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Przygotowując publikację, dołożono wszelkich starań, aby dotrzeć do spadkobierców praw autorskich i uzyskać zgodę na wydanie zawartych w książce tekstów.

Wstęp

Nasz przejmujący głód mitu jest głodem wspólnoty.
Osoba pozbawiona mitu jest bezdomna
i chętnie uchwyciłaby się jakiejkolwiek kultury,
aby znaleźć miejsce stanowiące „mityczne łono”.
Być członkiem jakiejś wspólnoty oznacza dzielić jej mity... 1
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otrzeba wspólnoty i zakorzenienia jest naturalną potrzebą człowieka, człowieka w każdym
wieku. Szczególnie dolegliwa musiała i musi być w czasach masowych i wcale nie dobrowolnych migracji. Dramatycznie dotknęły one nasz region – Warmię i Mazury. Proces zakorzeniania nadal tu trwa, a poczucie wspólnoty – ponad 60 lat po wojnie – dopiero powoli się
buduje.
Mit, baśń, dziecięce zabawy i literatura odwołują się do wartości i miejsc „wspólnych”, czyli takich, które bliskie są wszystkim. Takim miejscem wspólnym jest przede wszystkim dom, okolica
najbliższa, stąd powroty do dawnej – warmińskiej i mazurskiej – czasoprzestrzeni, do tradycyjnej
mitologii i baśni.
„Pamięci potrzeba mitu”2 pisał Rollo May – amerykański psychiatra i psychoterapeuta, czołowy
przedstawiciel psychologii egzystencjalnej – i dodawał: „Baśnie są naszymi mitami, nim staniemy
się świadomi samych siebie.”3 Od mitu do baśni jest bowiem tylko jeden krok. Mit staje się baśnią,
gdy traci związek z wiarą, z religią. Tak się stało z wielkimi mitami kultur starożytnych. Tak też stać
się musiało z mitami ludów młodszych i mniej znanych, o których pamięć przetrwała nie tylko
w nielicznych źródłach historycznych, ale także – a może głównie – w ustnych opowieściach. Opowieściach, których słuchaczami były również dzieci, a które z czasem trafiły i do literatury specja-lnie dla nich pisanej.
Ludowe wierzenia i postacie fantastyczne o proweniencji mitycznej są więc stale obecne w literaturze dla dzieci. Weszły do niej za pośrednictwem bajki ludowej. Także w baśniach z naszego regionu łatwo da się odszukać ślady mitologii nie tylko warmińskiej i mazurskiej, ale też i staropruskiej.
„Czy Król Ryb żyje tylko w starych warmińskich baśniach?” – zastanawiał się młody rybak. –
1 R. May, Błaganie o mit, przekł. B. Mocarska, T. Zysk, Poznań 1997, s. 41.
2 ibidem, s. 58.
3 ibidem, s.169.
3

„Czy można wierzyć starej legendzie?” „Na to trzeba zabłądzić w Krainę Wielkiej Baśni” – odpowiadała Irena Kwintowa4, która w 1945 roku przybyła z Wileńszczyzny do Lidzbarka Warmińskiego
i tu przed 30 laty zmarła jako autorka zbiorów baśni dla dzieci. Zadomowiła się na Warmii dzięki
baśniom. Dzięki tutejszym starym, ludowym opowieściom zasłyszanym od dzieci autochtonów
i baśniom tworzonym najpierw dla własnych dzieci, a potem... cenionych i lubianych przez dzieci
w całej Polsce.
Antologia Warmińska też przeznaczona jest dla dzieci. Ale nie tylko dla dzieci, również dla dorosłych pośredników. Zostały do niej włączone nie tylko utwory z adresem dziecięcym, lecz także
teksty ludowych bajek wierzeniowych i ich literackie adaptacje. Historia czytelnictwa dostarcza
bowiem dowodów, że bajki i baśnie, pierwotnie nieprzeznaczone dla dzieci, są przez nie głównie
odbierane. Przykładem mogą być losy recepcji baśni Perraulta i Grimmów, czy – z naszego terenu
– Kiermaszu bajek (1957) i Nowego kiermaszu bajek (1965).
