego. W „Bajkach I” mężczyzna skrapia wodą poranione 

kajdanami dłonie, w „Bajkach II” gasi wodą swe pragnienie. Zdobycie ‘wody żywej’ 
w bajkach ludowych zazwyczaj kończy się szczęśliwie, u Malczewskiego zakończenia 

nie ma, jest ono jedynie sygnalizowane, natomiast z całą pewnością nie jest to sugestia 

jednoznaczna.  
Aqua vitae często zestawiana bywa ze swym przeciwieństwem, „tworzy antyno-

miczną parę z wodą martwą”. Nawet ‘wodę żywą’ może zatruć niechciany gad lub 

płaz. W ten właśnie sposób powstaje zatruta studnia46. Od 1902 roku ten motyw pojawia 

 
42 Słownik polskiej bajki ludowej, dz. cyt., Violetta Wróblewska ‘studnia’, T. 3, s. 212. 
43 Tamże, s. 212. 
44 Puciata-Pawłowska J., dz. cyt., s. 146-147. 
45 Słownik polskiej bajki ludowej, dz. cyt., Violetta Wróblewska ‘studnia’, T. 3, s. 351. 
46 Wyka K., dz. cyt., s. 67. 
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się także w twórczości Jacka Malczewskiego, cykle tzw. zatrutej studni47. O negatyw-

nym wpływie spożycia wody z zatrutego źródła sygnalizować ma chichoczący faun 

oraz wylewająca – zdaniem Wyki – z amfory wodę kobieta uwiecznione na górnym 
przedstawieniu cyklu „Bajki II”48.  

Na dolnej części cyklu „Bajki II” namalowano jesień. Mężczyzna siedzi na ganku 

typowego polskiego dworku. Jego tors obleczony jest brunatnym sybirackim płaszczem. 

Lewą dłoń wsparł na drewnianej lasce. Na stole, przy którym się znajduje, stoją dzbanki 
i filiżanki. Mężczyzna czeka na kogoś. Prawą dłoń przyłożył do ucha i nasłuchuje. Na 

pierwszym planie widzimy kobietę. Przysiadła na chwilę na stopniach dworku. Na 

głowie ma koronę. Odziana jest w biało-czerwone szaty. To personifikacja Polonii. 
Zniewolona, sama postanowiła oswobodzić się z kajdan, uderzając w nie trzymanym 

w ręku kamieniem. Brzęk ciosu celowanego w łańcuch zwrócił uwagę mężczyzny. 

Jednak nie wstaje on od stołu. Pozostaje odwrócony plecami do widzów. 
Podobny dworek zobaczyć możemy w tryptyku „Bajki I”. Na jego ganku młody 

faun czyścił buty. Często pojawiający się na obrazach malarza budynek identyfikuje 

się jako dom rodziny Karczewskich w Wielgiem, wujostwa Malczewskiego, u których 

spędził część swojego młodzieńczego życia. Miejsce znane i bezpieczne. Określane 
jako „mityczna kraina” malarza, w której kształtowała się jego artystyczna wrażliwość49. 

I to właśnie u progu tego domu pojawia się Polonia. Brzękające ogniwa łańcucha przy-

kuły uwagę mężczyzny, czy jednak skieruje w Jej stronę swe kroki? W tym momencie 
historie opowiedziane w „Bajkach” się kończą. 

W cyklu „Bajki II” przedstawiony został ciąg trzech zdarzeń niepowiązanych z sobą 

narracyjnie. Przedmiotem, wokół którego ponownie skupia się tocząca akcja, jest studnia 

znajdująca się wśród pól. To ku niej kierują się przybysze, a wśród nich mężczyzna 
w sybirackim płaszczu. W pierwszej części przedstawiony jako młodzieniec, w drugiej 

ma rysy starca, zmierzającego już do kresu swej podróży. Studnia w tym ujęciu staje 

się miejscem magicznym, przy którym z człowiekiem spotykają się postaci fantastycz-
ne i mitologiczne. Muza będąca źródłem inspiracji artystycznych, chimera – wabiąca, 

kusząca swą zmysłowością oraz wykorzystująca ludzkie słabości, krnąbrny z natury 

satyr i strażniczka-śmierć. Wszyscy chcą ugasić swe pragnienia. 
Na trzech przedstawieniach tryptyku pojawia się ponownie drewniana laska. Z jednej 

strony jest ona pomocną w działaniu, jak choćby podczas nabierania wody ze studni, 

z drugiej – staje się oznaką związanych z upływem czasu i przebytej drogi ograniczeń, 

niedomagań fizycznych. To na niej wesprze się wstający z krzesła mieszkaniec dworu. 
Podobnie sybiracki płaszcz. Niezależnie od tego, czy jest on przyczynkiem do nawiązań 

patriotyczno-historycznych, czy symbolem ograniczeń zewnętrznych i wewnętrznych 

malarza, uwieczniony został na wszystkich przedstawieniach cyklu „Bajek” Malczew-
skiego. 

Płaszcz i drewniana laska stają się zatem atrybutami Malczewskiego-artysty, który 

słyszy wołanie pragnącej oswobodzenia Polonii.  

Niech mi pan wierzy, gdybym nie był Polakiem, nie byłbym artystą. Z drugiej 

strony nigdy nie zacieśniałem polskości mojej sztuki do pewnych wąskich, 

 
47 Gołąb M., Ławniczakowa A., Michałowski M.P., dz. cyt., nota kat. 226, s. 116. 
48 Wyka K., dz. cyt., s. 28. 
49 Haake M., dz. cyt., s. 125-168. 
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z góry nakreślonych ram. Wyspiański np. ograniczał pojęcie polskości do jed-

nego miejsca. Często prowadził mnie na Wawel i mówił: „To jest Polska”. 

Tymczasem ja mu zawsze tłumaczyłem, że Polska to te pola, miedze, wierzby 
przydrożne, nastrój wsi o zachodzie słońca, ta chwila tak jak teraz – to 

wszystko bardziej polskie niż Wawel, to jest to, co artysta-Polak powinien się 

starać przede wszystkim wyrazić50. 

Według Zygmunta Batowskiego „Bajki I” i „Bajki II” Jacka Malczewskiego były 
eksponowane razem z „Autoportretem z hiacyntem” jako przedstawieniem środko-

wym, tworząc układ przypominający tryptyk51. Bajki najwybitniejszego polskiego 

symbolisty byłyby w tym ujęciu swoistym autokomentarzem ukazującym motywacje, 
pragnienia i dążenia sportretowanego jako centralne przedstawienie Jacka Malczew-

skiego. Komentarzem niepozbawionym symbolicznych odniesień do przywoływanego 

już „Wesela” Wyspiańskiego, z malarskim zapisem słów Poety i Chochoła52.  

 
Rysunek 2. Hipotetyczna rekonstrukcja układu, wg założeń Zygmunta Batowskiego, przedstawienie centralne – 

Jacek Malczewski, „Autoportret z hiacyntem”, 1902 rok, olej na płótnie, 78 x 59 cm, (Obraz z Galerii 
rogalińskiej Edwarda Aleksandra Raczyńskiego, obecnie prezentowany w Muzeum Narodowym 

w Poznaniu), własność Fundacji im. Raczyńskich przy MNP53 

 

Jako sugestię pozytywnego pouczenia pointującego cały cykl bajkowy, odczytano 
w katalogu wystawy z 1997 roku „Galeria Rogalińska Edwarda Raczyńskiego” pod 

red. Marii Gołąb, Agnieszki Ławniczakowej i M. Piotra Michałowskiego obraz z 1918 

roku autorstwa Malczewskiego ukazujący znaną z cyklu „Bajki II” postać Polonii (już 
zwycięskiej) na stopniach dworskiego ganku54.  

„Polonia I” ma wymiary 102,5 x 73 cm, eksponowana jest w Muzeum Narodowym 

w Kielcach. Na pierwszym planie widzimy postać siedzącej na ganku szlacheckiego 

dworku kobiety. Na ramiona narzucony ma sybiracki płaszcz. Głowę jej zdobi czarny 
kir, na który nałożona została Piastowska korona. To personifikacja Polski Niepod-

 
50 Brzękowski J., Jacek Malczewski. Wywiad własny Wiadomości Literackich, „Wiadomości Literackie” 

1925, nr 30, s. 1. 
51 Zespół Zygmunta Batowskiego. Rogalin 7/7, rękopis w zb. Archiwum PAN w Warszawie, cyt. za: Galeria 
Rogalińska Edwarda Raczyńskiego, dz. cyt., nota kat. 226, s. 116. 
52 Por. Nowakowska-Sito K., dz. cyt., s. 52-53, w „Autoportrecie z hiacyntem” dostrzega autorka połączenie 
żywiołu apollińskiego (artysta-malarz, hiacynt) i dionizyjskiego (fauny). 
53 Także pod względem wymiarów dzieł, układ ten określić można jako prawdopodobny. 
54 Tamże, nota kat. 226, s. 115. 
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ległej. Polonia przywdziała żałobę. Wielu oddało za nią życie. Na kolanach trzyma 

dzban, podobny do tego, który pojawiał się jako atrybut postaci uwiecznionych przez 

Malczewskiego w cyklach „Bajek”. Znaną z miniatur postać mężczyzny w szynelu 
namalował artysta za postacią Polonii. Stąpa on gołymi stopami po stopniach prowa-

dzących do domu. Łańcuchy łączące kajdany zostały już zerwane. O ich długotrwałej 

obecności świadczą krwawiące rany.  

Pielgrzym zakończył swą podróż. Dotarł do kresu wędrówki w sposób dosłowny 
i symboliczny. Powrócił do swej arkadii, krainy szczęśliwości. Doczekał tak upragnio-

nej wolności Ojczyzny. Nie jest to mężczyzna-starzec z dolnej partii „Bajek I”. To 

tułacz z pozostałych części cyklów. Ten, który stał u studni i krzepił się czerpaną zeń 
wodą. Dzban – symbol życiodajnej nadziei, leży teraz na kolanach Zwycięskiej. W dło-

niach trzyma fragment brązowej tkaniny, fragment szkaplerza albo tkaniny, którą obmywa 

rany. Obok niej bujnie rozkwita agapant – roślina piękna, delikatna i wymagająca spe-
cjalnej troski.  

I to ta scena uwieczniona przez artystę w roku odzyskania przez Polskę niepod-

ległości mogłaby stać się sceną domykającą cykle „Bajki” Malczewskiego. Stanowi 

ona bowiem ich kompozycyjne i narracyjne zwieńczenie. Jednak dzielący je czas 
powstania, każe nieco zmodyfikować to ujęcie. Choć pod wieloma względami jest ono 

zbieżne z przedstawieniami bajowymi Malczewskiego, nie jest to już ten sam męż-

czyzna i ta sama Polonia. Dzieło ma charakter dokumentujący fakt odzyskania niepod-
ległości, jakże odmienny od wyczekującego, przepełnionego obawami i nadzieją ujętego 

w cyklach „Bajki I” i „Bajki II”. 

4. Analiza strukturalna i typologiczna „Bajek” Jacka Malczewskiego 

W bajkach malarskich Jacka Malczewskiego, podobnie jak chociażby w twórczości 

Josefa Tyla (1808-1856), czeskiego pisarza i dramatopisarza, fabuła fantastyczna nie 
pełni jedynie funkcji dekoracyjnych, a skrywa rozważania nad losem jednostki i narodu. 

