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Byli to dwaj rodzeni 
bracia, pisarze i uczeni 
niemieccy, Wilhelm Karl 
Grimm (1786–1859) i Jacob 
Ludwig Karl Grimm (1785–
1863), którzy dużą część 
swoich dzieł publikowali 
wspólnie, autorzy Baśni 
braci Grimm.



Obaj bracia byli absolwentami prawa, obaj podjęli później pracę 
w bibliotece w Kassel, w efekcie czego obaj zostali wykładowcami 
uniwersytetu w Getyndze. Następnie jako członkowie Akademii 
Nauk w Berlinie zostali twórcami filologii germańskiej, czyli 
nauki o języku niemieckim i literaturze. Działali także będąc 
członami Akademii Nauk w Berlinie. Jackob Grimm położył swą 
pracą fundament niemieckiego językoznawstwa porównawczego, 
był jednakowoż twórcą niemieckiej gramatyki oraz „Mitologii 
Niemieckiej”. Wilhelm natomiast jako badacz starożytności oraz 
autor wielu tekstów w języku średnio-wysoko-niemieckim, 
zasłużył na miano człowieka wybitnego dzięki rozprawom 
dotyczącym starszej filologii niemieckiej.  



Najbardziej znanym ich 
osiągnięciem jest zebranie i 
opublikowanie baśni, które 
opracowali na podstawie 
wieloletnich badań podań, mitów i 
opowieści ludowych. Baśnie braci 
Grimm stały się klasyką, 
przetłumaczoną na wiele języków. 
Bracia Grimmowie zmierzali w 
nich do odtworzenia najstarszego 
wzorca motywów baśniowych, stąd 
charakterystyczne dla opowieści 
okrucieństwo. Niemniej w świecie 
tych baśni panowało żelazne prawo 
moralne – dobro i przezorność 
zwyciężają niegodziwość.



Jaś i Małgosia- baśń 
opowiadająca o dwójce 
dzieci, które pozostawione 
w lesie przez macochę 
spotkały złą czarownicę. 
Zapisali ją i opublikowali w 
1812 bracia Grimm w swoim 
zbiorze Baśni.



baśniowa postać, mała 
dziewczynka nosząca 
czerwone nakrycie głowy, 
wywodząca się z baśni 
ludowych, a opisana po raz 
pierwszy przez Charles’a 
Perraulta w 1697 roku w 
książce Bajki Babci Gąski. 
Postać Czerwonego Kapturka 
pojawiła się w niezliczonej 
ilości powieści, filmów, 
opowiadań dla dzieci czy 
skeczy i jest powszechnie 
znana w Europie.



Główną bohaterką jest 
dziewczynka, która była 
bardzo wścibska i 
nieposłuszna rodzicom. 
Pewnego dnia oświadczyła 
rodzicom, że chce odwiedzić 
Babę Jagę, gdyż słyszała, że 
jej dom jest niesamowity i 
pełen niezwykłych rzeczy. 
Rodzice stanowczo jej 
zabronili, tłumacząc, że Baba 
Jaga to zła kobieta.



 Podobizny obu Grimmów widniały na 
tysiącmarkowym banknocie.

 Wilhelm Grimm miał syna Hermana (1828–1901), 
który był znanym pisarzem niemieckim.

 Bratem Wilhelma i Jacoba jest też malarz Ludwig 
Emil Grimm.

 W styczniu 2006 roku w Bibliotece Jagiellońskiej 
odkryto pierwsze wydanie Słownika niemieckiego 
autorstwa Grimmów. Słownik ten opatrzony jest 
odręcznymi poprawkami Jakuba i Wilhelma.


