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Zamiast wstępu

Czy potraficie sobie wyobrazić czasy, kiedy nie znano tele-

wizji i internetu, kina ani nawet radia? Ciężko, prawda? Nie 

było dobranocek ani kreskówek, ani seriali, ani filmów dla do-

rosłych. Mimo to nasi przodkowie tak jak i my byli ciekawi 

świata i losów innych ludzi, tak jak i my szukali wzorów do 

naśladowania i przykładów, jak żyć. Próbowali je poznawać na 

różne sposoby. 

Dawno temu na bogatych arystokratycznych dworach 

i w pałacach królewskich czytano głośno w towarzystwie opo-

wieści pisane na tę okazję przez najznakomitszych literatów, 

a potem je komentowano, dzielono się uwagami. Jednak zgod-

nie z panującą wówczas modą, bohaterami tych utworów nie 

byli zwykli ludzie, tylko postaci starożytne i mitologiczne, ale 

ich dzieje wydawały się zbyt wydumane i dalekie od prawdzi-

wego życia.

O wiele ciekawsze i bliższe słuchaczom były historyjki opo-

wiadane po wsiach, w chatach prostego ludu. Ich bohaterami 

byli często ludzie ciężko doświadczeni przez los: biedne sie-
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rotki, ubodzy wiejscy chłopcy, wszelkiego rodzaju odmieńcy, 

szpetni lub ułomni, ale z dobrym sercem, czasem obdarze-

ni dużym sprytem. Zawsze udawało im się pokonać wszyst-

kie przeciwności losu, a z tarapatów wychodzili zwycięsko 

i z sowitą nagrodą. 

W takich właśnie czasach, prawie czterysta lat temu, żył 

i tworzył Charles Perrault, autor baśni, które znajdziecie w tej 

książce. Pochodził ze znakomitej arystokratycznej rodziny i był 

człowiekiem starannie wykształconym, ukończył studia praw-

nicze. Jednak nie prawo przyniosło mu sławę, ale działalność 

literacka, a szczególnie znane i lubiane na całym świecie baśnie.

Charles Perrault piastował funkcję wysokiego urzędnika na 

dworze króla Ludwika XIV, nazywanego Królem Słońce, po-

nieważ za jego panowania Francja przeżywała rozkwit w wie-

lu dziedzinach życia. Król wspierał szczególnie rozwój nauki 

i sztuki, w tym literatury. Perrault był założycielem i członkiem 

Akademii Francuskiej, współtworzył też Akademię Plastyczną. 

Pisał poematy i uczone rozprawy. Przekonywał w nich, że pi-

sarze powinni opisywać prawdziwe życie i ludzi, a zamiast po - 

wielać klasyczne wzory, tworzyć swe dzieła po nowemu. 

Za głoszenie takich poglądów był ostro krytykowany przez 

kolegów po piórze, jednak się nie poddawał. Pisał kolejne roz-

prawy, w których dowodził swych racji, i stopniowo zyskiwał 

coraz więcej zwolenników. I pisał coś jeszcze – po nowemu, 

zgodnie ze swoją teorią. Baśniowe historyjki, oparte na opo-

wieściach ludowych zasłyszanych od niani, które tak bardzo 

spodobały się na dworze Króla Słońce, że wkrótce Charles 

Perrault miał rzesze naśladowców, a wśród nich Madame 

d’Aulnoy. Być może znacie jej baśnie, ponieważ zostały prze-

tłumaczone na język polski i ukazały się drukiem. 

Jednak żaden z naśladowców nie dorównał Charles’owi 

Perraultowi doskonałością formy, wdziękiem i prostotą narra-

cji – jego baśnie to prawdziwe perełki. Podczas gdy dzieła in-

nych popadły w zapomnienie, baśnie Perraulta do dziś cieszą, 

bawią i uczą liczne rzesze młodych czytelników, choć minęły 

stulecia od ich pierwszego wydania w 1697 roku. Pisane były 

dla dorosłych, ku rozrywce, ale i ku przestrodze szlachetnie 

urodzonych, i sporo w nich okrucieństwa, a nawet zbrodni. 

Dlatego dziecięcy czytelnicy poznają dzieje Kopciuszka, Oślej 

Skórki, Paluszka czy Śpiącej Królewny za pośrednictwem adap-

tacji, w wersji złagodzonej.

Mam nadzieję, że i Wam się te baśnie spodobają.

Jolanta Sztuczyńska
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Młynarczyk nic na to nie odpowiedział, tylko pokiwał gło-

wą, bo nie słuchał uważnie słów króla – tak był zapatrzony 

w królewnę. A córka króla rzucała na niego nieśmiałe spojrze-

nia spod długich rzęs, nie zwracając uwagi na swego ojca.