Jak oddzielić teksty odnoszące się do Warmii od tekstów mazurskich? Przecież Warmia i Mazury
to w sensie zarówno geograficznym , jak i – w pewnym stopniu – kulturowym dziedzictwo dawnych Prusów. Sama nazwa Warmii pochodzi od nazwy jednego z plemion pruskich – Warmów,
osiadłych na północy aż po obecny Lidzbark Warmiński5. Z powodów historycznych i religijnych
Warmia – inaczej niż Mazury – miała ściślejszy związek z kulturą polską. To właśnie, a może przede
wszystkim katolicyzm, wpływał na świadomość ludu tej ziemi, której świadectwem są podania, legendy i baśnie. Ale przecież granice Warmii, wtłoczonej niejako między otaczające ją z wszystkich
niemal stron Mazury, nie mogły skutecznie dzielić sąsiadów z przyległych wsi i na szczęście nie
dzieliły, o czym świadczą wspólne dla obu regionów postacie demonologiczne, jak kłobuk (kobold,
chobołd, lataniec, kołbuk), czy wspólne motywy baśniowe, np. zatopione lub zapadłe w ziemię
zamki i klasztory, szczególnie często występujące w przekazach z Warmii.
Druga trudność jest natury geograficznej: jak ściśle rozgraniczyć, które miejscowości, jeziora
i rzeki – poza dużymi, powszechnie znanymi – są jeszcze warmińskie, a które już nie? Przecież
nawet dzisiejszy powiat olsztyński nie jest w całości Warmią. Walenty Barczewski pisał w Geografii
polskiej Warmii (1918): „Polska Warmia zawiera powiat olsztyński z miastami Olsztyn i Wartembork [dzisiejsze Barczewo – pm.] i część powiatu reszelskiego z miastem Biskupcem i 27 parafiami.
Jest to mniej więcej trzecia część właściwej Warmii. Polscy biskupi mieszkali swego czasu na zamku
w Licperku [Lidzbark Warmiński – pm.]...”6
Z tego właśnie terenu pochodzą zachowane ludowe przekazy warmińskie. Także do Antologii...
wybrano teksty ludowe i literackie o miejscowościach z tego głównie obszaru. Ale wyjątkowo włączono też teksty odnoszące się do miejsc znajdujacych się poza granicami Warmii, lecz ściśle z
nią związanych, jak wieś Łyna pod Nidzicą, skąd wypływa najważniejsza rzeka Warmii, czy Święta
Lipka – miejsca kultu katolików i celu pielgrzymek Warmiaków.
Wreszcie kwestia bodaj najistotniejsza. Otóż w tradycji badawczej i w praktyce literackiej7,
zwłaszcza powojennej, obydwa regiony do niedawna traktowano łącznie, a zainteresowania badaczy sprzed 1939 roku w większym stopniu skupiały się na Mazurach. Pierwsze zapisy mazurskich
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O pięknej młynarzównie i biednym rybaku, w: I. Kwintowa, Dar Królowej Róż, Olsztyn 1970, s.7,10.
J. Chłosta, Słownik Warmii, Olsztyn 2002, s. 388-391.
W. Barczewski, Geografia polskiej Warmii, Olsztyn 1918-2008, s. 9.
Królowa jezior. Baśnie i legendy Warmii i Mazur, Olsztyn 1988; J.J.Rojek, Figle i psoty Kłobuka niecnoty. Baśń mazursko-warmińska, Olsztyn 2004.

podań i baśni były dziełem zbieraczy niemieckich. Najwcześniejsze ślady utrwalenia legend i podań
z naszego regionu sięgają czasów średniowiecza i renesansu8. Trwalsze jednak zainteresowanie zrodziło się w końcu XVIII wieku za sprawą pochodzącego z Morąga wybitnego niemieckiego filozofa
i pisarza, Johanna Gottfrieda Herdera (1744-1803), który wskazywał na znaczenie baśni i podań
dla badań historycznych i ludoznawczych. Podkreślał też znaczenie twórczości ludowej, zwłaszcza
pieśni, dla świadomości narodowej, dla wychowania narodowego.
