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Bývaly prý v Èechách nìkdy èasy…

Literatura dla dzieci i m³odzie¿y stanowi dziedzinê twórczoœci li-
terackiej, której w³aœciwoœci i cele szczególnie silnie wyznaczane s¹
przez zakres wiedzy ¿yciowej i literackiej jej adresatów, przez stopieñ
ich rozwoju umys³owego oraz potrzeby psychiczne (por. S³ownik ter-

minów literackich 2002, s. 283). Na gruncie czeskim termin ten roz-
win¹³ siê w zwi¹zku z ukonstytuowaniem siê literatury dla dzieci
i m³odzie¿y. Pocz¹tkowo u¿ywano terminu dìtská èetba – adekwatne-
go do problematyki badania dzieciêcego czytelnictwa. Wspó³czeœnie
pojêcie to uleg³o rozszerzeniu do terminu dìtská literatura (Mocná,
Peterka 2004, s. 360–361; Chaloupka 1989, s. 60–63).

We wstêpie zaznaczyæ nale¿y, i¿ celem tego artyku³u nie jest
przedstawienie dok³adnego obrazu literatury dzieciêcej na przestrzeni
wieków, lecz jedynie przytoczenie pojedynczych faktów, które zna-
cz¹co wp³ynê³y na rozwój pisarstwa dla dzieci i m³odzie¿y na zie-
miach czeskich. Ponadto w naszym artykule zamierzamy skupiæ siê
jedynie na czeskiej bajce magicznej (znanej jako pohádka), jej wyzna-
cznikach i bohaterach, pomijaj¹c ogólne klasyfikacje LPDM. Jednak
aby obraz bajki magicznej by³ wiarygodny, nale¿y dokonaæ typizacji
bohaterów pojawiaj¹cych siê w literaturze dzieciêcej w ogóle. To za-
mierzamy przeprowadziæ.

W literaturze czeskiej pierwszym dzie³em przynale¿nym do litera-
tury dla dzieci i m³odzie¿y jest ilustrowana encyklopedia Orbis sensu-

alium pictus J. A. Komeñskiego1, która wed³ug tekstów biblijnych

by³a najobszerniejsz¹ ksi¹¿k¹ dla dzieci koñca XVII i pocz¹tku XVIII
stulecia. Wczeœniej literatura dzieciêca w³aœciwie nie istnia³a, a dzie-
cko by³o skazane jedynie na drobne utwory wywodz¹ce siê z folkloru
(bajki Ezopa, powiedzenia, przys³owia, ko³ysanki, mity, klechdy) i re-
ligii (kazania, historie biblijne, exempla, modlitwy). PóŸniej zbiór po-
szerzy³ siê o utwory opowiadaj¹ce przygody rycerskie i historie ro-
mantyczno-fantastyczne (Mocná, Peterka 2004, s. 362). Na porz¹dku
dziennym traktuje siê sk³onnoœæ otwierania rozdzia³ów literatury
dzieciêcej utworami takimi jak Robinson Crusoe D. Defoe, Don Ki-

chot Cervantesa, czy Babièka B. Nìmcovej. Ale wymienieni autorzy
nie pisali swoich utworów dla dzieci. Dzieci je tylko przejê³y do swo-
jej biblioteki za poœrednictwem doros³ych. Utwory pisane z myœl¹
o dziecku i dla dziecka zaczê³y powstawaæ znacznie póŸniej.

Na czeskim gruncie od po³owy XIX wieku literatur¹ ludow¹ za-
czêli interesowaæ siê folkloryœci i zbieracze, dziêki którym to w³aœnie
literatura ludowa sta³a siê ostatecznie oparciem dla póŸniejszych ba-
daczy, a tak¿e ratunkiem dla dzieciêcego czytelnictwa. Z najs³ynniej-
szych zbieraczy literatury ludowej (w tym dzieciêcej) wymieniæ nale-
¿y Boûenê Nìmcov¹ i Karla Jaromira Erbena, którzy, mimo i¿ nie tra-
ktowali swych bajek „intencjonalnie”2, zape³niali puste miejsce w li-
teraturze przeznaczone dla m³odego, nieukszta³towanego w pe³ni od-
biorcy.

W spo³ecznym sensie dzieciêca literatura intencjonalna zaczyna³a
jako literatura dla ludzi biednych, a uwagi o niej, o ile w ogóle takie
by³y, porusza³y siê w wymiarze ówczesnego rozumienia pojêæ moral-

nie wychowawcza (mravnì výchovná) i ludowa (lidová). Takie rozu-
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Z. Kovalèík, S. Urbanová (1996, s. 6) Jan Ámos Komenský miêdzy rokiem 1654
i 1658 wyda³ Svìt v obrazech (Orbis pictus) i �kola na jevi�ti (Schola ludus), w któ-
rych �poprvé propojil výukový a výchovný program s dìtskou hrou�.

2 �V souvislosti s LPDM lze rozli�it dva druhy literárních textù na základì jejich
zámy�leného pøíjemce: Intencionální díla LPDM jsou dìtem a mláde�i zámìrnì
adresovaná tvùrcem a zpravidla urèovaná i vnìj�ími atributy. Neintencionální díla
(texty) jsou urèena pùvodnì dospìlým, druhotnì se v�ak stala víceménì trvalou
souèástí dìtské èetby a vzdìlanosti� (Mocná, Peterka 2004, s. 360�361).

