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„W siną dal, dokąd oczy poniosą…” – motyw wędrówki  
w baśniach polskich i węgierskich

Baśń jest jednym z najstarszych gatunków literackich, a przy tym prawdziwą skarb-
nicą wiedzy o życiu oraz doniosłych treści rzutujących na rozwój psychospołeczny 
dziecka1. To bodaj jedyne opowieści, które opierają się patynie czasu, nie dezaktuali-
zują się i wychowują kolejne pokolenia w niemal niezmienionej formie. Choć konflikt 
na temat tego, czy należy czytać dzieciom baśnie, czy nie, trwa w najlepsze i nic nie 
wskazuje na to, by miał się w najbliższym czasie jednoznacznie rozstrzygnąć2, faktem 
pozostaje, że większość rodziców przekazuje swoim dzieciom baśniowe historie, 
na których się wychowali, a i sami chętnie powracają do ulubionych opowieści 
z dziecięcych lat.

Baśń literacka wyrasta z folkloru i opowieści ludowych. U swego zarania baśnie 
należały do tradycji oralnej, dopiero w wiekach późniejszych zaczęto je spisywać, 
co doprowadziło do wykształcenia i skonwencjonalizowania się baśni jako gatunku 
literackiego. Choć na przestrzeni lat bywały wielokrotnie opracowywane i cenzuro-
wane3 (BaśniebraciGrimm doczekały się aż ośmiu wydań jeszcze za życia autorów), 
mniej więcej od wieku XIX proces ten uległ swoistej stagnacji i większość baśni 
przybrała kształt, jaki znamy dzisiaj.

1 Najbardziej kanonicznym dziełem dotyczącym wyjątkowego znaczenia baśni w wychowaniu 
i rozwoju dziecka jest Cudowneipożyteczne.Oznaczeniachiwartościachbaśni autorstwa 
Brunona Bettelheima, XX-wiecznego psychoanalityka. Pomimo krytyki, z jaką dzieło to spo-
tykało się na przestrzeni lat, wciąż pozostaje najbardziej kompleksowym i cenionym przez 
wielu odbiorców źródłem wiedzy na ten temat. Bruno Bettelheim: Cudowne i pożyteczne.
Oznaczeniachiwartościachbaśni, Warszawa 1985.

2 Przeciwnicy czytania dzieciom baśni zarzucają im najczęściej epatowanie przemocą oraz ne-
gatywne wzorce i schematy myślowe, jakie przekazują. „Cudowność i pożyteczność” baśni 
postulowaną przez Bettelheima negował m.in. Pierre Péju w swym polemicznym dziele pt. 
Dziewczynkawbaśniowymlesie.Opoetykębaśni:wodpowiedzinainterpretacjepsychoana-
lityczneiformalistyczne,Warszawa 2008.

3 Pierwotne wersje baśni istotnie były pełne okrucieństwa, przemocy i erotyki, gdyż ich doce-
lową grupą odbiorców wcale nie były dzieci, lecz ludzie dorośli. W momencie, gdy baśnie 
zaczęto traktować jako historie dla dzieci, nastąpiła ich cenzura i adaptowanie do potrzeb 
dziecięcej psychiki. Dlatego też współczesne, złagodzone wersje baśni – te najbardziej znane 
i rozpoznawalne – często mają niewiele wspólnego ze swymi oryginałami. Dziś obserwujemy 
swoisty renesans pierwotnych baśni i tzw. „powrót do korzeni”; powstają kolejne wydania 
i antologie nieocenzurowanych wersji baśni, by wspomnieć tylko pozycje wydane na rynku 
polskim na przestrzeni ostatnich kilku lat: Philip Pullman: BaśniebraciGrimmdladorosłych
imłodzieży.Bezcenzury, Poznań 2014; Robert Darnton: Wielkamasakrakotówiinneepizody
francuskiejhistoriikulturowej, Warszawa 2012.
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Wędrówka czy podróż jest jednym z najpopularniejszych motywów pojawiających 
się w baśniach. Jak pisze Kornelia Ćwiklak, wędrówkaizwiązanazniąsymbolikaor-
ganizujebowiemschematfabularnywiększościbaśni4. Słownik motywów literackich 
podaje najczęstsze rodzaje podróży: podróż w zaświaty, podróż inicjacyjna (wtajem-
niczenie), wygnanie (wieczna tułaczka), podróż jako wyraz snobizmu i wyznacznik 
pozycji społecznej, ucieczka, podróż do idylli, podróże w świat marzeń, podróż jako 
metafora życia człowieka, podróże Pana Cogito5. W baśniach najczęściej mamy do 
czynienia z wędrówką czy też podróżą inicjacyjną. Podróży fizycznej towarzyszy 
podróż metafizyczna, pozwalająca odkryć najtajniejsze zakamarki własnego „ja”, 
własną siłę, rozpoznać zarówno swoje atuty, jak i wady, aby w wyniku tego osiągnąć 
dojrzałość i końcowy sukces. 

Sens baśniowego podróżowania – rozwój i inicjacja w rytach przejścia

W zawiązaniu akcji bohater baśni najczęściej zostaje zmuszony do opuszczenia domu 
(przestrzeni znanej i bezpiecznej, wewnętrznej, wartościowanej pozytywnie) i uda-
nia się w podróż (w przestrzeń obcą i pełną zagrożeń, zewnętrzną, wartościowaną 
negatywnie)6. Zostaje wygnany z domu albo sam postanawia dom opuścić. Powody 
mogą być różne: chęć udowodnienia własnej wartości (motyw syna-głuptaska, np. 
ZłotaGęś), konieczność spełnienia zadań, jakie zostały na niego nałożone (motyw 
królewskich synów muszących udowodnić, który z nich jest godny objęcia tronu, np. 
Trzypióra), chęć wspomożenia rodziny (np. Paluszek), chęć zaznania przygód (np. 
Ochłopcu,coruszyłwświat,bypoznaćstrach), wygnanie (np. JaśiMałgosia), chęć 
odkupienia win własnych lub czyichś (np. Siedemkruków)… Ile baśni, tyle może być 
wędrówek i ich powodów. Nawet krótka wędrówka Czerwonego Kapturka do domku 
babci i z powrotem zawiera w sobie głęboki sens i wartość poznawczo-rozwojową 
dla słuchającego dziecka7.

