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Niewątpliwie najbardziej znanymi niemieckimi autorami baśni byli bracia 

Grimm. 

Wilhelm Karl Grimm (1786–1859) i Jacob 

Ludwig Karl Grimm (1785–1863) byli 

rodzonymi braćmi, pisarzami i uczonymi, 

którzy dużą część swoich dzieł publikowali 

wspólnie. 

Obaj bracia byli członkami Akademii 

Nauk w Berlinie i uczonymi (językoznawcami), 

o znacznym dorobku. Najwybitniejszym ich 

dziełem naukowym był Słownik niemiecki 

(Deutches Wörterbuch), którego publikację rozpoczęli w 1852 roku. Dzieło to 

kontynuowane było przez następne pokolenia uczonych niemieckich, a jego ostatni 

tom ukazał się w 1961 roku. 

Bracia Grimm zasłynęli przede wszystkim jako wydawcy niemieckich baśni, 

przetłumaczonych później na wiele języków. Autorzy zachowali charakterystyczną dla 

ludowego stylu surową narrację, sceny okrucieństwa i nastrój grozy. Niemniej w 

świecie tych baśni panowało żelazne prawo moralne – dobro i przezorność zwyciężają 

niegodziwość. Wiele z ich bajek weszło do kanonu literatury dziecięcej ( na przykład 

„Kopciuszek”). 

Jacob ukończył studia prawnicze, był bibliotekarzem królewskim w Westfalii, a 

jako doradca prawny brał udział w obradach Kongresu Wiedeńskiego. W 1829 roku 

został profesorem wiedzy o starożytnościach niemieckich na uniwersytecie w 

Getyndze. 

 Młodszy o rok Wilhelm, również prawnik i bibliotekarz, był członkiem akademii 

nauk i profesorem literatury średniowiecznej na uniwersytecie w Berlinie. Zbierał oraz 

badał podania i mity ludowe. Wydał liczne teksty z zakresu literatury niemieckiej. 

Bracia podzielili się tworzeniem baśni. Jacob nadawał formę naukową, był 

zorientowany na zbieranie, opracowywanie i dokumentowanie dzieł. Formę literacką 

nadał Wilhelm. 

Pierwsze wydanie baśni ukazało się w latach 1812-1815. Mrówcza, 

benedyktyńska praca zaowocowała imponującym zbiorem opowieści, przypowieści, 

bajek i baśni przez wieki przekazywanych z pokolenia na pokolenie, z ust do ust w 

tradycji ludowej, nie tylko krajów europejskich. 

 



 
O rybaku i złotej rybce (Von dem Fischer und seiner Frau) 

 

 
Czerwony Kapturek (Rotkäppchen) 

 



 

Dwunastu braci (Die zwölf Brüder) 

 

 
Złota gęś (Die goldene Gans) 

 



Kopciuszek (Aschenputtel) 

 

 

Innym niemieckim autorem bajek był Waldemar Bonsels (1880-1952).  

Tworzył on książki o tematyce dziecięcej, 

podróżniczej i religijnej. Szczególnie popularna 

okazała się jego tłumaczona na 40 języków 

książka dla dzieci „Pszczółka Maja i jej 

przygody” (Die Biene Maja und ihre 

Abenteuer”). 

Książka ta zdobyła szerokie rzesze 

czytelników na całym świecie. Na jej podstawie 

nakręcono wyświetlany w wielu telewizjach na 

całym świecie serial animowany o tym samym 

tytule. 

 
 

Pszczółka Maja (Die Biene Maja)    Gorąco zachęcamy do lektury 

Biblioteka szkolna 
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