1 Za Mocná, Peterka 2004, s. 362. Orbis sensualium pictus J. A. Komeñskiego
zosta³a wydana w 1658 r. w Norymberdze, a w 1685 r. w Lewoczy wy³¹czono
z niej ³aciñskie, niemieckie, wêgierskie i czeskie zmiany. Natomiast wed³ug
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mienie przyjmowa³o za pewnik, ¿e literatura ta jest mniej wa¿na ni¿
tak zwana prawdziwa literatura. Charakteryzowano j¹ jako utylitarn¹
literaturê dla ludzi biednych, a poniewa¿ sama tak¿e by³a uboga w tre-
œci, dzieci rzadko j¹ czyta³y. Niemniej jednak ta w³aœnie literatura da³a
pocz¹tek nowej, wspó³czesnej literaturze.

W wieku XIX ukonstytuowa³y siê fundamentalne gatunki LPDM,
nas jednak interesuje tylko jeden z nich, a mianowicie pohádka, czyli
bajka b¹dŸ baœñ literacka

3, która wed³ug S³ownika terminów literac-

kich jest jednym z podstawowych gatunków literatury dydaktycznej,
a jej zasadniczym celem jest pouczaæ oraz przekazywaæ wskazówki
etyczne i zasady moralne (S³ownik terminów literackich 2002, s. 55).

�róde³ materii bajkowej w œwiecie nale¿y szukaæ ju¿ w staro¿yt-
nym Egipcie, gdzie w XIII wieku p.n.e. powsta³a bajka O dwóch bra-

ciach (O dvou bratøích; za: Urbanová 2004, s. 43). W czeskiej tradycji
literackiej termin pohádka pojawi³ siê stosunkowo niedawno. Jeszcze
Bo¿ena Nìmcová nazywa swoje utwory báchorkami i povìstmi (Ur-
banová 2004, s. 43). W procesie kszta³towania siê czeskiej literatury
dzieciêcej i odpowiedniej terminologii ogromny wp³yw mieli dzia³a-
cze odrodzeniowi inspirowani herderowskim kultem folkloru jako
Ÿród³a œwiadomoœci narodowej, a autorem pierwszego zbioru jest
J. Malý (Národní èeské pohádky a povìsti, 1838)4. Podstawow¹ war-
toœæ przedstawiaj¹ jednak bajki zebrane i wydane przez Boûenê Nìm-

cov¹ i Karla Jaromira Erbena. Nie s¹ to ich w³asne utwory, lecz klasy-
czne adaptacje autentycznych ludowych bajek zebranych wœród cze-
skiego ludu wzorowane na podobnych utworach europejskich twór-
ców (np. K.J. Erben pracowa³ pod wp³ywem braci Grimm).

Na przestrzeni lat ukszta³towa³a siê forma bajki jako gatunku lite-
rackiego, wyodrêbni³y siê jej ramy, uformowa³y cechy, z których naj-
istotniejsz¹ jest prawo uproszczonego istnienia. Zdaniem Trzynadlo-
wskiego bajkê charakteryzuje daleko posuniêta selekcja: uwzglêdnia-
nie jedynie elementów pierwszoplanowych przy pominiêciu tego, co
nie jest bezwzglêdnie potrzebne do przeprowadzenia zasadniczej kon-
cepcji tematu (£ugowska 1981, s. 17). Kolejnym wa¿nym sk³adni-
kiem decyduj¹cym o tym, ¿e dany utwór literacki mo¿emy nazywaæ
bajk¹, jest jej pozaczasowoœæ5, w parze z któr¹ idzie nieokreœlone mie-
jsce akcji, dziêki czemu historia przedstawiona w bajce dzieje siê
wszêdzie i nigdzie, a przede wszystkim – zawsze6.

Niezbêdnym elementem konstrukcyjnym bajki s¹ formu³y magi-
czne otwieraj¹ce i zamykaj¹ce bajkê. Pozwalaj¹ one mniemaæ, ¿e
opowiedziana historia wydarzy³a siê naprawdê, co wiêcej – œwiadcz¹
o obecnoœci narratora w wydarzeniach przez niego relacjonowanych.
Na pocz¹tku zazwyczaj s¹ to proste formu³y egzystencjalne wprowa-
dzaj¹ce s³uchacza b¹dŸ czytelnika in medias res, prezentuj¹c bohate-
rów: „By³ jeden król”, „By³ ch³op i mia³ trzy córki”, „By³ raz pewien

127 128

3 Nadmieniæ nale¿y, ¿e choæ czeska pohádka odnosi siê do polskiej bajki
i t³umaczenie jest jak najbardziej poprawne, semantyka wskazuje na inne rozumie-
nie tych dwu terminów. W zwi¹zku z tym dok³adniejsze by³oby t³umaczenie s³owa
pohádka jako ba�ñ. Termin literární pohádka natomiast w dos³ownym t³umaczeniu
oznacza bajkê literack¹, lecz B. Bettelheim nazywa j¹ ba�ni¹ (w³a�ciw¹ b¹d�
literack¹), a w za³o¿eniach utwór ten odpowiada bajce magicznej (kouzelná
pohádka). W zwi¹zku z tym w naszej pracy terminy bajka i ba�ñ u¿ywane bêd¹
wymiennie.

