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Bajka polityczna - 
między poezją a publicystyką

Badaczom bajki polskiej doskonale znany jest fakt, iż w okresie oświecenia i ro
mantyzmu ten klasyczny gatunek literacki nader często wykorzystywany był u nas 
jako środek mniej lub bardziej zawoalowanego przekazu aktualnych treści poli
tycznych. Bajki tego typu określa się mianem politycznych. Istnieje pokaźny re
zerwuar przykładów bajki politycznej, w twórczości Stanisława Trembeckiego, 
Franciszka Dionizego Kniaźnina, Stanisława Wodzickiego, Juliana Ursyna Niem
cewicza, Franciszka Morawskiego i Antoniego Góreckiego, by - spośród wielu 
bajkopisarzy XVIII i XIX stulecia - wymienić tu tylko najbardziej płodnych1. Baj
ka w swej odmianie politycznej jest cząstką dziedzictwa literackiego czasów sta
nisławowskich, która pozostaje żywa w dobie romantyzmu i wtapia się w kulturę 
literacką tej epoki, zwłaszcza na poziomie popularnym. Ten swoisty przypadek 
klasycystyczno-romantycznej symbiozy dokonuje się wszakże za cenę stopnio
wego przesunięcia bajki politycznej z dziedziny poezji sensu stricto na poziom 
utylitarnej, wierszowanej publicystyki.

1 Por. W. Woźnowski, Dzieje bajki polskiej, Warszawa 1990 (zwłaszcza rozdziały poświęcone 
bajkopisarstwu J. U. Niemcewicza, s. 235-246, 263-274; F. Morawskiego, s. 280-291; A. Góreckiego, 
s. 292-304; i bajce na Wielkiej Emigracji, s. 369-372); idem, Wstęp, [w:] Antologia bajki polskiej, 
Wrocław 1982, s. XC-XCIV,passim, Biblioteka Narodowa, seria 1, nr 239; H. Stankowska, Ale
goryczna bajka polityczna w czasopismach Wielkiej Emigracji, „Prace Polonistyczne” 1973, seria 29, 
s. 161-173; J. A b r a m o w s k a, O bajce politycznej, [w:] Miejsca wspólne. Szkice o komunikacji lite
rackiej i artystycznej, red. E. Balcerzan, S. Wysłouch, Warszawa 1985, s. 9-41; idem, Polska 
bajka ezopowa, red. A. Okopie ń-S ł a w i ń s k a, Poznań 1991, Poetyka, dział 1: Gatunki Literackie. 
Gatunki Dydaktyczno-Satyryczne, t. 5, z. 1 (zwłaszcza rozdziały: Problem bajki romantycznej i po- 
oświeceniowe remanenty, s. 259-270; Bajka polityczna w kraju i na emigracji, s. 279-287), Filologia 
Polska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 51.

Kontekstem dotychczasowych badań nad bajką były dzieje gatunku literackie
go. Bajka polityczna pojawiała się w polu widzenia badaczy raczej jako zagadnienie 
wtórne i drugoplanowe, pozostające w cieniu pytań o kompozycyjną i stylistyczną 
strukturę oraz wartości artystyczne najwybitniejszych realizacji gatunku. Z literac
kiego punktu widzenia wydawało się oczywistością, że bajki polityczne, których 
sens aktualny i możliwości oddziaływania na czytelnika uwarunkowane są z istoty 
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rzeczy doraźną sytuacją polityczną, zmienną i przemijającą, muszą być traktowane 
jako mniej ważne od bajek klasycznych, których schemat fabularny pochodzi naj
częściej ze skarbca bajkopisarskiej tradycji, a problematyka ma charakter uniwersal
ny i pozostaje czytelna dla odbiorcy zawsze, niezależnie od zmiennych okoliczności 
czasu. Janina Abramowska odróżniła w związku z tym bajkę sensu stricto - czytelną 
poza sferą doraźnych odniesień dzięki zasadzie paraboliczności akcji, która przez 
czytelnika może być odniesiona z jednakowym powodzeniem do wielu różnych sy
tuacji życiowych - od „powiastki alegorycznej” w której „pod maską zwierzęcych 
perypetii przedstawione są wydarzenia rzeczywiste (lub przewidywane)”2.

2 J. Abramowska, O bajce..., s. 24. Autorka w innych miejscach tak wyjaśnia różnicę między 
bajką a powiastką alegoryczną: „Bajka klasyczna ilustruje [...] działanie pewnej zasady, a w świado
mości odbiorcy musi się ukonstytuować model sytuacji mieszczący zarówno sytuację przedstawio
ną, jak nieskończoną liczbę sytuacji realnych. [...] Program odbiorczy powiastki alegorycznej jest 
bardzo prosty, przypomina rozwiązanie zagadki z jedną prawidłową odpowiedzią. Po dokonaniu 
prawidłowej substytucji dalsze skojarzenia są w zasadzie zablokowane" Ibidem, s. 23, 25.

3 Ibidem, s. 25.
4 W dorobku Kniaźnina są też inne, klasyczne bajki polityczne, np. Myszy i łasice, która to bajka 

paraboliczną historyjkę kończy jednoznaczną politycznie puentą („O was to bajka, panowie”), lub 
Wilk i baranek z puentą nie okolicznościową, ale zwracającą uwagę na określony mechanizm za
chowań i reakcji politycznych (bierność trzody).

Niewątpliwie znaczna część dziewiętnastowiecznych bajek politycznych to 
w istocie alegoryczne powiastki figuralnie przedstawiające - jak to ujmuje Abra
mowska - ściśle określoną sytuację polityczną jako rozciągniętą w czasie sekwen
cję wielu zdarzeń, o logice incydentalnej i „sprawiedliwym” zakończeniu, gdzie 
- wbrew konwencjom bajkowym - krzywdziciel ponosi karę, a ofiara otrzymuje 
satysfakcję3. Tego typu powiastkami alegorycznymi są już zresztą oświeceniowe 
wiersze poświęcone pierwszemu rozbiorowi: Stanisława Trembeckiego Opuchły 
i Franciszka Dionizego Kniaźnina Orzeł biały i trzy orły czarne. Rządzi nimi wszak 
nie bajkowa zasada otwartej na różne aktualizacje paraboliczności, tylko alegoria 
figuralnie pasująca wyłącznie do katastrofy państwa polskiego w roku 1772. Kon
kluzja Abramowskiej, że utwory tego typu, powszechnie uznawane za bajki, są 
w istocie „dewiacją gatunku”, jest oczywiście uzasadniona na tle przyjętych przez 
badaczkę założeń, zarazem jednak przeoczą ona fakt, że właśnie te utwory Trem
beckiego i Kniaźnina musiały mieć dla współczesnych znacznie większy ciężar 
gatunkowy niż żartobliwe bajki klasyczne, a to właśnie dzięki owej alegoryczności 
jednoznacznie wpisującej je w rozważania nad przyczynami, skutkami i sensem 
narodowej tragedii. Żeby więc w pełni ocenić wartość tego typu bajek (czy powia
stek alegorycznych), trzeba wyjść poza analizę strukturalną ich formy w stronę 
mechanizmów ich społecznego funkcjonowania4.