Pokonując kolejne wyzwania i przeszkody, często mające charakter symboliczny, 
baśniowy tułacz przybliża się nie tylko do celu swojej podróży, lecz również do 
samopoznania, które ma kluczowe znaczenie dla ostatecznego triumfu. Wędrówka 
– po lesie, zaczarowanym świecie, zaświatach – w symboliczny sposób ukazuje 
podróż w głąb siebie i pokonywanie kolejnych etapów własnego rozwoju. Już Jurij 
Łotman pisał, że wyprawa „bohatera drogi”, jak wprost nazywał baśniowe postaci, 
rzadko kiedy ma wymiar dosłowny: przebywaniewkażdympunkcieprzestrzeni(oraz
odpowiednistanmoralny)traktujesiętujakoprzejściedoinnego,następującego

4 Kornelia Ćwiklak: Motywpodróżywpolskiejbaśnimagicznej,[w:] Baśńwewspółczesnejkul-
turze.Tom1.Niewyczerpanamocbaśni:literatura–sztuka–kulturamasowa, Poznań 2015, 
s. 134.

5 Dorota Nosowska: Słownikterminówliterackich,Bielsko-Biała 2004, s. 349–353.
6 Motywowi domu w baśniach poświęciła osobne miejsce Joanna Papuzińska w swym dziele 
Zatopionekrólestwo.OpolskiejliteraturzefantastycznejXXwiekudladzieciimłodzieży, War-
szawa 2008. Por. rozdział Domwbaśni, s. 124–136.

7 Por. Bruno Bettelheim: CzerwonyKapturek, [w:] Cudowneipożyteczne,op.cit., s. 264–288.
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ponim8. Charakterystyczna przy tym jest linearność fabuły – bohater nie może ani 
się cofnąć, ani podążyć w bok. Zmierza ku z góry założonemu celowi. Baśń nie ma 
wątków pobocznych, co wpisuje się w jej cechy gatunkowe, wśród których jednym 
z najważniejszych jest właśnie prostota i schematyczność fabuły. W zakończeniu 
baśni bohater często wraca do punktu, z którego wyruszył, a jak zauważa Joanna 
Papuzińska, trasa jego wędrówki mazazwyczajcharakterpętlowy,wychodzącikoń-
czącsięwtymsamympunkcieprzestrzeni9. Powróciwszy do punktu wyjścia, jest on 
już jednak innym człowiekiem, pozornie i zewnętrznie tym samym, ale o bogatszym 
życiu wewnętrznym. W takim wymiarze baśniowe wędrówki nabierają cech rytów 
przejścia.

Pojęcie rytów przejścia (ritesdepassage) wprowadził antropolog Arnold van 
Gennep w odniesieniu do rytuałów funkcjonujących wśród ludów pierwotnych 
i plemiennych, jednak z powodzeniem daje się ono stosować wobec innych prze-
kazów zachowań społecznych, takich jak baśń właśnie. Ryty przejścia w ujęciu van 
Gennepa dotyczą wszelkich dziedzin życia człowieka, w których następuje jakaś 
zmiana, zarówno w ujęciu biologicznym (narodziny, dojrzewanie, macierzyństwo, 
ojcostwo), jak i społecznym (małżeństwo, awans społeczny, uzyskanie wyższej 
pozycji w hierarchii itd.). Van Gennep podzielił te rytuały na trzy fazy: separację, 
marginalizację i agregację10. Separacja to – jak nazwa wskazuje – stan odłączenia, 
odizolowania od grupy wyjściowej czy znanych wzorców; w baśniach realizowana 
jest jako opuszczenie przez bohatera domu i wyruszenie w świat. Marginalizacja 
to faza liminalna, progowa (łac. limen – próg, rozgraniczenie), faza przejściowa, 
bycie „w zawieszeniu” – jednostka utraciła już poprzedni status, lecz nie uzyskała 
jeszcze nowego; w baśniach dziecko opuściło już dom, lecz wciąż jeszcze czekają je 
przygody, które dopiero usankcjonują jego nową tożsamość. I w końcu faza agregacji, 
czyli faza ponownego włączenia w struktury, ale już w nowej formie; baśniowy 
bohater triumfalnie wraca do domu, pokonawszy przeszkody, osiągnąwszy dojrzałość 
i kolejny etap rozwoju psychoemocjonalnego. 

Motyw wędrówki w baśniach polskich 

Siostra siedmiu kruków

Polska baśń Siostrasiedmiukruków jest jedną z wielu wersji baśni o braciach zaklę-
tych w ptaki11. Bracia mogą mieć postać kruków, łabędzi, orłów czy nawet bocianów; 
czasem jest ich sześciu lub siedmiu, czasem jedenastu czy dwunastu; powodem ich 
przemiany bywa przekleństwo rozzłoszczonego ojca, zemsta macochy-czarownicy, 

8 Jurij Łotman: Semiotykakultury, Warszawa 1977, s. 219.
9 Joanna Papuzińska: Zatopionekrólestwo,op.cit., s. 125. 
10 Wojciech Józef Burszta: Antropologiakultury.Tematy,teorie,interpretacje, Poznań 1998, s. 

105.
11 Inne znane baśnie realizujące ten motyw to m.in. Siedemkruków oraz Sześćłabędzi autorstwa 

braci Grimm czy Dzikiełabędzie Hansa Christiana Andersena.
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przypadkowe zerwanie zaczarowanych kwiatów, a w tym wypadku – nieumyślna 
klątwa rzucona przez matkę. Zanim przejdę do analizy motywu wędrówki zawartego 
w tej baśni, chciałabym – przy okazji streszczania fabuły – powiedzieć kilka słów 
o jej nietypowości względem reguł konstrukcji tego gatunku literackiego. 