4 �Franti�ek Barto� (1837�1906) jako pierwszy wyda³ w³asne opracowanie bajek
B. Nìmcovej pt.: Pohádky Boûeny Nìmcové (1893). Z kolei w roku 1912 wysz³a
klasyczna ju¿ dzi� ksi¹¿ka Barto�a pt.: Kytice z lidového básnictví. Jest to zbiór
ludowych bajek, pie�ni, porzekade³ i rymowanek, który tworzy jedn¹ z najpiêkniej-
szych ksi¹¿ek dla dzieci w okresie przedwojennym� (Stejskal 1962, s. 46�47).

5 Jest to przekonanie, które utrwali³o siê w teorii literatury, ale precyzyjniejsza
wydaje siê, przynajmniej w odniesieniu do folkloru, konkluzja Lichaczowa, który
mówi o zamkniêtym czasie dzie³ folkloru. Badanie tego czasu doprowadzi³o go do
stwierdzenia istotnego podobieñstwa miêdzy czasem mitycznym a czasem fabular-
nym bajki. Podstawowymi wyznacznikami mitycznego czasu bajki s¹: konwencjo-
nalno�æ (niezale¿no�æ od fizykalnych, realistycznych miar czasu), podporz¹dko-
wanie naczelnym regu³om poetyki bajki (g³ównie prawu fantastyki) oraz powtarzal-
no�æ bêd¹ca zaprzeczeniem racjonalistycznego prawa nieodwracalno�ci. Zob.
Lichaèov 1975.

6Wed³ug J. £ugowskiej do podstawowych wyznacznikówmitycznego czasu bajki
nale¿¹: konwencjonalno�æ (niezale¿no�æ od fizykalnych, realistycznych miar czasu),
podporz¹dkowanie naczelnym regu³om poetyki bajki (g³ównie praw fantastyki) oraz
powtarzalno�æ bêd¹ca zaprzeczeniem racjonalistycznego prawa nieodwracalno�ci.



ojciec”. Przeciwieñstwem do prostych i nieskomplikowanych formu³
inicjalnych s¹ bardziej z³o¿one formu³y finalne („¿yli szczêœliwie i je-
œli nie umarli ¿yj¹ do dziœ”, „i tam wesele sprawili, i mnie zaprosi-
li…”, „i ja tam by³em…”). Formu³y otwieraj¹ce bajkê s¹ formu³ami
uniwersalnymi, natomiast formu³y finalne w wiêkszoœci odnosz¹ siê
do bajek magicznych (£ugowska 1981, s. 82–87).

Obok formu³ inicjalnych i finalnych wystêpuje jeszcze jeden ro-
dzaj formu³, a mianowicie formu³y-zaklêcia (które funkcjonuj¹ rów-
nie¿ jako dekoracja), przypominaj¹ce o najwa¿niejszych decyzjach
bohatera i powracaj¹ce jako sta³y zaœpiew w ró¿nych momentach
akcji. Nie s¹ one uwarunkowane potrzebami natury praktycznej, lecz
zdaj¹ siê pe³niæ funkcjê czysto artystyczn¹. £¹cz¹ siê one œciœle z sym-
bolik¹ liczb najczêœciej w bajce wystêpuj¹cych, które w kodzie gatun-
ku s¹ liczbami magicznymi a tak¿e odgrywaj¹ rolê tzw. funkcji, czyli
sta³ych, powtarzalnych elementów, które wp³ywaj¹ na niezwyk³¹ dy-
namicznoœæ akcji. Bajki lubuj¹ siê w cyfrze trzy i w jej wielokrotno-
œciach (szeœæ, osiemnaœcie), pojawia siê tak¿e liczba siedem i inne li-
czby formu³otwórcze, jak choæby sto i jeden (król mia³ trzech synów,
smok mia³ dziewiêæ g³ów, dziewczyna szuka siedmiu braci, itd.;
£ugowska 1981, s. 82–87). Zasada rytmicznego powtarzania elemen-
tów sk³adowych (trójkowy udzia³ dzia³añ i postaci) posiada szcze-
góln¹ mo¿liwoœæ przekszta³cania siê w konkretnych aktach wykona-
nia w swego rodzaju wzór intencjonalnych sytuacji ludzkich.

Jak zosta³o ju¿ wy¿ej wspomniane, nadrzêdn¹ zasad¹ dominuj¹c¹
w bajce jest zasada uproszczonego istnienia i przedstawienia stereo-
typowego modelu œwiata, gdzie postawy bohaterów s¹ jednoznaczne,
a tryumfuj¹ zawsze postaci pozytywne, co wskazuje na wyraŸn¹ pola-
ryzacjê dobra i z³a. Ogromn¹ rolê odgrywaj¹ tu magiczni pomocnicy,
którymi zazwyczaj s¹ zwierzêta, ale tak¿e si³y przyrody (wiatr czy
deszcz), którym przypisuje siê uczucia i umiejêtnoœci w³aœciwe lu-
dziom (£ugowska 1981, s. 10–14, 18–119). Najwa¿niejsz¹ natomiast
osobliwoœæ œwiata bajki stanowi mo¿liwoœæ bezkolizyjnego porozu-
miewania siê ludzi, zwierz¹t i roœlin, a nawet przedmiotów martwych.
Warunkiem takiego kontaktu jest nadanie cech przynale¿nych istotom

¿yj¹cym i myœl¹cym rzeczom i obiektom przyrodniczym. St¹d dwa
konstytutywne dla bajki chwyty konstrukcyjne, a mianowicie animi-
zacja i personifikacja (£ugowska 1981, s. 15–22).

