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Polskie reinterPretacje baśni Piotra jerszowa  
analiza trzech adaPtacji literackich1
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Choć stanowi syntezę różnych wątków ludowych, Конёк-Горбунок (Konik 
Garbusek) należy do najsłynniejszych bestsellerów rosyjskiej literatury baśnio-
wej. Po  opublikowaniu w  1843 roku poemat Piotra Jerszowa rozpowszechnił 
się w  całej Rosji, dotarł do czytelników spoza kraju ojczystego i  do tej pory 
nie zniknął z  półek klasyków światowych. Zestawiwszy motywy pochodzące 
z  różnych kultur (słowiańskiej, europejskiej a  nawet pozaeuropejskiej), Jerszow 
stworzył nową całość, która stała się z  czasem kanoniczna. Przejście z  folkloru, 
czyli z niezorganizowanego i zmiennego trybu komunikacji, do literatury, czyli do 
stałego i zorganizowanego trybu komunikacji, uczyniło z baśni Jerszowa wzorzec 
i  ułatwiło jej spopularyzowanie oraz późniejsze wykorzystywanie w  formie 
adaptacji lub parodii. Literacka „konwencjonalizacja” wątku dokonana przez 
Jerszowa, umożliwiła następnie jego „dekonwencjonalizację” (Okopień-Sławińska 
1967: 69–70). W niniejszym artykule zostanie podjęta próba prześledzenia tego 
procesu na gruncie literatury polskiej. Polscy dziewiętnastowieczni czytelnicy 
szybko zetknęli się z baśnią Jerszowa, mimo że jej popularność wzrosła szczególnie 
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po drugiej wojnie światowej2. Wpływ tej baśni na kulturę polską pozostaje jednak 
częściowo nieznany, zagadnienie recepcji utworu w literaturze polskiej bowiem 
nie zwracało uwagi wielu badaczy, zaś związek tekstów polskich, inspirowanych 
utworem Jerszowa, z oryginałem, jest czasem nieuchwytny lub nieoczywisty, jak 
w wypadku trzech literackich adaptacji, które stanowić będą przedmiot mojego 
omówienia: Baśń o rycerzu Niezginku, mieczu samosieczu i o gęślach samograjach 
Antoniego Józefa Glińskiego, Konik Garbusek Jana Brzechwy oraz O  koniku 
Grubasku Jerzego Niemczuka. Teksty te ukazały się odpowiednio w latach: 1853, 
1949 i 1993, czyli w bardzo różnych okresach i kontekstach historycznych, które 
nieuchronnie wpłynęły na podejście do rosyjskiego oryginału. Z punktu widzenia 
literackiego różnią się zresztą w sposób dość zaskakujący: baśń Glińskiego została 
opublikowana w drugim tomie Bajarza polskiego, poemat Brzechwy powstał na 
podstawie filmu animowanego Iwana Iwanowa-Wano, utwór Niemczuka jest 
częścią opowieści ramowej Pierścień pana Bałagana. W analizie autorka zamie-
rza zbadać każdą reinterpretację baśni Piotra Jerszowa oddzielnie, żeby potem 
porównać podejścia trzech pisarzy i uwydatnić związki utworów z epoką. 

Baśń o rycerzu Niezginku Antoniego Józefa Glińskiego

Na pozór nic nie wskazuje na to, że Antoni Józef Gliński wzorował się na tekście 
Piotra Jerszowa. Po pierwsze Baśń o rycerzu Niezginku… ukazała się w słynnym 
Bajarzu polskim w  okresie zbierania i  spisywania dzieł folkloru narodowego 
w połowie XIX wieku, a więc była na ogół postrzegana jako polska. Po drugie 
tytuł Glińskiego odnosił się do bohatera ludzkiego oraz do dwóch przedmiotów 
magicznych. Po trzecie początek baśni nie miał nic wspólnego z treścią rosyjską, 
skoro rozpoczynał się od przybycia żebraka do domu starej bezdzietnej pary, 
proszącego o  jałmużnę. Litościwa babka, chociaż nie wiedziała, że „starzec na 
kiju wsparty” (Gliński 1899: 145) był Bogiem, podzieliła się z  nim ostatnim 
bochenkiem chleba. Wdzięczny gość zostawił gospodarzom kij, obiecując: „jutro 
dziatki i dostatki mieć będziecie” (Gliński 1899: 146). Cudowny kij wędrowny 
doprowadził ich na środek gaju, gdzie odkryli ptasie gniazdo z  dwunastoma 
jajami. Urodziło się z nich dwunastu chłopców, którzy bardzo szybko rośli, a ten, 
który zniknął podczas uroczystości chrzcin dostał imię „Niezginek”.

Po tym wstępnym epizodzie wątek skupia się na Niezginku i jego braciach. 
Niezginek, Daniło, Gawryło i Wania mają za zadanie złapać klacz, która kradnie 
stogi siana z łąki. Tak jak w wersji Jerszowa, klacz prosi o uwolnienie, a w zamian 

2 Ryszard Waksmund odwołuje się do adaptacji teatralnych doby socrealizmu, twierdząc, że 
„najchętniej adaptowano baśnie Puszkina (Bajka o rybaku i rybce) i Jerszowa (Konik Garbusek)” 
(Waksmund 2000: 420) 
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darowuje swoje źrebięta; ich liczba zależy od liczby braci — troje u  Jerszowa, 
dwanaścioro u Glińskiego. W obu baśniach najmłodszy brat otrzymuje najbrzyd-
sze źrebię. Opisany jako „źrebiec najmłodszy, ze zwisłą głową, chudy, mierzynek” 
(Gliński 1899: 151), Białoszek przypomina zaczarowanego kucyka z garbem na 
plecach. Wbrew pozorom okazuje się cennym pomocnikiem Niezginka, choć 
sam Niezginek nie wierzy w niego: „— Jakże nie płakać, mój koniu, kiedy muszę 
po żonę w daleką jechać stronę, do Baby Jagi; a  tyż tak nędzny, schorzały, że 
się prawie chwiejesz cały — za braćmi moimi nie zdążę, w pół drogi ustaniesz” 
(Gliński 1899: 151)