Matka, rozeźlona lenistwem i niefrasobliwością swoich synów, nieświadomie 
rzuca na nich klątwę, wskutek której zostają oni przemienieni w kruki. Synów jest 
siedmiu – i nie bez powodu, gdyż liczba siedem jest od dawien dawna uznawana za 
magiczną i jako taka często występuje w baśniach12. Pierwszym tyleż ciekawym, co 
specyficznym elementem jest fakt, że bracia zostają dokładnie opisani i nazwani kon-
kretnymi imionami, podczas gdy baśń jako gatunek wymaga, aby jej bohaterowie byli 
jak najbardziej anonimowi i nieokreśleni. Pełni to funkcję dydaktyczną – dzięki temu, 
że postaci są tak naprawdę „szablonami”, bez żadnych charakterystycznych cech, 
czytelnik-dziecko może się z nimi utożsamić i za ich sprawą przeżywać kształcące 
doświadczenia i nauki baśni. Bohaterowie są określani ogólnikami, takimi jak „bystry 
chłopiec” lub „piękna dziewczyna”, „dzielny rycerz” lub „mądry król”, „zła maco-
cha” lub „najmłodsza siostra”. Jeżeli występują w baśniach imiona, jak Jaś i Małgo-
sia, to na tyle pospolite, by nie stanowiły znaczącego wyróżnika postaci13. W Siostrze
siedmiukruków nie dość, że bracia są nazwani konkretnymi imionami i zróżnicowani 
pod kątem osobowości, to sam sposób ich dywersyfikacji jest interesujący – każ-
demu z nich został przypisany znak Zodiaku, który determinuje charakterystyczne 
cechy danego bohatera. Odwołania do astronomii nie są rewolucyjnym novum, gdyż 
w przynajmniej kilku baśniach występują np. spersonifikowane Słońce czy Księżyc, 
ale już odwołania do astrologii – owszem. Jak wiadomo baśnie, wywodzące się 
z bajki ludowej i folkloru, odbijają do pewnego stopnia „ducha czasów”, w jakich się 
ukształtowały i wierzenia ówczesnych ludzi. Zastanawiać więc może, czy znajomość 
astrologii (w stopniu choćby elementarnym, pozwalającym na rozpoznanie znaków 
Zodiaku i przypisanych im cech) była w Polsce na porządku dziennym w czasach, 
gdy baśń powstała14. Drugą rzeczą, która może intrygować w tym kontekście, jest 
to, dlaczego w takim razie braci jest siedmiu, a nie dwunastu – dwanaście jest wszak 
znaków Zodiaku i jest to tak samo magiczna i często pojawiająca się w baśniach 
liczba, co siedem (dwunastu braci-kruków występuje choćby w wersji tej samej baśni 
przytoczonej w zbiorze Pullmana15). 

Bracia odlatują, by tułać się po świecie w nienaturalnej dla siebie ptasiej postaci, 
a matka umiera ze zgryzoty. To kolejny element, który nie pasuje do konstrukcji 
świata baśni, ponieważ w myśl baśniowej, czarno-białej aksjologii kara powinna 
spotykać tylko tych, którzy na nią zasłużyli; źli bohaterowie muszą ponieść klęskę, 
by dobrzy mogli zatriumfować; zło musi zostać ukarane, a dobro nagrodzone, aby 
świat mógł wrócić do ładu i harmonii. Matka tymczasem nie zrobiła nic złego, jej 

12 Por. hasło: siedem [w:] Władysław Kopaliński: Słowniksymboli, Warszawa 1991.
13 Bruno Bettelheim: Cudowneipożyteczne,op.cit., s. 94–95.
14 Autorką literackiej wersji baśni jest Janina Porazińska, żyjąca w latach 1888–1971, jednak 

baśń ta z pewnością ma korzenie ludowe. Nie sposób stwierdzić, czy elementy astrologii to 
autorska inwencja Porazińskiej czy element ludowych przekazów z dawniejszych lat.

15 Philip Pullmann: Dwunastubraci,[w:] BaśniebraciGrimm…, op.cit., s. 67–75.
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przekleństwo było niezamierzone i poniekąd uzasadnione faktem, że beztroska jej 
synów powodowała szkody w gospodarstwie (dzieżazkozłówobalona(…)rozczyn
chlebapopodłodzecieknie16). Baśń tymczasem zdaje się obarczać matkę winą i od-
powiedzialnością za los synów, o czym mówi także wierszyk będący bezpośrednią 
odpowiedzią na przekleństwo wyrzeczone w gniewie: Matko,wielkatwojawina.
IdziedrogąZłaGodzina.Idzie,idzieprzytwejścianie…Cośwyrzekła,tosięstanie17.

Po śmierci matki siostra siedmiu braci wyrusza w świat, by ich odszukać. Jest 
to kolejny – i ostatni już – element, nad którym chciałabym się krótko pochylić 
ze względu na jego nietypowość. W zdecydowanej większości baśni z motywem 
wędrówki to chłopcy wyruszają na spotkanie przygód, czarownic i złych smoków, 
podczas gdy dziewczynki z zasady pozostają bierne18. W tym świetle fakt, że główną 
bohaterką tej baśni jest dziewczyna, jawi się jako swoiste odwrócenie ról, wyrażające 
się obdarzeniem żeńskiej bohaterki cechami kulturowo przypisywanymi mężczy-
znom, takimi jak odwaga, inicjatywa, aktywność, działanie. W dodatku dziewczynka 
nie dość, że wyrusza w świat, by zmierzyć się z jego zagrożeniami, to jeszcze czyni to 
w celu ratowania postaci męskich, swoich braci. Mamy więc do czynienia z pełnym 
odwróceniem fabularnego schematu baśni z motywem wędrownym.