Zgodnie z ludowym pojmowaniem fantastyki, złe uczucia przywołują włączanie się sił 

zła, zaś dobre – dobra55. U Tyla motywy fantastyczne pełnią kluczowe funkcje struk-
turalne, kompozycyjne, często filozoficzne, ideowe czy humorystyczne. Podobnie 

w bajkach malarskich Malczewskiego. Ponadto, motywy fantastyczne umożliwiają 

wytwarzanie skrótu dramatycznego, wprowadzenie sytuacji, których musiał doświad-
czyć bohater, aby zaszła zmiana w jego początkowo błędnych poglądach czy niedobrych 

przyzwyczajeniach56. Postaci fantastyczne nakreślają drogę i zmagania artysty-bohatera.  

Jednak elementy fantastycznej bajki dramatycznej zaabsorbowane przez modernizm 

i symboliczną baśń dramatyczną57 nieco zmieniają swą funkcję. Sygnalizują bowiem 
charakterystyczny dla tzw. bajki współczesnej proces „odmagicznienia” (racjonalizacji). 

Polega on przede wszystkim na redukcji pierwiastka cudownego na rzecz motywacji 

realistycznej i obejmuje wszystkie możliwe poziomy konstrukcji przekazu58. Nadprzy-
rodzone istoty oraz mające podobny charakter działania ustępują postaciom ludzkim 

 
55 Wróblewska V., Ludowa bajka nowelistyczna (źródła – wątki – konwencje), Toruń 2007, s. 238, cyt. za: 
Wróblewska V., Bajka ludowa jako świadectwo kulturowe – propozycja interpretacji, [w:] Bajka ludowa 
i nie-ludowa w badaniach interdyscyplinarnych, red. Elwiry Wilczyńskiej i Violetty Wróblewskiej, Toruń 
2021, s. 22. 
56 Tamże, s. 22. 
57 Tamże. 
58 Tamże. 
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i przypisanym im czynnościom z życia codziennego. Proces odmagicznienia bajki 

ludowej zakłada także:  

rezygnację z postaci i pomocy donatora magicznego na rzecz działania samo-
dzielnej, pełnej inwencji jednostki, ewentualnie wprowadzenie ludzkiego po-

mocnika mimowolnie zaangażowanego w akcję pod wpływem próśb prota-

gonisty59.  

Zwróćmy uwagę, iż wszystkie te działania odnaleźć można w bajkach Malczew-
skiego. Elementy magiczne są w nich zrównoważone elementami realistycznymi. Odpo-

wiada to w pełni konstrukcji bajek malarskich, które cechuje konstrukcja i kompozycja 

oparta na dualizmach.  
Wśród postaci i wydarzeń historycznych odnaleźć w nich możemy elementy lu-

dowej bajki magicznej. Analizując „Bajki” Malczewskiego pod kątem pojawiających 

się w nich elementów analogicznych do bajek ludowych, należy zwrócić uwagę na: 

• bohaterów bajek malarskich: ich liczbę, płeć, wiek, strój, w jakim zostali przedsta-
wieni w bajkach, w każdym cyklu jako odrębnej całości i w relacji między analo-

gicznymi częściami cyklów; 

• atrybuty/magiczne przedmioty, które należą do wędrowców bądź do postaci 

magicznych, które im towarzyszą; 

• miejsce, w którym rozgrywa się akcja bajek, powtarzalność scenerii, lokalizacja 

studni; 

• okoliczności przyrody, czas, pory roku, w których scena się rozgrywa, istotne jest 
następstwo poszczególnych pór w roku w ramach przedstawień w jednym cyklu 

bajkowym; 

• działanie/brak działania: kto podejmuje działanie a kto nie, powtarzalność zacho-

wań w cyklach „Bajki I” i „Bajki II”; 

• dysonanse/sprzeczności/dualistyczne zestawienia jako elementy charakteryzujące 
bajki malarskie Malczewskiego, a wynikające z ich charakteru magiczno-reali-

stycznego; 

• motywację postaci bohaterów ukazanych w cyklach, pozwalającą ustalić istnienie 

głównego, najważniejszego bohatera cyklów; 

• powiązane z bajką magiczną funkcje działających postaci/protagonistów: sposób 
przekazania magicznego środka, osoba przekazująca magiczny środek, zadanie, 

które zainteresowany musi wykonać, aby otrzymać magiczny środek60; 

• elementy pomocnicze dla wzajemnego powiązania funkcji61, w przypadku bajek 

malarskich będzie to typ prowadzonej narracji łączącej cechy bajek narracyjnych 

i epigramatycznych, narracja symboliczna. 
W przypadku bohaterów bajek Malczewskiego należy ustalić, czy mamy do czy-

nienia w nich z postaciami wyłącznie fikcyjnymi? I co ważniejsze, czy te fikcyjne 

postaci, sprawiają, iż wydarzenia, w których biorą udział, również stają się fikcyjne? 
W bajkach Malczewskiego występują postaci mitologiczne, które wchodzą w interakcje 

z realnym światem, z historycznymi wydarzeniami dotyczącymi dziejów Polski. Bajki 

 
59 Tamże, s. 22. 
60 Proop Wł., Morfologia bajki magicznej, Warszawa 1976, s. 66-123. 
61 Tamże, s. 131. 
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Malczewskiego podobnie jak bajki ludowe stają się symbolicznym zapisem ludzkich 

doświadczeń i konfrontacji62 ze światem rzeczywistym, czasem przybierających kostium 

fantastyczny. W bajkach malarskich Malczewskiego pierwiastek cudowny zreduko-
wany zostaje na rzecz motywacji realistycznej.  

Tematyka bajek Jacka Malczewskiego nawiązuje zatem do bajek ludowych, czę-

ściowo odmagicznionych, bowiem całkowicie niepozbawionych elementów magicznych, 

w których świat ludzki styka się ze światem istot fantastycznych, nadprzyrodzonych. 
Natomiast pojawiające się w nich zderacjonalizowane postaci stają się alegoriami 

realnych problemów nękających artystę i jego Ojczyznę. 

Powiązane z bajką magiczną funkcje działających postaci/protagonistów prze-
śledźmy za Włodzimierzem Proopem. Wyróżnia on ich charakterystyczne cechy:  

1. Funkcje działających postaci są stałymi, niezmiennymi elementami bajki – 

niezależnie od tego, kto i jak je spełnia. 
2. Liczba funkcji występujących w bajce magicznej jest ograniczona. 

3. Następstwo funkcji jest zawsze jednakowe. 

4. Pod względem konstrukcji wszystkie bajki magiczne należą do jednego typu63. 

W obu cyklach „Bajek” Malczewskiego, w częściach górnych mamy do czynienia  
z czteropostaciowymi grupami. Prym w nich wiedzie odziany w sybiracki płaszcz 

mężczyzna. Gdy towarzyszące mu istoty, czy to trzy kobiety w ludowych strojach czy 

postaci magiczne biernie przyglądają się przybyszowi, on podejmuje działania mające 
na celu pozyskanie życiodajnej wody. W częściach środkowych „Bajek” mamy dwu-

osobowe grupy ulokowane w bezpośredniej bliskości studni – mężczyzna w sybirac-

kim płaszczu i młoda kobieta. Obie niewiasty odczytywane mogą być jako wspomi-

nane, pojawiające się w bajkach, strażniczki studni. Zwróćmy jednak uwagę, iż w obu 
przypadkach mężczyzna wodę ze studni pozyskuje bez problemu. Szczątkowa narracja 

sceny nie dookreśla, czy mężczyzna sam nabrał wodę ze studni, czy – zgodnie z do-

tychczasowymi realizacjami bajek ludowych – to towarzysząca mu kobieta, jako jedyna 
pretendowana do tej czynności, uraczyła przybysza ozdrowieńczym płynem. I scena 

ostatnia, w obu przypadkach rozgrywająca się przed szlacheckim dworkiem. Ukazuje 

postaci w niecodziennym dla nich, z tego też powodu zaskakującym anturażu. Fauny 
zostały pozbawione swojej dionizyjskiej radości i przekory, zajęły się pracą fizyczną. 

Polonia siedząca na stopniach przed dworkiem sama postanowiła wyzwolić się, być 

może znużona już trwającą zbyt długo stagnacją. Nie czeka biernie na oswobodzenie. 

U Malczewskiego zatem, za Proopem, liczba i rodzaj pełnionych przez bohaterów funkcji 
jest powtarzalny i ograniczony ilościowo. Podobnie odnajdujemy u malarza jednakowe 

ich następstwo.  

Analiza warstwy narracyjnej bajek malarskich Malczewskiego została przedstawiona 
przez Kazimierza Wykę w oparciu o cztery charakterystyczne elementy pojawiające 

się w strukturze baśni:  

A – zawiązanie akcji – zadanie do wypełnienia; 
B – pomocnicy w wykonaniu zadania; 

C – przeszkoda do przezwyciężenia; 

D – finał działań, z reguły pozytywny64. 

 
62 Słownik polskiej bajki ludowej, dz. cyt., Violetta Wróblewska ‘studnia’, T. 3, s. 212. 
63 Proop Wł., dz. cyt., s. 59-63. 
64 Wyka K., dz. cyt., s. 28-29. 
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Zaznaczmy, iż kompozycja bajek Malczewskiego odbiega od typowej konstrukcji 

fabularnej bajki ludowej. Ostatnie części cyklów, nie są ostatnimi pointującymi częściami, 

jak zakładał Wyka. W „Bajkach” Malczewskiego znaleźć możemy – zdaniem Wyki – 
strukturę C + B + D, finał jednak nie jest pozytywny65, a przewrotny i ironiczny 

w swej wymowie. Jednak po analizie formalnej, uznać należy, iż w bajkach Malczew-

skiego nie ma punktu 4 – D. Nie ma finału. Artysta trzyma nas w niepewności, pozo-

stawia kwestię otwartą. Sam bowiem żywił jeszcze nadzieję, iż nie jest jasne za-
kończenie sytuacji, w której znalazł się on sam i jego Ojczyzna. Nie ma finału, bowiem 

najistotniejszy staje się punkt 1 – A. Zadanie nie zostanie wypełnione, dopóki Polonia 

nie odzyska wolności.  
Bajki malarskie Malczewskiego posiadają konstrukcję otwartą, czym odbiegają od 

struktury bajek narracyjnych obejmujących zawiązanie akcji, punkt kulminacyjny i finał. 

Wpisują się tym samym w Malczewskiego koncepcję malarstwa symbolistycznego, 
które dzieje się nieustannie na oczach i w wyobraźni widza. Angażuje odbiorcę, 

pozostawiając jemu zdolność podjęcia ostatecznej decyzji interpretacyjnej.  

Specyficznym dla bajek malarskich Malczewskiego jest brak narracji sytuacyjnej, 

fabularnej między ich poszczególnymi częściami. Elementem spajającym są pojawiające 
się w bajkach symbole i motywy, swoista narracja symboliczna. Motyw studni, Muzy, 

satyra, strażniczki-śmierci, drewnianej laski, czy brunatnego, sybirackiego płaszcza ko-

notującego znaczenia zarówno patriotyczno-historyczne, jak i nawiązującego do ogra-
niczeń zewnętrznych i wewnętrznych malarza. Łączą poszczególne części cyklu oraz 

cykle ze sobą. Symbolizują pełną przeszkód drogę, którą przebyć musi człowiek, artysta, 

żołnierz, aby osiągnąć przeznaczone mu miejsce. Dla budowania narracji symbolicznej 

i jej poprawnego odczytania istotne są także następujące po sobie, a ujęte na poszcze-
gólnych częściach cyklu, zmieniające się pory roku. To one, wraz ze zmieniającym się 

wiekiem głównego bohatera, niejako porządkują kolejność obrazów w cyklach.  

