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Dawno temu w 
Niemczech....

… w miejscowości Hanau żyli sobie Philipp 
Wilhelm Grimm wraz z żoną Dorotą. 4 stycznia 
1785 roku urodził się im syn Jacob Ludwig, a rok 
później, 24 lutego przyszedł na świat Wilhelm 
Carl. Dzisiaj są znani jako Bracia Grimm



Studia, pierwsze prace i... bajki

• W latach 1802-1803 Bracia 
studiują prawo w Marburgu. 
Byli zachwyceni zbiorem 
poetyckim "Cudowny róg 
Chłopca", zaczynali 
interesować się bajkami.

• Wkrótce bajki stały się 
pasją...

• Bracia porzucają studia dla 
bajek.



Baśnie, bajki i
legendy

• Bracia badali stare druki i 
rękopisy, a także podróżowali po 
Niemczech słuchając opowieści 
ludowych. Wzorując się na 
niektórych wersjach starali tworzyli.
• Na podstawie wieloletnich 
poszukiwań i wnikliwych badań 
opracowali zbiór baśni, zachowując 
ludowy charakter i styl narracji.



Bajki dla dzieci

W 1812 Bracia opublikowali 
pierwszy tom bajek dla dzieci 
"Kinder und Hausmärchen", 
zawierający 86 opowieści, a w 
1814 roku ukazuje się tom 
drugi, kolejne 70 historii.



"Legendy niemieckie"

Poszukiwania i badanie starych opowieści, 
mitów doprowadziły do wydania w 1816 i 1818 
roku dwóch tomów legend niemieckich 
"Deutsche Sagen", zawierających ok. 600 
legend.



Baśnie, baśnie, 
baśnie....
Każdy z nas dzisiaj zna tytuły takie jak: 
"Kopciuszek", "Czerwony Kapturek" lub 
"Jaś i Małgosia". Wszystkie one zostały 
napisane przez Braci Grimm. Uczymy 
się ich i znamy je od najmłodszego. 
Przedstawię kilka najpopularniejszych 
tytułów.



Baba Jaga

• " Raz, dwa, trzy, Baba 
Jaga patrzy!"

• Główna bohaterka to 
dziewczynka, bardzo 
samowolna i wścibska, nie 
słuchająca rodziców. 
Słyszała, że Baba Jaga ma 
niesamowity dom i 
chciałaby ją odwiedzić. 
Rodzice przestrzegali ją, że 
Baba Jaga to zła kobieta.



Czerwony
kapturek

Wnuczka z czerwonym kapturkiem 
powędrowała do babci aby ją obdarować. 
Na swojej drodze spotkała wilka, który 
zapytał się dokąd zmierza. Dziewczynka 
powiedziała mu, a on pożarł babcie i jej 
wnuczkę. Na szczęście na ratunek 
przybył myśliwy.



Jaś i Małgosia

Tytułowi Jaś i Małgosia 
pochodzą z ubogiej 
rodziny. Ich macocha 
porzuca rodzeństwo w 
lesie, a oni znajdują 
dom z piernika. 
Okazuje się że w nim 
mieszka zła czarownica, 
która ma nikczemne 
plany.



Kopciuszek
Kopciuszek musiał spełniać rozkazy matki. Chciała pójść na bal ale jej matka nie pozwoliła na to. Wróżka 
spełniła marzenie kopciuszka. Po północy czar prysł, a kopciuszek zgubił pantofelek. Następnego dnia król 
szukał kopciuszka. Macocha nie chciała aby dziewczynka się ujawniła lecz król ją znalazł.



O rybaku i złotej
rybce

• Baśń opowiada o biednym rybaku, 
który żył w nędzy ze swoją żoną nad 
brzegiem morza.
• Pewnego dnia rybak wyłowił złotą 
rybką, która w zamian za darowanie 
jej życia, obiecała spełnić życzenia 
mężczyzny. Rybak wypuścił rybkę i 
opowiedział o wszystkim swojej żonie, 
która co każde życzenie chciała 
większej wygody. W końcu rybka 
odebrała jej dotychczasowe bogactwo 
Małżeństwo znowu musiało żyć w 
nędzy.