Niezbêdnym elementem ka¿dej narracji jest postaæ g³ównego bo-
hatera, który musi w jakimœ stopniu oddzia³ywaæ na czytelnika. Im
m³odszy czytelnik, tym wp³yw na niego wywarty jest wiêkszy. Boha-
terami utworów dla dzieci w pierwszym rzêdzie s¹ zwierzêta – to
o nich najpierw s³ucha dziecko, z nimi spotyka siê w pierwszej samo-
dzielnej lekturze i dlatego te¿ zwierzêta s¹ bohaterami niemal absolut-
nymi. W bajce zwierzêcej uwaga pada nie tylko na bohatera, ale prze-
de wszystkim na to, co on czyni. W ka¿dym przypadku konstruowanie
bajki rozpoczyna siê od powo³ania bohatera (najczêœciej zwierzêcia),
który jest „z bajki”. Dzieje siê tak, poniewa¿ zwierzêta zawsze pe³ni³y
wa¿n¹ rolê w ludzkiej kulturze, wykazywa³y predyspozycje do meta-
morfozy, do wspó³istnienia fizycznego i psychicznego z cz³owiekiem,
o czym mówi¹ wszystkie mity (Cieœlikowski 1974, s. 271–274).

Jak ju¿ zosta³o wy¿ej wspomniane, najwczeœniej w doœwiadczeniu
literackim dziecka pojawiaj¹ siê bohaterowie zwierzêta. W pierwszej
fazie kontaktu z lektur¹ s¹ to zwierzêta z ksi¹¿eczek obrazkowych,
w których pokazany jest tylko ich wygl¹d i podstawowe funkcje ¿y-
ciowe. Do tej grupy utworów nale¿¹ miêdzy innymi ksi¹¿eczki ilu-
strowane E. Petiški i Z. Milera (np. Petiška, Miler 2003). Poœród
zwierz¹t wystêpuj¹cych jako postaci literackie bardzo wczeœnie uka-
zuj¹ siê ludzie, „mali i duzi, których zabawne przygody i komiczne
cechy charakteru budz¹ zaciekawienie, a czasem œmiech dzieci” (za:
Baluch 1987, s. 63–64). S¹ to bohaterowie typowi dla dzieciêcych ba-
jeczek, ale obecni s¹ równie¿ u wspominanego ju¿ E. Petiški a tak¿e
u F. Nepila (Polní ûínka Evelínka) i innych.

W literaturze dzieciêcej rolê bohatera poza zwierzêtami pe³ni¹ tak-
¿e dzieci i doroœli, roœliny oraz postacie fantastyczne, a czasem nawet
przedmioty wytr¹cone z prawdziwej rzeczywistoœci przez dopisane
im wartoœci wtórne. Dlatego te¿ bohaterem mo¿e byæ zabawka, czyli
najbli¿szy dziecku przedmiot martwy, o¿ywiony za poœrednictwem
bogatej dzieciêcej fantazji (np. „¿yj¹cy” samochodzik-zabawka). Mo-
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¿e to byæ równie¿ coœ, co na pozór wydaje siê nieodpowiednie do roli
bohatera literackiego, jak choæby pojedyncze ziarenko, które zasadziæ
postanawiaj¹ ¯wirek i Muchomorek, mówi¹ce kamienie czy zwierzê-
ta, które w koñcu okazuj¹ siê zaklêtymi ludŸmi (Cieœlikowski 1974,
s. 62).

Do osobnej grupy bohaterów literackich nale¿¹ fantastyczne po-
stacie maleñkich ludzików takich, jak krasnoludki, skrzaty, duszki,
wodnicy i nimfy wodne, które nale¿¹ do tworów fantastycznych ist-
niej¹cych w dzieciêcej wyobraŸni. Poprzez ten fakt przestrzennie sy-
tuuj¹ siê bli¿ej dziecka: w szparce pod³ogi, pod poduszk¹, w ciemnym
k¹ciku, w ich w³asnym, dziecku tylko znanym królestwie. Bohatero-
wie ci mog¹ byæ zminiaturyzowanymi ludŸmi, ale mog¹ te¿ przybie-
raæ postacie zwierzêce, cz³ekokszta³tne, lub byæ upersonifikowanymi
stworkami. Bez wzglêdu na kszta³t i wygl¹d, postaci te ³¹czy jedna ce-
cha – ma³oœæ. Wszystkie s¹ du¿o mniejsze od dziecka, dlatego te¿
dziecko czuje nad nimi pe³n¹ w³adzê (Cieœlikowski 1974, s. 64–65).

Postaci bajkowe z bajek magicznych z kolei oddalaj¹ siê w swoim
fantastycznym bycie od dziecka, poniewa¿ ¿yj¹ one gdzieœ daleko na
szklanej górze, tajemniczej wyspie, za siedmioma górami, albo zwy-
czajnie na koñcu œwiata. Nie maj¹ nic wspólnego z bliskim dziecku
„tutaj”, ale odnosz¹ siê do dalekiego „tam”, o którym dziecko z regu³y
nic nie wie. St¹d ich losy nie przystaj¹ do dzieciêcego doœwiadczenia,
a oni sami wydaj¹ siê nieosi¹galni, choæ fascynuj¹cy. Postaciami tymi
s¹ dziewczynki-królewny, kopciuszki i sierotki, jak równie¿ ch³op-
cy-rycerze, podró¿nicy, królewicze. Do tej grupy nale¿¹ te¿ bohatero-
wie tacy, jak pastuszkowie, giermkowie, pos³añcy, gospodarscy po-
mocnicy. Bynajmniej nie s¹ to postacie fantastyczne, ale dla wspó³-
czesnych dzieci nie s¹ one równie¿ realistyczne. Bohaterowie bajek
magicznych to czêsto osoby, na które ktoœ w przesz³oœci rzuci³ z³y
czar, przez co s¹ postaciami tragicznymi, poszukuj¹cymi szczêœcia.
Takie postacie musz¹ nieustannie walczyæ ze œwiatem, z przeciwno-
œciami losu, ze z³ymi si³ami i tajemniczymi mocami, a tak¿e (o czym
nie mówi siê w bajce wprost) z w³asnymi s³aboœciami i wadami. A po-
niewa¿ dziœ nie ma ju¿ królewiczów w lœni¹cych zbrojach zdoby-