Podróż głównej bohaterki wpisuje się w schemat podróży inicjacyjnej. Wyrusza 
ona z domu jako dziewczynka, która dopiero co straciła zarówno braci, jak i matkę, 
powraca zaś jako królowa. Przeobrażenie zewnętrzne, dostrzegalne gołym okiem – 
uboga dziewczyna staje się królową – odpowiada przemianom wewnętrznym, jakich 
doświadcza bohaterka. 

W swojej wędrówce ucieka się ona do szukania pomocy elementów fauny i flory. 
W pierwszej kolejności pyta strumienia, czy nie widział jej braci zaklętych w kruki, 
a odpowiadają jej kolejno brzeg, trzciny i woda, i za każdym razem odpowiedź 
jest przecząca. Woda dodaje jednak: bieżajzemną…bieżajzemną…możeich
znajdziesz19. Siostra słucha rady wody i podąża wzdłuż jej biegu. Podróż tę można 
odczytywać symbolicznie. Woda jest najbardziej znanym i rozpoznawalnym symbo-
lem podświadomości i jej nieokiełznanych sił20. Wskazówkę strumienia można więc 
odczytywać jako radę, by siostra w poszukiwaniu braci zdała się na swoją intuicję, 
na siłę własnej podświadomości, w której zawarte są wszystkie odpowiedzi – by 

16 Janina Porazińska: Siostrasiedmiukruków, [w:] UZłotegoŹródła.Baśniepolskie, Warszawa 
1983, s. 193.

17 Ibidem.
18 Kwestia stereotypów płciowych w baśniach to osobny, szeroko opracowany temat. Por. np. 

Agnieszka Suchowierska, Wojciech Eichelberger: Królewicz Śnieżek. Baśniowe stereotypy
płci, Warszawa 2012; Katarzyna Śmiałowicz: Baśnie i odtwarzanie asymetrycznych relacji
płciowych,„Studia Edukacyjne” nr 27 (2013); Grażyna Lasoń-Kochańska: Genderwliteratu-
rzedladzieciimłodzieży:wzorcepłcioweikobiecyrepertuartopiczny,Słupsk 2012.

19 Janina Porazińska: Siostrasiedmiukruków,op.cit., s. 196.
20 Por. choćby hasło: woda [w:] Władysław Kopaliński: Słowniksymboli,op.cit. W starożytnej 

astrologii oraz w filozofiach opartych na łączności człowieka z naturą żywioł wody zawsze 
utożsamiony był ze sferą uczuć, emocji i ducha, czyli ogólnie pojmowanej podświadomości. 
Również w powszechnych wyrażeniach języka codziennego terminologia związana z wodą 
łączy się z tą sferą: mówimy o „głębi” uczuć, „fali” emocji, „odmętach” podświadomości itd.
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je odnaleźć, wystarczy podążyć za instynktem, czyli biegiem wody. I faktycznie, 
nurt strumienia zaprowadza siostrę na bogaty dwór, w którym uzyskuje pierwsze 
informacje na temat swoich braci. Na dworze tym spotyka staruszkę oraz jej trzech 
synów, od których dostaje trzy podarki. Z tego etapu wędrówki siostra wychodzi więc 
wyposażona nie tylko w wiedzę, gdzie przebywają jej bracia, lecz także w rekwizyty, 
które pomogą jej się do nich dostać.

Baśniowy gatunek szczególnie upodobał sobie triady, jako że liczba trzy jest 
kolejną liczbą z magicznego panteonu21. Stąd w baśniach tak często spotykamy 
trzech braci, trzy siostry, trzy zadania do wykonania, trzy ścieżki do wyboru, trzy 
złote włosy itd. W Siostrzesiedmiukruków również dostrzegamy powtarzający się 
niejednokrotnie motyw potrójności: są to trzy morza tworzące wielką wodę, nad 
którą osiedlają się bracia-kruki; trzej bracia i ich trzy podarki w bogatym dworze, 
na który trafia bohaterka; triada brzeg-trzcina-woda, która odpowiada dziewczynce 
na pierwsze pytanie; triada morze-ostrów-góra jako droga do przebycia, by odzy-
skać braci; trzy okna wychodzące na trzy strony świata w zamku na lodowej górze; 
trzech synów, które powija dziewczyna królowi; i końcowa „wielka trójradość”, 
którą kończy się baśń. 

Długa i trudna jest droga siostry, która chce wyzwolić braci. Ponieważ czas w ba-
śniach jest nieokreślony, nie można stwierdzić, ile dokładnie trwała jej podróż, jednak 
wiemy, że wędrowała stronądaleką,stronąrozmaitą…togaikiemwesołym…to
ugorempustym…toboremgłuchym,odwiecznym22. W końcu doszła ona nad brzeg 
wielkiej wody, którą przebyła łodzią zostawioną przez dwunastu Wikingów (obec-
ność tych postaci jest cokolwiek zastanawiająca w polskiej baśni, jednak z pewnością 
posiada własne znaczenie). Przepłynięcie trzech mórz łodzią może być odczytywane 
– zgodnie z interpretacją wysuniętą wcześniej – jako przebycie odmętów własnej 
podświadomości, które zaprowadziło ją nad ostrów, na którym stała lodowa góra, 
a na górze – zamek. Aby się do niego dostać, dziewczynka wspinała się wyżej…
wyżej…wyżej…ażizniknęłazaobłokami23.

