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Ukryci w podziemiach.
Tetmajer, Kasprowicz, Strindberg 

o śpiących rycerzach

Archetypiczna anamneza i archeologia pamięci 

Podania o śpiących rycerzach należą – jak się wydaje – do jednych z najbardziej 
intrygujących i tajemniczych ludowych opowieści. Żywioł chtoniczny splata 
się w nich z żywiołem historii, a podziemna grota symbolizuje zarówno grób 
heroicznej przeszłości, jak i kolebkę czasów przyszłych. Rozpowszechnione 
w wielu kulturach, przekazywane z pokolenia na pokolenie, znane dorosłym 
i dzieciom utrwalały sławę bohaterskiego króla lub wodza, wyróżniały miejsca 
ważne dla danej zbiorowości1. Na przełomie XIX i XX wieku, a ten czas ze 
względu na przywołane poniżej utwory szczególnie mnie interesuje, stały się 
przedmiotem badawczej refl eksji. 

W 1881 roku polski etnograf i slawista Bronisław Grabowski dowodził 
w artykule opublikowanym na łamach „Bluszczu”:

Nie ma prawie ludu, który by nie posiadał w podaniowym skarbcu takiej [uko-
chanego monarchy, bohatera, wielkiego wojownika – M.R.] mythycznej postaci. 
Najsławniejsi monarchowie i wojownicy średniowieczni według wiary ludowej żyją, 

1  O motywie śpiących rycerzy m.in. por. W. Weryho, Śpiący rycerze, „Wisła” 1889, s. 845–859; 
J.  Krzyżanowski, Polska bajka ludowa w układzie systematycznym, t. II, Warszawa 1963, s. 234–236; 
Słownik folkloru polskiego, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1965; J. Krzyżanowski, W świecie bajki 
ludowej, Warszawa 1980; I. Rzepnikowska, Śpiący rycerze [w:] Polska bajka ludowa. Słownik, http://bajka.
umk.pl/slownik/lista-hasel/haslo/?id=175 [dostęp: 05. 01. 2018]; J. Szocki, Literatura popularna dla ludu 
na przykładzie Wydawnictwa Ludowego 1882–1920, Kraków 1994, s. 228–232.

O popularności motywu świadczą i takie strony jak https://en.wikipedia.org/wiki/King_in_the_
mountain.

Oprócz Europy opowieści o śpiących rycerzach pojawiają się m.in. w folklorze perskim czy 
 żydowskim.
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zamknięci w głębinach skały, oczekując nadejścia godziny, co ich znów do życia i czy-
nu powoła2.

I wyjaśniał: 

[lud –M.R.] kazał mu [tj. bohaterowi] na podobieństwo dobroczynnego bóstwa let-
niego spać w tajemniczej skale; więc żywił w głębi serca nadzieję, że tak jak bóstwo 
owo z wiosną budzi się ze snu i tryumfalnie wstępuje do boju z biesami zimy, tak 
i bohater obudzi się kiedyś w ciężkiej dla narodu dobie i lud swój od ciemiężców 
i wrogów uwolni3.

Przejście postaci historycznej do legendy, uczynienie z niej herosa stano-
wiło w pierwotnych społeczeństwach – jak wskazuje Mircea Eliade – ostatni 
etap procesu mitologizacji przeszłości. Działo się tak, ponieważ pamięć zbio-
rowa nie przechowywała długo jednostkowych, niepowtarzalnych wydarzeń: 
skupiała się wokół kategorii, a nie wokół konkretnych faktów, dotyczyła raczej 
archetypicznych zachowań, a nie indywidualnych postaci4, nie niosła zatem 
poczucia historyczności istnienia. Zauważmy również, że już pod koniec XIX 
wieku nie do końca były czytelne archetypiczne źródła opowieści. Badacz 
przypominał mity agrarne i na nowo zakotwiczył podania w wierzeniach i wy-
obrażeniach ludzi pierwotnych, wskazując proces archetypowej anamnezy5. 
Ten problem wymaga nieco większej uwagi. 

W historiach o śpiących rycerzach ożywają te znaczenia przydawane żywio-
łowi ziemi, które związane są z zejściem do jaskiń, grot ukrytych w skałach, 
a więc dotyczą tajemnicy zaświatów, przemijania i trwania, odejścia i moż-
liwości powrotu, śmiertelności i nieśmiertelności. Stanowią one spadek po 
pierwotnym kulcie Matki Ziemi, kiedy – jak zaznaczają badacze religii: Ge-
rardus van der Leeuw czy Mircea Eliade – to obserwacja rytmu przyrody po-
twierdzała prokreacyjny potencjał Ziemi i prowadziła do wniosków o możli-
wości cyklicznej odnowy świata. W rezultacie wiodła także do  symbolicznego 

2  B. Grabowski, Podania o śpiących rycerzach, „Bluszcz” 1881, nr 40, s. 314. Artykuł ukazywał się 
w trzech kolejnych – 40–42 numerach pisma. Badacz przypominał m.in. podania o rycerzach Karola 
Wielkiego, króla Artura, wojskach władców germańskich Ottona Wielkiego, Rudobrodego czy drużynach 
monarchów z terenów Słowiańszczyzny: Bolesława Chrobrego, św. Wacława lub półlegendarnego 
bohatera Bałkanów – królewicza Marka.

3  Tamże, s. 331.
4  Por. A. Rega, Człowiek w świecie symboli. Antropologia fi lozofi czna Mircei Eliadego, Kraków 2001, 

s. 163.
5  Funkcjonowanie motywu w wielu lokalnych i wariantowo urozmaiconych narracjach potwierdza 

pogląd, zawarty m.in. w książce Estetyka czterech żywiołów, że powracające w opowieściach wątki i obrazy 
pozwalają odkrywać „coraz to głębsze pokłady wyobraźni” oraz uaktywniają „proces swoistej archetypowej 
anamnezy”. Por. M. Jakubczak, Żywioły – korzenie wszechrzeczy. Ziemia [w:] Estetyka czterech żywiołów, 
red. K. Wilkoszewska, Kraków 2002, s. 69.
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utożsamienia ludzkiej egzystencji z nasieniem, które musi obumrzeć, aby się 
odrodzić6. 