Bajka polityczna, bo dla uproszczenia wywodów będziemy tą nazwą określać 
także powiastki alegoryczne o tematyce politycznej, ma bowiem naturę podwój
ną. Będąc - co oczywiste - utworem literackim, jednocześnie, w swoistej sytu
acji komunikacyjnej, w której powstaje i zostaje puszczona w obieg, może się sta
wać realnym elementem życia publicznego. Nawet pozostając otwartą na różne 
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skojarzenia parabolą, zawsze jest też mniej lub bardziej zawoalowanym komenta
rzem autora do wydarzeń bieżących. Często również ma na celu zmianę postaw 
zaangażowanych w aktualne zdarzenia odbiorców. Bajki polityczne powstają za
wsze w związku z określonym stanem życia zbiorowego, w oderwaniu od którego 
nie można ich zrozumieć w pełni lub - jeśli są powiastkami alegorycznymi - nie 
można ich zrozumieć wcale. Często też mają charakter utworów okolicznościo
wych. Realne oddziaływanie bajki politycznej na zachowania i postawy odbiorców 
jest, podobnie jak w przypadku bajki dydaktycznej, intencjonalnie zamierzone 
przez autora. Właśnie w związku z tymi aspektami społecznego funkcjonowania 
gatunku niektóre polskie bajki okresu porozbiorowego, mimo ich konwencjonal
nej i żartobliwej formy, traktowane bywały przez zaborców po prostu jako akty 
politycznej nieprawomyślności.

Najlepszym tego przykładem jest głośna bajka Furmani Antoniego Góreckie
go, która w roku 1828 tak rozsierdziła wielkiego księcia Konstantego, że polecił 
sprowadzić jej autora z Litwy do Warszawy i osadzić go w więzieniu, w następ
stwie czego Górecki został zmuszony do podpisania wobec gubernatora wileń
skiego, gen. Aleksandra Rimskiego-Korsakowa, deklaracji, że zaniecha w swych 
wierszach aluzji politycznych5. Te, bynajmniej nie zabawne, konsekwencje żarto
bliwego utworu sam Górecki tak wspominał pod koniec życia:

5 Z. Ciechanowska, Górecki Antoni (1787-1861), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 8, Wro
cław 1959-1960, s. 307.

6 A. Górecki, Pisma, t. 2, Lipsk 1886, s. 133, Biblioteka Pisarzy Polskich, t. 81.
7 Por. Antologia bajki polskiej, s. 397.

W roku 1828 nie podobała się Wielkiemu Księciu Konstantemu bajka moja o fur
manach; przysłał do mnie z kozakiem kapitana od gwardii, Roduchina, który mnie 
porwał ze wsi mojej pod Wilnem i zawiózł pocztą do Warszawy; tam z rozkazu 
Wielkiego Księcia osadzony zostałem w więzieniu i po długich śledztwach ledwo 
skończyło się na tym, iż wypuszczając mnie na wolność kazano mi podpisać przy
słany od Wielkiego Księcia rewers, iż nie będę pisać żadnych wierszy, w których 
by była wzmianka o bitwach między Polakami i Rosjanami, żadnych o akademii 
wileńskiej i żadnych wierszy wolno-myślnych6.

Bajka Furmani ściągnęła na autora tak poważne konsekwencje, gdyż została 
potraktowana przez ks. Konstantego jako groźny tekst propagujący idee opozycji. 
Inny przykład takiego traktowania związany jest z wydrukowaniem w dniu 30 
sierpnia 1841 r. przez „Gazetę Warszawską” bajki Franciszka Morawskiego Wisła. 
Redaktor „Gazety”, która bajkę zamieściła, i cenzor, który to przeoczył, zostali 
osadzeni w więzieniu7. Halina Stankowska, która podaję tę informację za emigra
cyjnym „Dziennikiem Narodowym" w następujący sposób podsumowuje funk
cjonowanie bajki w okresie międzypowstaniowym:

Bajka - z racji alegoryczności - była bardzo poręcznym gatunkiem patriotycznej 
walki i ideowych sporów. „Tygodnik Emigracji Polskiej” wychodzący w Paryżu, 
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ogłosił w roku 1836 list O wychowaniu w Królestwie. Anonimowy autor donosił 
w nim m.in.: „Na lekcjach nie wolno mawiać pewnych słów, np. Ojczyzna, wol
ność, niepodległość, waleczność, rycerz, etc. [...] Z bajek Fedra, Ezopa niektóre są 
zabronione; między innymi Wilk i baranek; w bajkach Krasickiego równie niemało 
wybrakowano: Dwóch czyżyków i inne [...]. Tak więc w literaturze krajowej bajka 
często stawała się gatunkiem podporządkowanym politycznemu szyfrowi; prze
śladowana i tępiona przez cenzurę, krążyła w rękopisach, przenikała na emigrację, 
gdzie otrzymywała patent druku8.

8 H. S tan ko wska, op. cit., s. 163-164.
9 Por. J. Nowak-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w średniowiecznych litera

turach europejskich, [w:] idem, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Średniowiecze, War
szawa 1963; idem, O społecznym charakterze literatury polskiej, [w:] idem, Z historii polskiej 
literatury i kultury, Warszawa 1967; idem, Poezja polityczna w Europie i w Polsce; Dwutorowy nurt 
dawnej literatury polskiej, [w:] idem, Studia i szkice, Warszawa 1973.

Tę podwójną naturę zjawiska literackiego, a zarazem swoistego aktu poli
tycznego, bajka zdaje się dzielić ze wszystkimi utworami poezji i prozy należą
cymi do literatury politycznej. Propagator tego terminu i badacz staropolskiej 
literatury politycznej Juliusz Nowak-Dłużewski utożsamiał zasadniczo literatu
rę polityczną z okolicznościową twórczością autorów drugorzędnych, tworzą
cych drugi nurt dawnej literatury polskiej, obok nurtu oficjalnego, artystycz
nego. Należące do literatury politycznej utwory wyrastały z reakcji na bieżące 
wypadki i sytuacje życia zbiorowego i z założenia próbowały propagandowo 
oddziaływać na rzeczywistość, a ich funkcja estetyczna podporządkowana była 
temu celowi9. Literatura polityczna, której główny cel zawsze ma charakter po- 
zaliteracki i która dla jego realizacji musi dotrzeć do jak największej liczby od
biorców - nie tylko do koneserów i znawców sztuki literackiej - skazana jest 
na posługiwanie się formami i gatunkami czytelnymi i rozpoznawalnymi dla 
szerokiej publiczności. A takim właśnie gatunkiem dla pokoleń wychowanych 
w oświeceniowych szkołach była bajka obecna w programach nauczania i pod
ręcznikach całego okresu.