Typologicznie bajki malarskie Jacka Malczewskiego mają cechy zarówno bajek 
narracyjnych, jak i epigramatycznych. Te pierwsze odnajdujemy, odczytując części 

cyklów w kontekście całej twórczości Jacka Malczewskiego. Przybliża ona i konsty-

tuuje znaczenie uwiecznionych w bajkach bohaterów, identyfikuje ich. Jednak sposób 
kadrowania poszczególnych scen i ich kompozycja pozwalają doszukiwać się w nich 

również cech bajek epigramatycznych. Każdy z sześciu niewielkich rozmiarów obra-

zów stanowi miniaturową formę nawiązującą do bajki epigramatycznej. Pojawiające 

się w dziełach postaci, zawiązująca się akcja i interakcja pomiędzy nimi każdorazowo 
moralizatorsko angażują widza. Morały w przypadku bajek Malczewskiego zawarte są 

w każdej części cyklów. Stąd też poszczególne obrazy odczytywać można niezależnie 

od kontekstu pozostałych, marginalizując niejako narzucony układ tryptykalny.  
Cykle „Bajki I” i „Bajki II” Jacka Malczewskiego są przykładem tak zwanych 

bajek malarskich, które w sztuce symbolistycznej Młodej Polski stanowią ewenement 

strukturalny i typologiczny. Niniejszy tekst zakreśla pola dalszych badań formalnych 
i kontekstów interpretacyjnych mających na celu określenie miejsca i cech gatunku 

stworzonego przez Malczewskiego i zaadoptowanego przez malarstwo pierwszego 

dwudziestolecia XX wieku. 

  

 
65 Tamże, s. 29. 
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Jak czytać bajki nienapisane? O tryptykach „Bajki I” i „Bajki II” Jacka 

Malczewskiego. Zarys problematyki badawczej 

Streszczenie 
„Bajki I” (1902) i „Bajki II” (1902) Jacka Malczewskiego zostały zakupione do rogalińskiej galerii 
obrazów w latach 1902-1913 przez jej twórcę, Edwarda Aleksandra Raczyńskiego. W artykule zaryso-
wano problematykę badawczą dotyczącą grupy dzieł do tej pory w pełni nieodczytanych. Zaprezentowano 
szczegółową analizę i próbę interpretacji poszczególnych części cyklów oraz relację cyklów względem 
siebie. Ponadto „Bajki I” i „Bajki II” poddano interdyscyplinarnej analizie strukturalnej i typologicznej, 
wykorzystującej narzędzia literaturoznawcze i antropologiczne. Pozwoliła ona po raz pierwszy wytypować 

cechy charakterystyczne dla nowego gatunku w sztuce Młodej Polski tzw. bajki malarskiej. Wskazano na 
istotny dualizm bajek malarskich Malczewskiego. Wyodrębniono w „Bajkach” cechy zarówno bajek 
narracyjnych, jak i epigramatycznych. Określono zawarte w nich elementy charakteryzujące bajki ludowe 
magiczne, w których świat ludzki styka się ze światem istot fantastycznych, nadprzyrodzonych oraz cechy 
bajek poddanych już procesowi odmagiczniania, w których zderacjonalizowane postaci stają się alegoriami 
realnych problemów nękających artystę i jego Ojczyznę. W oparciu o przynależność gatunkową pod-
niesiono także kwestię braku zasadności określenia cyklu dzieł artysty mianem tryptyków. Zaprezento-
wano ich zrekonstruowany porządek oraz hipotetyczny układ jako skrzydeł większego założenia tryp-

tykalnego z autoportretem Malczewskiego w partii centralnej, wchodząc w polemikę z dotychczasowymi 
analizami lub podtrzymując wskazane przez nie tropy interpretacyjne i nakreślając kolejne pola badań.  
Słowa kluczowe: bajki, Malczewski, studnia, tryptyk 
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Aldona Kiełpińska1 

Pomiędzy grozą a uniwersalizmem,  

czyli baśnie braci Grimm w interpretacji twórców  

The Walt Disney Company 

1. Wprowadzenie 

Twórczość Jacoba i Wilhelma Grimmów oraz wypracowany przez dziesięciolecia, 

niepowtarzalny styl produkcji wytwórni Disneya łączą się ze sobą w sposób szcze-

gólny; w pierwszej kolejności obydwa te obszary odpowiedzialne są za wychowanie 

i kształtowanie wyobraźni całych pokoleń, a utrwalane we wszystkich zakątkach świata 
stały się kanonicznymi historiami, stanowiącymi niejako część elementarnej wiedzy, 

którą posiada już kilkuletnie dziecko. Ów fenomen powtórzył się w historii chyba tylko 

raz i to w przypadku niemal rówieśnika Grimmów – Hansa Christiana Andersena. 
Drugim – tym razem osobliwym dla niemieckich baśni i założonego przez Walta 

Disneya koncernu – punktem wspólnym pozostaje chęć przedstawienia pozornie tych 

samych treści, przetworzonych jednak w taki sposób, aby ich znaczenie formułowało 

konkretny, konstruktywny morał podany w formie adekwatnej do percepcji współ-
czesnego, młodego widza. Choć stwierdzenie to wydaje się być oczywiste, ponieważ 

wiele z najbardziej reprezentatywnych filmów uniwersum Disneya opiera się wprost 

na poszczególnych baśniach braci Grimm, z pierwszą pełnometrażową, stworzoną przez 
amerykańskiego producenta animacją „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” 

(19372) na czele, jest ono… błędne. Jednobrzmiące tytuły opowieści, powtórzone imiona 

głównych bohaterów i podobne okoliczności, w których dochodzi do filmowych pery-
petii, są niewątpliwie bezpośrednią inspiracją twórczością duetu Grimmów, jednak 

poza zachowaniem oryginalnej dla utworów kanwy wydarzeń, ekranizacje znacząco 

odbiegają od ich literackich pierwowzorów. 
Słownik Języka Polskiego3 definiuje baśń jako gatunek epiki ludowej, której szcze-

gólną cechą jest obecność zjawisk nadprzyrodzonych, wierzeń magicznych i innych, 

wykraczających poza świat realny elementów. Już pierwsza część powyższego opisu 

znajduje swoje zastosowanie w przypadku baśni braci Grimm – zapotrzebowanie na 
kolejne dodruki i edycje jednoznacznie świadczą o popularności i potrzebie istnienia 

zbiorów opowieści dla dzieci, a także trafności wyborów autorów. Jeszcze w trakcie 

życia Grimmów ukazało się aż pięć reedycji, a kolejne tomy „Kinder- und Hausmärchen” 
(„Baśnie domowe i dziecięce”) każdorazowo zawierały w sobie około dwustu pozycji4. 

Tak ogromna liczba niezależnych od siebie i różnorodnych fabuł nie wynika wyłącznie 

z nadzwyczajnej płodności twórczej niemieckich bajkopisarzy – jest raczej efektem 

wieloletnich badań i poszukiwań dawnych podań ludowych, których zebranie i opra-

 
1 aldonka9216@gmail.com, Wydział Filologiczno-Historyczny, Akademia Pomorska w Słupsku. 
2 www.filmweb.pl (data dostępu: 19.11.2021).  
3 Słownik Języka Polskiego, t. 1, Doroszewski W. (red.), Warszawa 1969, s. 158. 
4 Pullman P., Baśnie braci Grimm dla dorosłych i młodzieży. Bez cenzury, tłum. T. Wyżyński, Warszawa 
2014, s. 9 

http://www.filmweb.pl/
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cowanie stało się opus vitae Jacoba i Wilhelma. Na tej podstawie stwierdzić możemy, 

iż same wykorzystane w dwutomowym zbiorze podania powstały, zanim bracia Grimm 

rozpoczęli swoją działalność, tj. przed wiekiem XIX. Informacja ta wydaje się być 
szczególnie istotna w kontekście dalszych rozważań – rzeczywistość, w jakiej żyli 

i pracowali romantyczni twórcy, drastycznie odbiegała od współczesnej Disneyowi 

sytuacji społeczno-kulturowej. Zagłębienie się w niezłagodzone przez kolejnych wy-

dawców i tłumaczy, oryginalne wersje baśni budzi grozę nawet u osób dorosłych. 
Trwoga ta jest jednak efektem postępu cywilizacyjnego; współcześnie dysponujemy 

(w ostatnich latach za pośrednictwem Internetu wręcz dosłownie) nieograniczonym 

dostępem do wszelkiej niezbędnej wiedzy, a niewiele zjawisk mieści się w wąskim 
marginesie zdarzeń niewytłumaczalnych przez naukę. Nawet w dość już rozwiniętej 

w wieku XIX Europie dostęp do wiedzy był ograniczony, a przez tak pozornie 

niezwiązane przecież z literaturą aspekty, jak brak higieny, codzienność odbywała się 
w zupełnie innych warunkach. Przykładem może być tutaj – chętnie przywoływana 

przez Grimmów – śmierć. Dziś nawet w obliczu globalnej epidemii, która pochłonęła 

miliony ofiar, umieranie odbywa się – szczególnie w krajach rozwiniętych, jak Polska – 

w sposób estetyczny. Odrażający i obcy jest dla nas widok rozkładających się zwłok, 
a tym bardziej wiara, iż np. topielec zdolny jest zawładnąć naszym życiem. O ile wiek 

XIX przyniósł już pewne wynikające z rozwoju nauki standardy, trudno jest o nich 

mówić np. w średniowieczu, w którym najczęściej powstawały przekazywane z ust do 
ust alegoryczne historie.  

Odwołanie do warunków życia jest tutaj w pewnym sensie obroną braci Grimm – 

to, co szokuje nas dzisiaj, np. przemoc czy przedmiotowe traktowanie kobiet (a te 

w oryginalnych baśniach rzadko reprezentują wiele więcej, niż uroda czy pełnienie 
funkcji gospodarczych, względnie pojawiają się w rolach demonicznych macoch i cza-

rownic) nie były zjawiskami równie emocjonującym ani w wieku XIX, a już tym 

bardziej np. w średniowieczu. Nieadekwatne wydaje się być zatem odczytywanie 
ewentualnych niepoprawności moralnych w kontekście współczesnych norm kulturo-

wych – podania te powstawały w warunkach całkowicie innych, bardziej prymityw-

nych i brutalnych. Prawdopodobnie, gdyby któryś z zaangażowanych przez wytwórnię 
Disneya reżyserów zapragnął przedstawić na ekranie „pełen krwi pantofelek”5 przy-

branej siostry Kopciuszka, która chcąc zmieścić w nim stopę, ucięła sobie piętę, film 

ten nigdy nie ujrzałby światła dziennego, a już na pewno nie byłby skierowany do 

dzieci. Przeciwnie niż przed wiekami, dziś kwestia wpływu baśni i bajek na umysł 
i psychikę dziecka została dogłębnie zbadana przez psychologów i pedagogów, w myśl 

których – a także „zdrowego rozsądku” – budowanie nastroju grozy i wywoływanie 

lęku, nie jest najbardziej pożądanym elementem literatury dla dzieci, przeciwnie – 
zasadniczym celem bajki jest pouczyć o szkodliwości czy pożyteczności pewnych 

zachowań, przekazać jakąś zasadę etyczną lub wskazówkę postępowania6. 

Istotnym aspektem baśni, choć poniekąd nadanym i wypracowanym przez współ-
czesnych twórców, jest ich aspekt moralizatorski. Nie należy tu jednak łączyć baśni 

z bajką; w drugim z tych gatunków morał jest warunkiem koniecznym do spełnienia 

 
5 Ibidem, s. 170 
6 Kowolik P., Wpływ bajki i baśni na dzieci w edukacji wczesnoszkolnej, [w:] Nauczyciel i Szkoła, nr 3-4  
(24-25), Kraków 2004, s. 37 
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i czynnikiem formotwórczym7. Złe zachowania zostają potępione, a utrzymanie szla-

chetnej postawy, nawet wbrew przeciwnościom, prowadzi do szczęśliwej przyszłości. 