Najbardziej znaczące w omawianym motywie jest samo archetypiczne wy-
obrażenie jaskini. Groty, pieczary, jamy postrzegano jako przestrzeń przejścia, 
sferę kontaktu z innym światem, w kulturach magicznych uosabiały żeński 
aspekt, widziano w nich pogrążoną w mroku macicę Matki Ziemi7. Przebywa-
nie w takich miejscach – jak czytamy w Estetyce żywiołów – łączono zarówno 
z aspektem wejścia, jak i wyjścia, czyli zstąpieniem do świata zmarłych oraz 
narodzinami – miało ono znamiona inicjacji, przynosiło wiedzę profetyczną 
lub ezoteryczną, będącą manifestacją wewnętrznej mądrości Matki Ziemi8. 
Biorąc pod uwagę tę wykładnię, można powiedzieć, że czuwanie w podziem-
nych grotach dawało rycerzom szczególną moc i wiedzę: mieli nadejść we 
właściwym czasie, by zmienić życie na powierzchni. Ziemia – materia pri-
ma – przetrzymywała i zachowywała to, co było w przeszłości najwartościow-
sze, zadaniem rycerzy było przeniesienie owych idei w przyszłość. Kamień, 
twarda powierzchnia, diament, kryształ, pozostając w opozycji do ruchliwo-
ści i zmienności, oznaczają „rdzeń życia, absolutną rzeczywistość bądź zasadę 
trwałości i niezmienności”9. Skamieniali w oczekiwaniu na hasło, zamknięci 
we wnętrzu skały rycerze mogą być zatem postrzegani jako symbol najcen-
niejszego dziedzictwa, nie tylko znak szczęśliwej lub heroicznej przeszłości 
(utopia regresywna), ale przede wszystkim uosobienie pragnień dotyczących 
powrotu do takich czasów w przyszłości (retropia)10. Odnajdujemy je między 
innymi w przekazie zapisanym przez znanego literata i zbieracza folklorystę 
Kazimierza Władysława Wójcickiego, o królach i rycerzach przebywających 
w podziemnym Wawelu:

W głębokościach góry Wawelu jest drugi taki sam zamek, tylko nie taki cichy, 
smutny, nie taki głuchy i grobowy, na który ludzkie oczy patrzą, jeno piękny, jasny, 
wspaniały, od złota błyszczący, z koralowym dachem, oświetlony, zawsze jasnym słon-
kiem, a tak miło nań patrzeć, jak dawniej ludzie patrzali na stojący na Wawelu zamek 
dziś opustoszały11.

6  Por. M. Karwowska, Ziemia – archetypowa anamneza [w:] tejże, Prapamieć uśpiona. Świat 
wyobrażeń Bolesława Leśmiana, Warszawa 2008, s. 59.

7  P. Kowalski, hasło Jaskinia [w:] tenże, Kultura magiczna. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa 
2007, s. 181–183; M. Jakubczak, dz. cyt., s. 54. 

8  Tamże, s. 54.
9  M. Jakubczak, dz. cyt., s. 48. 
10  Pojęcie retropii wprowadził Z. Bauman w książce Retropia. Jak rządzi nami przeszłość?, przeł. 

K. Lebek, Warszawa 2018. 
11  Klechdy, starożytne podania i powieści ludowe, zebrał i spisał K.W. Wójcicki, wybór i  oprac.

R. Wojciechowski, słowo wstępne J. Krzyżanowski, Warszawa 1981, s. 344. 
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Na pytanie, czy już nadszedł właściwy moment, by wojsko opuściło pod-
ziemie, w bajkach ludowych nie pada twierdząca odpowiedź. Zarówno trwają-
cy na czuwaniu rycerze, jak i oczekujący na spełnienie przepowiedni odbiorcy 
istnieją jakby w pauzie czasu, pozostają zawieszeni między tym, co było, a tym, 
co ma nastąpić12. Niedomknięta opowieść niesie nadzieję, której źródłem jest 
marzenie o „macierzyńskich” mocach ziemi, ukrytych w niej skarbach pamię-
ci i mocy, stojące na przeciwnym biegunie do rozpaczy, wynikającej z roz-
poznania chtonicznej otchłani. Dzieje – podobnie jak natura – mają/mogą 
podlegać odnowieniu w rytmie przemian.

Co przekaz o śpiących rycerzach i jego chtoniczna symbolika znaczą na 
początku XX wieku, czyli w okresie kształtowania się nowoczesnego społe-
czeństwa, szybkich i znaczących przemian cywilizacyjnych? Wybrane przeze 
mnie trzy – niewątpliwie różne (zwłaszcza widoczna jest odmienność tekstu 
szwedzkiego pisarza) – utwory Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Jana Kaspro-
wicza i Augusta Strindberga dobrze oświetlają ten problem. Łączy je czas po-
wstania, ale przede wszystkim wspólne jest ich genologiczne źródło: wyrosły 
z folklorystycznych opowieści i wchodzą w intertekstualną relację z bajkami 
ludowymi, które funkcjonowały w kulturze ich twórców. Utrzymane w in-
nych konwencjach: góralskiej gawędy (Tetmajer), baśni (Kasprowicz), bajki 
(Strindberg), przynoszą renarracje ludowych podań. Kazimierz Przerwa-Tet-
majer kieruje ją do dorosłych13, Kasprowicz i Strindberg wskazują młodszego 
adresata. W każdym z tych przypadków pierwotne, archetypowe wyobrażenia 
ulegają jednak przeobrażeniom, określając nową, dwudziestowieczną społecz-
ną i historyczną sytuację odbiorców. 

Góralska gadka Kazimierza Przerwy-Tetmajera

Autor Na Skalanym Podhalu14 powracał do motywu śpiących rycerzy w różnych 
tekstach, między innymi w książce Bajeczny świat Tatr (1906 [1905]), gdzie 
opierając się na opowieści Sabały zapisanej przez Andrzeja Stopkę, przedsta-
wił etnografi czno-folklorystyczny wariant podania15. Mnie interesuje jednak 

12  Wątek przebudzonych rycerzy pojawia się we współczesnych tekstach, np. w Córce czarownic 
D. Terakowskiej czy S. Srokowskiego Chrobaczakach.