waj¹cych serca ksiê¿niczek i córek królewskich zamkniêtych w za-
mkowych wie¿ach, te odleg³e dziecku postacie tak bardzo zachwycaj¹
(Cieœlikowski 1974, s. 64–65).

Kolejn¹ i ostatni¹ ju¿ grupê bohaterów dzieciêcych stanowi¹ za-
bawki: lalki, misie, pi³ki, samochodziki, klocki, czyli te wszystkie
przedmioty, które s¹ w³asnoœci¹ dziecka. Ostatni zbiór dzieciêcych
bohaterów literackich stanowi¹ „ludzie – dziewczynki, ch³opcy i do-
roœli – którzy s¹ mimetycznym obrazem postaci realnych albo poja-
wiaj¹ siê w uproszczeniu czy deformacji w charakterze kukie³ek lub
lalek” (Cieœlikowski 1974, s. 70), zdystansowanych do dziecka-czy-
telnika. Inny jeszcze zbiór postaci literackich ³atwo rozpoznawalnych
przez dziecko na ilustracjach, stanowi¹ te, których znakiem rozpozna-
wczym jest przypisany im atrybut lub wyrazisty rekwizyt, jak np. Pi-
nokio – drewniany ch³opiec z d³ugim nosem.

Nadmieniæ nale¿y, i¿ jest to ogólna charakterystyka bohaterów po-
jawiaj¹cych siê w literaturze dzieciêcej, niemniej jednak ka¿dy z tych
bohaterów mo¿e pojawiæ siê w bajce magicznej i czêsto tak w³aœnie
siê dzieje. Nawet jeœli jakiœ przedmiot b¹dŸ osoba wymieniona w kla-
syfikacji nie jest g³ównym bohaterem pohádki, pojawia siê on w bajce
i pe³ni w jej fabule okreœlon¹ rolê.

Bez wzglêdu na typ bohatera7 i rodzaj bajki, g³ówny bohater jest
zawsze dla dziecka postaci¹ du¿o bardziej poci¹gaj¹c¹ ni¿ inne osoby
wystêpuj¹ce w utworze. To z nim czytelnik siê identyfikuje, a najbar-
dziej atrakcyjny jest ten bohater, który musi przebyæ d³ug¹ drogê, po-
konaæ wiele niebezpieczeñstw, wykazaæ siê sprytem i m¹droœci¹, aby
ostatecznie udowodniæ, ¿e zas³uguje na rêkê królewny, w³adzê i boga-
ctwo (jest to fabu³a typowa dla bajki magicznej w³aœnie). W procesie
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7 Zgodnie z teori¹ Bettelheima, po�ród wszystkich bohaterów literatury dzieciê-
cej najwa¿niejsze s¹ sylwetki archetypowe, do których nale¿¹ postaci stanowi¹ce
okre�lony typ, np. wieczny wêdrowiec-samotnik uosabiaj¹cy pierwotn¹ ludzk¹
têsknotê za przygod¹. Poza podstawowymi archetypami istnieje tak¿e wiele innych
popularnych typów postaci bohatera, m.in. typ g³uptaska, który w bajkach najczê-
�ciej ujawnia siê w postaci najm³odszego, zazwyczaj trzeciego syna b¹d� brata, typ
oszusta, piêknego m³odzieñca, czarodzieja i wiele innych.



identyfikacji dziecko wyobra¿a sobie, ¿e przechodzi wszystkie próby
i cierpienia wraz z postaci¹ literack¹, i ¿e tryumfuje wraz z ni¹ w mo-
mencie, gdy cnota odnosi zwyciêstwo. Dziecko identyfikacji tej doko-
nuje ca³kowicie samodzielnie, a uto¿samiaj¹c siê z bohaterem w jego
wewnêtrznych i zewnêtrznych zmaganiach, przejmuje tym samym
sens moralny utworu (Bettelheim 1985, s. 48).

Warto zaznaczyæ, i¿ bohater bajkowy nie ma z³o¿onej psychiki, je-
go postêpowanie mo¿na za ka¿dym razem umotywowaæ w prosty spo-
sób. Jeœli postaæ jest dobra, nie mo¿e post¹piæ Ÿle, i odwrotnie – boha-
ter z gruntu z³y nie mo¿e dokonaæ niczego dobrego. W umyœle dziecka
panuje œcis³a polaryzacja dobra i z³a, zgodnie z któr¹ bohater jest albo
dobry albo z³y; sytuacja poœrednia nie istnieje.