Zakres tego, co może być nazwane literaturą polityczną w interesującym nas 
okresie porozbiorowym, da się zresztą jeszcze bardziej rozszerzyć. Z reakcji czy
telników i z praktyk policyjno-cenzuralnych okresu wynika, że jako politycznie 
nacechowane traktowane były w odbiorze nie tylko utwory okolicznościowe czy 
pisane bezpośrednio w intencjach politycznych. Mogło to bowiem dotyczyć także 
utworów tak nie-okolicznościowych i ponadczasowych, jak wskazane w cytowa
nej korespondencji „Kroniki Emigracji Polskiej” bajki Ezopa, Fedra i Krasickiego, 
o czym decydował sposób odczytywania zawartych w nich alegorii czy parabol, 
sam w sobie okolicznościowy i polityczny. W krąg literatury politycznie nacecho
wanej okresu bajka wchodziła więc i poprzez swoje własności strukturalne i - co 
równie ważne - poprzez związany z tymi własnościami styl odbioru, pozwala
jący aktualizować uniwersalne przesłania o wolności i niewoli czy o stosunkach 
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między władzą a poddanymi w kontekście współczesnym, wystarczającym do ich 
patriotycznego i wolnościowego ujednoznacznienia.

Bajka polityczna, jako gatunek zawdzięczający w Polsce swoją kanoniczną po
stać i popularność czasom stanisławowskim, w latach porozbiorowych funkcjo
nuje więc w obiegu czytelniczym na podobnych prawach, co patriotyczna poezja 
romantyków. Po powstaniu listopadowym staje się częścią drugiego, konspira
cyjnego obiegu literatury, podobnie jak wydawane w Paryżu emigracyjne utwory 
Mickiewicza. W obiegu konspiracyjnym wymowa polityczna utworów literackich 
jest z zasady najważniejsza, zaś ich forma gatunkowa i przynależność do takiej 
czy innej szkoły literackiej mają znaczenie marginalne. Ten swoisty mechanizm 
odbioru, uwarunkowany przez sytuację niewoli, napędza karierę bajki poli
tycznej w pierwszych dekadach XIX w. i w szerokim obiegu literackim godzi tę 
część dziedzictwa klasycystyczno-oświeceniowego z dominującym po roku 1831 
romantyzmem.

Rozpatrywanie problematyki gatunkowej bajki na tle zagadnienia związków 
literatury z życiem społeczno-politycznym znajduje też uzasadnienie w starożyt
nej tradycji gatunku. Związek bajki z fenomenem władzy i zjawiskiem podległości 
jednych ludzi wobec drugich wiąże się bowiem zarówno z jej stałą strukturą fa
bularną, jak i z szeroko rozpowszechnionymi od czasów renesansu mitami i teo
riami o genezie bajkopisarstwa10. Ezop, legendarny grecki twórca bajki zwierzęcej, 
był, jak wiadomo, niewolnikiem, który w alegorycznej formie umiał przedstawiać 
swemu panu, Ksantowi, prawdy, których proste nazwanie po imieniu mogło wy
wołać jego gniew i narazić Ezopa na surową karę. Podobne wyjaśnienie alegorycz
nej formy bajki zawierała teoria o orientalnym pochodzeniu gatunku. Despotyzm 
wschodni nie pozwalał mówić prawdy wprost, a zatem mędrzec, który chciał po
uczyć lud lub zmitygować panującego, czynił to za pomocą niewinnej opowiastki 
z życia zwierząt.

10 Por. J. Abramowska, Bajka polityczna..., s. 9-11, 16-18.
11 I. Krasicki, O rymotwórstwie i rymotwórcach, [w:] idem. Dzieła, t. 3, Lipsk 1834, s. 35, 

Biblioteka Kieszonkowa Klasyków Polskich, t. 3.

Bajka - pisał Ignacy Krasicki w podręczniku O rymotwórstwie i rymotwórcach - 
wszczęła się w wschodnich krajach, gdzie pospolicie rząd najwyższy w ręku się 
jedynowładców mieścił. Gdy więc obawiano się prawdę jawnie obwieszczać, użyto 
podobieństw w bajkach, aby przynajmniej tym sposobem, jak rządzonym, tak i rzą
dzącym, była dogodna11.

Z jednej więc strony bajka zwierzęca była opowiadana władcy przez mędr
ca, który jako człowiek pozostawał skazany na łaskę lub niełaskę tego władcy, 
przy czym alegoryczna forma apologu miała zabezpieczać autora bajki przed jego 
gniewem. W takiej sytuacji komunikacyjnej „język ezopowy” był sposobem mó
wienia do władzy lub wypowiadania w jej obliczu prawd, których ta władza nie 
uznawała lub które mogły być jej niemiłe. Tak określana polityczna funkcja bajki 
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była u nas w epoce oświecenia szczególnie akcentowana, o czym świadczy ob
szerny passus poświęcony bajce w popularnym podręczniku Filipa Neriusza Go- 
lańskiego O wymowie i poezji:

Ukazywał się w Rzymie przed potężnym swego czasu Sajenem Phaedrus w swych 
bajkach. Przeto wyprowadziwszy na scenę baranka i wilka, tak swój obraz kończy, 
stosownie do swego prześladowcy: chytrego i srogiego ministra takiegoż pana:

Hec propter illos scripta est homines fabula
Qui fictis causis innocentes opprimunt
O początkach bajek spomina w jednym miejscu, że się w czasach niewoli zro

dziły: kiedy ludzie dla bojaźni mocniejszych, nie śmieli wymówić, co myśleli [...]. 
Tak i w naszym własnym języku słyszymy niektórych, co nie chcą wszystkiego wy
nurzyć, co wiedzą, odzywających się: wół ma długi ozór, ale mówić nie może12.

12 F. N. G o 1 a ń s k i, O wymowie i poezji, Wilno 1808, s. 495.
13 Z gorzką ironią wykorzystał ten topos Krasicki w otwierającym Bajki i przypowieści z 1779 r. 

wierszu dedykacyjnym Do dzieci.
14 J. U. Niemcewicz, Rozprawa o bajce. Czytana na publicznem posiedzeniu Towarzystwa 

Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk przez j. U. N. dnia 30 kwietnia 1814 roku, [w:] idem, 
Bajki i powieści, t. 1, Warszawa 1820, s. 3-32.