Gliński w swoim utworze wprowadza epizod związany z postacią Baby Jagi, 
w którym Niezginek, z pomocą Białoszka przemienionego w  rosłego rumaka, 
ratuje braci od śmierci i ucieka z domu Baby Jagi, wykorzystując magiczne atry-
buty. Chociaż Gliński zastępuje występujący u Jerszowa motyw podróży braci na 
targ opisanym epizodem u Baby Jagi, przyznaje obydwu wydarzeniom tę samą 
funkcję w  utworze, jakim jest kontakt bohatera z  przedmiotem magicznym. 
Kiedy bracia w baśni Jerszowa zatrzymują się na noc, zwracają uwagę na iskrę 
w oddali i wysyłają po nią Iwana, aby rozpalić ogień. Iskrą jest pióro Żar-Ptaka. 
Mimo ostrzeżenia Konika Garbuska, Iwan zabiera pióro, nie domyślając się, że 
będzie ono powodem przyszłego zadania. W przeciwieństwie do Iwana Niezgi-
nek nie bierze ze sobą miecza samosiecza i  gęśli samograjów, które należą do 
Baby Jagi, ale zetknięcie się z tymi magicznymi przedmiotami będzie decydujące 
w dalszym ciągu jego przygód. 

W obydwu wersjach baśni bracia trafiają do miasta. Chociaż Gliński dąży 
do tego samego celu narracyjnego co Jerszow (propozycja pracy na carskim 
lub królewskim dworze dla młodego bohatera), zmienia sposób jego realizacji. 
Car zatrudnia Iwana jako stajennego, kiedy dowiaduje się, że jest prawowitym 
właścicielem pięknych koni, które jego bracia chcieli sprzedać na jarmarku. 
Król zatrudnia Niezginka jako dowódcę wojskowego, żeby podziękować mu za 
uratowanie od wrogiego wojska. Wzbudza to zazdrość ze strony braci w wersji 
Glińskiego i  ze strony bojarów u  Jerszowa. Niezadowoleni przeciwnicy starają 
się zatem się pozbyć konkurenta. Bojar rozbudza w carze pragnienia posiadania 
ognistego ptaka i przekonuje go, aby wysłał po Żar-Ptaka Iwana. W Baśni o ryce-
rzu Niezginku bracia nakłaniają króla do tego, aby wysłał najmłodszego z nich 
do Baby Jagi po gęśle samograje. W obu wersjach bohater wykonuje pomyśl-
nie zadanie dzięki pomocy konika, co wzmacnia tylko zazdrość przeciwników, 
u Glińskiego jednak król zmusza Niezginka do ponownego powrotu do czarow-
nicy, ponieważ zależy mu na posiadaniu jeszcze miecza samosiecza, natomiast nie 
ma ekwiwalentu tej drugiej misji u Jerszowa.
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Ostatnie zadanie obydwu bohaterów jest podobne — muszą przyprowadzić 
piękną dziewczynę, którą władca pragnie poślubić. W obu przypadkach zadanie 
łączy się z  symboliką morza. W  Baśni o  rycerzu Niezginku… „Cud-dziewica, 
wiecznie młoda, a  tak piękna, że jest w  świecie cudem piękności” (Gliński 
1899: 163) jest ostatnią córką Baby Jagi. Nie chcąc jej stracić, matka zamknęła ją 
na srebrnym okręcie ze złotym masztem i wrzuciła klucz do morza.

Trzeba więc naprzód ów klucz dostać, a  tego tylko tym sposobem dokażesz: uderz 
mnie buławą po głowie, zabij, jelita wypuść, wrzuć jeden koniec do morza, a drugi 
w ręku trzymaj; jak się król raków na nie uczepi, wyciągnij go zręcznie i wtedy go 
tylko wypuścisz, kiedy ci wręczy klucz diamentowy od srebrnego okrętu; własność 
zaś tego klucza jest taka, że gdy posiadający go potrze nim sobie czoło i takie a takie 
wymówi słowa, wnet ów okręt ku niemu przypłynie; co gdy się stanie, postąpisz tak 
a tak. (Gliński 1899: 164)

Niezginek postępuje zgodnie ze wskazówkami Białoszka, otwiera drzwi diamen-
towym kluczem, przywozi królowi Cud-dziewicę, mimo że sam już ją pokochał 
i  przywraca do życia konia, którego musiał zabić. Porwanie pięknej królewny 
przebiega inaczej w baśni Jerszowa. Konik poleca Iwanowi wziąć dwa srebrne 
lusterka oraz srebrną klamrę i  postawić je tak, żeby złapać Córkę Księżyca 
w srebrną pułapkę i spiąć oba lustra srebrną klamrą. Iwan przywozi dziewczynę 
carowi, żeby ten mógł ją poślubić. Jednak królewna przed ślubem rozkazuje 
zawieźć list ojcu i wydostać z morza jej pierścionek zaręczynowy. Na rozkaz cara 
Iwan wskakuje na grzbiet Konika i  trafia na plażę. Tutaj spotyka leżącego na 
nadbrzeżu cierpiącego wieloryba, który w  zamian za uwolnienie go od męki 
wydobywa dla Iwana z morza pierścień.

Po wykonaniu zadań zarówno Iwan, jak i Niezginek wracają na dwór, gdzie 
trwają przygotowania weselne. Starzy władcy nie przypadają jednak do gustu 
oblubienicom. W  tekście Glińskiego dziewczyna otwarcie twierdzi, że jej mąż 
powinien być po trzykroć młody: „młody sercem, młody duszą, młody ciałem” 
(Gliński 1899: 167). W  związku z  tym podaje przepis na odmłodzenie: „oto 
mam szpadę w ręku: na wskroś nią ciebie przeszyję, porżnę w kawałki, przemyję, 
cząstki znów w całość ułożę, tchnę — i odżyjesz tak młody, jakbyś dwudziesty 
rok liczył” (Gliński 1899: 167). W  baśni Jerszowa córka Księżyca też podaje 
przepis, żeby car miał cerę białą jak śnieg: musi zagotować kocioł mleka, wsko-
czyć do niego i wykąpać się w nim. Władcy nie chcą poddać się tym próbom, 
zmuszając do nich młodych bohaterów. Dla Wani i Niezginka próba kończy się 
pomyślnie, kiedy jednak car wskakuje do kotła z wrzącym mlekiem — umiera, 
zaś pokrojonego na kawałki króla Cud-dziewica wyrzuca na pożarcie psom. Po 
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śmierci władców bohaterki wychodzą za mąż za młodzieńców. Oto zakończenie 
baśni Glińskiego:

Rycerz Niezginek królem się ogłosił, swoich rodziców, dziadka i  babkę, do siebie 
sprowadził, upokorzonym braciom wszystko przebaczył i wkrótce z Cud-dziewicą się 
ożenił, na wesele gości sprosił, a w chwili, kiedy ze ślubu wrócili, miecz samosiecz 
brzęknął, błysnął, potok światła z siebie cisnął, sam w sto mieczy się rozprysnął, mie-
cze ku drzwiom poskoczyły i, strzegąc bezpieczeństwa króla, na warcie stanęły; a gęśle 
samograje, na dany rozkaz jak zagrały — wszystko co tylko tam żyło, do tańca się wnet 
rzuciło, a po tańcach był bal wielki!... (Gliński 1899: 168)

Obie baśnie kończą się więc w sposób bardzo podobny, wzmacniając wraże-
nie, że Gliński napisał Baśń o  rycerzu Niezginku… na podstawie słynnej baśni 
Jerszowa. Zarówno wątek główny, jak i wiele szczegółów tekstu Glińskiego przy-
pominają rosyjski utwór opublikowany dwadzieścia lat wcześniej. Fakt, że oba 
teksty skupiają się na przygodach najmłodszego brata i  jego magicznego konia 
o wyglądzie niebohaterskim, nie może być uważany za prosty zbieg okoliczno-
ści. Tymczasem Gliński nie kopiował, nie streszczał ani nie przekładał tekstu 
Jerszowa — znacznie go zmodyfikował, mimo że spolszczenie było jego głów-
nym celem. Gliński nie tylko napisał tekst po polsku, ale też przeobraził rosyjską 
scenerię tak, żeby wyglądała na polską. Pod tym względem zmiana tytułu władcy 
kraju jest znacząca: car stał się królem. Gliński również pozbył się Żar-Ptaka, 
który jest typowo rosyjski, żeby wprowadzić przedmioty ogólnosłowiańskie —
gęśle samograje i miecz samosiecz. W ten sposób autor złagodził rosyjskość baśni 
Jerszowa, a jednocześnie wzmocnił religijność opowieści, zwłaszcza w epizodzie 
wstępnym, w którym występuje stary żebrak uosabiający Boga. Dwunastu chłop-
ców przypomina apostołów, Niezginek jest synem Boga i zbawcą, podczas gdy 
Cud-dziewica da się porównać z Marią, choć staje się żoną Niezginka. Ponadto 
zmartwychwstanie odgrywa kluczową rolę, skoro śmierć Białoszka jest potrzebna, 
żeby uwolnić córkę Baby Jagi. Warto też zwrócić uwagę na to, że pod piórem 
Glińskiego baśń Jerszowa z poezji staje się prozą, choć polski bajarz dbał o styl 
i wprowadził formuły wierszowane, które przyczyniły się do popularności jego 
czterotomowego zbioru. 

Konik Garbusek Jana Brzechwy

Swoją adaptację Konika Garbuska Brzechwa uzupełnił podtytułem: Streszczeniem 
filmu podług bajki Jerszowa, jakby nie miał żadnej ambicji literackiej. Używając 
słowa „streszczenie”, pisarz położył nacisk na wierne odtworzenie treści filmu 
i  wykluczył tym samym wszelką kreatywność w  stosunku do pierwowzoru. 
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Tymczasem badanie tekstu sugeruje, że Brzechwa nie ograniczył się do syntezy 
baśni Jerszowa.

Można to wywieść już z formy wierszowanej, która jest dość nietypowa dla 
streszczenia. Funkcja streszczenia polega na skróceniu treści bez względu na 
formę. Dlatego pisze się je zwykle prozą lub przynajmniej w stylu neutralnym, 
żeby połączyć podstawowe składniki treściowe w  zwartą strukturę. Brzechwa 
jednak zwrócił uwagę bardziej na formę i styl niż na treść. Skupił się na regular-
ności rymów tak, że sama treść doznała szkód, np. w przepisie na odmłodzenie. 
W tekście Jerszowa przepis polega na wykąpaniu się po kolei w: zimnej wodzie, 
gorącej wodzie i we wrzącym mleku. Tę kolejność zmieniono w filmie. Najpierw 
trzeba się wykąpać we wrzącej wodzie, potem w  gorącym mleku, a  na końcu 
w zimnej wodzie. Brzechwa zaproponował jeszcze inną kolejność:

Masz wykąpać się dla próby 
Naprzód w mleku, choć gorące,  
Zaraz potem w wodzie wrzącej,  
Potem w chłodnej, dla odmiany (Brzechwa 1949: 12)

Chociaż to tylko mały szczegół, fakt, że Brzechwa odwrócił porządek próby, 
najpierw zalecając wrzącą wodę a potem gorące mleko, jest znaczący. W istocie 
pokazuje, że pisarz dał pierwszeństwo rymom kosztem treści, a więc nie przestrze-
gał podstawowej zasady wierności, którą stosuje się podczas pisania streszczenia. 

