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O baśniach i bajkach słów kilka. 

Czy znacie baśń o Kopciuszku? Znacie? Jeśli tak, to 
posłuchajcie. Za siedmioma górami, za siedmioma lasa
mi. .. Zaraz, chwilkę, o jaką baśń o Kopciuszku chodzi? 
Bo jest ich wiele. Postać urodziwej, ale skromnej i par
cowitej dziewczynki utrwaliło wiele piór. Znamy 
Kopciuszka z utworów Charlesa Perraulta, braci 
Grimmów, Jana Brzechwy, Czesława Janczarskiego, 
Hanny Januszewskiej, Jadwigi Papi, Janiny Porazińskiej~ 
Witolda Zechentera, a wcale nie jesteśmy pewni, czy 
wyliczyliśmy wszystkich autorów. Skąd tyle 
Kopciuszków? 
Trzeba Wam wiedzieć, że "Kopciuszek", tak jak 
"Czerwony Kapturek", "Śpiąca Królewna", "Kot w butach", 
"Śnieżka", należy do najstarszych opowieści, podań i leg
end, jakie krążyły wśród wielu ludów na terenie Europy. 
Przekazywano je w długie zimowe wieczory - ku prze
strodze, ku pocieszeniu, ku radości dzieci i dorosłych. 
Słuchano ich z uwagą i w wielkim napięciu: co będzie 
dalej, jak potoczą się losy szlachetnych bohaterów, co 
zwycięży: złe i okrutne moce, czy może zaradność, 
pomysłowość i dobroć prostych ludzi. Słuchacze podzi
wiali fantazję opowiadającego, jego umiejętność dobiera
nia właściwych słów i określeń, trafność porównań, zas
tanawiali się też nad tym, czy opowiedziane historie 
mogły się zdarzyć w rzeczywistości, czy są one prawdzi-

we. Wyciągano również stosowne nauki - jak być szla
chetnym, jaką drogą należy dążyć do szczęścia, co trze
ba czynić, by wokół nas panowała zgoda, radość i har
monia. 
Z czasem baśnie zaczęto spisywać: we Francji czynił to 
Charles Perrault trzysta lat temu (prawda, że to bardzo 
dawno?). Z jego zbioru pochodzą między innymi 
"Kopciuszek", "Czerwony Kapturek", "Tomcio Paluch", 
"Ośla skórka", "Śpiąca królewna". Najbardziej znany 
zbiór baśni pochodzi od braci Grimów - Jakuba i 
Wilhelma, którzy żyli w ubiegłym stuleciu. Wspólnie 
zebrali i wydali 200 najróżniejszych opowiadań, wśród 
nich najsławniejsze: "Kopciuszek", "Czerwony Kapturek", 
"O czterech muzykantach z Bremy", "O dzielnym kraw
czyku", "O wilku i siedmiu koźlątkach". 
Ale przecież to nie koniec! Któżby z dzieci i dorosłych nie 
znał "Baśni" Hansa Christiana Andersena, pisanych, jak 
on sam mawiał, "aby i dorosłym podsunąć od czasu do 
czasu jakąś myśl". A przypominacie sobie fantastyczną 
baśń Marii Konopnickiej "O krasnoludkach i sierotce 
Marysi" ze wspaniałymi ilustracjami Janusza 

Grabiańskiego? Wielu z Was pamięta "Baśnie polskie" 
Hanny Januszewskiej. Z pewnością też potraficie 
wYliczyć jeszcze wiele innych tytułów i autorów. . . 
A tymczasem? Czy znacie baśń o Kopciuszku? Znacie? 
No, to popatrzcie i posłuchajcie ... 
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