Istniał też drugi sposób objaśniania alegoryczności bajek - odmienny, ale rów
nież oparty na przywołaniu typowej dla gatunku sytuacji komunikacyjnej. Za
chodziła ona wtedy, gdy mędrzec-bajkopisarz zwracał się w intencji dydaktycznej 
nie do stojącego wyżej od niego władcy, tylko do odbiorcy stojącego niżej: do 
ludu albo po prostu do dzieci. Prosta a dowcipna przypowieść z życia zwierząt 
pozwalała przekazać umysłom dziecinnym i prostym morał lub naukę, która nie 
mogłaby do nich dotrzeć wyrażona w formie suchej i abstrakcyjnej13. Również ta 
nauczająca funkcja bajki wraz z modelowaną przez siebie sytuacją komunikacyjną 
- autorytetu przemawiającego z góry do odbiorców o małych możliwościach po
znawczych - łatwo adaptowała się do konkretnych sytuacji występujących w ży
ciu politycznym. Tego typu przykłady starożytne przytacza Niemcewicz w Roz
prawie o bajce:

Ateńczykowie szemrali na samowładność Pizystrata. Przyszedł Ezop i powiedział 
im bajkę o żabach proszących o króla; niekontentych z martwej belki i później 
otrzymujących żarłocznego bociana. Odszedł lud upamiętany, bo z bajki tej po
znał, że choć samowładny, ale łagodny rząd Pizystrata lepszym był do zniesienia, 
niż ten, co mógł po nim nastąpić.

W Rzymie lud uciśniony długami i pracą zbuntował się przeciw szlachcie i wy
szedł z Rzymu. Udał się do zniechęconych Menniusz Agrippa i sławną bajką o żo
łądku i innych członkach ciała ludzkiego przekonał umysły, odwrócił szkodliwe 
gwałty i lud do spokojnego powrotu do miasta nakłonił14.

Niemcewicz w cytowanej rozprawie nie rozstrzyga problemu genezy bajek, 
dopuszczając, że jest ona podwójna. Z jednej strony tkwi w czasach i warunkach 
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niewolnictwa, z drugiej - w dumie mędrca przemawiającego do ludu15. Zarówno 
Golański, jak i Niemcewicz, mówiąc o języku ezopowym bajki, dają do zrozu
mienia, że to, co starożytne przykłady podają o zastosowaniu bajki w stosunkach 
między władzą a poddanymi, jest aktualne także w czasach współczesnych. War
to w związku z tym zauważyć, że jakkolwiek termin „język ezopowy” zadomowił 
się w naszej historii literatury w odniesieniu do wieku XIX, a zwłaszcza do okresu 
po powstaniu styczniowym, to początków samego zjawiska, zgodnie z etymologią 
terminu, trzeba poszukiwać właśnie w dziejach polskiej bajki - i to co najmniej od 
lat 70. XVIII stulecia.

15 „Ktokolwiek bądź wynalazcą jest apologu, czyli trwożliwy rozsądek w uściech niewolnika po
życzył też pokrytej mowy, by się bez niebezpieczeństwa dać panu swemu zrozumieć; czyli mędrzec, 
chcąc ją pogodzić z miłością własną (najdumniejszym ze wszystkich panów) umyślił dać prawdzie 
ten kształt przyjemny, śmiejący się, w każdym przypadku wyznać należy, iż bajka jest jednym z wy
nalazków przynoszącym najwięcej chluby umysłowi ludzkiemu” Ibidem, s. 4.

16 Zob. M. Klimowicz, Kajetana Węgierskiego bajka „Lasek", „Z,e Skarbca Kultury” 1955, z. 1.
17 Jak twierdzi Jerzy Łojek: „[...] nadzór nad drukarniami, księgarniami i czasopismami należał 

do wcale ważnych zadań jurysdykcji marszałkowskiej [...]. W XVIII wieku doceniano wagę słowa 
drukowanego i niejeden raz król interweniował, gdy groziło naruszenie interesów dworu wskutek 
nieopatrzności czy złośliwości pisarza lub wydawcy” W takich wypadkach „po prostu inkrymino
wany druk szedł do pieca bez skomplikowanej procedury”. J. Łojek, Dziennikarze i prasa w War
szawie w XVIII wieku, Warszawa 1960, s. 91-92.

Poza wspomnianymi tu już utworami Trembeckiego (Opuchły) i Kniaźnina 
(Orzeł biały i trzy orły czarne) można tu wskazać przykład bajki Tomasza Kaje
tana Węgierskiego Lasek, dotyczącej pewnego przypadku z zakresu polskiej po
lityki wewnętrznej. Lasek jest typowym przykładem utworu z kluczem politycz
nym, a nawet personalnym, bez znajomości którego sam wiersz nie tłumaczy się 
wystarczająco jasno16. Jest też przykładem wczesnego zastosowania tej techniki 
aluzyjnej, która później, w warunkach cenzury zaborczej, zdominuje warsztat 
polskich bajkopisarzy politycznych. Już jednak Warszawa czasów stanisławow
skich nie pozwalała się cieszyć pełną wolnością słowa. Wierszem - o czym au
tor Portretów pięciu Elżbiet wiedział doskonale - można się w niej było narazić 
możnym magnatom i dworowi królewskiemu, który dysponował w takich sytu
acjach skuteczną i stale wzrastającą w XVIII stuleciu władzą policyjną marszałka 
koronnego, mającego zapewniać porządek w stolicy17. Władza marszałkowska 
nie oszczędzała też puszczanych w obieg, niewygodnych tekstów rękopiśmien
nych i ich autorów, o czym Węgierski przekonał się sam, gdy został wtrącony do 
więzienia za rozpowszechnianie manifestu przeciwko Wilczewskim. Bajka Lasek 
miała właśnie powstać w więzieniu i być formą zemsty za te szykany na marszałku 
wielkim koronnym Stanisławie Lubomirskim.