Nie oznacza to jednak, że Brzechwa nie streszczał filmu nakręconego na posta-
wie bajki Jerszowa. Wątek jego wiersza świadczy o tym, że korzystał z radzieckiej 
ekranizacji, powstałej w  1947 roku jako film animowany w  reżyserii Iwana 
Iwanowa-Wano. Kreskówka ta jest wierną adaptacją utworu Jerszowa, od którego 
scenarzysta pożyczył nie tylko ogólną fabułę, ale też dialogi oraz wiersze wypowia-
dane przez narratora męskiego. Z powodów praktycznych Iwanow-Wano musiał 
skrócić baśń dziewiętnastowieczną, żeby film przeznaczony dla dzieci nie był za 
nużący, pozbył się zatem dygresji, niektórych epizodów, które nie odgrywały 
ważnej roli w historii bohatera, np. obecność ojca w tekście Jerszowa zostaje zastą-
piona przez braci. Największe modyfikacje dotyczą Cud-Dziewczyny. W filmie 
Iwan przyprowadza piękną dziewczynę do pałacu, a ona od razu wymaga odmło-
dzenia cara, nie mówiąc ani o liście, ani o pierścieniu. W niektórych miejscach 
można zresztą wyczuć pewien wymiar ideologiczny w skróceniu pierwowzoru. 
W ekranizacji radzieckiej nie ma żadnej wzmianki o pieniądzach lub o zarobkach 
braci, których życie zależy od sprzedania zboża w stolicy. Iwanow-Wano zmienił 
także stosunek ludzi do władzy carskiej — tłum nie krzyczy „hurra”, kiedy car 
przyjeżdża na jarmark, żeby zobaczyć konie. Oprócz zagadnień ekonomicznych 
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i społecznych reżyser zadbał również o zagadnienie moralności (Iwanowa-Wano 
pomija wątek upicia się braci na weselu).

W Koniku Garbusku Brzechwa jeszcze bardziej skraca wątek filmu. Skupia się 
na Iwanie w taki sposób, że prawie nic nie pisze o jego braciach lub o Koniku. 
Chociaż scena jest bardzo podobna, Brzechwa omija ostrzeżenia Konika, kiedy 
Iwan chce wziąć ze sobą pióro Żar-Ptaka. Ponadto autor nie zapisuje uspokaja-
jących słów Konika, kiedy Iwan dowiaduje się, że musi przynieść królowi Żar-
-Ptaka. Dalej Brzechwa skraca także poszukiwanie Cud-Dziewczyny, nie opisując 
ani namiotu pełnego owoców, który Iwan zostawia dla niej na plaży, ani Cud-
-Dziewczyny, która zbliża się łódką do Iwana i Konika Garbuska:

Pojechali w świat daleki 
Hen — za góry i za rzeki,  
Cud-Dziewczynę odnaleźli 
I do króla ją przywieźli (Brzechwa 1949: 11)

Nie ma jednak wątpliwości, że Brzechwa napisał wiersz na postawie kreskówki 
Iwanowa-Wano. Związek między poematem i  filmem jest niezaprzeczalny. 
Większość zmian, których Brzechwa dokonał w  swoim utworze, pochodzi 
w istocie z konieczności skrócenia fabuły. Brzechwa nie opisuje obrazów, które 
zrekompensowałyby skrócenie narracyjne w adaptacji filmowej. Reżyser pozbył 
się z  wierszy Jerszowa tych fragmentów, które miały funkcję czysto opisową. 
Za pomocą obrazów i muzyki udało mu się zresztą stworzyć atmosferę bardzo 
poetycką. Wymyślił kilka scen, w  których postacie tańczą lub śpiewają. Iwan 
i konie tańczą, żeby świętować jego zatrudnienie na dworze carskim. Iwan patrzy 
z podziwem na tańce Żar-Ptaka i sam zaczyna tańczyć jak one, a w końcu zwierzę 
i bohater tańczą razem — co przypomina strukturę baletową. Iwan śpiewa, kiedy 
zajmuje się końmi; służące śpiewają, kiedy car się kąpie; Cud-Dziewczyna śpiewa, 
kiedy znajduje gęśle w namiocie Iwana. Iwanow-Wano wprowadził też momenty 
bez słów, np. kiedy Iwan dostrzega błyszczącego rumaka na nocnym niebie. 
Symboliczne przedstawienie przyrody, z którą Iwan żyje w zgodzie, współistnieje 
z  atmosferą poetycką filmu: po ślubie Iwana i Car-Dziewicy obracającemu się 
pierścionkowi zaręczynowemu towarzyszy zmiana pory roku — za zimą idzie 
wiosna, czyli za nieszczęściem idzie szczęście. 

Tego wymiaru nie znajdujemy w utworze Brzechwy, ponieważ pisarz widocz-
nie nie chciał oddać efektu poetyckiego wynikającego z  tła baśni animowanej. 
Kontemplacyjną scenę spotkania bohatera z  matką Konika Garbuska pisarz 
sprowadził do szeregu wydarzeń: 
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Poszedł Iwan, szuka wszędzie 
Naraz widzi: rumak w pędzie,  
Niecąc iskry po obłokach,  
W szybkich zbliża się podskokach. 
Chłopiec spojrzał nań z podziwem,  
Zręcznie złapał go za grzywę 
I przytrzymał (Brzechwa 1949: 3).

Brzechwa zrobił to samo ze sceną, w której pojawiają się Żar-Ptaki:

Pobiegł Iwan do garbuska,  
Szybko zaprzągł go do wózka 
I z przynętą mknie na szlaki,  
Gdzie zbierają się Żar-Ptaki. 
Iwan z nich jednego schwytał,  
A gdy wrócił, król go spytał: 
— „Czy zuch jesteś, czy pokraka? 
No, pokazuj mi Żar-Ptaka!” (Brzechwa 1949: 9)

W zacytowanym powyżej fragmencie widać, że Brzechwa nie starał się odtworzyć 
obrazu animowanego w całości, skoro nie odwołał się do tańców Żar-ptaków. 
Zainteresował się wyłącznie podstawowymi wydarzeniami, pomijając scenerię, 
muzykę czy tańce, wymyślił wyszukaną formę, aby opisać etapy akcji i  dodał 
krótki dialog, żeby ułatwić rytm jej toku. 