Schemat ten nie zawsze jest powielany przez baśń, ponieważ jej celem jest przed-
stawienie świata fantastycznego, stymulowanie emocji i pobudzanie wyobraźni (jak 

wynika z wcześniejszych wniosków, w przeszłości przede wszystkim przez nastrój 

grozy), a alternatywne światy nie muszą oscylować wokół tych samych norm moralnych, 

co rzeczywistość. Bracia Grimm – przede wszystkim jako wybitni badacze języka 
i kultury germańskiej – w swojej pracy najwięcej uwagi poświęcili wiernemu odwzo-

rowaniu dawnych podań, nie ich funkcji wychowawczej i edukacyjnej (choć nawet 

w ramach pięciu wydań „Baśni…” przygotowanych przez Jacoba i Wilhelma znaleźć 
można nieścisłości, nie tylko w zakresie niespójnych treści kolejnych wydań, ale także 

stosowanie niedookreślonych okoliczności wydarzeń, o których będzie jeszcze mowa 

podczas prezentacji konkretnych utworów). Bracia Grimm byli zatem w pierwszej 
kolejności naukowcami, profesorami na uniwersytecie w Getyndzea, a do ich naj-

większych osiągnięć należy m.in. zapoczątkowanie edycji „Słownika języka niemiec-

kiego” („Deutsches Wörterbuch”8). Zmarły kilka lat później od Wilhelma Jacob jest 

także uznawany za twórcę germańskiego językoznawstwa porównawczego oraz autora 
pierwszej nowoczesnej gramatyki swojego ojczystego języka. Obaj byli także prawni-

kami9 i członkami berlińskiej Akademii Nauk. Ich życie wypełnione było zatem przede 

wszystkim pracą akademicką i badawczą, nie konfrontacją z najmłodszymi czytelni-
kami (Jacob nie posiadał nawet żony, tym bardziej dzieci10). „Baśnie…” stanowią 

nieocenione źródło wiedzy z zakresu historii kultury i języka ludów germańskich, 

jednak ich – nieustannie kwestionowana – użyteczność wychowawcza leżała raczej 

poza zakresem zainteresowań twórców niemieckiej filologii (i nie tylko, ponieważ 
zbierane przez Grimmów baśnie mają swój rodowód także w podaniach innych krajach 

europejskich, m.in. z Francji11). 
Wpływ ten interesował jednak od początku funkcjonowania na rynku „Baśni…” nie 

tylko ekspertów coraz bardziej rozwijających się nauk społecznych, ale także innych 
twórców. Nie sposób jest wymienić choćby szacunkowej ilości form artystycznych 

inspirowanych dziełem Grimmów, a znaleźć wśród nich można chyba wszystkie 

obszary sztuki, począwszy od prezentowanych lokalnie (do dziś, np. w szkołach) 
spektakli czy pantomim, po monumentalne dzieła jak romantyczna opera Gioacchino 

Rossiniego „Kopciuszek”. W 1934 roku12 właściciel niewielkiej, acz dobrze prospe-

rującej (dzięki wykreowaniu postaci Myszki Miki) wytwórni filmowej, Walt Disney, 

postanowił zrealizować swój pierwszy pełnometrażowy film animowany – uwielbianą 
do dziś w wersji koloryzowanej „Królewnę Śnieżkę i siedmiu krasnoludków”. 

 
7 Kosik E., Baśń w życiu dziecka: cechy, funkcje, rola baśni w życiu dziecka, baśnioterapia: poradnik 

[recenzja], [w:] Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media, Katowice 2019, nr 3 (34), s. 126. 
8 Grimm J. i W., Deutsches Wörterbuch, Lipsk 1854. 
9 Martus S., Die Brüder Grimm. Eine Biographie, Rowohlt-Verlag, Berlin 2009, s. 54. 
10 Ibidem, s. 55.   
11 Ziółkowska A., Kilka słów o tym, dlaczego nie powinno się tłumaczyć baśni braci Grimm poprzez język 
trzeci, [w:] Rocznik przekładoznawniczy, 2016, nr 1, s. 145 
12 Eliot M., Walt Disney: czarny książę Hollywood, tłum. E. Waluk-Jaguszewska, Warszawa 2005, s. 15.  
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W latach trzydziestych przemysł filmowy był wciąż na etapie rozwoju13 i poszukiwań 

technicznych rozwiązań, a o przepaści względem współcześnie dostępnych środków 

może świadczyć fakt, iż Disney wyłącznie do tej produkcji zatrudnił aż sześciuset 
rysowników, a prace nad filmem trwały niemal trzy lata14. W 1937 roku święta Bożego 

Narodzenia po raz pierwszy uświetnione zostały premierą disnejowskiej bajki, a czer-

panie pomysłów na kolejne produkcje spośród baśni braci Grimm stało się do dziś 

funkcjonującą „tradycją”. 
Mówiąc o filmach zrealizowanych w założonej przez Walta Disneya wytwórni, 

należy zwrócić szczególną uwagę na stworzony przez założyciela etos, którego obecność 

od początku działalności studia była kwestią pierwszoplanową. Wszystkie produkcje 
do dziś spełniać powinny pewne wyznaczone przez Disneya i zgodne z jego poglądami 

standardy, co jest kolejnym elementem odróżniającym amerykańskie filmy od dzieła 

Grimmów. Jacob i Wilhelm skupiali się przede wszystkim na autentyczności przekazu, 
natomiast Disney dążył do kreowania świata przedstawionego w taki sposób, by 

reprezentował konkretne wartości moralne (m.in. relatywizm moralny, rezygnacja 

z twardo zarysowanej granicy pomiędzy dobrem a złem, poprzez usprawiedliwianie 

negatywnych postaw, odejście od niemal mitycznego, nieludzko wyidealizowanego 
bohatera15). Choć niektórzy16 zarzucają owym poglądom lekkie sympatyzowanie 

z socjalizmem, przejrzysty podział na zachowania wartościowane dodatnio i ujemne 

stał się wyznacznikiem dla innych twórców filmowych oraz wytworzył utylitarny 
schemat opowieści dla dzieci.  

2. Roszpunka („Zaplątani”) 

W przypadku baśni o długowłosej dziewczynie uwięzionej samotnie w wieży 

twórcy filmowi (Nathan Greno, Byron Howard i Dan Fogelman17) odstąpili od spisanej 

przez braci Grimm wersji na tyle mocno, iż transformacji uległ także tytuł produkcji. 
Choć opowiada ona o Roszpunce, film ukazał się w 2010 roku jako „Zaplątani”. Zmiana 

ta wynikać może z dwóch powodów (pomijając aspekt językowy i uwspółcześnienie). 

Po pierwsze alternatywny tytuł podkreśla niewielki związek disnejowskiej fabuły z dość 
tragiczną historią ludową, a po drugie, z samą akcją wydaje się być również związany 

wybór nazwy – oryginalny tytuł „Tangled” w języku angielskim oznacza dokładnie to, 

co w polskim tłumaczenie – „Zaplątani” (tangl to plątanina, natomiast tangle splot). 
Tak ujęty tytuł dobrze sugeruje zmienność losów głównych bohaterów, którzy przez 

większą część filmu poszukują się i nieszczęśliwie mijają. 

Wspomniany zabieg dystansuje „Zaplątanych” od spisanej przez braci Grimm opo-

wieści jeszcze bardziej wówczas, gdy przypomnimy sobie rzadziej omawiane cechy 
gatunkowe baśni. Zazwyczaj są to utwory krótkie (disnejowskie filmy trwają przewa-

żnie około półtorej godziny) i zwięzłe, w których narrator nie poświęca uwagi dalszym 

losom mniej istotnych bohaterów. W „Baśniach…” Roszpunka gubi się, po czym po 
kilku latach przypadkiem napotyka księcia. Nie znamy szczegółów tej tułaczki, losu 

 
13 Kwiatkowska Z., Filmowe baśnie wyczerpane. Wpływ postmodernizmu na przeobrażenia filmowych 
adaptacji baśni produkcji Disneya, [w:] Images. The International Journal of European Film, Performing 
Arts and Audiovisual Communication, nr 8, Poznań 2016, s. 178. 
14 Eliot M., Walt Disney: czarny książę Hollywood, op. cit., s. 20.  
15 Kwiatkowska Z., Filmowe…, op. cit., s. 179. 
16 Sitkiewicz P., W pułapce utopii. Walt Disney i socjalizm, [w:] „Panoptikum”, nr 9 (16), Gdańsk 2010. 
17 https://www.filmweb.pl/film/Zapl%C4%85tani-2010-122832, (data dostępu: 20.11.2021). 

https://www.filmweb.pl/film/Zaplątani-2010-122832
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pozbawionych dziecka rodziców etc. Rodzicom Roszpunki warto jednak poświęcić 

chwilę uwagi; w oryginalnej wersji baśni powód, dla którego dziewczynka od pierwszych 

chwil życia zmuszona jest tkwić samotnie w wieży, nie znajduje żadnego racjonalnego 
wytłumaczenia. Można jedynie doszukać się w nim ewentualnego potępienia kra-

dzieży, ale w ostateczności ukarani izolacją zostają przecież nie rodzice, a Roszpunka. 

Matka dziewczyny będąc w ciąży, zaczęła odczuwać ogromną chęć skosztowania 

rosnącej w ogrodzie złej czarownicy roszponki. Posłuszny mąż kradnie roślinę, jednak 
za drugim razem zostaje przyłapany. Wiedźma godzi się udostępnić ciężarnej kobiecie 

swoje plony, jednak stawia warunek: dziecko, które ta urodzi, będzie należeć do niej. 

Porzucając magiczny wymiar baśni, otrzymalibyśmy bardzo smutną, wręcz grote-
skową historię. W imię zaspokojenia tak charakterystycznego dla ciężarnych apetytu, 

kobieta oddaje własne dziecko za pęczek roszpunki. Co więcej, nie zostaje za to ukarana, 

a jej dalsze losy nie są nam znane – nie dowiadujemy się nawet, czy rodzice odczuli 
w przyszłości brak dziecka, czy też wyrzuty sumienia wywołane tą nieszczególnie 

chwalebną transakcją, przedkładającą zaspokojenie instynktu nad jedność rodziny. 
Tak mało budujące i niewnoszące większej wartości i oceny moralnej zdarzenie nie 

może mieć miejsca w uniwersum Disneya. Rażący jest także jego brutalizm i brak 
konsekwencji w życiu emocjonalnym rodziców (choć jest to kolejny z wyznaczników 

baśni jako gatunku literackiego – w baśni nie istnieje psychologia. Bohaterowie mają 

ubogie życie wewnętrzne, a ich motywy są jasne i oczywiste18 – dzieje się tak szcze-
gólnie wówczas, gdy nie są to postacie pierwszoplanowe). Matka i ojciec wykonują 

swoje zadanie – co ciekawe, podobnie jak wiele innych, pragnących dziecka baśnio-

wych małżeństw – z trudem płodzą córkę, po czym ich obecność nie jest już istotna dla 

przebiegu wydarzeń. Również wykluczenie z życia dziecka rodziców nie jest sceną, 
którą amerykańscy twórcy chcieliby utrwalić. Mimo różnych przeciwności, disne-

jowskie rodziny zazwyczaj w końcu się spotykają, by wspólnie świętować małżeństwa 

swoich dzieci (podobnie jak w „Zaplątanych”).  
Filmowe adaptacje w przypadku studia Disneya – co jest niewątpliwą wartością – 

osadzone są w literackich realiach, a ich baśniowy, fantastyczny wymiar podkreślony 

jest poprzez brak uwspółcześnień, inspirowane dawnymi szatami stroje etc. Jednak 
poza wspomnianą już brutalną przemocą (w przypadku tej baśni spotyka ona m.in. 