Najstarszy, anonimowo wydany zbiorek legend pruskich ukazał się już w 1790 roku. Pierwsze zapisy mazurskich i warmińskich podań i baśni – od zbioru Tettaua i Temme`a z 1837 roku po Maxa
Toeppena (1867) i Otto Knoopa z 1883 r. – też były dziełem zbieraczy niemieckich9.
Baśnie i podania zaczęto spisywać po polsku dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Na Warmii
teksty ludowych bajek publikowano – i to sporadycznie – w wydawanej przez Jana Liszewskiego
„Gazecie Olsztyńskiej”, a później – już w latach dwudziestych XX w. – także w olsztyńskim „Życiu
Młodzieży”, co dowodzi, że adresowano je do dzieci i młodzieży, by podtrzymywać w nich świadomość narodową10.
Pierwszym polskim wydaniem książkowym tej grupy materiałów folklorystycznych była dopiero
praca Augustyna Steffena Opowiadania komiczne i podania z Warmii wydana w serii „Biblioteka Warmijska” w Krakowie w 1937 roku. Natomiast systematycznie zaczęto je zbierać dopiero po
II wojnie światowej, kiedy ten region znalazł się w granicach Polski. W roku 1956 ukazał się tom
Bajki Warmii i Mazur pod red. Haliny Konecznej i Wandy Pomianowskiej. Był to plon systematycznych badań nad gwarą, przeto dokument nie tyle folkloru, co – przede wszystkim – gwar warmińskich i mazurskich. Z natury rzeczy jego recepcja i zasięg były ograniczone. O wiele szerszy rezonans wywołał drugi zbiór, powstały z inicjatywy i pod redakcją Władysława Gębika, Kiermasz Bajek
(1957). Zawierał teksty nie tylko zapisane w języku literackim, ale i częściowo literacko opracowane. Jest to jeszcze dzisiaj zbiór literacko żywy i czytany głównie przez dzieci, o czym świadczą liczne
przedruki w książeczkach dla dzieci. Odnotowywany jest też w leksykonach literatury dla dzieci11.
Podobnie przedstawia się sytuacja recepcyjna Nowego kiermaszu bajek (1965), wzbogaconego
o nowe teksty i nowych autorów, w tym: Marynę Okęcką-Bromkową, Klemensa Oleksika i Irenę
Kwintową. Są to nazwiska znaczące nie tylko w olsztyńskim środowisku literackim, a dwa ostatnie
trwale zapisane w literaturze dla małych i młodych odbiorców. Nowy kiermasz bajek wysoko oceniała Halina Skrobiszewska, wybitna krytyk owej literatury. Polecała oba Kiermasze... z uwagi na
teksty „łatwe już dla dziecka siedmioletniego”, ale – jak pisała – „raczej należy te książki traktować
jako materiał lekturowy na wiele lat (...)”12.
Spośród 84 tekstów opublikowanych w tych dwóch popularnych zbiorach tylko 19 dotyczy Warmii, ale i tak nie wszystkie przecież mogły znaleźć się w antologii. Nie zmieściła się na przykład ze
względu na objętość, opracowana przez Gębika baśń Warma. Jak na baśń ludową przystało brak tu
konkretyzacji miejsca akcji. Na związek z Warmią wskazuje jednak jednoznacznie imię bohaterki,
8 R. Wolski, wstęp do: Kobieta o bursztynowych włosach. Mazurskie legendy i baśnie, według M. Toeppena na nowo
oprac. H. Somplatzki, tł. T. Ostojski, rysunki H. Skurpski, Olsztyn 1999 [wyd. dwujęzyczne], s. 9.
9 T. Brzeska-Smerek, Podania, legendy i baśnie warmińskie, w: Dziedzictwo Warmii 2 Literatura i piśmiennictwo , Olsztyn
2006, s. 72-73.
10 ibidem, s. 73.
11 Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży, W-wa 1984.