13  Por. A. Czabanowska-Wróbel, Baśń w literaturze Młodej Polski, Kraków 1996, s. 35.
14  Na tom Na Skalnym Podhalu składały się utwory publikowane w latach 1903–1910, zebrane 

w tomie jubileuszowym z ilustracjami Leona Wyczółkowskiego, wydane w 1914 r.
15  W Bajecznym świecie Tatr Tetmajer przytoczył dwie wersje legendy. W pierwszej bohaterem 

jest stary kowal Fakla, w drugiej śpiący rycerze sprzymierzeni byli z Królem Wężów. Por. K. Przerwa-
Tetmajer, Bajeczny świat Tatr, Warszawa 1906, s. 112–116. Por. A. Stopka, Sabała. Portret. Życiorys. 
Bajki. Powiastki. Melodie, Kraków 1897. Opowieści Sabały spisał też Bronisław Dembowski. A. Stopka 
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krótka gawęda zatytułowana Śpiący Rycerze (Jak by o nich chłop  opowiedzieć po-
winien), czyli jedna „z najlepszych – jak ocenia Anna Czabanowska-Wróbel –
realizacji tak mitorodnego w Młodej Polsce podania”16.

Podtytuł tej gawędy, zaczynający się od słów „Jak by o nich chłop…”, w za-
sadniczy sposób zmienia modalny tryb wypowiedzi. Pisarz w uzurpatorskim 
geście nie tylko przejął ludową legendę, ale też przedstawił jej nową – wzor-
cową wersję, eksponując zarazem niewystarczalność, a może nawet nieod-
powiedniość dotychczasowej chłopskiej opowieści. W tym celu maksymal-
nie skrócił fabułę, pominął humorystyczne momenty, zredukował warstwę 
anegdotyczną17, która – jak przekonuje badaczka motywu Janina Hajduk-
-Nijakowska – była najczęściej rozwijana w folklorystycznych przekazach18. 
Ludowa powiastka miała intrygować, toteż akcja skupiała się wokół wydarzeń 
związanych z wizytą w grocie takich postaci, jak: kowal, rolnik, pasterz, które 
były sprowadzane do jaskini, by nakarmić lub podkuć konie, bądź przypad-
kowo tam trafi ały, poszukując zaginionego zwierzęcia. 

Tetmajer proponuje inną opowieść i inną jej lekturę. Swój tekst niejako 
nadpisuje nad dobrze znaną gawędą Sabały. Ledwie zarysowany fabularny 
schemat traktuje jako kanwę do rozważań dla góralskiego narratora, który za-
stanawia się nad tym, co mogą znaczyć dziwne, mało prawdopodobne wspo-
mnienia kowala Fakla o jego wizytach w podziemnej grocie, gdzie podkuwał 
konie śpiącego wojska. Ośrodkiem zainteresowania staje się w tym przypadku 
nie tyle sam ludowy przekaz, ile sposób jego oddziaływania, tajemna mowa 
znaków i symboli, z którą powinni zmierzyć się pierwotni odbiorcy legen-
dy. Głównym bohaterem nie jest więc kowal czy tytułowi rycerze, lecz góral-
 -gawędziarz, który chce zrozumieć wiele razy słyszaną opowieść, wniknąć w jej 
sens. Podejmując tę niemal hermeneutyczną aktywność, zwraca uwagę nie na 
wydarzenia19, lecz na okoliczności: podkreśla ciemność groty, jej tajemne po-
łożenie w głębi góry oraz konieczność posiadania anielskiego przewodnika. 

jest również autorem powieści Rycerze śpiący w Tatrach. Fantazje na tle badań ludowych, wyd. II, Kraków 
1911.

16  A. Czabanowska-Wróbel, dz. cyt., s. 39. Utwór po raz pierwszy był publikowany w „Tygodniku 
Ilustrowanym” 1909, nr 42.

17  Te zabiegi spowodowały, że Aniela Łempicka negatywnie oceniła utwór Tetmajera. Dokonane 
przez badaczkę porównanie gawędy poety do opowieści Sabały utrwalonej w zapisie Bronisława 
Dembowskiego wypadło dla autora Na Skalnym Podhalu negatywnie: „W obrazku Śpiący rycerze […] 
nacisk wielkiej literatury skrępował pióro poety, spowodował bladość i wtórność literacką powiastki” 
(s. 16). A. Łempicka, Wstęp [w:] K. Przerwa-Tetmajer, Na Skalnym Podhalu, Kraków 1987, s. 10–16.

18  J. Hajduk-Nijakowska, Temat śpiącego wojska w folklorze polskim. Próba typologii, Opole 1980.
19  Właśnie ta wykładnia najbardziej nie podoba się Łempickiej, która pisze: „Sfuszerował [Tetmajer – 

M.R.] jednak rzecz najważniejszą – pointę. Kazał Góralowi zakończyć opowieść młodopolską alegorią”. 
A. Łempicka, dz. cyt., s. 15. 
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Wszystko to sprawia, że odczytuje historię o „zaśpionych rycerzach” w sposób 
symboliczny: 

Ale se i to myślem kieniekie, ze wto wié, jak to? Cy som nie jest w naskik piersisk 
zaśpi oni śpiący rycérze i cy to poteta skala, kany śpiom, to nie my?20

Wykładnia narratora ma charakter afi rmatywny i dydaktyczny. Do  skały 
porównani zostają twardzi, nieugięci górale, to w ich piersiach – niczym śpią-
cy rycerze w podziemnych grotach – mają trwać najcenniejsze wartości i wy-
zwoleńcze idee. Według Franciszka Ziejki tekst ten jest świadectwem marzeń 
o polskim chłopie, o stojącym przed nim wielkim zadaniu podniesienia z gru-
zów ojczystego gmachu, a zarazem stanowi dowód na żywotność patriotyczne-
go podania wraz z jego odrodzeńczym przesłaniem o budzeniu świadomości 
narodowej i społecznej ludu21. 