Biorąc pod uwagę te okoliczności i przykłady, można uznać lata 70. XVIII w. 
za okres inicjalny w dziejach polskiej bajki politycznej. Jakkolwiek - wbrew opi
niom głoszonym w pierwszej połowie XIX w. przez Feliksa Bentkowskiego - baj
ka w okresie staropolskim była uprawiana, a alegoryczne apologi o wymowie 
politycznej występują już w Kronice Wincentego Kadłubka, to jednak znaczenie 
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decydujące ma fakt, że o dorobku bajki staropolskiej w XVIII w. niemal całko
wicie zapomniano i jej tradycja nie była kontynuowana. Na przełomie wieków 
XVIII i XIX „Ezopy polskie” tkwiły zakopane głęboko w nieznanych rękopisach 
i kodeksach, z których miał je dopiero wydobyć Aleksander Bruckner. W świa
domości literackiej panowało więc przekonanie, że „u dawniejszych pisarzy na
szych nie widać śladu nawet tego gatunku poezji", co wynikać miało z faktu, że 
„początkiem bajek była bojaźń”, zaś „w narodzie naszym, gdzie każdy mógł śmia
ło zdanie swoje wynurzyć i otwarcie na bezprawie wszelkiego gatunku powsta
wać, nie trzeba było udawać się do alegorii”18. Sąd ten, podzielany powszechnie, 
dowodzi nie tylko zerwania ciągłości tradycji literackiej w XVIII w., ale i tego, że 
dzieje bajki kojarzone z wolnością słowa lub jej brakiem powszechnie postrzega
no wówczas przez pryzmat jej funkcji politycznej. W świadomości epoki bajka 
polityczna urastała więc do rangi reprezentatywnej odmiany gatunku, a czasy 
stanisławowskie były uważane za jego kolebkę nie tylko dlatego, że dalej wstecz 
nie sięgała ówczesna wiedza historycznoliteracka o polskiej bajce, ale i dlatego, 
że powszechnie uznawano je za porę pierwszego dotkliwego ograniczenia daw
nych polskich swobód. Bajka polityczna była też obca ówczesnemu sarmatyzmo- 
wi, o czym świadczy fakt, że nie należała do gatunków występujących w poezji 
konfederacji barskiej.

18 F. Bentkowski, Historia literatury polskiej, t. 1, cz. 2, Warszawa-Wilno 1814, s. 398, cyt. 
za: W. Wo ź n o w s k i, Dzieje bajki polskiej, s. 41. Tam też przytoczono opinię Józefa Ignacego Kra
szewskiego z jego książki o Ignacym Krasickim: „W dawnej polskiej literaturze nie mamy prawie 
bajek. Jest to bardzo naturalne, nikt nie potrzebował mówić pod figurą, co mógł głosił i wypowiadał 
bez żadnej obawy, a swoboda przekonań i słowa była tak nieograniczoną, iż się ukrywać z myślą 
było tchórzostwem śmiesznym”. J.I. Kraszewski, Krasicki. Życie i dzieła. Kartka z dziejów litera
tury XVIII wieku, Warszawa 1879, s. 178.

19 Zob. W. Woźnowski, Dzieje bajki polskiej, s. 156.
20 Por. idem, Antologia bajki polskiej, s. 246-258.

Po raz pierwszy więc nowoczesne zastosowanie polityczne znalazła bajka 
w kontrolowanej przez ambasadora rosyjskiego Warszawie, u Adama Narusze
wicza (w utworach: Jaskółka, Towarzysz, Wyprawa na wojnę)19 oraz u autorów 
publikujących w „Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych". Aluzje do stanu Rze
czypospolitej znajdujemy tu w bajkach Kazimierza Łowickiego {Potyczka łasic 
z myszami), Wincentego Łuskiny {Przymierze baranów z wilkami), Wojciecha 
Narbutta {Myszy sejm) czy w anonimowej bajce O ojcu i synach niezgodnych20. 
Biorąc to pod uwagę, musimy przyjąć, że trwająca kilka dekad kariera bajki poli
tycznej zaczyna się w poezji oświeconych w epoce pierwszego rozbioru.

W drugą fazę, posiadającą nieco odmienny charakter, wchodzi bajka politycz
na w okresie Sejmu Czteroletniego. Bajki związane z obradami sejmu wyróżniają 
się doraźnie okolicznościowym charakterem i pełnią funkcje agitacyjne. Pedan
tycznie zilustrował to Jan Dihm, analizując kilka bajek sejmowych Niemcewicza 
pod kątem ich wymowy politycznej. Listę tych utworów otwiera bajka Źródła 
i strumyki, którą Niemcewicz napisał w marcu 1789 r„ jak podaję Dihm - „chcąc 
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zachęcić izbę do uchwały podatków”21. W alegorycznym języku bajki „źródła” to 
starostwa i dobra kościelne, a „strumyki” to dobra szlacheckie, o opodatkowa
nie których chodziło na sejmie stronnictwu patriotycznemu i reprezentującemu 
je pisarzowi. Rzeka, do której wpadają „źródła” i „strumyki” to oczywiście skarb 
Rzeczypospolitej. Akcja polityczna, której elementem była ta bajka nawołująca 
do opodatkowania dóbr szlacheckich, zakończyła się realnym sukcesem. 26 mar
ca 1789 r. sejm uchwalił ten podatek jako „dobrowolną ofiarę dziesiątego grosza 
z własnej chęci obywatelstwa pochodzącą”.

21 Analiza znaczenia politycznego tej bajki zob. J. Dihm, Niemcewicz jako polityk i publicysta 
w czasie Sejmu Czteroletniego, Kraków 1928, s. 45-46, Prace Historycznoliterackie, nr 29.

22 Ibidem, s. 52-53, 61, passim.
23 Por. W. Woźnowski, Antologia bajki polskiej, s. 308-315.
24 J. U. Niemcewicz, Dzieła poetyczne wierszem i prozą, t. 1, Lipsk 1838, s. 36-40.

Podobną, doraźnie agitacyjną funkcję Dihm przypisuje także innym bajkom 
Niemcewicza z tego okresu. Bekieszka, napisana w pierwszej połowie kwietnia 
tego samego roku, miała ostrzec tych, „co ślepo i niebacznie może popierali Bra- 
nickiego”. Plotki miały uspokoić obawy przed wybuchem kolejnego powstania 
chłopskiego na Ukrainie. Kundle z kolei to bajka w obronie zwolenników przy
mierza polsko-pruskiego, oskarżanych przez jego przeciwników o zdradę22.

Publicystyczny charakter mają pochodzące z okresu Sejmu Wielkiego bajki 
Stanisława Wodzickiego. Ich rozbudowane narracje w języku przejrzystych aluzji 
opisują politykę Rosji wobec Rzeczypospolitej. Ptasznik z 1789 r. odnosi się do 
problemu zdrajców, dzięki którym Rosja mogła utrwalić swoje panowanie na Pol
ską, i w konkluzji przepowiada tymże zdrajcom zgubę ze strony potęgi, której słu
żyli. Panoramiczny obraz relacji między Polską a Rosją w czasie wojny tureckiej 
w początkowej fazie sejmu przynosi Szczurów i myszów Rzeczpospolita, jak głosi 
podtytuł datowany 2 lutego 1789 r.: „Bajka do okoliczności dzisiejszych przystoso
wana”23. Specyficzny typ wrażliwości, który pozwalał mówić o najpoważniejszych 
sprawach narodu i o upadku państwa językiem bajki zwierzęcej, gdzie zaborcy są 
„kotami”, Polacy „szczurami”, a Polska to „spiżarnia”, widzimy też u Niemcewicza, 
w napisanej po trzecim rozbiorze, w 1795 r., bajce Szczury24. Utwór ten należy do 
nurtu literackich reakcji na upadek państwa; jak więc widać na jego przykładzie, 
do nurtu tego obok trenów i elegii patriotycznych należały także bajki.

