
Baśnie Braci Ponurych 

Cz. II rozważań o baśniach 

Niech pierwszy rzuci kamień ten, kto nie zna ani jednej historii z Baśni Braci 

Grimm. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że ci bracia Ponuracy (bowiem 

nazwisko to, napisane przez jedno „m” to przecież z angielskiego ponury; ba, mało 

tego, Grim Reaper to nie kto inny, jak Ponury Żniwiarz!), autorzy opowiastek dla 

dzieci, przy ich pisaniu mieli tak naprawdę dość krwawe wizje. 

Dorosła symbolika 

Krwawe tylko w znaczeniu konstrukcji fabularnej, bo przecież opowieść 

skierowana do najmłodszych nie może ociekać literalną posoką. Trup jednak 

niekiedy ściele się gęsto, ale poza niektórymi wyjątkami cierpienia dotyka „tych 

złych”. Bettelheim, w swoich rozważaniach na temat wpływie baśni na 

domyślnego, młodego odbiorcę zaznacza, że krzywdy wyrządzone czarnym 

charakterom są ucieleśnieniem i zobrazowaniem sprawiedliwości tudzież 

zadośćuczynienia. Taką też lekcję wyciągać ma nieletni czytelnik, kara spotyka 

słych i jest to coś dobrego. Takie zadanie ukazania kary ma na celu opis 

drastycznego losu sióstr Kopciuszka, którym to gołąbki wydziobały po jednym 

oku. Inny przykład — wilk z Czerwonego Kapturka poddany jest szczególnemu 

przecież okrucieństwu, bowiem Gajowy rozcina jego brzuch, wrzuca do środka 

kamienie, następnie zaszywa, a biedny (choć nie niewinny) wilk pada martwy 

podczas próby ucieczki. Co ciekawe kary nierzadko wyznaczają sobie sami 

antagoniści, jedno dosłownie, drudzy w ramach poetyckiej sprawiedliwości  (jak w 

przypadku wilka, który zjadł babcię, a potem sam został nakarmiony 

kamieniami). Zupełnie jak Dawid w Drugiej Księdze Samuela w Starym 

Testamencie, który ogłosił wszem i wobec, iż: „Człowiek który tego dokonał, jest 

winien śmierci!”, tym, który mu odpowiedział, był Natan, mówiący krótko: „Ty 

jesteś tym człowiekiem”. 

Wracając jednak do kwestii tych wyjątków, a zostając jeszcze przy Czerwonym 

Kapturku, żal nie wspomnieć tego, co wilk robi z babcią. W jednym z pierwszych 

wydań Baśni, Bracia Grimm nie oszczędzili krwawych szczegółów tej zbrodni: 



wilk najpierw zabił babcię, następnie jej krew przelał do butelki, kawałki ciała 

pokroił w plastry i wyłożył na półmisku, a na koniec przebrał się w koszulę nocną 

staruszki i położył do łóżka, czekając. W innych historiach nie silono się z kolei na 

cenzurę seksu. W „Roszpunce” w wersji z roku bodajże 1812 książę, spędziwszy 

dwa dni w łożu z Roszpunką, zostaje ojcem. „Kopciuszek” w jednej ze swoich 

wersji przed długi czas opisywał ojca głównej bohaterki nie jako zmarłego, ale 

kazirodczego maniaka, od którego dziewczyna uciekła. Skoro jest przemoc i jest 

seks, to aż samo nasuwa się pytanie: a gdzie rock n’ roll? 

Komercyjna przemoc 

Cóż, rock n’ rolla może i nie ma, za to w niektórych wydaniach jest jeszcze 

zatrważająca wręcz ilość okrucieństwa wobec zwierząt. W roku 2018 polskie 

wydawnictwo WasPos opublikowało kilka nowych, autorsko przetłumaczonych 

fragmentów, w których nie brakuje opisów zgniatania psich i kocich głów 

imadłem, oraz tego, jak uciekały poranione, a inne dogorywały z „flakami na 

wierzchu w strugach krwi”. Dalej: w pierwotnej wersji „Żabiego Króla”, 

księżniczka, sfrustrowana po próbach przemiany żaby w księcia polegającej na 

pocałunkach… rzuca żabą o ścianę, co ostatecznie dokonuje wspomnianej 

przemiany. Czego by nie mówić, to jednak brutalność i okrucieństwo sprzedawało 

i nadal sprzedaje się dobrze. Wie o tym wspomniane wydawnictwo i wiedzieli o 

tym z całą pewnością Bracia Grimm. 

Jaki więc z tego wszystkiego morał? Ano taki, że od okrucieństwa świata 

ucieczki raczej nie ma, choćby nie wiadomo jak się z tym walczyło. Warto mieć 

jednak świadomość tego okrucieństwa i zła, dzięki temu kontrasty stają się 

wyraźniejsze, a my, odbiorcy baśni, jesteśmy w stanie łatwiej oddzielić ziarno od 

plew. Przytoczone fragmenty są oczywiście ekstremum ekstremów, jednak być 

może właśnie dlatego stanowią silną, brutalną lekcję brudnej rzeczywistości. By 

jednak nie zostawiać czytelników z tak skrzywionym pojmowaniem baśni, już 

niedługo ukaże się miła niespodzianka. Tymczasem nie pozostaje mi nic innego, 

jak życzyć spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Oby były 

przeciwieństwem podanych wyżej przykładów. 



— Michał Figoń 