Gdy konsekwentnie będziemy rozwijać symboliczną wykładnię zapropo-
nowaną przez narratora i potraktujemy opis drogi do groty, zresztą w zgodzie 
z młodopolską praktyką poetycką, jako pejzaż wewnętrzny, to wówczas w ma-
rzeniu o potędze górali odsłoni się jeszcze jeden aspekt. Do życiodajnych idei, 
wartości otwierających na czyn nie dojdą oni bez przewodnika, bez podjęcia 
trudu zejścia głęboko pod ziemię, czyli w przestrzeń jeszcze nierozpoznanych 
doświadczeń i emocji. Pisarz przekierował symboliczną interpretację legendy, 
odszedł od jej bezpośredniego przekazu, a ujawnił psychoanalityczny poten-
cjał. W jego wersji podziemne groty oznaczały nieświadomość – indywidu-
alną, ale przede wszystkim archetypiczną, zbiorową. To w zżytym z naturą 
ludzie tkwiły nieuświadamiane siły i wartości stanowiące podstawę ozdro-
wieńczych zmian. By mogły one zaistnieć, lud musi wyjść ze stanu letargu, 
odkryć uśpioną w sobie moc i dokonać wewnętrznej identyfi kacji. Bohaterem 
takiej ludowej opowieści nie może zatem pozostać kowal Fakla, który z powo-
du niedyskrecji zgubił drogę do groty, a powinien zostać nim ten, kto – jak 
bohater znanego wiersza Leopolda Staff a – potrafi  „całą bezkształtną masę 
kruszców drogocennych” przekuć w „serce hartowne mężne, serce dumne, 
silne”22.

Zauważmy na marginesie, że pojawiająca się w ludowych bajkach postać 
kowala jest jednym z kluczowych symboli w literaturze przełomu XIX i XX 

20  K. Przerwa-Tetmajer, Na Skalnym Podhalu, Kraków 1987, s. 443.
21  F. Ziejka, Z dziejów literackiej sławy śpiących rycerzy, „Pamiętnik Literacki” 1983, nr 2, s. 37; 

tegoż, Złota legenda chłopów polskich, Warszawa 1984, s. 29–75; A. Czabanowska-Wróbel, dz. cyt., s. 176. 
Do motywu śpiących rycerzy powrócił Tetmajer w roku 1916, w fantazji dramatycznej Śpiący rycerze 
w Tatrach napisanej w duchu niepodległościowym, por. J. Kolbuszewski, Tatry w literaturze polskiej, 
cz. I (1805–1888), cz. II (1889–1939), Kraków 1982, s. 337.

22  L. Staff , Kowal [w:] tegoż. Poezje zebrane, Warszawa 1967, t. I., s. 7.
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wieku23. Intuicja ludzi pierwotnych rozpoznawała w nim kogoś związanego ze 
sferą chtoniczną, kto istnieje na granicy światów, bo potrafi  „uśmiercać”, czyli 
ujmować w formę amorfi czną materię. Ma władzę nad ogniem, która sprawia, 
że kując, niszczy jedne kształty, by powołać do istnienia nowe24.

Końcowe pytanie narratora i sugerowana na nie odpowiedź świadczą 
o tym, że wydźwięk baśni Tetmajera daleki jest od ludowego przekazu. Obu-
dzenie się świadomości górali oznacza wszak porzucenie mitycznego myślenia, 
burzy ich poczucie istnienia w czasie niezróżnicowanym historycznie, można 
zatem powiedzieć, że kładzie kres legendzie.

Wzniosła baśń Jana Kasprowicza 

Jan Kasprowicz swoją baśń O śpiących rycerzach w Tatrach, inaczej niż Tetma-
jer, adresował do młodych odbiorców, po raz pierwszy opublikował ją w wy-
pisach szkolnych Mariana Reitera, była też często przedrukowywana w anto-
logiach i zbiorach tekstów dla dzieci, oddziałując na wyobraźnię i świadomość 
kolejnych pokoleń25. 

W Przedmowie do Bajek, klechd i baśni poeta pisał: 

nie chcąc czynić z klechd drewnianego sztafażu dla tendencji wychowawczych, ten-
dencje te usuwaliśmy na plan dalszy; młodzież dojrzewająca sama je sobie wysnuje, 
małoletnim zaś umysłom wytłumaczą tzw. „sens moralny”, jeżeli zajdzie tego potrze-
ba, rodzice lub nauczyciele26.

Pierwszy wydawca wszystkich baśni Kasprowicza – Stefan Kołaczkowski – 
zauważał jednak, że poeta zachował wywiedzione z młodości „przywiązanie 
do naiwnych symbolów, w których po raz pierwszy, za lat chłopięcych, dane 
mu było wyobrażenie o świętości, bohaterstwie i poświęceniu”27. Słowa te po-
twierdzają się także w przypadku baśni O śpiących rycerzach w Tatrach. Opo-
wieść niesie silnie brzmiący przekaz dydaktyczny, który ma rozbudzić pragnie-

23  Por. G. Bachelard, Literacki obraz kuźni [w:] tegoż, Wyobraźnia wyzwolona. Wybór pism, 
przeł. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1975, s. 255–265. 

24  M. Kowalski, hasło Kowal, [w:] M. Kowalski, dz. cyt., s. 245–249.
25  Np. Klechdy domowe. Podania i legendy polskie, zebrała H. Kostyrko, Warszawa 1973; Baśnie 

polskie, wybór i oprac. T. Jodełka-Burzecki (6 wydań w II połowie XX w.); Polskie baśnie i legendy, wybór 
G. Leszczyński, Warszawa 2006.

26  J. Kasprowicz, Przedmowa [w:] tegoż, Dzieła. Utwory rozproszone, t. XVII, red. S. Kołaczkowski, 
Kraków 1930, s. 79. W tomie tym Kołaczkowski zebrał wszystkie baśnie, te, które wyszły w pierwszym 
(1902) i drugim (1922) wydaniu Bajek, klechd i baśni, oraz te, które pojawiły się w wypisach szkolnych 
M. Reitera. Baśń O śpiących rycerzach w Tatrach należała do tej ostatniej grupy. 

27  S. Kołaczkowski, Posłowie XVII tomu [w:] J. Kasprowicz, Dzieła…, s. 165. 
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nie wolności, marzenie o harmonijnym współistnieniu jednostek i narodów. 
Odnajdziemy w niej zarówno apologię Tatr, przedstawionych jako przestrzeń 
mityczna, bo „słońce tu świeci promieniściej, wichry szaleją potężniej”28, jak 
i opowieść o oczekiwaniu na przemianę ludzi oraz świata. 