księcia, który wypchnięty przez złą czarownicę z wieży upada tak niefortunnie, że 

kolce krzewów przebijają mu oczy i traci wzrok, przez co nie może odnaleźć później 

ukochanej), jeszcze jeden element nie miał prawa pojawić się w przeznaczonym dla 
dzieci filmie studia Disneya – nieplanowana ciąża prawdopodobnie nieletniej dziew-

czyny. Z baśni Grimmów dowiadujemy się jedynie, iż Roszpunka żyła w wieży od 

urodzenia przez „kilka lat”19. W owym nieokreślonym czasie zjawia się królewicz, 
a po kilku spotkaniach dziewczynka zwierza się swojej opiekunce i oprawczyni, że 

wszystkie suknie stały się nagle na nią za małe. Czarownica wpada w szał, rozumie 

bowiem szybciej, iż Roszpunka jest w ciąży, a tym samym musiała wpuścić kogoś do 
swojej wieży i dopuścić się nierządu. Na podstawie lakonicznych informacji odnośnie 

jej wieku wnioskować jedynie można, że dziewczyna była bardzo młoda. Ponownie 

jest to zdarzenie, które nie byłoby szokujące np. w średniowieczu, jednak w amery-

kańskiej i europejskiej kulturze XXI wieku sytuacja ta byłaby niedopuszczalna. Nie 
 

18 Pullman P., Baśnie…, op. cit., s. 14. 
19 Ibidem, s. 95-96. 



Pomiędzy grozą a uniwersalizmem,  
czyli baśnie braci Grimm w interpretacji twórców The Walt Disney Company 

 

191 
 

oszczędzając wyzwisk, czarownica pozbawia dziewczynę jej pięknych włosów 

(w wersji disnejowskiej miały być one odpowiedzialne za magiczne moce Roszpunki) 

i za pomocą czarów zsyła ją w nowe miejsce odosobnienia. Dziewczyna rodzi bliźnięta, 
z którymi rusza w samotną wędrówkę, by odnaleźć ich ojca. 

Zarówno literacką, jak i filmową wersję baśni wieńczy spotkanie kochanków 

i zawarcie małżeństwa. Bracia Grimm nie podają jednak żadnych informacji odnośnie 

tego, czy w uroczystości uczestniczyli m.in. prawdziwi rodzice Roszpunki. Twórcy 
Disneya sprostać musieli zatem nie tylko ominięciu kwestii ciąży (która jest w zasa-

dzie najistotniejszym elementem u Grimmów20), ale także – podobnie jak w innych 

filmach – wypełnić wszystkie luki, które naturalnie występują w fabule baśni.  

3. Kopciuszek 

Baśń opowiadająca o osieroconej przez matkę dziewczynie, której ojciec w pełni 

ulega wpływom nowej żony, jest doskonałym przykładem perypetii dobra ze złem, –

zawartym w ludowych podaniach. Choć bracia Grimm jako pierwsi zebrali tak obszerny 
i konsekwentnie opracowany zbiór historii, zbiory autorskich lub inspirowanych 

folklorem baśni ukazywały się już wcześniej. Niemal sto pięćdziesiąt lat wcześniej 

opublikowany został tom „Histoires ou contes du temps passé” (tzn. „Opowieści 

z minionych wieków”, w Polsce bardziej znane jako zawarte w podtytule „Bajki Babci 
Gąski”) Charlesa Perraulta21, w którym francuski pisarz zawarł również historię o Kop-

ciuszku. Hamilton Luske, Wilfred Jackson oraz Clyde Geronimi, czyli tercet reży-

serów, który w roku 1950 zrealizował animowaną, kinową wersję baśni miał zatem do 
wyboru nie tylko wersję opowieści spisaną w XIX wieku przez Grimmów, ale także 

siedemnastowieczną, której zasługą jest pojawienie się rozbudowanej przez studio 

Disneya postaci Wróżki Chrzestnej (w „Baśniach…” pomocy udziela dziewczynie 

drzewo). 
Filmowa (powstała w 1950 roku) Wróżka Chrzestna jest także przykładem innego, 

skrajnie odróżniającego opowieści wytwórni Disneya od literackich baśni elementu. 

W niemal każdej produkcji pojawia się przynajmniej jedna postać drugoplanowa, której 
zadaniem jest najczęściej pełnienie funkcji humorystycznej (choć i im nie brakuje wzru-

szeń, jak np. świecznik Płomyk w „Pięknej i Bestii”). Wspomniane postaci (często są 

to zwierzęta) towarzyszą zazwyczaj bohaterom przez całą opowieść, zastępując m.in. 
narratora, poprzez rozmowy zdradzające co dana postać obecnie przeżywa, czy jaka 

jest jej przeszłość. Co ciekawe, to właśnie owe „dodane” przez disnejowskich twórców 

postaci cieszą się zazwyczaj największą sympatią i są wciąż obecne w popkulturze. 

Jest to niewątpliwie pewien rodzaj trywializacji oryginalnych tekstów Grimmów przez 
twórców studia Disneya, jednak w tym przypadku chęć dotarcia do szerszego grona 

odbiorców (nie można przecież pominąć kwestii finansowych i konieczności tworzenia 

produkcji „opłacalnych”) przedkładana jest nad ewentualną niejednoznaczność wyrazu 
i złożoną, nieoczywistą dla odbiorcy metaforykę. 

Kopciuszkowi w zekranizowanej niedoli towarzyszą także zamieszkujące jej dom 

myszki, co również zmniejsza nieco jej samotność i wyobcowanie. Bracia Grimm wspo-
minają co prawda o ptakach, które podpowiadają poszukującemu ukochanej księciu, 

jednak nie odgrywają one tak znaczącej roli dla fabuły całej historii. Dzięki myszkom 

 
20 Ibidem, s. 98. 
21 Ibidem, s. 173. 
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świat przedstawiony nie jest aż tak okrutny, ponieważ Kopciuszek mimo antypatii 

„nowej” rodziny nie jest zupełnie sam. Twórcy filmu nie ograniczyli się jednak do 

zniwelowania bądź usunięcia drastycznych scen, które zostały opisane w „Baśniach…” – 
kiedy podczas poszukiwań wybranki książę dociera do domu Kopciuszka, córki bez-

względnej macochy za wszelką cenę pragną zmieścić stopy w zgubionym przez tajem-

niczą piękność (czyli Kopciuszka) pantofelku. W disnejowskiej animacji scena ta należy 

raczej do zdarzeń humorystycznych, siostry mimo ewidentnej, wręcz przerysowanej 
dysproporcji pomiędzy obuwiem ,a ich nienaturalnie dużymi stopami, groteskowo 

i bezskutecznie usiłują rozciągnąć szklany (podobnie jak u Perrlauta) bucik. Podobna 

sytuacja została rzecz jasna opisana również przez braci Grimm, jednak w ich opisie 
zdesperowane siostry (w dodatku za namową matki) poważnie okaleczają swoje stopy. 

W zaledwie pięć lat po II wojnie światowej przedstawianie w kierowanym do dzieci 

filmie zakrwawionych bucików i fragmentów uciętych stóp, w żaden sposób nie 
odpowiadało założeniom kreowania magicznego świata Disneya.  

4. Śpiąca Królewna 

Baśń o Aurorze – czyli tytułowej bohaterce „Śpiącej Królewny” regularnie wzbudza 

szczególnie duże kontrowersje. Choć w 1959 roku świat ujrzał jedno z najbardziej po-

pularnych do dziś dzieł twórców studia Disneya (m.in. ponownie Clyde’a Geronimi22), 
przekonujące o bezwzględnej sile miłości, pierwsi czytelnicy skonfrontować się musieli 

z historią, której etyczny wymiar pozostaje wręcz odrażający. Owo okrucieństwo nie-

słusznie jest jednak przypisywane braciom Grimm. To Charles Perrault spisał u kresu 
XVII wieku opowieść o pogrążonej w stuletnim śnie piętnastolatki, którą nie przy-

wrócił do życia czuły pocałunek. W pierwotnej wersji baśni Aurory nie jest w stanie 

obudzić także stosunek seksualny (swoją drogą, z mężczyzną żonatym) ani urodzenie 

dzieci. Jej świadomość powraca, gdy dziewczyna potrzebna jest do wykonania stricte 
fizjologicznego zadania – wykarmienia dzieci23. W baśni nie ma zatem miejsca na 

miłość; choć optymista mógłby się dopatrzeć afirmacji roli matki, Aurora budzi się nie 

podczas porodu, by np. przytulić dziecko, a dopiero wówczas, kiedy domaga się ono 
pożywienia. Znów pamiętać jednak należy o omówionym przeze mnie wpływie rzeczy-

wistości, w jakiej żył twórca na kształt jego dzieła. 
W XX wieku emancypacja kobiet osiągnęła szczytowy rozwój. Jeszcze w XIX 

stuleciu nie miały one praw wyborczych, możliwości edukacji czy podjęcia kariery 

zawodowej. Analogicznie każda wcześniejsza epoka oferowała kobietom mniej swo-

body, zatem w wieku XVII – a już tym bardziej w czasach, w których historia 

powstała – sprowadzenie sensu istnienia kobiety do roli matki nie było wyjątkowym 
nadużyciem. Poglądu tego nie podzielał Walt Disney, choć przyznać trzeba, że filmowe 

bohaterki dopiero pod koniec XX wieku zyskały temperament i przeciwstawiły się bier-

ności, jak np. w ekranizacji chińskiej legendy o „Mulan” (1998). Tabuizacja seksu 
w pierwszej połowie wieku XX sprawiała, iż nawet w produkcjach kierowanych do 

widzów dorosłych, nadmierny erotyzm nie był szczególnie entuzjastycznie przyjmo-

wany, co dopiero wówczas, gdy odbiorcą filmu miało być dziecko. Nie bez znaczenia 
pozostaje też wzmiankowany już kontekst historyczno-kulturowy, determinujący cha-

 
22 https://www.filmweb.pl/film/%C5%9Api%C4%85ca+kr%C3%B3lewna-1959-35877 (data dostępu: 
21.11.2021).  
23 Darnton D., Wielka masakra kotów i inne epizody francuskiej historii kultury, Warszawa 2012, s. 34.  

https://www.filmweb.pl/film/Śpiąca+królewna-1959-35877
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rakter filmów powstających w danej epoce. W dążącej do podniesienia morale obywateli 

w Ameryce w latach trzydziestych XX wieku opracowany został nawet przez polityka 

Williama Hays’a tzw. kodeks Hays’a24, który naniósł na twórców szereg ograniczeń 
(także w produkcjach przeznaczonych dla dorosłego widza), dotyczących m.in. nie-

publikowania treści związanych z seksualnością, alkoholem, homoseksualizmem czy 

wydarzeń stanowiących potencjalny „instruktaż” dla przestępców przy np. włamaniu. 