Wspinaczka pod górę także ma swój wymiar symboliczny. Rozwój człowieka, 
jak i wszystkich elementów przyrody, przebiega w kierunku wertykalnym od 
dołu do góry. W przypadku istoty ludzkiej oprócz rozwoju fizycznego dotyczy to 
także rozwoju psychicznego. Mozolna wspinaczka pod oblodzoną górę jest zatem 
symboliczną manifestacją zdobywania coraz to wyższych poziomów własnej psy-
chiki. Lód może symbolizować skostnienie psychicznych struktur, „zamrożenie” 
tej wiedzy, która jeszcze dziewczynce nie jest dana. W zamku na szczycie góry 
bohaterka odnajduje ukochanych braci, lecz to wcale nie koniec jej tułaczki. Wszak 
wciąż są krukami! Aby ich odczarować, siostra podejmuje kolejną wędrówkę – tym 
razem do chaty staruchy-mądruchy, która zna sposób na odczynienie klątwy. Postać 
starki-czarownicy w baśniach (jak i starca-czarownika) jest archetypem mądro-
ści, życiowego doświadczenia, zanimowanej siły sprawczej dobrych lub złych 

21 Por. hasło: trzy [w:] Władysław Kopaliński: Słowniksymboli,op.cit. 
22 J. Porazińska, Siostrasiedmiukruków,op.cit., s. 198.
23 Ibidem, s. 199.
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zdarzeń24. Mądrucha wie, jak odczarować braci, lecz cena tego będzie wysoka: 
siostra musi milczeć przez siedem lat, siedem miesięcy, siedem dni i siedem godzin, 
a przez ten czas uprząść braciom siedem koszul z lnu. Milczenie jest podobne wy-
cofaniu się w głąb siebie, medytacjom, rezygnacji z aktywnego życia, które może 
zaprocentować jeszcze lepszym wejrzeniem we własną duszę. Bohaterka znajduje 
się w fazie liminalnej, w stanie przejściowym między dziewczynką, jaką była 
u punktu wyjścia, a kobietą, jaką się stanie, gdy poślubi króla i powije mu dzieci 
oraz odniesie zwycięstwo, uwalniając braci. Jak interpretuje Violetta Wróblewska:

Rezygnacja z użycia ludzkiej mowy w jej wypadku okazuje się nie tylko sposobem 
na odczarowanie rodzeństwa, ale i w pewnym stopniu siebie, gdyż do tej pory – 
jak można sądzić – życie z grupą braci nie pozwoliło dziewczynie na odnalezienie 
i określenie swojej życiowej roli, co można wiązać z procesem inicjacji25.

Z kolei w Słownikubajkiludowej czytamy, iż w wymagającym procesie szycia, jaki 
podejmuje bohaterka, możemy upatrywać się jej dojrzewania do roli pełnoprawnej
kobiety,gospodyni,a dalej, że odzyskaniemowyprzezsiostręoznaczajejpowrótdo
światażywychiumożliwiaosiągnięciepełnistatusużony,matkiisiostry26. Zatem 
oba te elementy – milczenie oraz praca – są fazami rozwojowymi dziewczyny, która 
w swej wędrówce zmierza zarówno ku uwolnieniu braci, jak i integracji własnej 
osobowości.

Podobne wyrzeczenia często pojawiają się w baśniach, są sprawdzianem charak-
teru i silnej woli, a zarazem życiową lekcją: czasem należy się poświęcić, nauczyć 
samodyscypliny, cierpliwości i pokory, aby pomóc tym, których kochamy. Aby 
jednak dorosnąć do tego przesłania, potrzebna jest wędrówka w głąb siebie, taka, 
jaką podjęła siostra siedmiu kruków. Dzieci słuchające tej baśni uczą się, że to, co 
drogocenne, często należy okupić cierpieniem, lecz każde cierpienie w imię szla-
chetnego celu popłaca i przynosi nagrodę. Tak też dzieje się w przypadku siostry: 
wyprawiona przez czarownicę w kolejną podróż rozpoczynającą jej siedmioletnie 
brzemię, poznaje księcia, który pojmuje ją za żonę. I choć to nie koniec przygód 
bohaterki, którą czekają jeszcze szykany i intrygi zazdrosnej teściowej, summasum-
marum rzecz kończy się szczęśliwie: bracia odzyskują ludzką postać, siostra mowę, 
zła królowa umiera, książę przekonuje się o prawdomówności swojej żony i oboje 
odzyskują dzieci, które w wyniku intryg królowej skazane były na pewną śmierć. 
Hej,anisłowonieopowie,anipióronieopisze,jakaradośćzapanowałanazamku
czerskim!Wielkatrójradość.Tapierwsza,żesyneczkowieżyją.Tadruga,żemłoda
żonamowęodzyskała.Tatrzecia,żesiedmiubracikrukówznówjunakamisięstało27. 

24 Por. Carl Gustav Jung: Fenomenologiaduchawbaśniach, [w:] Archetypyisymbole.Pisma
wybrane, Warszawa 1981, passim.

25 Violetta Wróblewska: Magiasłowaimagiamilczeniawpolskiejbajceludowej, „Poznańskie 
Studia Slawistyczne” 2012, nr 3, s. 224. 

26 Hasło: siedem kruków[w:] Słownikbajkiludowej, http://bajka.umk.pl/slownik/lista-hasel/ha-
slo/?id=153 [dostęp: 30.08.2017]. 

27 Janina Porazińska: Siostrasiedmiukruków,op.cit., s. 208.
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Żelazne trzewiczki