Do prawid³owego przeprowadzenia fabu³y niezbêdni s¹ równie¿
tajemniczy pomocnicy, czyli zaklêci bohaterowie (ludzie, zwierzêta,
przedmioty) skazani na taki w³aœnie los. Na szczêœcie ka¿dy spotyka
swojego wybawiciela i dziêki niemu powraca do pierwotnej, ludzkiej
postaci. Bohater-wybawiciel nie jest zwyk³ym, przypadkowym cz³o-
wiekiem, ale wybrañcem, który czêsto posiada jak¹œ „wiedzê ta-
jemn¹” pozwalaj¹c¹ mu na dokonywanie rzeczy niezwyk³ych, jak
choæby podró¿ na koniu, który mówi, czy odczarowanie ksiê¿niczki.
Takim wybrañcem zostaje zawsze najlepszy, najwra¿liwszy i najsil-
niejszy mê¿czyzna, choæ nie zawsze jest on postrzegany w tych kate-
goriach przez otoczenie.

Bohaterowie bajek, dziêki pomocnikom i wiedzy nadprzyrodzo-
nej, doœwiadczaj¹ ró¿nych przygód po to, by przejœæ na inny poziom
rozwoju, przemieniæ siê i uzyskaæ pe³niê cz³owieczeñstwa. Z bajek
bowiem wyraŸnie wynika (i takie te¿ jest ich za³o¿enie), ¿e bohater,
aby zwyciê¿yæ z³o, musi siê jakoœ przemieniæ. Nie jest to przemiana
drastyczna, ale wyraŸna. I tak na przyk³ad g³upi Honza wyrusza
w œwiat, aby nauczyæ siê pracy. Spotyka jednak oszusta, który wma-
wia mu, ¿e nauczy go tajnego jêzyka. Honza wraca do domu z przeko-
naniem, ¿e wiele siê nauczy³, jednak dopiero po porz¹dnym laniu od
ojca zapomnia³ o g³upotach, zacz¹³ pracowaæ i nigdy ju¿ nie wspomi-

na³ o dziwnym nieistniej¹cym jêzyku (szerszej viz: Urbanová 2004,
s. 72–73).

Wart zauwa¿enia jest fakt, i¿ postacie wystêpuj¹ce w bajkach nie
s¹ dok³adnie okreœlone, dziecko tak naprawdê nie wiele o nich wie.
O ile jeszcze g³ówna postaæ zostaje powierzchownie scharakteryzo-
wana (m³ody, piêkny i niezmiernie dobry ksi¹¿ê; dumna i pyszna, ale
przepiêkna królewna), o tyle postacie drugoplanowe s¹ bardzo s³abo
zarysowane (król ma trzech synów; wdowiec ma jedno dziecko; ch³op
ma syna i córkê; kupiec by³ bardzo bogaty; biedny rybak mieszka³ na
brzegu rzeki). Ca³a charakterystyka króla na przyk³ad koñczy siê na
informacji dotycz¹cej jego wieku (równie¿ niedok³adnie podanej –
wiemy bowiem tylko, ¿e król jest stary i ma oko³o szeœædziesiêciu lat,
a jego córka – jeœli tak¹ posiada – ma nie wiêcej ni¿ szesnaœcie lat)
i iloœci posiadanych dzieci. Czasem s³uchacz jest informowany o wie-
lkoœci królestwa, którym ów król rz¹dzi, ale nie ma nawet wzmianki
o tym, czym on siê zajmuje. Czêsto bohaterowie drugoplanowi pozo-
staj¹ bezimienni i mówi siê o nich: matka, ojciec, macocha, król, kró-

lowa, biedny rybak, ubogi drwal. Postacie wywodz¹ce siê ze œwiata
fantastycznego, takie jak wró¿ki, czarownice, olbrzymy i matki chrze-
stne, pozostaj¹ tak¿e bez imienia, co stanowi celowy zabieg autora
u³atwiaj¹cy dziecku dokonywanie projekcji i identyfikacji. Dziecku
bardziej szczegó³owe informacje nie s¹ potrzebne, a ta „uniwersalna
anonimowoœæ” – jak j¹ nazywa M. Èernoušek – pozwala na interpre-
towanie tej samej bajki w ró¿ny sposób, w zale¿noœci od fazy rozwo-
jowej, w której siê znajduje. Ta zamierzona anonimowoœæ ma jeszcze
jeden cel: pozwala czytelnikowi zrozumieæ, ¿e opowiada o ka¿dym,
o zwyk³ych ludziach, takich, jakich spotyka siê na co dzieñ (Bettel-
heim 1985, s. 94–95).

„Poznaj¹c losy bohaterów literatury dzieciêcej – zaznacza A. Ba-
luch (1987, s. 67) – dziecko poszerza œwiadomoœæ odczuwania siebie
i œwiata, zaspokaja w ten sposób niejasne jeszcze potrzeby psychiczne
zwi¹zane z w³asn¹, niedoros³¹, ale jak¿e bardzo ludzk¹ egzystencj¹”.
Z kolei czeski badacz literatury, O. Chaloupka (1971, s. 14–15), twier-
dzi, i¿ ma³e dziecko przystêpuje do lektury jako do zamkniêtego œwia-
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ta, w którym wszystko jest jednoznaczne. Jeœli zwierzêta mówi¹, s³oñ-
ce ma kszta³t ludzkiej twarzy, gwiazdy wygl¹daj¹ jak panienki, a ba-
bunie mog¹ dzia³aæ cuda, dziecko z ³atwoœci¹ wychwytuje istnienie
tego innego, osobliwego œwiata, w którym obowi¹zuj¹ oryginalne
i nieprzenoœne prawa. Takie spojrzenie dziecka na literaturê i œwiat
nazywane jest „naiwnym realizmem” wczesnego dzieciñstwa, a cha-
rakteryzuje siê niezdolnoœci¹ do rozró¿niania fikcji od rzeczywistoœci
i przyczynowoœci zdarzeñ. Istota niedoros³a, bardzo szeroko pojmuje
otaczaj¹c¹ j¹ rzeczywistoœæ i, w zwi¹zku z tym, nie wyró¿nia momen-
tu, w którym koñczy siê rzeczywistoœæ jako taka, a zaczyna fikcja. Ta-
ki stan rzeczy powoduje, ¿e w umyœle dziecka fikcja mo¿e przenikaæ
siê z realnoœci¹ i na odwrót.