Takie dodatki można znaleźć w różnych miejscach. Brzechwa rozwija m.in. 
wypowiedź króla, który przyjeżdża na jarmark i zauważa piękne konie. W filmie 
car pyta: „Kim jest właściciel? Ej, ludzie, czyje są te źrebięta?”. W wierszu Brze-
chwy mówi następująco:

[...] Mówcie żwawo,  
Kto ma do tych koni prawo? 
Konie piękne nadzwyczajnie,  
Muszą zdobić moją stajnię! (Brzechwa 1949: 7–8)

Zanim Iwan wskoczy do kotła, Konik Brzechwy zwraca się do niego, rozkazując:

[...] Skacz Iwanie,  
Złego ci się nic nie stanie! (Brzechwa 1949: 14)

W filmie Konik tylko dmucha na kotły, cała scena toczy się bez słów, zmuszając 
Brzechwę do wykreowania nowej sytuacji poetyckiej: 

Skoczył Iwan — gawiedź patrzy,  
On wykąpał się raz — dwa — trzy,  
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Wyszedł z wody, — jaka zmiana. 
Nie poznaje nikt Iwana,  
Co za młodzian urodziwy? (Brzechwa 1949: 14)

W ten sposób Brzechwa przekracza pracę streszczeniową i używa kreskówki 
Iwanowa-Wano jako pretekstu, żeby stworzyć własny utwór wierszowany. 
Najlepszym dowodem na to jest różnica między rymami oryginału, które zostały 
wprowadzone do ekranizacji, a  rymami tekstu Brzechwy. Tylko dwa pierwsze 
wiersze mają podobne rymy, poza nimi cały utwór Brzechwy składa się z nowych 
tekstów, co potwierdza hipotezę, że pisarz korzystał z adaptacji filmowej, żeby 
stworzyć oryginalny utwór literacki. Przykładem tego może być scena jarmarku, 
która zawiera nieistniejące w filmie szczegóły:

Na jarmarku malowniczo 
Tłum faluje. Kupcy krzyczą: 
— „Hej, prosimy zacnych panów 
Do nas, do nas, do straganów,  
Tutaj wybór jest bogaty,  
Są chomąta, siodła, baty,  
Wybór futer sobolowych 
Dla nadobnych białogłowych! (Brzechwa 1949: 6)

Wszystko to skłania do wniosku, że Konik Garbusek jest reinterpretacją, a nie 
streszczeniem filmu animowanego Iwanowa-Wano, reinterpretacja bowiem nie 
wymaga dokładnego odtworzenia treści i pozwala na odstępstwa w stosunku do 
pierwowzoru. 

Kiedy Brzechwa pisał swój utwór, jeszcze nie było żadnego przekładu 
baśni Jerszowa na język polski. Pierwszy przekład ukazał się trzy lata później 
w 1952 roku i wyszedł spod pióra Igora Sikiryckiego. Popularność tego tłuma-
czenia przyćmiła zresztą całkowicie poemat Brzechwy, chociaż zastosowane 
przez poetę dziecięce rymy i lekki ton dobrze odzwierciedlały humor, z którym 
Iwanow-Wano traktował baśń Jerszowa, wprowadzając zabawne sceny, np. kiedy 
Żar-Ptak wchodzi w płaszcz koniuszego. Brzechwa, podobnie jak Gliński, zastą-
pił tytuły carskie tytułami królewskimi:

Król spoglądał zachwycony: 
— „Takiej pragnę właśnie żony! 
Dziewczę cudne, powiedz słowo,  
Czy się zgadzasz być królową?” (Brzechwa 1949: 12),

zaś bohaterkę, która ma zostać „królową”, nazywa „Cud-Dziewczyną” — nawią-
zując do polskiej tradycji baśniowej — a nie „Car-Dziewicą”, jak ma to miej-
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sce w  filmie radzieckim. Poprzez zastosowanie formy wierszowanej Brzechwa 
nawiązuje wyraźnie do rosyjskich utworów baśniowych i przez to oddala się od 
polskiego kanonu baśniowego, który reprezentuje Gliński. 

O koniku Grubasku Jerzego Niemczuka

Jerzy Niemczuk zaczął reinterpretować kanoniczne baśnie literatury światowej 
w 1989 roku, kiedy opublikował zbiór pt. Bajki pana Bałagana zawierający pięć 
parodii zatytułowanych: O  królewnie Śmieszce, O  robaku i  rybce, O  dziwnym 
Smaku i  niezwykłym Smogu, Brzydkie kociątko oraz Nieprzemakalny kapturek. 
W  1993  roku ukazał się ciąg dalszy z  podobnymi parodiami baśniowymi: 
O kruku Kraku, O paluchu Wojtka, Babcia Ala i czterdziestu rozbójników, Bajka 
o Kapciuszku oraz O koniku Grubasku. W ostatnim tytule trudno nie rozpoznać 
przybliżonej homofonii z Konikiem Garbuskiem, oczywista wydaje się być paro-
nimia między wyrazami „Grubasek” i „Garbusek”, kalambury są zresztą ulubio-
nymi chwytami Niemczuka, wskazującymi pierwowzory, z  których korzystał 
autor (O robaku i rybce nawiązuje do Bajki o rybaku i rybce Aleksandra Puszkina, 
O  królewnie Śmieszce — do Królewny Śnieżki braci Grimm, Nieprzemakalny 
kapturek — do Czerwonego Kapturka Perraulta, O koniku Grubasku odnosi się do 
Konika Garbuska Jerszowa).

Podobnie jak dziewięć innych baśni, z których się składają Bajki pana Bała-
gana oraz Pierścień pana Bałagana, O koniku Grubasku jest częścią kompozycji 
ramowej, która skupia się na przygodach Wojtka i pana Bałagana. Akcja utworu 
rozpoczyna się w  pokoju Wojtka. Nie chcąc sprzątać pokoju, mimo usilnego 
nalegania matki, chłopiec buntuje się i krzyczy: „— No to co, że panuje bała-
gan?! To niech panuje! A może ja chcę, żeby panował!” (Niemczuk 1993: 10). 
Jednak Wojtek nie wie, że wypowiedział przypadkiem zaklęcie, które ściąga pana 
Bałagana: 

— Panuję w twoim pokoju… […]. Panuję tu, jestem dla ciebie panem i zapominać 
o  tym nie radzę. I nie udawaj, że mnie nie lubisz. Pamiętam jeszcze twoje słowa... 
Naprawdę nazywam się Harmiderus Bałagan Pierwszy i nie Ostatni, coś tam jeszcze 
było... [...]. Jestem z zawodu królem. (Niemczuk 1993: 11)

Pragnąc wynagrodzić chłopca „za utrwalanie nieładu i  utrzymanie jego pano-
wania” (Niemczuk 1993: 12), król bez korony, którym jest pan Bałagan, nadaje 
Wojtkowi tytuł księcia z bajki i postanawia go zabrać do różnych bajek. Wojtek 
zgadza się na nietypową wyprawę i wraz z panem Bałaganem zmierza do pierw-
szej baśni zatytułowanej O królewnie Śmieszce, wszystkie baśnie, które wchodzą 
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w skład dwóch zbiorów Niemczuka są jednocześnie światami, które bohaterowie 
zwiedzają razem. 