Kolejną polską baśnią zawierającą motyw wędrówki, a zarazem kolejną, w której 
główną bohaterką jest dziewczyna, są Żelaznetrzewiczki. Wędrówka Jasnej jest po-
kutą i zarazem próbą uwolnienia ukochanego od złego czaru. Zaręczona z kawalerem 
zaklętym w krowę, której skórę zrzuca tylko w nocy, piękna dziewczyna podejmuje 
chybioną próbę zdjęcia klątwy, wskutek czego skazuje swego narzeczonego na wy-
gnanie i służbę u złej wiedźmy. Zrozpaczona wyrusza więc w drogę, aby go odnaleźć, 
a przedtem każe ukuć sobie żelazne trzewiki, żelazny kostur i żelazny saganek, które 
są symbolem zarówno jej pokuty (można sobie wyobrazić znój długiej podróży 
w żelaznych butach), jak i wytrwałości (żelazo symbolizuje siłę, niezłomność, kon-
sekwencję, upór28). Motywacją podjęcia podróży jest więc, tak samo jak w Siostrze
siedmiukruków, miłość – w tej baśni romantyczna, narzeczeńska, a w poprzedniej 
siostrzano-braterska. Dodatkowym powodem jest chęć naprawienia i odkupienia wła-
snych win. Siostra siedmiu kruków musiała naprawić zło wyrządzone nieumyślnie 
przez matkę, Jasna – przez siebie samą. To własne czyny bohaterki doprowadziły 
do tego, że musiała ruszać w drogę; gdyby była posłuszna prośbie narzeczonego 
i własnemu danemu słowu, nie musiałaby w ogóle podejmować trudów podróży. Ta 
baśń przynosi nam więc trop odpowiedzialności za podejmowane czyny i odważnego 
mierzenia się z ich konsekwencjami. Wydaje się, że w podróży Jasnej chodzi nie 
tyle o wewnętrzny rozwój – już u punktu wyjścia bohaterka zdaje sobie sprawę 
z własnych win, które doprowadziły do tragedii – co o świadomą drogę odkupienia, 
która zostaje podjęta właśnie z powodu świadomości tego, co się uczyniło. 

Jasna także doświadcza pewnego rytuału przejścia. Z niewinnej narzeczonej, której 
naiwność i opacznie pojęte dobre intencje stały się przyczyną zguby wybranka, staje 
się narzeczoną odpowiedzialną, i to zarówno za swoje czyny, jak i za jego życie. Swą 
tułaczkę kończy jako dojrzała osoba, która potrafiła wziąć na siebie konsekwencje 
własnych błędów, udowadniając tym samym, że jest warta miłości i zaufania, jakimi 
obdarzył ją ukochany. 

W swojej podróży przez wsieimiasta,polarozległe,bórszumiący29 Jasna na-
potyka chatkę, w której siedzi starowinka. Gdy Jasna prosi o nocleg, początkowo 
starsza kobieta odmawia, gdyż nie wolno jej nikogo gościć, ale mówi: żalmicię,boś
wytrwałainaprzóddążysz30. W jej słowach wyraźnie widzimy pochwałę tych właśnie 
cech: wytrwałości w dążeniu do celu i konsekwencji mimo trudów. Nagrodzone 
zostaje też dobre serce dziewczyny. Gdy wraca srogi olbrzym – właściciel chaty, 
rozpoznaje w Jasnej tą, która wcześniej ofiarnie pobiegła po wodę dla chorego ojca, 
i dzięki temu nie robi jej krzywdy. Ma to walory dydaktyczne, gdyż dzieci słucha-
jące tej baśni uczą się, że dobre uczynki zostają nagrodzone i mogą zaprocentować 
w najmniej spodziewanych okolicznościach. Sytuacja z gościną w napotkanej chacie 
powtarza się jeszcze dwukrotnie i za każdym razem według tego samego schematu 

28 Por. hasło: żelazo [w:] Władysław Kopaliński: Słowniksymboli, op.cit.
29 Hanna Januszewska: Żelaznetrzewiczki, [w:] UZłotegoŹródła,op.cit., s. 71.
30 Ibidem, s. 72.
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(co razem tworzy wspomnianą wcześniej triadę, tak charakterystyczną dla baśni). 
Dopiero w chacie Wiatru Jasna dowiaduje się, że znajdzie ukochanego na dworze 
wiedźmy za czerwoną wodą, i tam wiedzie jej dalsza droga. 

Jej narzeczony musi służyć wiedźmie, pókigomiładziewczyna,wciążnaprzódwy-
trwaledążąc,niewyzwoli31. Zatem aby uwolnić ukochanego, Jasna nie musi stawiać 
czoła żadnym innym wyzwaniom – sam fakt, że podjęła trud wędrówki oraz że w nim 
wytrwała, ma moc zdejmującą złe zaklęcie. Kluczowy w podróży Jasnej był więc nie 
tylko żal za swój błąd, lecz przede wszystkim niezłomność i konsekwencja, z jakimi 
brnęła do celu. Wraz z momentem, w którym dociera na dwór wiedźmy i podaje 
lubemu żelazny saganek wypełniony łzami, które roniła w czasie swojej tułaczki 
(co jest oczywistym symbolem jej pokuty), zły czar spada. W porównaniu z siostrą 
siedmiu kruków zadanie Jasnej jawi się więc jako łatwiejsze, pomimo że dziewczyna 
pokutuje za swoje winy, zaś siostra z pierwszej baśni nie zawiniła niczym. Obie 
jednak przechodzą pewną ścieżkę wewnętrznego rozwoju, osiągając kolejne fazy 
dojrzałości aż do końcowego szczęśliwego zakończenia.

Żelazny Laczy

Zbliżony motyw, co w Żelaznychtrzewiczkach pojawia się w węgierskiej baśni 
o podobnym skądinąd tytule ŻelaznyLaczy. Tutaj również powodem podjęcia po-
dróży przez głównego bohatera jest chęć odkupienia własnych win, choć pokuta nie 
następuje bezpośrednio po złym uczynku, a dopiero po latach. Jest to baśń o wysokim 
stopniu skomplikowania fabuły i jej całościowa analiza mogłaby przynieść wielce 
ciekawe rezultaty, ja jednak skupię się na tych elementach, które dotyczą stricte 
podróży bohatera. 

Młody książę Laczy, zwany Żelaznym, jest psotnikiem i hultajem. Pewnego dnia 
złośliwie potrąca staruszkę, która niesie jajka, a ona przeklina go przewrotnie: Za
karęniechcisięspełnipierwszeżyczenie,którewypowiesz!32. Pech lub los chciał, 
że Laczy w gniewie na swoje trzy siostry życzy sobie, aby pochłonęła je ziemia. 
I tak się dzieje. Dwaj starsi bracia Laczego wyruszają w świat, by odszukać siostry, 
jednak sami przepadają jak kamień w wodę. Gdy Laczy osiąga wiek dojrzały, 
prosi ojca, by pozwolił mu udać się na poszukiwanie rodzeństwa, które zaginęło 
z jego winy. 