Ka¿de dziecko, w takiej samej mierze jak doros³y, musi kierowaæ
siê pewnymi zasadami moralnymi i ¿yæ wed³ug okreœlonych prawi-
de³, dlatego J. £ugowska mówi o potrzebie posiadania specyficznego
„kodeksu moralnego”, zawieraj¹cego niepisane prawa i obowi¹zki re-
guluj¹ce poczynania wszystkich cz³onków spo³ecznoœci. Dziecko,
które dopiero wstêpuje w œwiat, poznaje regu³y i prawa nim rz¹dz¹ce,
musi tak¿e nauczyæ siê wspó³¿yæ z innymi cz³onkami tej samej spo-
³ecznoœci, któr¹ na pierwszym etapie stanowi rodzina, póŸniej dopiero
szko³a, znajomi, a jeszcze póŸniej praca zawodowa (£ugowska 1993,
s. 104). Wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ tu bajki w³aœnie, bowiem one lepiej ni¿
inne gatunki literackie przekazuj¹ normy, zasady i prawa, zgodnie
z którymi nale¿y ¿yæ. Szczególnie ciekaw¹ grupê przekazów maj¹-
cych na celu „pouczenie i moralne zbudowanie s³uchacza” stanowi¹
bajki magiczne, czyli te, w których obecne s¹ elementy czarodziejskie
(£ugowska 1993, s. 106).

Istotne jest, ¿e naiwna moralnoœæ bajek realizuje siê w sferze „czy-
stej” zdarzeniowoœci, bez udzia³u przemyœlanych decyzji i ocen mora-
lnych bohaterów (£ugowska 1993, s. 107). Jest to typowo ludowa mo-
ralnoœæ, w której ka¿dy z³y uczynek musi zostaæ ukarany, a kary s¹
bardzo surowe, lecz tylko poprzez konstrukcjê œwiata, w którym od-
powiada siê za wszelkie przewinienia i nie ma ucieczki przed kar¹,
mo¿na przestrzec czytelnika i napomnieæ go przed z³ym postêpowa-

niem. Narracja wiêc musi byæ poprowadzona w taki sposób, aby dzie-
cko przyjê³o z satysfakcj¹ korzystne dla postaci literackiej rozwi¹za-
nie, ale jednoczeœnie potêpi³o okrucieñstwo i mœciwoœæ bohatera ne-
gatywnego, a tak¿e zosta³o moralnie zbudowane wzorem do naœlado-
wania.

Pamiêtaæ nale¿y, i¿ jedn¹ z podstawowych cech bajki jest jej dyda-
ktyzm, który w bajce musi byæ odpowiednio zaakcentowany, ale w ta-
ki sposób, aby dziecko nie odczu³o przymusu nauki moralnej p³yn¹cej
z utworu. M³ody czytelnik ma uczyæ siê podœwiadomie i samoczyn-
nie, nie zdaj¹c sobie z tego sprawy i ci¹gle odczuwaj¹c przyjemnoœæ
z czytania. W procesie tym doskonale pomaga polaryzacja i wyraŸne
oddzielenie postaci dobrych od z³ych. Powodzenie i ¿yciowy sukces
bohatera pozytywnego przeciwstawione zostaj¹ klêsce bohatera nega-
tywnego. Postacie w ten sposób oddalaj¹ siê znacznie od rzeczywis-
tych ludzi – s¹ albo skrajnie dobre, albo skrajnie z³e – ale jednoczeœnie
formuj¹ siê na dwóch biegunach, dziêki czemu dziecko nie ma w¹tpli-
woœci, jak danego bohatera oceniæ8.

Bajka, a wraz z ni¹ losy bohatera, daj¹ dziecku poczucie pewnoœci
i bezpieczeñstwa w czasie podró¿y w œwiat fantazji. Zgodnie z opini¹
B. Bettelheima w bajce po prostym, naturalnym i typowo ziemskim
pocz¹tku nastêpuj¹ wydarzenia fantastyczne. Jednak¿e mimo najbar-
dziej niezwyk³ych zwrotów fabu³y w¹tek opowieœci nigdy nie ulega
zatraceniu, a bajka, zabieraj¹c dziecko na wyprawê w cudowny œwiat,
przy koñcu zwraca je œwiatu realnemu, co czyni w sposób niezwykle
bezpieczny. Dziecko uczy siê wiêc, ¿e mo¿na bez szkody oddawaæ siê
fantazjowaniu, pod warunkiem, ¿e nie pozostaje siê we w³adzy fanta-
zjuj¹cej wyobraŸni na zawsze, ale wraca siê do œwiata realnego. Przy
koñcu opowieœci, po dokonaniu wszystkich czarodziejskich i fanta-
stycznych czynów, bohater wraca do œwiata rzeczywistego, który jest
œwiatem szczêœliwym, ale ju¿ nie czarodziejskim (Bettelheilm 1985,
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8 O. Chaloupka dowodzi, ¿e popularno�ci¹ w�ród dzieci cieszy siê taka literatu-
ra, która stawia przed nimi bohatera odnosz¹cego sukcesy, bo tylko taki bohater
mo¿e staæ siê wzorem dla m³odych czytelników (Chaloupka 1971, s. 33).