Ponownie kluczowy dla oryginalnej historii wymiar baśni został więc uszczuplony. 
Disnejowscy bohaterowie płodzą dzieci w nieokreślony sposób poza obiektywem 

kamer, co więcej rzadko kiedy umierają, a jeżeli już – np. w przypadku „Kopciuszka” 

śmierć matki jest nieunikniona, w przeciwnym wypadku ojciec dziewczyny musiałby 
być rozwodnikiem, co rodziłoby kolejne nieodpowiednie (szczególnie w latach 

pięćdziesiątych, gdy rozwody należały do rzadkości) pytania – to w sposób patetyczny 

i bezkrwawy.  
Zarówno Perrault, jak i bracia Grimm uśmiercają jednak (i to w sposób brutalny) 

wszystkich tych, którzy przed upływem stu lat klątwy próbują się przedrzeć do uśpio-

nego pałacu, w którym ani Aurora, ani pozostali jego mieszkańcy, zwierzę, a nawet 

ogień25 nie zdradzają żadnych oznak życia. Wszyscy śmiałkowie skazani są na mę-
czeńską śmierć w objęciach nieustannie rosnącego żywopłotu, który wręcz pochłania 

ich ciała. Dopiero ostatni z nich – ponownie u Disneya kierowany miłością, w wersjach 

literackich zjawiający się po prostu w odpowiednim czasie, tj. w stulecie zranienia 
wrzecionem palca Aurory – zostaje przepuszczony przez żywopłot, a pokonawszy go 

(przy okazji mijając ogołocone ludzkie szkielety) odnajduje królewnę i przywraca 

królestwo do życia.  

Warto wspomnieć, iż prace filmowców nad tą oraz ostatnią z omówionych w niniej-
szej pracy baśnią odbywały się jeszcze pod kierownictwem samego Disneya, który zmarł 

dopiero w roku 196626. Sama śmierć twórcy jednej z najbardziej rozpoznawalnych ma-

rek na świecie również doczekała się swojej przekornej legendy – choć plotki te nie-
jednokrotnie dementowano, a Walt Disney został skremowany dzień po śmierci (cier-

piał na raka płuc i wywołane nim inne przypadłości), fani na całym świecie wierzą, że 

ich mistrz spoczywa… w podziemiach pałacu Śpiącej Królewny w kanadyjskim Dis-
neylandzie. Artysta miał poddać się – zdaniem niektórych drastycznemu i kontro-

wersyjnemu – zabiegowi krioterapii, by zostać przywróconym do życia w stulecie 

śmierci, kiedy jego choroba będzie już uleczalna. Francuski filozof Jean Baudrillard27, 

prawdopodobnie wierzący w ową teorię, skonkludował w jednej ze swoich wypo-
wiedzi jej ironiczny aspekt. Disney, który przekładał brutalny świat literackich baśni 

na piękne, wzruszające obrazy, niczym baśniowy, nieśmiertelny bohater, oscylując na 

pograniczu nauki, fantastyki (należy pamiętać, iż medycyna lat sześćdziesiątych posia-
dała znacznie uboższe możliwości niż współcześnie) i etyki, sam miał nie pogodzić się 

z końcem życia. Niestety historia ta jest wyłącznie ostatnią, stworzoną przez Disneya 

baśnią, a w zasadzie pierwszą powstałą bez udziału legendarnego producenta, z któ-
rego odejściem do dziś nie chcą się pogodzić rzesze fanów z całego świata. 

 
24 Hendrykowski M., Bullitt i inni, [w:] Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja, nr 6 (12), 1973, s. 124. 
25 Pullman P., Baśnie…, op. cit., s. 265.  
26 Thomas B., Walt Disney. Potęga marzeń. Biografia, Warszawa 2014, s. 387.  
27 Ibidem, s. 388.  
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5. Zakończenie 

Jak dostrzec można na podstawie powyższych porównań, baśnie podlegają nie-

ustannym transformacjom. Nie jest to osiągnięcie wieku XX. Zarówno bracia Grimm 

czy m. in. wspomniany już Charles Perrault spisali funkcjonujące już setki lat w kul-
turze opowieści ludowe, nanosząc na nie własne poprawki, a ustalenie autentycznie 

pierwotnej wersji wydaje się być wręcz niemożliwe. Sami Jacob i Wilhelm Grimm – 

nawet pomiędzy kolejnymi wydaniami „Baśni…” – zmieniali ich treść. Siostry Kop-

ciuszka stały się szpetne dopiero w adaptacji Disneya, a pomysł ich (zapewne morali-
zatorskiego) ukarania – tj. wydziobanie przez gołębie oczu podczas ślubu Kopciuszka – 

niemieccy badacze zawarli dopiero w drugim wydaniu swojego dzieła28. 

Bezpośrednie odnoszenie baśniowych (wprost przecież określonych, jako fantastycz-
ne) zdarzeń do współczesnego życia oraz ich dosłowna interpretacja wydają się być 

w pewnym sensie przejawem niezrozumienia. Baśń jako gatunek nie jest formą skon-

struowaną tak, by odpowiadać na wszystkie hipotetyczne pytania, np. jakie losy spot-
kały rodziców Roszpunki. Ich fantastyczna istota nie tkwi wyłącznie w obecności ma-

gicznych zdarzeń, ale także właśnie w owym oderwaniu od szerszego kontekstu, dzięki 

czemu stają się one historiami utylitarnymi. Wyprodukowane przez studio Disneya filmy 

reprezentują dość odległą estetykę i konwencję; z uwagi na warunki, jakich wymaga 
film (np. określony czas czy miejsce, które wynikają np. ze strojów bohaterów), stano-

wią one rodzaj luźnej interpretacji, zaledwie opartej o oryginalne baśnie. Sposób istnie-

nia literatury, którą są teksty Grimmów i utworu filmowego, zazwyczaj o charakterze 
komercyjnym, oparty jest na zupełnie innych celach, a w przypadku konfrontacji 

„Baśni…” braci Grimm z ich disnejowskimi adaptacjami owa różnica dostrzegalna jest 

nie tylko w aspekcie refleksji nad funkcjonowaniem dzieła, ale także wprost w inten-

cjach ich twórców. Jacob i Wilhelm Grimm byli przede wszystkim wybitnymi bada-
czami kultury germańskiej i języka, natomiast to Walt Disney w swojej pracy dążył do 

tego, by zachwycić i wywołać refleksję w umyśle dziecka. 
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Pomiędzy grozą a uniwersalizmem, czyli baśnie braci Grimm w interpretacji 

twórców The Walt Disney Company 

Streszczenie 
Celem artykułu jest zestawienie dwóch powiązanych ze sobą – choć całkowicie odmiennych – uniwersów, 
jakimi są baśnie Jacoba i Wilhelma Grimmów oraz filmy wyprodukowane przez studio Walta Disneya. 
Podstawowym punktem odniesienia dla poniższych analiz oraz wartościowania opisywanych postaw jest 
adekwatne usytuowanie ich w epokach, na których czas przypadała aktywność wspomnianych twórców. 
Odejście od ugruntowanych przez współczesność norm i konwenansów, a także świadomość celu, jaki 
przyświecał braciom Grimm przy zbieraniu „Baśni…”, pozwala na wyciągnięcie niezależnych, utylitar-
nych wniosków. Przedstawienie pierwotnego kształtu opowieści niemieckich romantyków daje także możli-

wość analizy rozwiązań, jakimi posługiwali się angażowani przez Disneya twórcy, którzy sprostali wyzwaniu 
zachowania naturalnej formy baśni (m.in. widoczne dzięki ubiorom czy obyczajom odległe miejsce i czas 
akcji), jednocześnie czyniąc je opowieściami moralizatorskimi, uniwersalnymi i pozbawionymi szokującej 
dziś przemocy, w którą obfitowały ludowe historie. 
Słowa kluczowe: Kopciuszek, Śpiąca Królewna, Jacob i Wilhelm Grimm, Roszponka, Disney 
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Between horror and universalism: the tales of the Brothers Grimm as interpreted 

by the creators of The Walt Disney Company 

Abstract 
The goal of the article is to compile two interrelated – although completely different – universes, namely 
the fairy tales of Jacob and Wilhelm Grimm and the films produced by Walt Disney studio. The basic point 
of reference for the following analyzes and the evaluation of the described attitudes is the appropriate 
location of them in the epochs in which the activity of the above-mentioned artists occured. Departure from 
the norms and conventions established by contemporary times, as well as the awareness of the purpose of 
the Grimm brothers in collecting the fairy tales, allows for drawing independent, utilitarian conclusions. 
The presentation of the original shape of the stories of German romantics also gives the opportunity to 
analyze the solutions used by the creators engaged by Disney, who met the challenge of preserving the 

natural form of the fairy tale (e.g. the distant place and time of action visible thanks to outfits or customs) 
and simultaneously makes them moralizing, universal and violence-free stories, unlike any folk tales. 
Keywords: Cinderella, Sleeping Beauty, Jacob and Wilhelm Grimm, Rapunzel, Disney 
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Marianna Wcisło1 

Czy serial „Przygody Piotrusia i Wilka”  

może być atrakcyjny dla współczesnej młodzieży? 

1. Wstęp  

Baśnie i bajki towarzyszą nam niemal od urodzenia. Jako dzieci słuchamy opowieści 

czytanych przez rodziców. W przedszkolu i szkole mam także styczność z baśniami. 
Obecnie zmieniła się forma przekazu takich utworów. Współcześnie dzieci nie tylko 

czytają bajki i baśnie, ale także oglądają ich adaptacje filmowe. W dzisiejszych cza-

sach, można zaobserwować spadek czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Współ-
cześnie młodzi odbiorcy preferują oglądanie „bajek” w telewizji lub na tablecie. W kinie 

jest obecnych wiele przykładów filmów animowanych opartych o klasyczne baśnie.  

Najlepszymi przykładami takich produkcji są filmy wytwórni Disneya: ,,Królewna 
Śnieżka”, ,,Kopciuszek”, czy ,,Śpiąca Królewna”. W kinie rosyjskim istnieje wiele 

inspiracji baśniami. i bajkami. Za takie produkcje można uznać serię „Baśnie Rosyj-

skie”, „Alosza Popowicz” i ,,Ilia Żmiej”.  

Moim zainteresowaniem badawczym są motywy folklorystyczne we współczesnej 
popkulturze. Jako etnograf z zafascynowaniem obserwuję, w jaki sposób młodzi artyści 

inspirują się folklorem słowiańskim.  

W referacie opisany zostanie rosyjski serial pt. „Przygody Piotrusia (w orygi-
nale Pietii) I Wilka”. Wybrałam akurat ten serial, ponieważ nie jest znany polskiej wi-

downi. Analizując „Przygody Piotrusia i Wilka”, mam możliwość przybliżyć tę pro-

dukcję polskim odbiorcom.  
Pytanie badawcze postawione na początku pisania pracy brzmiało: Czy serial 

,,Przygody Piotrusia i Wilka” może być atrakcyjny dla młodego odbiorcy?  

Rosyjska produkcja w reżyserii Aleksieja Lebedewa była emitowana w latach 

2018-2020. Głównymi bohaterami byli tytułowi Piotruś i Wilk. Piotruś jest nastoletnim 
chłopcem mieszkającym w Sankt Petersburgu. Wilk jest zwierzęciem, które potrafi prze-

nosić się do magicznych krain. W każdym odcinku serialu, główni bohaterowie poma-

gają fantastycznym postaciom. W produkcji pojawiają się tacy fantastyczni bohaterowie, 
jak np. jak Dżin, Baba Jaga wampir czy Dziadek Mróz. 

Jedną z zastosowanych przeze mnie metod badawczych była analiza utworu. Kolej-

nym narzędziem badawczym wykorzystanym była ankieta internetowa. Mój arkusz 

zawierał pytania otwarte i zamknięte. Odpowiedzi respondentów pomogły mi potwier-
dzić hipotezę, iż serial pt. „Przygody Piotrusia i Wilka” może być atrakcyjny dla 

młodych odbiorców. 