„Hm, hmm, ładna byłaby z nich para – pomyślał król, wi-

dząc te zaloty. – Chyba znalazłem odpowiedniego kandydata 

na zięcia”.

Kot w Butach zaś swoim zwyczajem znowu pognał do 

przodu, aż dotarł do okazałego zamku na wzgórzu. Mieszkał 

w nim Olbrzym, który chciał mieć widok na całą okolicę, na 

wszystkie swoje rozległe pola, łąki i lasy. I rzeczywiście, zam-

czysko było potężne i wysokie, a z jego wieżyc widać było 

nie mal całą krainę. 

Kot, który słyszał wcześniej, że Olbrzym potrafi przemie-

niać się w każde zwierzę, jakie mu się akurat spodoba, popro-

sił o audiencję. Powiedział, że pragnie podziwiać jego nad-

zwyczajne zdolności. Olbrzym, łasy na pochwały, 

przyjął Kota godnie.

– Mówiono mi – zagaił Kot w Butach – 

że potrafisz, panie, zmienić się w każde 

duże zwierzę, na przykład w sło nia 

albo w lwa…
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Właśnie naszykował sobie wiązkę grubych konarów, że-

by je do chałupy zanieść i na szczapy do kominka porąbać. 

Chociaż czasem głód mu w oczy zaglądał, to w chacie zawsze 

było ciepło. Zmęczył się trochę drwal, więc na pniu ściętego 

drzewa przysiadł, by odpocząć, i taką smutną piosenkę sobie 

zaśpiewał:

Drwalem był ojciec i drwalem dziad,

drwalem też jestem ja,

ale nie lubi drwali świat.

Ciężko nam, że ha, ha!

Ciężka siekiera i ciężki pień,

lecz trzeba rąbać weń!

Na opał ludziom musimy nosić

zrąbane wcześniej drwa.

Nasza mordęga za parę groszy

już całe wieki trwa.

Ciężka siekiera i ciężki pień,

lecz trzeba rąbać weń!
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– O my nieszczęśni! Już nie zobaczymy naszych rodziców! 

Prędzej wilki nas zjedzą, niż wyjdziemy z tego lasu!

– Cicho bądźcie! – ofuknął ich Paluszek. – Zamiast się 

maz gaić, trzeba ruszyć głową! Musi znaleźć się jakiś sposób.

I nie zastanawiając się dłużej, wdrapał się na czubek naj-

wyższego drzewa. Rozglądał się bacznie dokoła, a wreszcie za-

wołał: 

– Widzę coś! Niedaleko między drzewami mruga słabe 

światełko. Skoro jest światełko, muszą być i ludzie. Idziemy 

tam – zarządził i dla dodania sobie i braciom otuchy zanucił 

taką piosenkę:

W wielkim lesie, w ciemnym lesie

światełko nam mruga.

Skoro widać to światełko,

droga już niedługa!

Hej, o hej!

Kto zapalił to światełko,

to dla nas zagadka.

Już za chwilę ją rozwiąże
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– Śpiąca Królewna! – zawołał na widok leżącej na łożu 

dziewczyny. – Jaka młoda! I jaka piękna!

Patrzył na nią w zachwycie, a gdy już wzrok nasycił pięk-

nym widokiem, złożył na ustach królewny serdeczny poca-

łunek. Natychmiast otworzyła oczy i przemówiła z nadzieją 

w głosie:

– Czy to ty jesteś tym królewiczem, na którego tak długo 

czekałam? Tym, o którym mówiła wróżka Figlicja?

– Czekałaś na mnie, śliczna królewno? Bardzo jestem z tego 

rad! Czy zechcesz zostać moją żoną? – spytał królewicz.

– Tak, królewiczu. Tak jak przepowiedziały  

wróżki.

W tej samej chwili zamek nagle ożył. 

Dworzanie i lokaje, kucharki i pokojów-

ki, ogrodnicy i stangreci, wszyscy 

wrócili do swoich zajęć, jakby ich 

nigdy nie przerywali. Do komnaty 

królewny weszli król z królową, więc 

królewicz, nie tracąc czasu, po-

prosił ich o rękę córki i zo-

stał z radością przyjęty.

Nie minęły dwa tygodnie, jak wyprawiono na zam-

ku huczne wesele. Zjechali się goście z różnych 

stron świata, z sąsiednich i z odległych krain. 

Oczywiście nie zabrakło też wróżki Figlicji. 

Przyleciała złotym powozem zaprzężo-

nym w dwie pary smoków. Miała nie 
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