Po drodze spotyka staruszkę, która trudzi się, podnosząc z ziemi wiązkę drewna. 
Laczy przypomina sobie, jak przed laty podobnej staruszce potłukł jajka, i zdejmuje 
go żal oraz poczucie winy. Zachowuje się więc zupełnie na odwrót niż w tamtej sytu-
acji: pomaga kobiecie, a ta odwdzięcza mu się, podarowując mu magiczną skrzynię, 
która przenosi go przed srebrny zamek, gdzie przebywa jedna z jego sióstr. Zgodnie 
z baśniową aksjologią dobry uczynek zostaje nagrodzony. Dla dzieci słuchających tej 
baśni jest to o tyle wyraźne, że odmienne zachowanie bohatera następuje w niemal 
lustrzanej sytuacji do tej, w której niegdyś zachował się niegodziwie. Widzą więc, 

31 Ibidem, s. 75.
32 ŻelaznyLaczy, [w:] Bajarkaopowiada.Zbiórbaśnizcałegoświata,Poznań 2006, s. 274.
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że wyciągnięcie wniosków ze swojego wcześniejszego zachowania i jego zmiana 
na lepsze przynoszą pozytywne skutki.

Dotarcie do zamku to nie koniec trudów księcia: przed zamkiem płynie rzeka, 
a na rzece stoi most. Zgodnie z symboliką przytoczoną podczas omawiania Siostry
siedmiukruków, woda oznacza odmęty podświadomości, natomiast most – przejście 
pomiędzy dwoma odmiennymi stanami świadomości czy rzeczywistości lub dwiema 
różnymi sferami ontologicznymi, przejście ze stanu niewiedzy do stanu wtajemnicze-
nia, a także połączenie dwóch światów i przekroczenie nieprzebytych przeszkód33. 
Most zrobiony jest z ruchomych brzytew. Skrzynia pomaga Laczemu dostać się 
do zamku, zastrzegając jednak, że nie pomoże mu się z niego wydostać. Pomoc 
magicznego rekwizytu nie jest jednak potrzebna, ponieważ Laczy wykorzystuje 
swój spryt. Rozciąga na brzytwach skórę pokonanego wcześniej smoka o sześciu 
głowach, dzięki czemu oboje z siostrą przechodzą bezpiecznie na drugą stronę mostu. 
Brzytwy, z których zrobiony był most nad rzeką sugerowałyby, że cena poznania 
głębin własnej podświadomości (rzeka) i idącego za tym wtajemniczenia (drugi brzeg 
mostu) – pozwalającego wstąpić na kolejny poziom świadomości – będzie ceną krwi 
i cierpienia, ale okazało się, że wystarczy spryt i wykazana wcześniej odwaga, co 
jest budującym przesłaniem dla najmłodszych czytelników baśni.

Laczemu drugi raz pomaga napotkana wcześniej staruszka, odsyłając go do swego 
brata-kowala. Ten rozgrzałkrólewiczawogniu,wykąpałwbeczcezzimnąwodą
iLaczyzrobiłsiętwardyjakstal34. Ów rytuał dosłownego hartowania, jako żywo 
przypominający chrzest bojowy, miał na celu przeniesienie odwagi Laczego ze sfe-
ry nominalnej do realnej. Laczy wszak nazywany był Żelaznym, lecz był to tylko 
przydomek, element o charakterze wyobrażeniowym i symbolicznym, jak wszystkie 
nazwy. Dzięki zahartowaniu w taki sposób, w jaki faktycznie hartuje się żelazo, 
Laczy dosłownie stał się człowiekiem z żelaza, zyskując tym samym wszystkie 
przypisywane żelazu cechy i atrybuty, takie jak niezłomność, siła, upór, wytrwałość, 
konsekwencja. Musiał dostąpić tego bardzo konkretnego rytuału przejścia, aby być 
gotowym do ruszenia w dalszą drogę.

Ta zaś prowadzi go do zamku na kaczych nogach, gdzie kolejny smok wyzywa go 
na dość kuriozalny pojedynek polegający na tym, że Laczy ma być obręczą żelazną, 
a smok papierową i mają potoczyć się na siebie. Laczy odmawia i chce być obręczą 
papierową, co pozornie wydaje się nielogiczne, a jest tym dziwniejsze, że jest on 
przecież człowiekiem z żelaza. Może tutaj chodzić o pewną pokorę i mądrość głębo-
kiej akceptacji samego siebie: gdy raz osiągnęliśmy pewien status, stan czy wartość, 
stają się one dla nas immanentne i nie potrzebujemy ciągłego ich udowadniania 
i potwierdzania „na pokaz”. Pomimo więc tego, że duma mogła nakazywać Laczemu 
bycie obręczą żelazną, potrafił z tego zrezygnować, wiedząc, że tym razem to papier, 
nie żelazo zapewni mu zwycięstwo.

Pokonując smoka o dziewięciu głowach, Laczy uwolnił drugą siostrę. W dalszej 
drodze uratował od śmierci w płomieniach żmiję, córkę króla wężów, za co został 

33 Por. hasło: most [w:] Władysław Kopaliński: Słowniksymboli, op.cit.
34 ŻelaznyLaczy, [w:] Bajarkaopowiada,op.cit., s. 277.
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wynagrodzony trzema magicznymi podarkami. Dzięki nim – po wielu zawirowa-
niach fabuły abstrakcyjnych nawet jak na baśń – Laczemu udaje się pokonać smoka 
o dwunastu głowach i jego żonę-czarownicę, a tym samym uwolnić trzecią siostrę 
i braci. Zanim się to dokonało, książę musiał umrzeć w walce ze smokiem i powstać 
ze zmarłych za sprawą czarów króla wężów, który złożył jego pokawałkowane ciało 
w całość i tchnął w nie nowe życie. Nie ma wątpliwości, że ten symboliczny akt 
zmartwychwstania oznacza dosłownie nowe życie Laczego – umarł starym, a odro-
dził się nowym człowiekiem. Tak jak na wcześniejszym etapie musiał przejść rytuał 
zahartowania, aby móc osiągnąć kolejny etap swojego rozwoju i ruszyć w dalszą 
drogę, tak na tym etapie potrzebna była symboliczna śmierć i odrodzenie, aby za-
triumfować nad złem i wypełnić powzięte u punktu wyjścia zadanie.