2.  Motyw Baby Jagi w „Przygodach Piotrusia i Wilka” 

Baba Jaga jest jedną z najbardziej popularnych postaci z folkloru europejskiego. 
Pojawia się w baśniach Braci Grimm czy w legendach słowiańskich. Motyw kobiety 

obdarzonej niezwykłymi mocami sięga czasów antycznych. W wielu kulturach na całym 

 
1 mariannaw@wp.pl, Magister Antropologi Kulturowej i Etnografi, Asystent Dziele Naukowo-Badawczym 
w Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli. 
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świecie nie tylko w opisywanej przeze mnie kulturze słowiańskiej istniały kobiety zaj-

mujące się medycyną ludową2. W obszarze kultury europejskiej takie osoby nazywane 

są znachorkami, szeptuchami czy zielarkami. Obecnie niemalże w każdej grupie etnicznej 
występują osoby, które posiadają wiedzę na temat medycyny ludowej i ziołolecz-

nictwa. Według wierzeń słowiańskich wiedźma była istotą półdemoniczną3. Od czasów 

nowożytnych nazwy „czarownica” i „wiedźma” mają charakter pejoratywny i są koja-

rzone z postaciami z baśń i legend. Samo słowo czar pochodzi z języka starosłowiań-
skiego i oznacza gusła. W okresie późnego średniowiecza i wczesnej nowożytności 

zaczęto prześladować kobiety posiadającą wiedzę medyczną. 

W „Przygodach Piotrusia i Wilka” Baba Jaga prezentuje się jako nieurodziwa starsza 
kobieta. Była niska, nieco otyłą niewiastą, ubraną w łachmany. Na głowie miała zawią-

zaną chustkę. Tam samo jak jej baśniowy pierwowzór serialowa wiedźma mieszka 

w domku na kurzej łapce. Serialowa wiedźma posiadała również niezbyt przyjemne 
usposobienie. Baba Jaga nie wykazywała żadnych oznak sympatii i życzliwości. Była 

to osoba oschła i arogancka w stosunku do głównych bohaterów. Także wypowiadała 

się w nieprzyjemny sposób do innych ludzi. Baba Jaga była nieżyczliwa i oschła, nawet 

wobec rodzonej córki.  
Jej niezwykła moc charakteryzuje się tym, że potrafi ulepszyć wygląd danej osoby. 

Dla przykładu w odcinku z jej udziałem pojawiła się córka wiedźmy. Dziewczyna 

chciała poprawić swoją urodę, przy pomocy czarów matki. Baba Jaga podchodziła 
sceptycznie do pomysłu dziewczyny. Mimo swoich wątpliwości wiedźma spróbowała 

zmienić wygląd córki. Ostatecznie czary Baby Jagi skończyły się niepowodzeniem. 

Wątek z udziałem córki wiedźmy, może być nawiązaniem do współczesnego ,,kultu 

piękna”. Obecnie wiele kobiet ulega presji posiadania idealnego ciała. Na rynku do-
stępnych jest wiele zabiegów, diet i ćwiczeń, mających udoskonalić kobiecą urodę. 

Kult piękna jest widoczny w mediach społecznościowych. Zdjęcia umieszczane na 

portalach, takich jak Instagram lub Facebook są retuszowane. Prezentują głównie panie 
o nieskazitelnej cerze i szczupłej sylwetce.  

3. Dziadek Mróz i Śnieżynka w „Przygodach Piotrusia i Wilka” 

Dziadek Mróz lub Mróz to rosyjski odpowiednik Świętego Mikołaja. Pierwsze 

podania na temat Dziadka Mroza pochodzą z czasów przedchrześcijańskich. Pogański 
Dziadek Mróz miał cechy słowiańskich Bogów, takich jak Pozwizd (Bóg wiatru i po-

gody), Zimnika (bóg zimy) i Korochuna (Boga podziemnego świata)4.  

W okresie chrystianizacji Rusi składanie ofiar słowiańskim bóstwom zaczęło być 

zakazane. Pod wpływem cerkwi prawosławnej Dziadek Mróz stopniowo nabierał cech 
Świętego Mikołaja. W wieku XIX w folklorze ukształtował się wizerunek współczesnego 

Dziadka Mroza.  

Na początku XX wieku w Rosji, nastąpiły zmiany związane z obchodami świąt. Od 
1917 roku władze komunistyczne zakazały obchodów Bożego Narodzenia, jak i innych 

świąt prawosławnych. Od lat dwudziestych to Nowy Rok, a nie Boże Narodzenie stało 

się największym zimowym świętem w Związku Radzieckim.  

 
2 Brückner A., Historia literatury polskiej w zarysie, Państwowe Wydawnictwo, Kraków 1909, s. 260-311. 
3 Baranowski B., Pożegnanie z diabłem i czarownicą, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1981, s. 6. 
4 https://www.youtube.com/watch?v=e-M2ySS1Ww0 (data dostępu: 21.01.2022). 
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Dziadek Mróz nie jest jedyną postacią związana z Nowym Rokiem czy Bożym 

Narodzeniem. Mrozowi przy rozdawaniu prezentów pomaga Śnieżynka. Śnieżynka 

była czczona jako bogini zimy i śmierci. Rodzicami tego bóstwa byli Dziadek Mróz 
i Wiosna5. Od lat trzydziestych postać Śnieżynki zaczęła być nazywana wnuczką 

Dziadka Mroza.  

Wizerunek Dziadka Mroza ukazany w serialu „Przygody Piotrusia i Wilka” jest 

bardzo wierny pierwowzorowi. Został ukazany jako starszy człowiek ubrany w czer-
wony płaszcz i czapkę. Na początku odcinka widzimy jak serialowy Mróz doświadczył 

amnezji. Nie potrafił odnaleźć się w otaczającej go rzeczywistości. Piotruś ze swoim 

przyjacielem Wilkiem próbował pomóc Mrozowi w odzyskaniu pamięci. W tym celu 
Piotrek wyświetlał Mrozowi filmy o tematyce bożonarodzeniowej. Dzięki staraniom 

głównych bohaterów Dziadek Mróz odzyskał pamięć. Na końcu odcinka Mróz zdołał 

obdarować dzieci prezentami. Piotrusiowi podarował kulę, która była wejściem do 
świata rosyjskiej literatury. Osobiście uważam, że postać Dziadka Mroza ukazana 

została jako osoba wrażliwa i sympatyczna. Mrozowi zależało, aby dostarczyć podarki 

na czas i nie zawieść dzieci. W tym samym epizodzie występuje też Śnieżynka. 

W ,,Przygodach Piotrusia i Wilka’’, pomocnica Mroza miała błękitną skórę, włosy 
i niebieski płaszcz. Na początku odcinka, dziewczynka zaczęła topnieć. Miało to 

miejsce, gdy odwiedziła dom Piotrka. Serialowa Śnieżynka może być nawiązaniem do 

baśni Afanasjewa pt. „Śnieżynka”6. Tytułowa bohaterka tego utworu unikała kontaktu 
z ciepłem i słońcem. Dziewczynka bała się, że roztopi się pod wpływem ciepła. Na 

koniec utwory obawy Śnieżynki okazały się słuszne. Gdy dziewczynka podeszła do 

ogniska, natychmiast się roztopiła. Zarówno serialowa, jak i ,,książkowa” Śnieżynka 

miały przyjemne i łagodne usposobienie. Była to osoba spokojna, nieszukającą z nikim 
zwady. Zwracała się to otaczających ją osób z sympatią i szacunkiem.  

4. Kołobok w „ Przygodach Piotrusia i Wilka” 

Bajka pt. „Kołobok” jest jedną z najbardziej znanych rosyjskich ludowych opo-

wieści. Jej tytułowym bohaterem był ożywiony chleb. Był bardzo ciekawy świata, dla-
tego uciekł ze swojej chatki. Kołobok zostawił nie tylko chatkę, ale także staruszków, 

którzy go upiekli. Na swojej drodze bohater spotkał zająca, wilka niedźwiedzia. Począt-

kowo Kołobokowi udaje się uniknąć niebezpieczeństwa. Ostatecznie Kołobok został 
zjedzony przez lisicę. Morał tej bajki przestrzega dzieci przed niebezpieczeństwami, 

które czekają na nie poza domem.  

Kołobok w „Przygodach Piotrusia i Wilka” został przedstawiony jako uciekinier 

i hazardzista. Serialowy bochenek był poszukiwany przez staruszków, od których uciekł 
oraz od zwierząt, które chciały go zjeść. Animowana wersja bajki o bochenku ma 

mniej drastyczne zakończenie. W odróżnieniu od oryginału serialowy Koołobok nie 

został zjedzony. Ostatecznie bohater zrozumiał, że nie uda mu się uciec od problemów. 
Dodatkowo Kołobok docenił troskę ludzi, którzy go szukali. Starsze małżeństwo, które 

szukało Kołoboka, martwiło się o niego jak o własnego wnuka. Kołobok zrozumiał 

swoje postępowanie dzięki Wilkowi. Wilk powiedział bochenkowi, że nie musi szukać 
szczęścia w grach hazardowych, ponieważ największa wygrana czeka na niego w domu. 

Kołobok był postacią bardzo nieodpowiedzialną, która za wszelką cenę chce uciec od 

 
5 Ostrowski Nikołajewicz N., dramat pt. Śnieżynka, 1873. 
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problemów. Uzależnienie bochenka od gier hazardowych było jedną z form ucieczki. 

Była to postać naiwna, ponieważ nie zdawała sobie sprawy z konsekwencji swoich 

czynów. Kołobok wciąż wierzył w to, że nie znajdą go ani ,,jego dziadkowie”, ani lisica.  
Bohater był bardzo zaskoczony, gdy jego kryjówka została odnaleziona. Kołobok 

nie zdawał sobie sprawy z zagrożeń, związanych z grami hazardowymi. Potrzebował 

rozmowy z Wilkiem, aby uświadomić sobie swoje postępowanie. 

5. Carewna Żaba w „ Przygody Piotrusia i Wilka” 

Baśń o „Carewnie Żabie” ma kilka wersji. Jedna z nich znajduje się w zbiorze baśni 
autorstwa Afanastajewa7. Wersja Afanastajewa opowiada o trzech braciach, będącymi 

książętami. Najmłodszym z nich był Iwan Carewicz. Na początku baśni ojciec 

chłopców kazał synom wystrzelić strzałę z łuku, które miały wskazać książętom ich 
przyszłe żony. Strzały starszych braci zostały złapane przez córkę bojara i kupca. 

Natomiast strzała Iwana poleciała na bagna, gdzie została znaleziona przez żabę. Nie 

była to zwykła żaba, lecz Carewna zamieniona w zwierzę. Dziewczyna została zamie-
niona w żabę przez czarownika zwanego Kościej Nieśmiertelny.  

Początkowo nikt w carskim pałacu nie wiedział, kim jest żona Iwana. Kilka dni po 

carskich zaślubinach żaba zniknęła. Zaniepokojony młodzieniec postanowił odnaleźć 

żabę. W trakcie poszukiwań żony Iwan dotarł do pałacu Kościeja Nieśmiertelnego. 
Baśń kończy się zabiciem Kościeja przez Iwana. Gdy czarnoksiężnik został pokonany, 

książę mógł uwolnić swoją małżonkę.  

W serialu „Przygody Piotrusia i Wilka” strzała należąca do Iwana Carewicza trafia 
do domu Piotrusia. Książęcą strzałę znalazła matka chłopca. Gdy Iwan to zobaczył, 

pomylił matkę Piotrusia z potencjalną narzeczoną. Ostatecznie nieporozumienie zostało 

wyjaśnione. Iwan znajduje swoją właściwą wybranką, którą poślubia.  