Trzeci okres dziejów polskiej bajki politycznej przypada na lata Księstwa War
szawskiego i Królestwa Polskiego przed powstaniem listopadowym. Bajka staje 
się wówczas ulubionym wehikułem pozwalającym omijać cenzurę i docierać do 
czytelników z aktualnym komentarzem politycznym lub krytyką władz zabor
czych. W Warszawie, po powrocie z emigracji, praktykuje ten typ twórczości 
przede wszystkim Niemcewicz; w Wilnie - poeta i żołnierz napoleoński Antoni 
Górecki. Fakt, że obaj poeci tak zaangażowani w walkę o wolność - i ciężko w niej 
doświadczeni - wybierają właśnie bajkę (nie tylko polityczną) jako główny upra
wiany gatunek literacki, może wiązać się z tkwiącą w humorze bajek wartością 
terapeutyczną. Bolesne rozczarowania, sytuacje dramatyczne przeniesione do 



322 Andrzej Waśko

świata zwierząt bajkowych pozwalają spoglądać na rzeczywistość z dystansem, 
a własne traumy traktować z uśmiechem. Jak się wydaje, taki efekt daje już samo 
opowiedzenie językiem ezopowym o położeniu ojczyzny po rozbiorach (Słowik 
w urnie Niemcewicza). Bajka Lew i piesek (tegoż autora) i wszystkie inne, w któ
rych występuje lew jako model władcy absolutnego, sprowadzając doświadczenia 
konkretne ze współczesnymi satrapami do archetypicznego modelu zjawiska wła
dzy, neutralizują zderzenia z rzeczywistością metodą czarnego humoru.

Szereg Niemcewiczowskich bajek służy krytycznej ocenie relacji między szlach
tą a ludem (Orzeł i kozioł, Człowiek i zwierzęta). Inna grupa bajek z lat napoleoń
skich zawiera komentarze do postępowania Napoleona i jego wojsk (Koty, Ślimak), 
a nawet zawoalowaną krytykę wojny 1812 r. z humanitarnego punktu widzenia 
(Woły)25. Niemcewicz nie stroni też w bajkach od wyrażania swoich oświecenio
wych poglądów na rolę powszechnej edukacji (Światło i ciemność) i wady sar
mackie (Człowiek i zwierzęta). Ważną praktyką podkreślającą aktualną wymowę 
bajek są umieszczone pod poszczególnymi utworami daty ich napisania. I tak na 
przykład bajka Mrowisko, która w alegorycznej formie przedstawia dzieje Polski, 
napisana 20 czerwca 1815 r., okazuje się w konkluzjach programem politycznym 
skierowanym do Polaków u progu nowego okresu historycznego26. Niemcewicz na 
różne sposoby przekształca bajkę - wydłuża jej rozmiary, nasyca ją pierwiastkiem 
gawędowym, jak również refleksyjnym, przy czym jest to refleksja oparta na do
świadczeniach i obserwacjach własnych, a zarazem pasująca do poetyki gatunku 
przez swój zdroworozsądkowy charakter, sceptycyzm, pogodę i równowagę ducha, 
z której poety nie wytrąca obserwacja nawet najbardziej dramatycznych sytuacji.

25 Bajka ta opatrzona jest datą dzienną: 18 listopada 1812 roku. Datowanie niektórych bajek 
publikowanych w zbiorach z reguły wskazuje czytelnikowi na związki danego utworu z sytuacją, 
w jakiej powstał i do której się intencjonalnie odnosił.

26 ). U. N ie mce wicz, Dzieła poetyczne..., s. 184-187.
27 Zob. A. G o recki, Poezje Litwina, Paryż 1834, s. 204-205.
28 Ibidem, s. 211.

Mocno związane są z aktualnościami politycznymi bajki Antoniego Górec
kiego. Już wśród najwcześniejszych z nich zdarzają się takie, które są otwartymi 
komentarzami do wydarzeń. Taki charakter mają Woły folwarczne. Bajka napi
sana w czasie kongresu wiedeńskiego czy Wilcy i brytan. Bajka napisana w czasie 
wylądowania Napoleona z wyspy Elby - jak głoszą podtytuły obu wierszy prze
drukowanych na emigracji polistopadowej w Poezjach Litwina27. Utwory te mają 
charakter felietonowy, nie zawierają puent czy morałów, ale w sposób bardzo 
czytelny oceniają zdarzenia. Publicystyczność rodem z prasowych komentarzy 
uderza na przykład w zapowiedzi kończącej bajkę o powrocie Napoleona z Elby: 
„Nie wiem, co z tego będzie, ale jak się dowiem / Miejcie państwo cierpliwość, 
w drugiej bajce powiem”. Ostateczną ocenę Napoleona jako jednostki, która po
stawiona na czele „zer” stworzyła z nich miliony, a usunięta pozbawiła je wszelkiej 
wartości, zawiera datowana na rok 1818 bajka Zera·. „Co były milionami, dziś są 
niczym zera / Szanujcież, kiedy macie, ludy bohatera”28.



Bajka polityczna - między poezją a publicystyką 323

Zasadę komentowania w bajkach wydarzeń aktualnych podtrzymuje Górec
ki na emigracji, co widoczne jest szczególnie w serii utworów z burzliwych lat 
1832-1833: Pszczoły, Szczur sędzia, Ptaszyna strzałą przebita, Złodziej i muszka, 
Pierwsza Siewba. Bajek o konkretnych adresach w kręgu tematów polityczno- 
-ustrojowych nie brak i w drugim emigracyjnym tomie Góreckiego: Bajki i poezje 
nowe (Paryż 1839). Znajdujemy tu ocenę polityki państw Świętego Przymierza 
w stosunku do Polski (Wilk, drozd i krogulec), atak na sojusz tronu i ołtarza (Pro
jekt lisa), przypowieść o braku porozumienia międzynarodowego sił rewolucyj
nych (Muchy i pająk), satyrę na Polaków obojętnych dla sprawy narodowej wyra
żoną w bajce Bekas, wykład taktyki politycznej znanej jako „ucieczka do przodu" 
(Szczupaczki i ich matka), wykład o zasadach kanalizowania napięcia społecznego 
(Młynarz i czeladnik) i wiele innych, na podobnej płaszczyźnie ogólności opisu
jących różne mechanizmy i zachowania polityczne (np. Wróbel profesor, Pokurcie 
i wilki, Wilk i poeta, Pochwała dudka, Co powiedział szpaczek).