Żelazny Laczy a Żelazne trzewiczki

ŻelaznyLaczy,jak na baśń z motywem wędrówki inicjacyjnej, zaczyna się dość nie-
typowo. Początkowo bohater jest niegodziwy, ale przechodzi przemianę wewnętrzną 
jeszcze zanim w ogóle wyruszy w swoją podróż. To nie przygody w drodze wyszli-
fowały jego charakter. Był on dojrzały na tyle, by dostrzec własne przewinienia już 
wcześniej i to właśnie stało się motorem jego działań. Podobnie, choć nie tak samo, 
rzecz miała się z Jasną z Żelaznychtrzewiczków: rozpoznanie własnego błędu wy-
wołało w niej poczucie winy i chęć ich odkupienia, co poskutkowało z kolei pokutną 
tułaczką. W tej baśni jednak problemy Jasnej wzięły się z jej dobrych intencji, które 
okazały się fatalne w skutkach, nie zaś z nieprawego charakteru. Obie te wędrówki 
mają charakter inicjacyjny, co w przypadku Laczego wyraża się najdobitniej w mo-
tywach rytualnego chrztu bojowego i zmartwychwstania. O ile w przypadku Jasnej 
wystarczyła wytrwała tułaczka, aby uwolnić ukochanego, Laczy musiał się bardziej 
napracować podczas szeregu kuriozalnych i męczących przygód. W osiągnięciu celu 
pomogły mu w pierwszej kolejności nauka na własnych błędach i wyciąganie z nich 
wniosków (spotkanie ze staruszką, podczas którego zachował się zupełnie inaczej 
niż podobnej w sytuacji sprzed lat, przy czym nie kierował się wyrachowaną kalku-
lacją, lecz szczerym żalem za niegdysiejsze niegodziwe postępowanie). Dalej, aby 
uratować rodzeństwo i odkupić winy, Laczy musiał przejść wiele trudów i cierpień 
oraz wykazać się zarówno sprytem, jak i pokorą, a do tego wszystkiego pchnęło 
go czułe i skruszone serce, czyli atrybut, którym od początku cechowała się Jasna.

Podsumowanie

Podróż baśniowego bohatera zawsze jest podróżą w głąb siebie. Nieważne, czy wę-
druje po lesie, po górach i dolinach czy po krainie wróżek, czy wybiera się na koniec 
świata, czy do chatki babci – zawsze towarzyszą mu wewnętrzne przemiany. Podróż 
może być inicjacją w dorosłość, nauką życia, pokutą za winy, lecz zawsze prowadzi 
do głębszego poznania. Bohaterowi przyświeca podwójny cel: wypełnienie powzię-
tego lub powierzonego mu zadania oraz odnalezienie właściwej ścieżki własnego 
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rozwoju. Tylko osiągnięcie tych dwóch założeń gwarantuje końcowy, całościowy 
triumf. Baśniowa droga usłana jest licznymi przeszkodami i trudnościami, ale czy 
diabły, czarownice i wilkołaki nie przypominają czytelnikowi, zwłaszcza najmłod-
szemu, problemów codziennego dnia, z którymi niekiedy tak trudno jest się uporać 
jak z dwunastogłowym smokiem? Droga samodoskonalenia zawsze jest trudna i tę 
prawdę przekazują baśnie. Przekazują też inne proste prawdy, które czasem wydają 
się nam zbyt naiwne i trywialne, lecz są jednak prawdami, przynajmniej w ramach 
skonwencjonalizowanej sfery baśniowej aksjologii. Miłość jest motorem działań, 
a poświęcenie zostaje nagrodzone. Czasem cierpienie jest niezawinione, lecz zawsze 
uszlachetnia i prowadzi do dobrego. Należy być odpowiedzialnym nie tylko za siebie, 
lecz także za innych, jak siostra siedmiu kruków. Nawet jeżeli popełniliśmy fatalny 
w skutkach błąd, jak Jasna czy Laczy, istnieje droga odkupienia. A gdy winy zostaną 
odkupione, wszystko kończy się szczęśliwie. Czy nie takiej właśnie potrzebujemy 
otuchy, nawet jeśli wiemy, że to tylko baśń, że nie zdarzyło się to n i g d z i e  t u  ani 
n i g d y  t e r a z , tylko „za siedmioma górami, za siedmioma lasami…”?
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Abstract
The Journey Motif in the Polish and Hugarian Fairy Tales

This article presents the comparative analysis of the journey motif in two Pol-
ish fairy tales and in the Hungarian one. Polish fairy tales are Siostrasiedmiu
kruków(TheSisteroftheSevenRavens) by Janina Porazińska and Żelazne
trzewiczki(TheIronBootees) by Hanna Januszewska;the Hungarian one is 
ŻelaznyLaczy (IronLaczy), which has no known author as it is the classic folk 
tale. The journey or peregrination motif is one of the most popular fairy tales 
motifs around the whole world. The journey in fairy tales and folk tales always 
has the symbolic meaning as well as the literal one and is the expression of the 
protagonist’s inner development. The purpose of the article is to show the sym-
bolic meaning of the peregrinations and journeys in the fairy tales including the 
notion of the rite of passage (ritesdepassage) and elements od psychoanalisis. 

Keywords

fairy tale, folk tale, polish fairy tales, hungarian fairy tales, peregrination, jour-
ney, initiation, rite of passage, ritesdepassage
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