12 H. Skrobiszewska, Książki naszych dzieci, czyli o literaturze dla dzieci i młodzieży, Warszawa 1971, s. 146-147.
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ale przede wszystkim finał zgodny z konwencją baśni: „Wkrótce odbyło się na zamku huczne wesele. (...) niedługo po tym również i Warma wyszła szczęśliwie za mąż. Zamieszkała wraz ze swym
ukochanym na wydzielonym jej przez brata obszarze ziemi, który od jej imienia otrzymał nazwę
Warmia. Młode Warmianki starały się upodobnić do swojej pani i naśladować ją w dobroci serca,
ofiarności w pracy i poświęceniu dla szczęścia innych.”13
Szczególną pozycją jest książka Maryny Okęckiej-Bromkowej Nad jeziorem bajka śpi (1962). Jest
to niepowtarzalny dokument zanikającego folkloru, zapisany pierwotnie na taśmach magnetofonowych. Zamieszczone w książce teksty zachowują wszystkie – z wyjątkiem fonetyki – cechy strukturalne ustnego przekazu. Nie były, tak zresztą jak Kiermasze..., przeznaczone dla dzieci, ale mogą
być przez nie słuchane bądź czytane. Zdaniem bowiem wielu współczesnych psychologów, folklorystów i antropologów14 ludowa surowość i uproszczenie struktury nie tylko nie przeszkadzają
w dziecięcej recepcji, lecz przeciwnie: stanowią o psychoterapeutycznej, wychowawczej (w sensie
etycznym) i estetycznej wartości baśni ludowej.
W 1995 roku ukazał się zbiór Tadeusza Orackiego Jak Mazurowi diabeł matkę dał. Bajki Warmii
i Mazur15. Jest to z pewnością zbiór najbogatszy i bardzo rzetelnie naukowo opracowany. Uwzględnia prace Toeppena, zapisy międzywojenne i powojenne, także źródła czasopiśmiennicze.
Inny charakter mają autorskie książki Marii Zientary-Malewskiej Legendy dwóch rzek (1955) i Baśnie znad Łyny (1970) czy O różnych kłobukach, skarbach i zaklętych zamkach. Baśnie i legendy warmińskie (2008), Klemensa Oleksika Czarownica znad Bełdan (1959), Tadeusza Stępowskiego Czterej synowie Raka (1959), Ireny Kwinto Dar królowej Róż (1971), Pierścień orlicy (1976) i Uśmiechnij
się bajko (1982). Są to bowiem – w różnym stopniu – literackie opracowania wątków ludowych. Nie
wszyscy autorzy, w tym nawet rodowita Warmianka Zientara-Malewska, i nie wszystkie opowieści
lokalizują na Warmii. Częściej (lub wyłącznie – jak Oleksik) – umieszczają je na Mazurach. Jednak
wszystkie te zbiorki, tak jak Kiermasze..., wprowadzają do świadomości współczesnych Polaków
elementy warmińskiej i mazurskiej mitologii, a nawet – mitologii staropruskiej.
Jakie zatem motywy wierzeniowe i postacie mityczne pojawiają się w tekstach regionalnych?
Na pierwszym miejscu należy oczywiście wymienić kłobuka (latańca, kołbuka, chobołda, kobolda), którego przy wszystkich różnicach i cechach swoistych – trzeba zaliczyć do ogromnej rodziny skrzatów, krasnoludków, gnomów itp., występujących w bajkach ludowych wielu krajów, do
których przeniknęły ze starszych jeszcze mitów. Szczególnie często te postacie mityczne występują
w folklorze niemieckim i skandynawskim. W polskiej literaturze krasnoludki i postacie krasnalopodobne pojawiły się za sprawą Marii Konopnickiej. Z czasem doszły różne regionalne odmiany
skrzatów, jednak kłobuki zajmują w tej literaturze miejsce szczególne. Są ściśle i wyłącznie związane z Warmią i Mazurami, gdzie zostały odnotowane przez Toeppena na 30 lat przed Konopnicką.