s. 132). Tak samo postêpuje dziecko – powraca ono ze œwiata fantazji
do realnego œwiata, w którym przed wszelkimi „z³ymi mocami” chro-
ni¹ go rodzice i opiekunowie. Nauka ta jest bardzo potrzebna we
wczesnej fazie rozwoju dziecka, bowiem dziêki podró¿om w œwiat
fantazji taka ma³a istota potrafi lepiej stawiæ czo³a zadaniom, które
niesie ¿ycie. Podobnie, gdy koñczy siê opowieœæ, bohater wraca do
œwiata realnego, umiej¹c ju¿ lepiej podo³aæ ¿yciu.

W tym miejscu nasuwa siê kwestia funkcji kompensacyjnej, która
jest chyba najistotniejsz¹ funkcj¹ bajki, ale zanim do niej przejdziemy,
nale¿y przybli¿yæ dwie, mocno ze sob¹ zwi¹zane funkcje, czyli dyda-
ktyczn¹ i egzystencjaln¹. Dydaktyczna przejawia siê w tych elemen-
tach fabu³y, które nios¹ jak¹œ naukê, natomiast funkcja egzystencjalna
objawia siê zazwyczaj ju¿ na pocz¹tku utworu a tak¿e sugeruje dziec-
ku, jak radziæ sobie z problemami i „w bezpieczny sposób przebywaæ
drogê wiod¹c¹ ku dojrza³oœci” (Bettelheilm 1985, s. 47). To w³aœnie
bajka magiczna najczêœciej wychodzi naprzeciw potrzebom dziecka,
dlatego te¿ jej fabu³a nierzadko rozpoczyna siê od œmierci matki, ojca
lub ma³¿onka, co stwarza bolesny problem. W bajce B. Nìmcovej pt.:
Divotvorný meè Vávrovi umar³a ¿ona; w Moudrým zlatníku Radošovi,
gdy mia³ osiemnaœcie lat, zmarli rodzice; w utworze O tøech zakletých

psech bogaty gospodarz osieroci³ dwoje dzieci: syna i córkê (utwory
pochodz¹ ze zbioru Nìmcová 1995).

I na koniec naszych rozwa¿añ wspomniana ju¿ wy¿ej funkcja
kompensacyjna, która przejawia siê na ka¿dym poziomie bajki. J. £u-
gowska powtarza za œwiatowymi badaczami literatury dzieciêcej, ¿e
bajka w³aœnie dziêki charakterystycznej precyzji ustrojowej, zrealizo-
wanemu w niej prawu uproszczonego istnienia, schematycznoœci fa-
bu³y i typowoœci bohatera, a tak¿e wprowadzeniu planu nadziemskie-
go z „ca³ym szafarzem cudownoœci” w pe³ni odpowiada fikcji inte-
lektualnej, bêd¹cej warunkiem funkcji kompensacyjnej (£ugowska
1993, s. 174–175), która prowadzi do uwra¿liwiania dzieci na wszy-
stkie wy¿sze kwestie ¿yciowe i uznawane wartoœci. Wa¿ne jest przede
wszystkim skupienie siê nie sprawach dotycz¹cych ¿ycia i spo³eczeñ-
stwa. Bajka, która przetrwa³a wieki, ma znaczenie nie tylko poznaw-

cze i pedagogiczne, ale przede wszystkim terapeutyczne, bowiem nie-
omylnie odpowiada na lêkliwe traumy, które dzieci mog¹ prze¿ywaæ
w zwi¹zku z niezrozumia³ymi zachowaniami doros³ych (Èernoušek
1990, s. 20). To w³aœnie bajki pomagaj¹ dziecku w odkrywaniu w³as-
nej to¿samoœci, wzbogacaj¹ i rozwijaj¹ jego charakter. Jednoczeœnie
daj¹ do zrozumienia, ¿e pe³ne satysfakcji ¿ycie jest dostêpne ka¿de-
mu, mimo ¿yciowych przeciwnoœci. Lecz mo¿liwe to jest tylko wów-
czas, gdy nie ucieka siê przed pe³nymi niebezpieczeñstw ¿yciowymi
zmaganiami, ale dzielnie stawia siê im czo³a, poniewa¿ tylko niebez-
pieczeñstwa stoj¹ce na naszej drodze pozwalaj¹ odkrywaæ prawdziwe
„ja”.
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Summary
Authoress concentrates on problem of evolution of Czech fairy tale as literary

genre. She discusses following elements of work structures in the article: magic
formulae (initial, final, spells) and type of hero (people, animals, plants, fantastic
characters, objects). Authoress underlines, that fairy tale fulfills important didactic
function: young reader perceives pleasure from reading and he simultaneously learns
by subconscious. Fairy tales help children to discover personal identity. They enrich
them and develop their character.
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