Przepisując baśń ludową29, pisarz dokonał kilku charakterystycznych zabie-
gów. Po pierwsze, choć depozytariuszem legendy uczynił starego górala, pro-
stotę gawędy ludowej zastąpił stylizacją biblijną. Co więcej, ludowy przekaz 
wtopił we wspomnienie narratora-turysty. Po drugie, najważniejsze, na głów-
nego bohatera, świadka istnienia „zaśnionych rycerzy”, wybrał nie rolnika, 
kowala, pasterza, ale młodego pastuszka, z którym mogliby się identyfi kować 
młodzi odbiorcy. Nosi on cechy Perłowca, baśniowej postaci o czystym, nie-
winnym sercu, skłonnej do poświęcenia się oraz bezinteresownych działań30, 
okazuje się także prefi guracją dziecka-Zbawcy, które w przyszłości ma obudzić 
czuwające w śnie wojsko. Po trzecie wreszcie, podobnie jak Teofi l Lenartowicz 
w poemacie Król kowal. Ot taka sobie powiastka31, Kasprowicz interwencję 
śpiącego wojska uzależnił od dojrzałości moralnej ludzi i stworzył możliwość 
odczytania baśni w dwóch wymiarach: narodowym oraz ogólnoludzkim. 

Wymiar pierwszy – narodowy – wiąże opowieść z walką o wyzwolenie 
Polski spod zaborczego ucisku. Topografi czne (Kraków, Poznań, Gniezno, 
Tatry)32 i historyczne (rycerze Chrobrego) odniesienia sprawiają, że baśń Kas-
prowicza trzeba czytać jako polityczną alegorię. Przypomnijmy za Francisz-
kiem Ziejką, że motyw czuwającego w podziemiach wojska w połowie XIX 
wieku służył podtrzymywaniu nadziei na odrodzenie kraju i szybko stał się 
jednym z najbardziej rozpoznawalnych toposów narodowych33.

Istotniejszy wydaje się jednak drugi, uniwersalny przekaz. Dotyczy on 
walki między siłami dobra i zła, ukazanej tutaj na wzór biblijny. Biblijne 

28  J. Kasprowicz, O śpiących rycerzach [w:] Baśnie polskie, wybór i oprac. T. Jodełka-Burzecki, 
Warszawa 1976, s. 284.

29  O relacjach tekstów Kasprowicza z folklorem por. V. Wróblewska¸ Bajki Jana Kasprowicza 
w kontekście folklorystycznym, „Rocznik Kasprowiczowski” 2003, nr 10, s. 81–89. 

30  Kasprowicz jest też autorem baśni O królu wężu i walecznym a czystym młodzieńcu Perłowicu. 
31  F. Ziejka, Z dziejów …, s. 28–29.
32  O roli tropów topomastycznych por. E. Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych 

teoriach i praktykach literackich, Kraków 2014, s. 186–200.
33  Jako pierwszy utwór literacki, w którym motyw śpiących rycerzy świadomie został powiązany 

z walką narodowowyzwoleńczą, wskazuje F. Ziejka tekst Seweryna Goszczyńskiego z 1841 r. pt. Wojsko 
królowej Jadwigi. Por. F. Ziejka, Z dziejów…, s. 25. Do motywu tego odwoływali się m.in. S. Wyspiański 
czy T. Miciński. Co ciekawe, do literatury łotewskiej przeniknął on z polskiego i ukraińskiego folkloru, 
i też był związany z tendencjami wolnościowymi, por. J. Prusinowska, Śpiący rycerze w literaturze 
łotewskiej [w:] Baltica-Silesia [Polska i Łotwa – bliscy nieznajomi / Polija un Latvija – tuvie svešinieki],
red. K. Puntak, Ł. Rogoziński, G. Zarzeczny, Wrocław 2013, s. 91–125, http://www.ifp.uni.wroc.pl/
data/fi les/pub-8409.pdf [dostęp: 10.01. 2018].
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 obrazowanie obejmuje wszystkie składniki świata przedstawionego: rycerze 
porównani zostają do aniołów, którzy „spłyną w doliny pomiędzy ludzi”34, pa-
stuszek – na wzór apostołów – idzie w świat nawoływać ludzi do wewnętrznej 
przemiany i głosić zjawienie się wojska, które przyniesie ostateczne wyzwo-
lenie od wszelkiego zła i niegodziwości. Wreszcie Tatry – podobnie jak góra 
Har-Magedón z Apokalipsy Świętego Jana – wznoszą się nad polem wielkiej 
bitwy. Przekazana dziecku wizja powrotu rycerzy i ich interwencji w bieg hi-
storii nosi znamiona armagedonu, a zarazem paruzji. Oto charakterystyczny 
fragment:

Rumaki nasze zeprzemy ostrogami i z dobytym mieczem w dłoni popędzimy 
w świat, jak wicher, jak burza. Zerwie się naokoło szum ogromny. Świerki jak rżysko 
łamać się będą pod kopytami naszych wierzchowców; wielkie głazy polecą ze szczytów 
jak drobne kamyki. Potoki i jeziora podniosą się ze swych łożysk i lejów, mgły się 
zakłębią tak, że świata spod nich widać nie będzie. Całe niebo i ziemia zatrzęsie się od 
grzmotów; błyskawice krzyżować się będą jak miecze ongi zastępów niebieskich, co 
walczyły z szatanami, pioruny walić będą bez ustanku, przestrach pójdzie po wszyst-
kim, a potem nastanie spokój. Gromy ucichną, potoki i jeziora ułożą się w błękity, 
mgły w srebrną przemienią się rosę, błyszczącą na trawach i kwiatach, i iglicach drzew 
świerkowych, złote na niebie zajaśnieje słońce, a ludzie zbawieni z niewoli, pieśni ra-
dosne zaśpiewają i dziękować będą niebiosom za cudowne zwycięstwo35 (s. 286–287).

