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SŁOWKO DO DZIECI 

Gdziekolwiek na świecie postawi ć stopę, wszę
dzie można spotkać się z baśnią. W baśniach zaś 
inne rządzą prawa, niż w świecie rzeczywistym. 
Czy calkowicie inne? Nie, tego nie można po
wiedzieć. Pod niejednym względem w ba.śn i dzie
je się podobnie jak w życiu. Podobnie więc jak 
w świecie rzeczywistym, również i w baśni to
czą odwieczny bój dobro i zlo. I wielka jest sila 
w sercu człowieka, kiedy chce czyni ć dobro. 
Czy w życiu dobro zav;sze zwycięża? Trudno po
wiedzieć. W baśni zwycięstwo dobra, jest "'awsze 
bezsporne. Zresztą chyba tak~e i w życi. u. os t a
t e cz n e zwycięstwo odnosi zawsze to, co dobre. 
Ale n i e tylko dobro i zlo toczą ze sobą wulkę. 
Podobnie zmaga si ę pię kno ze szpetotą, praw da 
z klamstwem.„ Zaraz, zaraz. A jeżeli w ba śni 
kwiaty, drzewa czy z wierz ęta mówią? Prawda to 
czy nie prawda? Otóż to! N i e nal eży b :i śni pod 
ka żdym względem utożsamiać z r zeczuwi ·tościq . 
Nie wszystko, co w baśni jest prawdą, m 11-' i być 
prawdziwe równi eż i w rzezcy·wis tośc i. I st nieje 
przecież jeszcze coś, co nazywam y fantazj,~ . 
Przekonać się o tym można choćby na przykla
dzie „Baśni o złotej kłódeczce", która za chwilę 
przemówi do Was ze sceny. W baśni tej poslu
chamy między innymi mowy kwiatów i ptaków, 
i musimy wierzyć, że to ich wła sny głos, chociaż 
naprawdę będzie to glos pożyczony. Od kogo? 
Oczywiście od człowieka. Wszystko zresztą po
chodzi od niego. On przecież wymyślił także 
i baśń. Niekoniecznie w pojedynkę, czasem taka 
baśń powstawała przez wiele, wiele lat a nawet 
stuleci, zmieniając ciągle i uzupelniając swą 
treść, bo zawsze znachodzi! się ktoś, kto do tej 
baśni coś dorzuc-il, coś w niej zmienił. Czy mógł 
jednak zmi.eniać dowolnie? Nie, bo w baśni obo
wiązują określone reguły, a więc na przykład: 
Zlość zawsze musi ponieść karę , a dobroć musi 
zostać wynagrodzona, i nigdy nie może być na 
odwrót. Baśnie uczą gardzić krzywdzi cielami 
i w przygodzie podawać słabszym pomocną dłoń. 
Nie mogą zaś czyni.ć czegoś odwrotnego. Istnieje 
bowiem w baśni tak zwany morał, który służy 
ludziom ku nauce, a.by u,'iedzieli, jak 11W.. ją po
stępować w życiu. 

Ale baśń nie tylko uczy i wychowuje, lecz tak
że przedstawia różne dziwy, których w baśnio
wym świecie co niemiara! Dlaczego dziwy? Bo 
tylko rzeczy dziwne i tajemnicze są naprawdę 
zajmujące. I ·takich to właśnie tajemniczych dzi
wów jest w „Baśni o zlotej kłódeczce" mnóstwo. 
Po prostu zatrzęsienie. Będzie się więc - j?lk to 
w baśni- jedna z postaci ludzkich zmieniała 
w zwierzęcą i na odwrót. Jaka to postać? O, nie 
chciejcie od raz1l wiedzieć zbyt wiele. Ciekawość 
Wasza zostalaby wtedy zaspokojona przedwcześ
nie i już nie byłybyście tak ciekawe tych wszyst
kich treści, jakie „Baśń o zlotej klódeczce" chce 

Wam przekazać. A baśń to bardzo pouczająca, 
mówiąca o tym, że czlowiek powinien być od
ważny i uparcie dążyć do tego, by uporać się 
z przeciwnościami i przezwyciężyć na drodze do 
osiągnięcia wytyczonego sobie celu wszystkie 
trudności i przeszkody. Jak się za chwilę prze
konacie, „Baśń o złotej kłódeczce" bardzo po
woli odsłaniać będzie przed Wami swe sekrety, 
trzymając Was w ustawicznym napięciu. Glów
nv zaś sekret, glówn2 tajemnica tkwi w tytlllo
wej "Złotej klódeczce", która jest niejako sym
bolem wielkiego poznania. 

Na pewno niejedno spośród Was w niektórych 
postaciach baśniowych, j akie tu zobaczvcie - nie 
tylko w tych ludzkich, ale i zwierzęcych a nawet 
roślinn-rch-zechce widzieć wzór dla siebie. No, 
bo choćby na przykład ów dzietny chłopiec imie
niem Arra„ . Zobaczycie, że nie tylko znajdzie 
on w sobie tyle sily woli, aby zapanować nacl 
swoimi słabościami, ale również wykaże się wie
loma innymi cnotami i zaletami. Dla inT..ych wzo
rem do naśladowania będzie może Stare Drze
wo„. W każdym razie Dzieci, którym imponuje 
mądrość, na pewno będą chciały stać się podob
nymi clo niego. Będą zapewne wśród Was i takie, 
które poznawszy przywary i złe cechy tak zwa
nych postaci negatywnych - obojętnie czy będą 
to postacie l ·udzkie czy zwierzęce, a zwłaszcza 
ptasie - zechcą odciąć się od nich i wyksztalcić 
w sobie cechy przeciwne? Może, Kochane Dzieci, 
zechcecie do nas napisać, czy i jakie miałyście 
pragnienia oglądając na przyklad Arrę, Chan
nesa, Srokę, Kukułkę, Puchacza czy Stare Drze
wo? Czekamy. 

\-Vasze „Atene1lm11 
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