13 W. Gębik, Warma, w: Kiermasz bajek, s. 64.
14 B. Bettelheim, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, przekł. D. Danek, Warszawa 1996, D. Simonides, Fantastyka baśni i innych tekstów folklorystycznych w życiu dziecka, w: Baśń i dziecko,Wwa 1978, s.110133, J. Ługowska, Baśń ludowa a literacka. Problemy wartości, w: Wartości literatury dla dzieci i młodzieży, pod red.
J. Papuzińskiej i B. Żurakowskiego, Warszawa – Poznań 1985, s. 29-48.
15 T. Oracki, Jak Mazurowi diabeł matkę dał. Bajki Warmii i Mazur, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
1995, s.233. Zawiera najpełniejsze i najbardziej kompletne materiały zaczerpnięte z różnych, rozproszonych i trudno
dostępnych źródeł.
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Toeppen podkreślał zresztą ich odrębność także od folkloru niemieckiego.16 Do polskiej literatury
dla dzieci kłobuki wkroczyły stosunkowo niedawno, bo dopiero w końcu lat 50. XX wieku. Po raz
pierwszy pojawiły się w kilku tekstach z Kiermaszu bajek. Pierwszym jednak utworem z kłobukiem
w roli głównej i o wyraźnie dziecięcym adresie była baśń Oleksika U kłobuka chleb łaskawy, zamieszczona w wydanym przez „Naszą Księgarnię” zbiorku Czarownica znad Bełdan (1959). W tym
też roku ukazała się książka Stępowskiego Czterej synowie Raka, w której kłobuk nie jest wprawdzie
głównym bohaterem, ale postacią sprawczą, uruchamiającą akcję. Może należałoby zresztą tę kolejność odwrócić, gdyż cztery rozdziały książki Stępowskiego drukowane były już w Kiermaszu bajek.
To właśnie autor Czterech synów Raka (1959) wprowadził do polskiej literatury dla dzieci postać
Smętka. Od Czterech synów Raka zaczyna się proces stopniowego obłaskawiania i udomowiania
Smętka oraz podporządkowanego mu kłobuka. Z czasem kłobuk stał się znakiem rozpoznawczym
warmińskiego i mazurskiego folkloru, a wraz ze starym Smętkiem także współczesnych olsztyńskich autorów i wydawców książek dla dzieci. Świadczą o tym liczne utwory Kwintowej czy niezlokalizowana na Warmii Baśń o Kłobuku psotniku Jacka Rojka (1986) i O różnych kłobukach, skarbach
i zaklętych zamkach Zientary-Malewskiej (2008).
Na szczególną uwagę zasługuje twórczość Ireny Kwintowej, która kreując postacie Smętka i kłobuka uwypukla ich stary rodowód, wykorzystuje fabularnie ich utrwalone w tradycji zdolności
magiczne, ale jednocześnie ogranicza demoniczność na rzecz wyeksponowania cech właściwych
ludziom. Smętek w jej ujęciu jest dobrym, mądrym i litościwym starcem, kochającym dzieci, wrażliwym na ludzkie nieszczęścia i zatroskanym o los ludu, zamieszkującego dawne ziemie Prusów.
Niewiele ma już wspólnego z utrwaloną w polskiej świadomości za sprawą Wańkowicza wizją prześladowcy Mazurów. Kwintowa konsekwentnie przeprowadza zapoczątkowany przez Stępowskiego
proces rehabilitacji Smętka, kreując go wyraźnie na wychowawcę psotnego kłobuka i... dzieci.
Podkreślić należy, że autorka sublimując ludowe wątki baśniowe w celu wyeksponowania dziecięcej perspektywy oraz wydobycia wartości moralnych i poznawczych, nie burzy zasadniczej struktury baśni ludowej. Zachowuje pewną surowość stylistyczną oraz oszczędność i jednoznaczność
w charakterystyce postaci. To zaleta, zważywszy, iż zdaniem wielu współczesnych badaczy zbyt
daleko posunięte zabiegi adaptacyjne niszczą siłę oddziaływania ludowej baśni i jej swoistą jakość
artystyczną.