Kasprowicz wykorzystuje jednak biblijną symbolikę à rebours. Powrót śpią-
cych rycerzy zapowiada przecież nie koniec dziejów, jak to jest w Apokalipsie, 
ale początek nowego etapu historii pojmowanej jako teatr ludzkich działań. 
Rycerze mają przyjść po to, by potwierdzić ostateczny triumf dobra. Całą 
baśń można potraktować jako list do młodych pokoleń, którym powierza się 
tęsknotę za lepszym światem. Symbolizuje ją postać głównego bohatera – pa-
stuszka, który wyrósł na mędrca. Chłopiec odnalazł drogę do „zaśnionych 
rycerzy”, bo podjął wędrówkę wzwyż, w nieznane sobie wcześniej rejony. Trud 
wspinaczki oznacza tutaj pokonywanie ograniczeń, oddzielanie się od prozy 
życia i wznoszenie się ku ponadzmysłowej duchowości. Umieszczając grotę 
wysoko we wnętrzu góry, pisarz ożywił jej mityczne wyobrażenie jako miej-
sca łączącego ziemię i niebo, miejsca mediacji między sferami sacrum i pro-
fanum36, a chwilę wejścia do jaskini przedstawił jako moment przekroczenia 
linii nieprzekraczalnego, swoistej transgresji, która przyniosła chłopcu wgląd 
w przestrzeń świętą: 

34  J. Kasprowicz, O śpiących …, s. 286. 
35  Tamże, s. 286–287.
36  P. Kowalski, dz. cyt., s. 141.
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W tej samej chwili rozstąpiły się głaźne ściany, z przeraźliwym rozwarły się trzaskiem 
i łomotem, i przed oczami pastuszka niewidzialne wyrosło zjawisko: olbrzym cały 
zakuty w zbroję, z szyszakiem na głowie, ze skrzydłami u ramion. Z ogromnym, pro-
stym, szerokim mieczem w dłoni’ 
[…]
I […] powiódł go do jaskini napełnionej światłością37.

Spotkanie pastuszka z tymi, którzy czuwali w zaświatach38, zaowocowało 
wtajemniczeniem w przyszłość, ukazaną jako trwający, wciąż niespełniony – 
być może skazany na niepowodzenie – projekt moralnej odnowy ludzkości. 

Koniec baśni ma gorzki smak. Pastuszek-mędrzec nie zdołał dokonać 
przemiany świata, ale głoszone przez niego proroctwo nadal jest aktualne. 
Rycerze trwają w oczekiwaniu na przyjście kolejnego dziecka, które zapuka 
do bram groty i powie, że ludzie już są gotowi, czyli godni i dobrzy, wówczas 
śpiące wojsko opuści swą grotę – nie po to jednak, by interweniować w bieg 
historii, ale by symbolicznie rozpocząć nowy jej etap39. Kasprowicz podkreślił 
etyczny wydźwięk baśni i zracjonalizował archetypiczne przesłanie. Pokazując 
wędrówkę wzwyż, pośrednio unieważnił chtoniczną symbolikę, nadzieję na 
wolność związał z działaniami ludzi, a motyw katabazy posłużył mu do wz-
mocnienia moralnego wydźwięku utworu.

Bajkowa groteska Augusta Strindberga

Złotogłowi z Ǻlleberg przynoszą uwspółcześnioną, groteskową wersję podań 
o śpiących rycerzach, które utrwalały sławę bohaterów, herosów i pomagały 
budować lokalną tożsamość. Utwór pochodzi ze zbioru zatytułowanego Bajki. 
Pisarz stworzył go dla swojej córki Anne-Marie i wydał 1903 roku40, ale adre-
satem jego tekstów nie jest jedynie dziecko.

Ludowy przekaz wiąże śpiących rycerzy z górą Ǻlleberg (Świętą Górą). 
Czuwają tam w pełnym rynsztunku, gotowi poderwać się do walki, gdy 
 Szwecja znów będzie w potrzebie. Po raz ostatni obudzili się, by walczyć po 

37  J. Kasprowicz, O śpiących…, s. 286–287.
38  „Przebyli kilka krużganków, natrafi li na kaplice, na ołtarze ze złocistego głazu, na skamieniałe 

wodotryski, na błękitne jeziora i stawy, a w niektórych miejscach jakby na nagrobki, rozrzucone po 
cmentarzysku, aż wreszcie wkroczyli do Sali tak wielkiej, że okiem jej nie zmierzysz” (tamże, s. 287).

39  W wierszu Kazimierza Królińskiego Tatrzańska baśń skierowanym do dzieci motyw opracowany 
jest zgoła inaczej. Rycerze w księżycową noc wyszli z groty i oczekują na wezwanie do walki o wolność 
ojczyzny. Ostatni wers niesie przesłanie dla młodego odbiorcy, by i on był czujny: „Słysz i ty, Chłopczyno 
mały z Rycerzami, słysz!..” za: M. Jazowska-Gumulska. Oswajanie z kulturą. W kręgu inspiracji 
folklorystycznych w literaturze dla dzieci i młodzieży, Kraków 2001, s. 48.

40  A. Strindberg, Bajki, przeł. E. Gruszczyńska, Warszawa 1995.
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stronie szwedzkiej królowej Małgorzaty w bitwie pod Ǻsle przeciwko nie-
mieckiemu pretendentowi do tronu, Albrechtowi z Meklemburgii, w 1389 
roku. W zależności od wariantu podania jest ich dwunastu lub są ich tysiące, 
w opowieści pojawia się też charakterystyczny motyw – postać rolnika, który 
za sprzedaż owsa został nagrodzony złotymi monetami41.