Serialowy Iwan Carewicz był zaprezentowany jako pewny siebie młody człowiek. 
Można nawet powiedzieć, że był próżnym i zarozumiałym chłopcem. Zależało mu 

głównie na tym, aby zaimponować braciom i ojcu swoją wybranką. Młodzieniec był 

bardzo zawiedziony, gdy jego narzeczona okazała się żabą. Dopiero gdy żaba zamie-
niła się w urodziwą dziewczynę, Iwan był zadowolony. Serialowy carewicz przypo-

minał z charakteru swój pierwowzór. Iwan z baśni Anastafajewa był również niepocie-

szony zaręczynami z żabą. Ostaeczne okazał się bardzo szlachetny i odważny. Iwan 
z serialu nie miał okazji wykazać się męstwem, ponieważ nie musiał walczyć z Koście-

jem, aby uratować swoją narzeczoną.  

Serialowa carewna pokazuje się na ekranie dość rzadko. Widz nie może poznać 

wnikliwie tej bohaterki. Filmowa żabia Carewna to młoda dziewczyna, marząca 
o szczęśliwym związku. Głównym celem tej postaci był ślub z Iwanem Carewiczem. 

W scenach z jej udziałem widzimy przygotowania do wesela, np. szukanie sukni ślubnej. 

Bolączką żabiej Carewny była jej szpetna zwierzęca postać. Jak większość dziewcząt, 
Carewna chciała pięknie wyglądać. Na końcu odcinka jej marzenie o urodzie i weselu 

ziściło się. Po zaślubinach z Iwanem, Carewna zmieniła się w młodą dziewczynę, 

miała ciemne warkocze, sympatyczną twarz i atrakcyjne kobiecie kształty.  

  

 
7 Afanasjew A., Cerawna Żaba, Moskwa 1978. 
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6. Analiza wyników ankiety  

W badaniach własnych zastosowano kwestionariusz ankiety własnego autorstwa, 

zawierający pytania otwarte i zamknięte. Respondentami byli studenci Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Drugą grupę respondentów stanowili członkowie 
„grup społecznościowych” związanych z folklorem słowiańskim i literaturą fantastyczną. 

Łącznie w badaniach własnych brały udział 32 osoby. Badani wymieniali znane im 

bajki i baśnie oraz ich adaptacje. Opowiadały także o cechach swojego ulubionego 

utworu lub postaci.  
Kwestionariusz był skierowany głównie do młodzieży, ale wypełniły go także 

osoby po trzydziestym roku życia. Wiek ankietowanych oscylował pomiędzy 14. a 49. 

rokiem życia. Osób starszych było zaledwie siedem. Aby ułatwić analizę wyników 
swoich badań, respondenci zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwszą grupę stanowiły 

osoby poniżej trzydziestego roku życia. Do drugiej grupy należeli badani powyżej 

trzydziestego roku życia. Porównując odpowiedzi obydwu grup wiekowych, zauwa-
żyłam wiele podobieństw. 

Badani wymieniali takie baśnie, jak: 

• „Królewna Śnieżka”, Jaś i Małgosia”, „Czerwony Kapturek” autorstwa Braci 

Grimm; 

• „Dziewczynka z zapałkami”, „Mała Syrenka”, „Brzydkie kaczątko” autorstwa 

Jana Christiana Andersena; 

• „Kopciuszek”; 

• „Piękna i Bestia”; 

• „Śpiąca Królewna”. 
Osoby należące do starszej grupy wiekowej zadeklarowały, iż czytały także takie 

baśnie, jak np. „Legenda o Bazyliszku”, „Smoku Wawelskim”, czy baśnie rosyjskie. 

„Baśnie ze zbioru 1001 nocy” były znane zaledwie kilku ankietowanym najczęściej 
osobom ze starszej grupy wiekowej.  

Odpowiedzi między dwiema grupami dotyczyły również znajomości ekranizacji. 

Najbardziej znanymi adaptacjami wśród respondentów były: 

• „Shrek”; 

• „Czarownica”; 

• animowane produkcje Disneya, jak np. „Kopciuszek”, „Królewna Śnieżka i Sied-
miu Krasnoludków”; 

• „Ela Zaklęta”;  

• „Nieustraszeni Bracia Grimm”; 

• „Pantameron”; 

• „serial produkcji niemieckiej pt. „Najpiękniejsze baśnie braci Grimm”. 

Na podstawie wyników ankiety, można stwierdzić, że najstarsi ankietowani nie 

potrafili wymienić zbyt wielu tytułów ekranizacji filmowych bajek i baśni. 

Niemalże wszyscy respondenci chętnie czytali bajki i baśnie oraz oglądali ich ekra-
nizacje. Tylko jedna ankietowana osoba nie była zwolennikiem tego typu utworów. 

Zauważono także, że powtarzały się odpowiedzi dotyczące cech ulubionego utworu, 

bowiem powinien on posiadać: 

• ciekawą fabułę; 

• zwroty akcji;  
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• niebanalnych bohaterów; 

• wątki fantastyczne; 

• fabułę zawierającą morał.  
Dodatkowymi atutami ekranizacji wymienionych przez respondentów były: 

• piękna i oryginalna warstwa wizualna (kostiumy, scenografia); 

• w przypadku filmów animowanych tzw. ładna kreska lub wysokiej jakości ani-

macja komputerowa; 

• gra aktorska postaci na wysokim poziomie; 

• fabuła jak najbardziej zbliżona do literackiego pierwowzoru, będąca spójna i lo-

giczna, wzbudzająca ciekawość. 
Ankietowani opisywali również swojego ulubionego bohatera filmowego lub lite-

rackiego. Ich zdaniem ulubiona postać filmowa lub literacka powinna być: 

• gotowa do poświęceń; 

• odważna; 

• pomocna; 

• empatyczna; 

• gotowa na zmiany; 

• niejednoznaczna; 

• pokonująca własne słabości; 

• inteligenta i bystra; 

• charyzmatyczna; 

• honorowa. 

Sporadycznie ankietowani wspominali o wątkach komediowych, jako o wyznaczniku 
atrakcyjności dzieła. Tę samą tendencję zauważono, czytając opisy ulubionych postaci. 

Zaledwie jedna osoba uznała, że jej ulubiony bohater książki lub filmu powinien być 

zabawny. Nie zdołano ustalić, czy oglądanie ekranizacji zachęca odbiorcę do lektury 

pierwowzoru. Ponad połowa ankietowanych czytała baśń przed seansem jej ekranizacji. 

7. Podsumowanie 

Moim zdaniem serial „Przygody Wilka” jest w stanie zainteresować odbiorcę 

w wieku szkolnym. Produkcja zawiera wiele cech, które ankietowani uważają za atrak-

cyjne. Serial ma ciekawą i niebanalną fabułę. W ciekawy i zabawny sposób prezentuje 
baśniowe i bajkowe motywy. Postacie baśniowe ukazane w serialu, przypominały swój 

literacki pierwowzór. Dzięki takiemu zabiegowi młody widz, oglądając serial animo-

wany Lebedewa, może zapoznać się z klasycznymi utworami. Według osób badanych, 
ich ulubiona adaptacja powinna być zgodna z jej literackim pierwowzorem. 

Istotnym elementem fabuły serialu jest główny bohater Piotruś. Jest to nastoletni 
uczeń, który ma problemy typowe dla swoich rówieśników. Młodzi widzowie z łatwo-
ścią mogą utożsamić się tytułowym bohaterem. Ankietowani uznali, że główny bohater 
filmu powinien być odważny, pomocny i gotowy do poświęceń. Serialowy Piotruś 
idealnie odpowiada takiemu opisowi. Chłopiec nie zawahał się, aby razem z Wilkiem 
podróżować do nieznanych krain, w których poznawał fantastyczne i nierzadko nie-
bezpieczne stworzenia. Piotruś, pomagając innym, pokazuje swoją empatię. Takie 
zachowanie chłopca świadczy także o tym, że jest osobą honorową. Przyjaciel chłopca 
Wilk, także odpowiada opisowi ulubionego bohatera moich respondentów. To za namową 
Wilka Piotruś zgodził się na podróż po fantastycznych krainach. Wilk jest postacią 
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zabawną, która swoimi nietypowymi pomysłami wprowadza zamęt w spokojne życie 
Piotrka. Taki barwny bohater urozmaica seans odbiorcy. 

Podsumowując serial pt. ,,Przygody Piotrusia i Wilka” może być uznany za atrak-
cyjny dla dzieci i młodzieży. Wyniki przeprowadzonych badań własnych są dowodem 
na to, że młodzi ludzie nadal interesują się baśniami i bajkami. 

Literatura 

Anafanasjew A., baśń pt. Śnieżynka, 1869.  

Afanasjew A., Carewna Żaba, Moskwa 1978. 

Baranowski B., Pożegnanie z diabłem i czarownicą, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1981. 

Brückner A., Historia literatury polskiej w zarysie, Państwowe Wydawnictwo, Kraków 1909, 
s. 260-311. 

Ostrowski Nikołajewicz A., dramat pt. Śnieżynka, 1873. 

Rimski Korsakow N., libretto Śnieżynka, 1881.  

Bajka Kołaczyk, tłum. M. Dolińska, Wydawnictwo „Małysz”, Moskwa 1982. 

Netografia: 

https://www.youtube.com/watch?v=qYc4zL9sC4w (data dostępu: 17.01.2022). 

https://www.youtube.com/watch?v=0fDOBzqS4gs (data dostępu: 17.01.2022). 

https://www.youtube.com/watch?v=e-M2ySS1Ww0 (data dostępu: 21.01.2022). 

Czy serial „Przygody Piotrusia i Wilka” może być atrakcyjny dla współczesnej 

młodzieży? 

Streszczenie 
Głównym celem badań było przeanalizowanie baśniowych motywów w serialu „Przygody Piotrusia i Wilka”. 
Pytanie badawcze postawione na początku badań autora było następujące: Czy serial „Przygody Piotrusia 
i Wilka jest atrakcyjny dla dzieci i młodzieży? 
Pierwszą metodą badawczą, zastosowaną przy pisaniu pracy była analiza utworu filmowego, jakim jest 
„Przygody Piotrusia i Wilka”. 
W artykule scharakteryzowane zostały takie baśniowe postacie, jak Baba Jaga, Dziadek Mróz, Kołotok 
i Carewna Żaba. Do rzetelnego napisania tekstu niezbędna była znajomość treści klasycznych opowieści. 
Podstawą źródłową analizy był: spis baśni rosyjskich dokonanych przez Aleksandra Afanasjewa, praca 
autorstwa Teresy Wiblink oraz bajka „Kołobok” w tłumaczeniu Marii Dolińskiej. Drugą metodą badawczą 
użytą podczas tworzenia badań było przeprowadzenia ankiety internetowej.  
Za pomocą ankiety zebrano informacje na temat znajomości rosyjskich baśni wśród odbiorców oraz ich 
oczekiwań związanych z dziełami popkultury wykorzystującymi baśniowe motywy. Analizując wyniki 
ankiety, stwierdzono, że aby zainteresować odbiorców, dzieło literackie lub filmowe powinno mieć 
następujące elementy: 

• fabułę z morałem; 

• elementy fantastyczne; 

• wartką i niebanalną fabułę; 

• wątki humorystyczne; 

• odważne i empatyczne postacie. 
Na podstawie wyników badań własnych autora, serial „Przygody Piotrusia i Wilka” można uznać za atrak-
cyjny dla młodego odbiorcy. Produkcja zawiera wiele cech, które są istotne dla ankietowanych. Posiada 
niezbyt skomplikowaną, lecz ciekawą fabułę. W każdym epizodzie serialu jest przedstawiona historia baśnio-
wej postaci. Akcja filmu jest wartka, dzięki czemu zaciekawi nawet najmłodszego odbiorcę. Informacje 
zebrane podczas badań pokazują również, że motywy baśniowe cieszą się dużą popularnością wśród 
młodzieży. 
Słowa kluczowe: bajka, baśń, młodzież, kinematografia, adaptacja, ekranizacja, serial, ,,Przygody Piotrusia 
i Wilka” 
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