Motywów wierzeniowych jest w naszych baśniach regionalnych więcej. Poza niepotwierdzanym
folklorystycznie Smętkiem i nadal żywym w tradycji ludowej kłobukiem występują, chociaż już nie
na pierwszym planie, także inne postacie mityczne. Jest więc bóg grzmotów Perun, znany z mitologii słowiańskiej i litewskiej, a więc hipotetycznie możliwy i w mitologii pruskiej, która przecież
wywodzi się z tego samego bałtyjskiego pnia. Pojawia się również Potrimbus – wesoły bożek urodzajów oraz demony niższego rzędu: topniki, mary, wodniki i wodnice, odmianki, krasnoludki
bądź barstuki (u Zientary-Malewskiej), czarownice oraz królowe (matki) i królowie ryb i jezior.
Niektóre z nich z wierzeniami nie mają wiele wspólnego, ale wywodzą się z folkloru, z oralnej tradycji regionu.
W adresowanych do dzieci baśniach, które wyrosły z folklorystycznego podłoża przechowującego ślady jeszcze starszych mitów, odnaleźć można wątki i motywy charakterystyczne nie tylko dla
tego regionu, lecz również uniwersalne. Dalekim echem motywu „puszki Pandory”, znanej z grec16 M. Toeppen, Wierzenia mazurskie, Dąbrówno 2008.
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kiego mitu, jest motyw „Złej Doli”, zamkniętej w fajce czy szkatułce. Podobnie uniwersalny jest
też motyw „skamienienia”, nacechowany regionalnie historią zmagań prusko-krzyżackich (Zaklęty
w kamień Kwintowej). Powszechny charakter ma też częsty w warmińskich baśniach i podaniach
motyw ukrytego skarbu, zaklętego zamku czy klasztoru.
Teksty ludowych bajek i ich literackie adaptacje, czyli baśnie upowszechniają wśród dzieci i starszych wiedzę o „Atlantydzie Północy”, jak nazwał Warmię i Mazury Kazimierz Brakoniecki. Według
określenia pochodzącego z Warmii Huberta Orłowskiego odpominają tę krainę, czyli wydobywają
ją z zapomnienia. Służą procesowi integracji kulturowej Warmii i Mazur z resztą Polski przez wprowadzenie do świadomości już kilku pokoleń młodych Polaków tradycji mitycznych i historycznych
tego regionu.
Antologia Warmińska ma służyć właśnie owemu odpominaniu Warmii, ma wprowadzić do świadomości zarówno małych, jak i dużych mieszkańców mikro– i makroregionu, ale również całego
kraju, pamięć o przeszłości i tradycjach Warmii. Ma przypominać i przybliżać nie tylko jej historię,
ale i geografię. Ma być swego rodzaju baśniowym opisaniem Warmii, jej swoistą, podaniowo – baśniową geografią.
Kategorią porządkującą jest zatem układ przestrzenno-historyczny, czyli grupowanie tekstów
wokół haseł geograficznych, a w ich obrębie – o ile to będzie możliwe – w porządku chronologicznym. Ze względu na ograniczenia, zwłaszcza objętością, nie było możliwe opublikowanie
wszystkich zapisów folklorystycznych i literackich, ani też uwzględnienie wszystkich miejscowości
i miejsc, dziś już często nie istniejących, ale których ślady przechowywane są w podaniach, legendach i baśniach.
Niemniej jednak Antologia Warmińska ma stwarzać szansę na zakorzenienie w kulturze warmińskiej dzisiejszych mieszkańców – zarówno potomków dawnych Warmiaków, jak i przybyszów
z innych regionów: z Wileńszczyzny i z Polesia, z Małopolski, Mazowsza i z Bieszczad, z Kresów i ze
Śląska, z Warszawy, Wilna i z Lwowa. W istocie bowiem jest wydawnictwem o podwójnym adresie:
dla dzieci i dla dorosłych. Być może uda się dzięki niej zaspokoić „głód wspólnoty”.
Teresa Brzeska-Smerek
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