Z podania pozostaje u Strindberga jedynie nazwa miejsca oraz sytuacja 
oczekiwania na wzywające do czynu hasło-pytanie „już czas?”, natomiast inne 
elementy ulegają przetworzeniu. W podziemiach czuwają we śnie szwedzcy 
królowie, dodajmy, że są wśród nich także bohaterowie dramatów historycz-
nych, które Strindberg pisał na przełomie XIX i XX wieku42. Na coroczną 
naradę władców trafi a przebywający na przepustce żołnierz Kask. Spotkanie 
staje się okazją do szybkiego kursu historii Szwecji, a właściwie do swoistego 
obrachunku z tą historią. Zmiany dotyczą też samej konwencji, czas akcji 
został ściśle określony, to rok 1903, zwodniczy okazuje się również zawarty 
w tytule trop toponimiczny. Rzecz nie dzieje się bowiem w rejonie Väster-
gyll, gdzie leży Ǻlleberg, ale w Skansenie. Trzeba tu wyjaśnić, że Skansen to 
nazwa własna pierwszej w Szwecji plenerowej ekspozycji etnografi cznej, którą 
otwarto w 1891 roku na obrzeżach Sztokholmu na terenach dawnego poli-
gonu wojskowego, a inicjatorem jej powstania był etnograf-wizjoner Artur 
Hazelius43. 

Dla pełniejszej charakterystyki utworu dodajmy jeszcze, że baśniowa fan-
tastyka łączy się z reportażem, że pisarz twórczo wykorzystał odwołania do 
folkloru szwedzkiego, historii, a baśniowe motywy zestawił niemal na zasa-
dzie kolażu. Mamy więc do czynienia z mówiącymi zwierzętami (wiewiórka, 
jeż, żmija), pojawiają się takie postacie, jak krasnal czy troll Szwed-Olbrzym, 

41  Legenda znajduje się w zbiorach bajek dla dzieci wydawanych od połowy XIX wieku 
w Barnbiblioteket Saga pod numerem 160: Kämparna i Ålleberg (Wojownicy w Ålleberg), oprac. Aino 
Nordlund. 

O legendzie por. http://www.asleta.se/en/kategori/25/knights-of-alleberg.html; https://ohnell.com/
sagnen-om-de-sovande-ryttarna-i-berget/?lang=sv [dostęp: 12.01.2018.].

O szwedzkich wydaniach bajek Strindberga por. https://www.bibliotek.vasteras.se/web/arena/
search?p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_
mode=view&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_sort_advice=fi eld%3DRelevanc
e%26direction%3DDescending&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_
query=strindberg+sagor [dostęp: 12.01.2018]. 

42  Powstały wówczas następujące dramaty: Eryk XIV (1899), Karol XII (1901), Gustaw III (1902). 
Warto za L. Sokołem zauważyć, że pisząc o Karolu XII, Strindberg „chciał pokazać nie króla – bohatera, 
wielkiego wodza, podziwianego przez całą Europę, ale grabarza wielkości i imperialnych możliwości 
Szwecji, «twórcę» w ostatecznym rachunku jedynie wartości negatywnych: nędzy, ruiny, wyludnienia 
i upadku kraju”. L. Sokół, Posłowie [w:] A. Strindberg, Dramaty królewskie. Dramaty liryczne, wybór 
i przekł. Z. Łanowski, Poznań 1988, s. 419. 

43  Por. Ł. Bukowiecki, Czas przeszły zatrzymany. Kulturowa historia skansenów w Szwecji i Polsce, 
Warszawa 2015, s. 20.
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wreszcie, by wejść do podziemi, żołnierz musi rozwiązać zagadkę. Zastoso-
wane przez pisarza zabiegi transpozycji, kontaminacji dekonstruują przekaz 
wpisany w tradycyjne podania o śpiących rycerzach. Chtoniczna symbolika, 
związana ze zjawiskami odchodzenia i trwania, zapominania i odradzania, 
określa tym razem funkcjonowanie pamięci zbiorowej44. W tym proce-
sie ważne staje się to, co wydobyte na powierzchnię, czyli wprowadzone do 
współczesnej, dominującej opowieści o historii.

W Złotogłowych z Ǻlleberg Strindberg z dużą przenikliwością wskazał no-
woczesne formy kształtowania zbiorowych wyobrażeń o przeszłości. Klasyczna 
baśniowa sytuacja próby (tu: rozwiązywania zagadki) posłużyła do pokazania 
różnych sposobów przedstawiania historii. By dostać się do podziemi, żołnierz 
musiał bez użycia imion królów w bardzo krótkim czasie opowiedzieć całą 
historię Szwecji. W stworzonej przez siebie opowieści pominął monarchów, 
ich aspiracje i działania, a skupił się na przemianach form ustrojowych i zmia-
nach terytorialnych, czyli na politycznych dziejach państwa. Powstała w ten 
sposób narracja równoległa do historii władców, śpiący królowie znaleźli się 
poza jej obrębem, pozostali w podziemiach pamięci. 

Z kolei przeniesienie akcji do Skansenu stworzyło pole do pokaza-
nia zjawiska „umierania” przekazów ludowych w rodzącym się masowym 
społeczeństwie. W zmienionych warunkach socjologicznych traciły one moc 
bezpośredniego oddziaływania, gasły ich wyobraźniotwórcza siła oraz zdolność 
scalania i kształtowania zbiorowości. Aby nie były zapominane, musiały zostać 
umieszczone w nowym kontekście, w innej kulturowej ramie. W książce Czas 
przeszły zatrzymany. Kulturowa historia skansenów w Szwecji i Polsce czytamy: 

Skansen to instytucja historycznie uwikłana w nowoczesność. Szwedzki wynalazek 
z przełomu XIX i XX wieku został pomyślany jako dostępna dla masowego odbiorcy 
maszyna do cofania czasu w wyidealizowaną uchronię, zatrzymania go i przybliżenia 
w dogodnym miejscu i dogodnej formie, a tym samym narzędzie kształtowania zbio-
rowych wyobrażeń na temat przeszłości i tożsamości45.

Finał utworu zaskakuje. W kulminacyjnym momencie bajki żołnierz wy-
jaśnia królom, gdzie znajdują się ich podziemia:

44  U podstaw dramatów historycznych Strindberga leżało pytanie o rolę jednostek w historii i sam 
mechanizm dziejów. L. Sokół zauważa, że pisarza interesował „dramat dziejącej się historii posiadający 
sens uniwersalny oraz dramat uwikłanej w historię jednostki, jednostki wybitnej, a więc aktywnie 
współtworzącej ową historię”. L. Sokół, dz. cyt., s. 416. 

45  Ł. Bukowiecki, dz. cyt., s. 22.
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– To Skansen! Taka góra, na której zgromadzono wszelkiego rodzaju wiejskie pa-
miątki przeszłości w poczuciu bliskiego końca. Ma to pewną wartość dla ojczyzny, ale 
nic poza tym46.