Pod tym względem utwór zatytułowany O koniku Grubasku nie jest wyjąt-
kiem. Niemczuk rozdzielił rosyjską opowieść na dwa wątki, które łączą się dopiero 
na samym końcu. Tekst O koniku Grubasku jest bajką, którą karzeł Skrzek i lis 
Tonis Kiton ukradli od pana Bałagana, żeby zmienić zakończenie:

— Nie interesują nas bajki, które moglibyśmy opowiadać grzecznym dzieciom, 
a jedynie te, które nas samych dotyczą. I te właśnie musimy wykraść — ciągnął lis, 
a Skrzek stał, mrugał oczami i nic nie rozumiał. — Jeśli moje informacje są ścisłe, 
została nam tylko jedna bajka, rozumiesz? (Niemczuk 1993: 330)

Bajką tą jest utwór O koniku Grubasku, kończący książkę Niemczuka. Kiedy pan 
Bałagan, Wojtek i jego kolega Mateusz zdają sobie sprawę, że brakuje im bajki 
O koniku Grubasku, staje się ona celem ich poszukiwań, a więc głównym przed-
miotem opowiadania Niemczuka. Czytelnik odnajdzie tu niektóre składniki 
poematu Jerszowa w przygodach bohaterów: pozbawieni środka transportu (brat 
Mateusza nie chciał im pożyczyć deskorolki), pan Bałagan, Wojtek i Mateusz 
są zmuszeni do przemieszczenia się pieszo, dlatego czarownik posyła Wojtka na 
rynek, żeby zamienił popsuty zegarek Mateusza na konia. 

Jego uwagę zwrócił sympatyczny okrągły kucyk o bystrym, trochę jakby szyderczym 
spojrzeniu. Był najmniejszy wśród sprzedawanych, tak jak Wojtek był najmniejszym 
wśród kupujących. Ani jednym, ani drugim nikt się nie interesował.
 Kucyk nie wydawał się zbyt urodziwy. Przypominał raczej kudłatą beczkę niż 
mustanga, ale Wojtkowi przypadł do gustu (Niemczuk 1993: 334)

Wybrany przez Wojtka kucyk przypomina oczywiście Konika Garbuska Jerszowa. 
W  polskiej bajce pojawiają się tak lubiane przez Niemczuka kalamburowe 
zabawy słowem (pan Bałagan kpi z handlarza koni, twierdząc, że zwierzę, które 
ten chce sprzedać to nie „konik”, ale „raczej komik!” (Niemczuk 1993: 335), 
niemniej, jak w rosyjskim poemacie, kucyk wkrótce zaskakuje wszystkich swoim 
ludzkim głosem i ukrytymi talentami, stając się głównym pomocnikiem boha-
terów. Konik z  utworu Niemczuka pomaga panu Bałaganowi, Wojtkowi oraz 
Mateuszowi, jednak jego zdolności magiczne, wyeksponowane w bajce Jerszowa, 
w utworze polskim zostały zastąpione przez umiejętności detektywistyczne:

— Doprawdy — odparł konik dumnie unosząc łeb — jestem koniem detektywistycz-
nym. Gdybym był kuty na cztery kopyta, miał lepszą prezencję i gdyby mi nie rzucano 
kłód pod nogi, byłbym już wielkim detektywem, inspektorem albo komisarzem... 
A utyłem, bo nie mam pociągu do pracy pociągowej. Tutaj nikt nie potrafił docenić 
mojego talentu, marnowałem się (Niemczuk 1993: 336)
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Poszukiwanie skradzionej panu Bałaganowi bajki zamienia się wtedy w  śledz-
two kierowane przez końskiego detektywa. Konik Grubasek wysyła bohaterów 
w cztery strony świat w poszukiwaniu dowodów i poszlak. Na wschodzie Mate-
usz dowiaduje się o  porwaniu kury z  brytfanną; na zachodzie Wojtek słyszy, 
że okradziono bogatą srokę; na północy pan Bałagan zdobywa wiadomości 
o  konflikcie niedźwiedzia i  lisa; na południu poinformowano kucyka, że gęś 
odleciała na wschód. Na podstawie tych przesłanek Grubasek dochodzi do wnio-
sku, że złodziejami są Kiton i Skrzek i zarządza ich poszukiwanie w górach na 
wschodzie, bohaterowie odnajdują opustoszały zamek, w którym ukrywają się 
Kiton i Skrzek. Po emocjonującym pościgu Wojtkowi udaje się ocalić kawałek 
skradzionej bajki: „Mimo wysiłków Wojtka z bajki o koniku Grubasku ocalał 
tylko niewielki fragment ostatniej strony” (Niemczuk 1993: 356). Fragment 
zresztą ujawnia zakończenie bajki, w której występują: 

... a kiedy Kiton wrócił do lasu i stał się na powrót zwykłym lisem, przyjaciele poże-
gnali się na zawsze. Wojtek i Mateusz wsiedli na poduszkowiec i odlecieli nim po raz 
ostatni. (Niemczuk 1993: 356–357)

Po zakończeniu misji Wojtek niepokoi się, że i jego przygody w bajkach wkrótce 
skończą się na zawsze. Pan Bałagan wyrzuca wówczas kartkę w ogień, mówiąc, że 
niebawem będzie za stary na baśnie. 