W emigracyjnych tomach Góreckiego utwory te przemieszane są z poezją po
wstańczą i bajkami poważnymi o tematyce religijno-moralnej. Pośrednie stano
wisko tego poety, między klasycyzmem a romantyzmem, przejawia się w tym, 
że klasyczna żartobliwość bajek w jego twórczości ustępuje stopniowo powadze, 
a poeta nie odczuwa dysonansu między zajmującymi tak różne rejestry na skali 
tonu gatunkami, jak bajka i pieśń powstańcza. Zapewne w modelu poezji upra
wianej przez Góreckiego, bliższej obiegowi literatury popularnej niż wysokoarty- 
stycznej, dysonanse te nie były aż tak wyraźne. W najbardziej znanej, za sprawą 
Mickiewiczowskiej parafrazy, spośród jego bajek (Diabeł i zboże) tonacja sięga 
zresztą całkowitej powagi, ocierającej się o patos:

O wy, co w więzach trzymacie narody,
Przyjaciół prawdy, światła i swobody,
Grzebiecie z katowskimi pomocniki swemi
Albo w wnętrznościach zamykacie ziemi.

Zniszczyć dar Boży, wszak o to wam chodzi,
Ale się na nic złość wasza nie przyda;
Wkrótce obfity plon wolność wyda,
I właśnie z tych męczeńskich ziarenek się urodzi29.

29 Ibidem, s. 55.

Bajki Niemcewicza i Góreckiego wyznaczają po stronie poprzedników roman
tyzmu ten obszar twórczości, na który wejdą też niektórzy romantycy, na czele 
z Mickiewiczem. Stanie się to w pierwszym okresie emigracji, w latach szczegól
nej aktywizacji politycznej autora Dziadów, nie bez związku z jego osobistymi, 
przyjaznymi kontaktami z Góreckim. Ale włączona do sceny więziennej Dzia
dów trawestacja bajki Diabeł i zboże od razu nadaje stosunkowi Mickiewicza 
do małych form alegorycznych nowy wymiar. Jak to trafnie określa Michał Ku- 
ziak: „Utwór ten stanowi w strukturze dramatu jeden z etapów wtajemniczenia 
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młodych więźniów, i zarazem czytelników, w prawdę mesjanizmu” A więc autor 
Dziadów „uznaje bajkę za gatunek służący przekazowi idei, co więcej, idea ta sytu
uje się na tak wysokim rejestrze wartości, jaki tworzy w dziele romantyka mesja- 
nizm”30. Co powiedziawszy, badacz uznaje to za „raczej odosobniony przypadek 
zaufania przez Mickiewicza bajce i wpisania jej w uniwersum poezji pojmowanej 
jako wyraz prawdy”31. Zaskakująco poważne potraktowanie przez Mickiewicza 
alegorycznego apologu zostaje więc za jednym zamachem zauważone i odesłane 
do kategorii wyjątków. Czy słusznie? Nieco podobny gest wykonał wszak Konrad 
Górski w swoim klasycznym artykule Mickiewicz jako bajkopisarz, gdzie, stwier
dziwszy, że dwa utwory: Dzwon i dzwonki (1825) i Ludzie na czystym polu (1833), 
„poważnym charakterem swojego nastroju odbijają od pozostałych bajek" po pro
stu wyłączył je z pola widzenia, zastrzegając się, że jego syntetyczna charaktery
styka bajek Mickiewicza do tych dwóch apologów nie ma zastosowania32.

30 M. K u z i a k, Mickiewicz o bajce, [w:] Mickiewicz jako bajkopisarz. Materiały konferencji zor
ganizowanej w Instytucie Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku w dniach 11-12 
maja 1999 roku, red. K. Cysewski, Słupsk 2000, s. 10, Seria Romantyczna.

31 Ibidem.
32 K. G ó r s k i, Mickiewicz jako bajkopisarz, [w:] idem, Mickiewicz. Artyzm i język, Warszawa 

1977, s. 229.

To arbitralne wyłączenie bajek poważnych poza nawias analizy pozostawia pe
wien poznawczy niedosyt i rodzi podejrzenie, że założenia tej syntezy nie w pełni 
uwzględniają swoistość Mickiewiczowskiego stosunku do bajki. Autor Dziadów 
nie tylko bowiem bawi się wirtuozowskim opracowywaniem motywów tradycyj
nych w bajkach nieprzeznaczonych do druku, ale metodę alegoryczną i parabolę 
stosuje w niektórych utworach z całkowitą powagą, co dotyczy, obok utworów 
wymienionych, także pokrewnych bajkom przez zasadę alegoryzacji przypowie
ści politycznych z Ksiąg pielgrzymstwa. Do form gatunkowych poeta ma więc 
stosunek nieortodoksyjny, a jako kontynuator Trembeckiego oraz współczesny 
Niemcewicza i Góreckiego, których bajki były często „eksperymentami" (jak to 
określa Woźnowski), tworzy formy trudne do jednoznacznego zakwalifikowania 
gatunkowego. Dlatego studia o bajkopisarstwie Mickiewicza należałoby usytu
ować w obrębie szerszego pytania o małe formy alegoryczne w jego twórczości, 
a więc nie tylko o bajki, ale także przypowieści alegoryczne i paraboliczne o bar
dziej lub mniej „domkniętym” znaczeniu.

Sygnalizując ten problem jako temat na osobne studium, wypada jednak 
stwierdzić, że właśnie na terenie tych małych form alegorycznych w dorobku Mic
kiewicza interesująca nas tradycja przedromantycznej bajki politycznej wchodzi 
w związek ideowy z ideologią romantyczną. Można to lepiej zrozumieć, wczytu
jąc się w rozbudowane portrety literackie Niemcewicza i Góreckiego, jakie znaj
dujemy w Prelekcjach paryskich. Górecki prezentowany jest w Prelekcjach raczej 
nie jako dowcipny bajkopisarz, tylko jako jeden z poetów legionowych, żołnierzy, 
których prostotę i bezpośredniość Mickiewicz przeciwstawia sztucznemu klasy
cyzmowi porozbiorowemu, a których postawa patriotyczna jest dla niego wzorem 
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moralnym aktualnym współcześnie. W stosunku do Niemcewicza jako pisarza 
jest w Prelekcjach nieco więcej dystansu, ale za to w wykładzie XXI kursu drugie
go zostaje on wyniesiony na piedestał jako romantyczny ideał pisarza-patrioty. 
Znamienne, że w tej charakterystyce wykładowca Collège de France, pominąwszy 
wiele znanych utworów Niemcewicza, specjalną uwagę poświęca jego bajkom:

[...] aby należycie zrozumieć znaczną część jego dzieł, trzeba by dobrze znać mi
nioną i współczesną historię Polski [...]. Jeśli w bajkach Niemcewicza zwierzęta 
przemawiają niekiedy językiem zupełnie nowoczesnym, językiem przesiąkłym po
lityką i literaturą, to trzeba wiedzieć, że niedźwiedź Niemcewicza nie jest niedź
wiedziem Lafontena. U Niemcewicza niedźwiedź to prawie zawsze Moskal lub 
wielki książę Konstanty; lis czy kruk to prawie zawsze cenzor. Wkłada on w bajki 
anegdoty krążące właśnie po mieście, wprowadza w nie rysy i nałogi osób, któ
re ma na myśli. Wszyscy wtedy rozumieli te przytyki; natomiast dzisiaj bajki jego 
straciły wiele ze swej wartości. Ale każdy strzał trafiał, każde dzieło osiągało swój 
cel. Przeważna część jego pism przetrwa tak długo, jak długo trwać będzie walka 
Polski z jej sąsiadami33.