Wywołuje to jednoznaczną reakcję Gustawa Wazy, który przewodniczył 
podziemnej naradzie władców:

– Na podstawie tegorocznego spotkania widać, że dzieło przodków i ich czyny 
zostały porwane przez strumień czasu; niektóre wypłynęły na wierzch, inne poszły 
na dno. Siedzimy tu niczym własne cienie, a dla żyjących nie przedstawiamy żadnej 
wartości… zgasić światło47.

Okazuje się też, że narada królów, a zatem i zejście żołnierza do podzie-
mi (baśniowa katabaza), spotkanie z duchami przeszłości, stanowiły jedynie 
turystyczną atrakcję. Wyjeżdżający windą na powierzchnię żołnierz trafi a na 
inscenizację triumfalnego wjazdu do Sztokholmu Gustawa Wazy – władcy, 
którego na tron wyniosło powstanie ludowe. To nowoczesna – dosłowna – 
forma spełnienia ludowej przepowiedni.

Zmierzając do końcowych konkluzji, podkreślmy: przywołanych powyżej 
trzech opowieści nie można sprowadzić do wspólnego mianownika. Pisarze 
adaptują w nich różne języki (stylizacja na gwarę czy język biblijny, groteska), 
odwołują się do różnych kulturowych uwarunkowań i kontekstów (problema-
tyka narodowowyzwoleńcza – Polska, tworzenie się wolnego, nowoczesnego 
społeczeństwa – Szwecja). Jednakże w każdym z nich, bez względu na to, czy 
jest on skierowany do dziecięcego czy dorosłego odbiorcy, widać wyczerpy-
wanie się myślenia archetypowego, staje się ono coraz bardziej odległe, obce.

Zjawisko odchodzenia od pierwotnych wyobrażeń podkreślał już Bolesław 
Leśmian w swych rozważaniach na temat baśni. W eseju Z rozmyślań o Berg-
sonie pisał: 

Baśń po pewnym czasie zginąć musi. [...] baśń ta jednakże gra rolę poważną w na-
szym myśleniu: rolę tęczowego mostu, który nas łączy z dziedziną nielogiczną ist-
nienia, z brzegiem urwistym owej tajemnicy, której twarz nie jest do twarzy ludzkiej 
podobna. Baśń ta jest zawsze wytworem — intuicji, instynktu, o którym logika mówi, 
że jest ślepy, ponieważ ma oczy innej niż ona barwy48.

46  A. Strindberg, Złotogłowi z Ǻlleberg [w:] tenże, Bajki.., s. 185.
47  Tamże. 
48  B. Leśmian, Z rozmyślań o Bergsonie [w:] tenże, Szkice literackie, oprac., wstęp J. Trznadel, 

Warszawa 1959, s. 31.
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W renarracjach opowieści o śpiących rycerzach znikały związane z żywio-
łem ziemi intuicje i skojarzenia, a może raczej – zracjonalizowane, wydobyte 
na powierzchnię – traciły swą tajemną siłę, podobnie jak swe barwy utraciła 
terakotowa armia cesarza Chin Qin Shi Huangdi49, wyniesiona z podziemnych 
pomieszczeń. I chociaż w tekstach polskich autorów nadal mocno brzmi wolnoś-
ciowe przesłanie, to akcent został przeniesiony na działanie jednostek i grup, ich 
zaangażowanie, wewnętrzną przemianę i gotowość do podjęcia wyzwań. Podziemna 
jaskinia zaczęła funkcjonawać jako metafora. Utwór Strindberga przynosi dużo dalej 
idące przetworzenie folklorystycznego wątku – to nie grota, ale skansen, w którym 
została ona umieszczona, nabrał metaforycznych znaczeń. Okazał się bowiem miej-
scem gromadzenia barwnych opowieści z przeszłości i o przeszłości, które wydobyte 
ze swojego pierwotnego kontekstu służyły tworzeniu nowych, zbiorowych wyobra-
żeń, wchodzących w skład społecznego imaginarium. W ten sposób symbolicznie 
śpiący rycerze jakby wyszli z podziemi. 
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Abstract

Hidden Underground. Tetmajer, Kasprowicz, Strindberg about 
Sleeping Knights

Th e article concerns the occurrence of chthonic symbolism in stories about the slee-
ping knights, which – especially in Europe – shaped the collective memory and local 
identity. Th e subject of the study consists of three literary texts: Śpiący Rycerze (Jak by 
o nich chłop opowiedzieć powinien) [Sleeping Knights (As Folk Would Tell Th eir Story)]
by Kazimierz Przerwa-Tetmajer, O śpiących rycerzach w Tatrach [On Sleeping Knights 
in the Tatras] by Jan Kasprowicz, Złotogłowi z Ålleberg [Gullhjälmarne i Ålleberg] by 
August Strindberg. Th eir generic conventions diff er – they represent such forms as 
a tale (Tetmajer), a fairy-tale (Kasprowicz), and a fable (Strindberg), but what they 
have in common is the period, in which they were written (early 20th century), and 
the fact that they stem from folk traditions, with which they enter into intertextual 
relationships.

Th e interpretation of these works, especially of the cave symbolism, treated as an 
entrance and exit (initiation) space, leads to the conclusion that the sleeping knights 
motif is rationalized in the literary renarrations. In the analyzed texts, the primeval 
intuitions and archetypal images connected with the earth element (among others 
those of Mother Earth, her procreative potential which brings the possibility of the 
cyclic renewal; hidden underground caves, seen as a sphere of contact with the other 
world or as Mother Earth’s uterus immersed in darkness) lost their original signifi -
cance, while the cave started to function as a metaphor. Strindberg was the one who 
went the farthest in this process. In his grotesque fable, he deconstructed the motif, 
thus showing that in the emerging modern society the tale about the sleeping knights 
became anachronistic. 

Keywords: folk tales, legends, fairy-tales about sleeping knights, Jan Kasprowicz, 
Kazimierz Przerwa-Tetmajer, August Strindberg, renarration, archetypal anamnesis, 
history, chthonic symbolism, cave symbolism