Zakończenie baśni O koniku Grubasku miesza się z zakończeniem Pierścienia 
pana Bałagana. Wynika z tego pewien dystans wobec pierwowzoru, który wzmac-
niają jeszcze zmiany dokonane przez autora w  stosunku do poematu Jerszowa. 
W istocie Niemczuk zachował tylko porozrzucane składniki pierwowzoru i omal 
nie zerwał z oryginalnym wątkiem, utrzymał związek z oryginałem dzięki licznym 
grom słownym, które wskazują na pokrewieństwo z  utworem Jerszowa. Kiedy 
Tolis Kiton i Skrzek szukają w pałacu pana Bałagana bajek, które źle się dla nich 
kończą, znajdują wreszcie stary i zakurzony rękopis O koniku Grubasku. Nie umie-
jąc odszyfrować nieczytelnego tytułu, Skrzek z trudem rozpoznaje pierwsze literki 
„O kon...”. Przypuszcza, że chodzi o „okoń” i że to „bajka o pogrzebie okoni”: 

— Okoni ku grub, znaczy pewnie tyle, co: okonie do grobu, bo „ku” to tyle co „do”, 
a  grób, wiadomo, mogiła, czyli ryba zdechła i  trzeba ją było zakopać — dowodził 
uczenie gruby rycerz, spoglądając na lisa z wyższością, jaką daje umiejętność czytania. 
(Niemczuk 1993: 331) 

Lis jednak domyśla się, że bohaterem bajki jest nie okoń, lecz konik z rosyjskiej 
literatury. Żeby wzmocnić wymiar parodystyczny tekstu, Niemczuk podkreśla 
również cechy groteskowe w  konstrukcji postaci kucyka, który odpowiada na 
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kpiny pana Bałagana słowami: „Założę się, że z nas dwóch pana pierwszego przy-
jęliby do cyrku. I grubszy też pan jest ode mnie.” (Niemczuk 1993: 335) 

Zaprezentowane analizy porównawcze prowadzą do wniosku, że utwór 
Niemczuka należy uznać za daleko posuniętą parodię rosyjskiego pierwowzoru.

Polski koń trojański? 

Ryszard Waksmund źródeł popularności Konika Garbuska doszukiwał się w jego 
buntowniczym duchu, który był zauważalny w krytycznym podejściu do władzy 
carskiej3, co znalazło odzwierciedlenie w reinterpretacjach lub adaptacjach bajki. 
Miał na myśli polskie adaptacje teatralne, w których, „aby wzmocnić «antyfeu-
dalne» nastawienie folkloru, preparowano specjalne wątki” (Waksmund 2000: 
420). Polityczny podtekst Konika Garbuska przyczynił się do cenzurowania bajki 
w Rosji po trzecim wydaniu w 1843 roku. W Koniku Garbusku Jerszow nie tylko 
otwarcie krytykował władzę carską, ale też domagał się wyzwolenia dekabrystów, 
którzy — jak wieloryb — cierpieli już od dziesięciu lat w miejscu, w którym nie 
powinni się znaleźć. Treść polityczna była tak wyrazista, że niektórzy rosyjscy bada-
cze wysunęli nową tezę o autorstwie Konika Garbuska, sugerując, że poemat napisał 
nie Piotr Jerszow, ale sam Aleksander Puszkin: „Myślę [...], że baśń napisał Puszkin, 
i że Jerszow nie miał nic wspólnego z jej napisaniem.” (Козаровецкий 2009: 22) 
Władimir Kozaroveckij oparł swoją tezę na wielu dowodach kontekstualnych, 
historycznych, biograficznych, psychologicznych (Козаровецкий 2009: 22), lite-
rackich (Пушкин 2009: 53), stylistycznych. Puszkin nie mógł wtedy opublikować 
takiej baśni z powodów politycznych i osobistych, a więc potrzebował zastępcy. 

Fakt, że Gliński przerobił wątek Konika Garbuska w 1853 roku, czyli w okre-
sie, kiedy poemat był nadal ocenzurowany w Rosji, mógłby być zinterpretowany 
jako akt nieposłuszeństwa wobec władz okupujących Polskę. Niemniej analiza 
Baśni o  rycerzu Niezginku… zaprzecza takiej tezie. Po pierwsze polski bajarz 
zrezygnował z symboliki Księżyca powiązanej z dekabrystami (nie przedstawiał 
postaci wieloryba, Cud-dziewica nie jest córką Księżyca tylko Baby Jagi). Ponadto 
Gliński przeobraził satyryczny portret władcy na tyle, że ten przestaje uchodzić 
za tyrana. Zło pochodzi nie ze środowiska dworskiego, lecz od braci Niezginka, 
jakby Gliński chciał krytykować niszczycielskie konflikty wewnątrz Polski. 

3 „Satyryczny obraz cara powraca w słynnym poemacie Piotra Jerszowa Konik Garbusek 
(1834), będącym w zamierzeniu autora syntezą wszystkich bajek rosyjskich. To, że stał się ulubioną 
bajką dzieci, należy tłumaczyć wykreowaniem na herosa zwykłego chłopca, lekceważonego przez 
starszych braci, któremu udaje się wyjść cało z każdej opresji i który po ślubie z cud-dziewczyną 
zostaje krewniakiem Słońca i Księżyca, nie mówiąc już o zabawnych epizodach, jak na przykład, 
gdy krewki jazgarz ociąga się z wykonaniem ważnego polecenia, gdyż nie zakończył jeszcze bitki 
z karasiem” (Waksmund 2000: 199).
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Wyraźne wątki typowo polskie, wskazane we wcześniejszych analizach, wspierają 
tę hipotezę. Wreszcie autor, który w Bajarzu polskim korzystał z licznych baśni 
rosyjskich (Krzyżanowski 1977: 760–772), był słowianofilem i szczerze wierzył 
w jedność słowiańszczyzny. W przedmowie do czterotomowego zbioru pisał: 