33 A. Mickiewicz, Literatura słowiańska, Kurs II, Wykład XXI, [w:] idem, Dzieła, t. 10, 
tłum. L. Płoszewski, red. J. Krzyżanowski [et al.], Warszawa 1955, s. 264.

34 K. G ó r s k i, op. cit., s. 232, passim.
35 Mochnacki stawiał ten postulat np. w artykule Królowie i rewolucja z dnia 25 lipca 1833 r., 

gdzie m.in. bezpośrednio polemizował z artykułem Mickiewicza Niezgody emigracji naszej. Kilka 

Jak widać, Mickiewicz nie przemawia tu jak wykładowca poetyki, tylko jak hi
storyk skupiony na kwestiach jej funkcji społecznych i odbioru literatury. Skoro 
poeta-profesor tak dobrze rozumiał mechanizmy generujące ukryte znaczenia 
bajki politycznej oraz jej zależność od okoliczności czasu, to można by zapytać, 
czy sam, jako autor bajek, nie zabarwiał ich takim właśnie akcydentalnym zna
czeniem politycznym. W zależności od tego, o którą z Mickiewiczowskich bajek 
chodzi, odpowiedź na to pytanie rysuje się jako bardziej lub mniej oczywista. 
Z tego punktu widzenia przede wszystkim rzuca się w oczy związek większej gru
py bajek z lat 1832-1833 z ówczesnym życiem politycznym emigracji i z pocho
dzącymi z tego samego okresu satyrycznymi wierszami politycznymi. Tchórza na 
wyborach znakomicie zinterpretował w tym kontekście Górski34. Komar, niewiel
kie licho, dosłownie powtarzający mordercze żądanie rozlewu krwi z wiersza Do 
Franciszka Grzymały („krwi, krwi, krwi!”), wyraża zapewne w formie alegorycz
nej to samo potępienie radykalnych przedstawicieli emigracyjnej lewicy. Przypo
wieść emigracyjna Ludzie na czystym polu jest alegorią Polski odbudowanej po 
wyzwoleniu, która - co deklarował autor Ksiąg pielgrzymstwa - nie będzie mia
ła nic wspólnego z wadami Polski dawnej i współczesnej. Oparta na ezopowym 
motywie bajka Żaby i ich króle aktualizuje tradycyjną przestrogę przed władzą 
absolutną, ale - być może - impulsem do tego stały się dla Mickiewicza emigra
cyjne postulaty Maurycego Mochnackiego wzywającego na łamach „Pamiętnika 
Emigracji” do rządów dyktatorskich w przyszłym powstaniu35.
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W wierszach Mickiewicza stosujących technikę alegoryczną w kontekstach 
aktualnych słabnie właściwy klasycznym bajkom humor. Trójka koni, oparta na 
intertekstualnym nawiązaniu do Furmanów Góreckiego, pod warstwą pogodnej 
gawędy szlacheckiej kryje poważne odniesienia do konfliktów społecznych i ani
mozji regionalnych dzielących naród polski od wewnątrz. Pod względem nastroju 
i stopnia powagi bajki polityczne tworzą więc pomost między humorystyką bajek 
klasycznych a całkowitą powagą przypowieści z Ksiąg pielgrzymstwa.

Innym zjawiskiem ilustrującym podobne zacieranie granic między żartobli- 
wością bajki klasycznej a powagą romantycznej ideologii jest wprowadzenie ba
jek - wzorem III części Dziadów - do Kordiana (O Janku, co psom szył buty) i do 
Wacława dziejów Stefana Garczyńskiego. W utworze Garczyńskiego znajdujemy 
nawet dwie dłuższe i ważne dla wymowy utworu bajki opowiadane przez tajem
niczego Nieznajomego. Te przykłady wtopienia bajki w strukturę romantycznego 
poematu dramatycznego tłumaczą się jako naśladownictwo Mickiewicza. Ab
sorpcja bajki przez dramat romantyczny możliwa jest dzięki jego synkretycznej 
formie dopuszczającej polimorficzność gatunkową i kontrasty wewnętrzne: po
wagi z komizmem czy patosu z groteską36.

słów o jej ruchach, zamieszczonym w „Pielgrzymie Polskim" 31 maja 1833 roku. Nie rozstrzyga 
to bezpośrednio pytania o genezę bajki Żaby i ich króle, której daty powstania - określanej ogól
nie na lata 1832-1834 - nie znamy, ale pokazuje, że ezopowa tematyka musiała w oczach Mickie
wicza w roku 1833 nabrać nowej aktualności z racji spraw, którymi zajmował się wówczas jako 
publicysta.

36 Warto też pamiętać o wprowadzeniu przez Aleksandra Fredrę tekstów kilku jego bajek do 
Pana Jowialskiego, jakkolwiek u Fredry operacja ta odbywa się na innych zasadach.

Widoczne w wymienionych utworach, chwilowe zbliżenie bajki do wyso
kich rejestrów poezji romantycznej dokonało się u Mickiewicza - i w kręgu jego 
oddziaływania - w związku z emigracyjnym wzrostem znaczenia publicystyki. 
I ostatecznie nie w poezji, a w prasie emigracyjnej odnalazła też swoje miejsce 
bajka polityczna. Aktywni byli tu klasycy gatunku, Niemcewicz i Górecki, któ
rych bajki emigracyjne stanowiły prostą kontynuację wcześniejszej, klasycystycz- 
nie zorientowanej twórczości w tym zakresie. Natomiast u autorów z pokolenia 
romantycznego, którzy sięgali po ten gatunek na emigracji, widoczne jest już 
traktowanie bajki jako formy użytkowej - politycznej. Bajka emigracyjna bywa 
najczęściej rodzajem żartobliwego felietonu, komentarza do określonej sytuacji 
aktualnej lub satyryczną polemiką z przeciwnikami. U autorów tych zmienia się 
więc zasadniczo stosunek do bajki, która w ich oczach nie należy już do poezji, 
a staje się, obok satyr, humoresek i pamfletów częścią wykorzystującego konwen
cjonalne literackie formy dziennikarstwa.
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