Jakże odgadnąć, w jakim czasie i gdzie się poczęła myśl między naszym ludem krążąca, 
kiedy pomimo najuczeńszych usiłowań, nie możemy dociec prawdy, skąd się sam ten 
lud pojawił na tej ziemi i, natworzywszy mnóstwo najsprzeczniejszych dowodzeń, 
raczyliśmy go wreszcie za pierwotnego mieszkańca ziem słowiańskich uznać. 
Nie chciałem więc mozolić nad tym, będąc tego przekonania, o ile z pobieżnego po-
glądu na wyszłe dotychczas zbiory osądzić mogłem, że wszystkie niemal baśni w Pol-
sce, na Litwie i Rusi całej krążące, wspólne są wszystkim słowiańskim plemionom, 
które mało przyjąwszy od ludów ościennych, unarodowiły je do niepoznania. (Gliński 
1853: xiii–xiv)

Według Glińskiego nie ma wyraźnej różnicy między baśniami polskimi 
i  rosyjskimi, skoro wszystkie one pochodzą ze wspólnego źródła słowiań-
skiego. W pewnym sensie podobieństwa między Baśnią o rycerzu Niezginku… 
a Konikiem Garbuskiem potwierdzają tę tezę. W Bajarzu polskim — szczególnie 
w przeróbkach rosyjskiego materiału — Gliński wyraźnie dążył do zachowania 
tej jedności słowiańskiej. 

Utwory Brzechwy i Niemczuka znacznie odbiegają pod tym względem zaanga-
żowania politycznego od baśni Glińskiego, warto jednak zwrócić uwagę na ich zwią-
zek z kontekstem historycznym. Wiadomo, że Konik Garbusek. Streszczenie filmu 
podług bajki Jerszowa nie zawierał żadnego elementu krytycznego wobec władzy, 
skoro powstał na podstawie oficjalnego filmu radzieckiego. Nieobecność wieloryba 
jest zatem punktem wspólnym między poematem Brzechwy i ekranizacją Iwanowa-
-Wano, a autor Akademii pana Kleksa nie wprowadził żadnej innej dwuznaczności. 
Konik Garbusek wygląda raczej na czysto naiwną historię bez żadnego podtekstu — 
choć ten, który składa „donos na chłopaka” (Brzechwa 1949: 8) nigdy nie zostaje 
ukarany... Zamieszczone w podtytule słowo „streszczenie” mocno zresztą podkreśla 
brak wszelkiej oryginalności lub osobowości, czyli niechęć autora do otwartego 
czy też skrytego wyrażenia poglądu osobistego. Można to połączyć z ówczesnym 
kontekstem politycznym i kulturowym. Utwór Brzechwy ukazał się w 1949 roku, 
czyli w okresie socrealizmu, kiedy baśnie rosyjskie wpisywały się w strategie rozwoju 
kultury władzy komunistycznej. Niedługo po opublikowaniu poematu Brzechwy, 
Konik Garbusek został przetłumaczony na język polski i w ciągu kolejnych czter-
dziestu lat wydawany był kilkakrotnie. Polskie dzieci czytały, słuchały lub oglądały 
Konika Garbuska, który — wraz z innymi baśniami rosyjskimi, jak Bajka o rybaku 
i  rybce — stał się znakiem dominacji radzieckiej również w  sferze kultury. Ta 
dominacja straciła swą moc w roku 1989 — wtedy Niemczuk napisał Bajki pana 
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Bałagana, a przestała istnieć w roku 1993, kiedy ukazał się Pierścień pana Bałagana. 
Niemczuk mógł zatem pominąć w  swoim tekście wątki rosyjskie. W końcu lat 
osiemdziesiątych społeczeństwo polskie odczuwało już przesyt kulturą radziecką4, 
na co odpowiedzią miał być ironiczny dystans, z którym Niemczuk potraktował 
kanoniczny tekst Jerszowa w swej parodystycznej reinterpretacji Konika Garbuska 
(w bajce Niemczuka nawet car nie został zastąpiony królem, jakby organy władzy 
całkowicie zniknęły). 

Utwory Niemczuka, Brzechwy i  Glińskiego mają ścisły związek z  kontekstem 
historycznym czasów, w których powstały. Polscy autorzy korzystali z rosyjskiego 
wątku, żeby nawiązać do stosunków polsko-rosyjskich w kluczowych okresach 
historii obu krajów. Konika Garbuska wybrali więc nieprzypadkowo, manifestu-
jąc w tak zawoalowany sposób wspólną nieufnością wobec władzy autorytarnej 
i poczuciem wspólnoty słowiańskiej (choć uczynili to tylko pośrednio, skoro jako 
wzorzec wybrali rosyjski tekst Jerszowa, pomijając ludowe źródła, z wyjątkiem 
Glińskiego, który znał folklor kresowy). Strukturę literacką tekstu Jerszowa 
polscy pisarze potraktowali jako atut: Konik Garbusek stał się dla nich konwencją 
do zdekonwencjonalizowania. Każdy z  nich stworzył oryginalny artystycznie 
i myślowo utwór, a zmieniając znaczenie baśni, przekazywał nowy komunikat. 
Zaprezentowane analizy, choć ograniczone do trzech przykładów literackich 
(pomimo znacznie szerszego kontekstu krążenia wątków baśniowych), zdają się 
ten proces konwencjonalizacji i dekonwencjonalizacji tekstu potwierdzać. 
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ThE POLISh LITERARy REInTERPRETATIOnS  
OF PyOTR yERShOv’S WOndER TALE. A COmPARATIvE STUdy

(summary)

The present article is based on three literary rewritings of The Little Humpbacked Horse 
(Конёк-Горбунок, 1834): 1) The Tale of Knight Niezginek, the Self-cutting Sword and the 
Self-playing Gusli (Baśń o rycerzu Niezginku, mieczu samosieczu, i o gęślach samograjach) by 
Antoni Józef Gliński, 2) The Little Humpbacked Horse (Konik Garbusek) by Jan Brzechwa 
and 3) The Little Fatty Horse (O koniku Grubasku) by Jerzy Niemczuk. Gliński’s wonder 
tale appeared in 1853 in the second volume of The Polish Tale Teller, Brzechwa’s poem 
was presented in 1949 as a  summary of Ivan Ivanov-Vano’s film and Niemczuk’s story 
was part of Mr. Mess’s Ring (Pierścień pana Bałagana) that came out in 1993. These works 
were therefore published in very different periods and literary contexts that had inevitable 
influence on writers’ approach to the Russian original. 
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