
 
 
 

 
W dawnych czasach, kiedy na świecie nie było jeszcze waszych dziadków ani nawet 

pradziadków, ludzie żyli zupełnie inaczej. Nikt nie miał w domu prądu elektrycznego 
i żadnych nowoczesnych wynalazków, takich jak radio, telewizja, komputery, telefony itp. 
Dziś trudno wyobrazić sobie świat bez żarówek, sieci internetowej, samochodów czy 
samolotów, ale dawniej było to zupełnie normalne.  

Wielu ludzi nie umiało czytać ani pisać. Zastanawiacie się pewnie, co robili nasi 
przodkowie przez cały dzień. Zajęć im nie brakowało. Nie mieli maszyn ułatwiających 
i przyspieszających codzienne czynności, więc musieli ciężko pracować. Hodowali 

zwierzęta, uprawiali pola, zajmowali 
się różnorodnym rzemiosłem, 
krzątali się w swoich chatach. Kiedy 
jednak zapadał zmrok albo pogoda 
nie pozwalała na pracę, np. 
w zimowe, długie i mroźne wieczory, 
ludzie chętnie spotykali się ze sobą.  
Żeby miło spędzić czas, zajmowali się 
tym, co sprawiało im przyjemność. 
Kobiety haftowały, darły pierze na 
poduchy i pierzyny, przędły albo 
tkały na krosnach. Mężczyźni 
również wykonywali drobne prace 
rękodzielnicze, robili instrumenty 
muzyczne itp.  
Czasem urządzano zabawy, podczas 

których śpiewano i tańczono przy muzyce ludowych grajków i kapeli. Jednak najważniejsze 
dla wszystkich były wspólne rozmowy i słuchanie różnych historii.  

Niektórzy mieli dar wyjątkowo pięknego snucia opowieści. Nazywano ich bajarzami 
lub gawędziarzami. Z ust do ust przekazywano sobie ludowe baśnie i bajki, uczono się na 
pamięć pieśni. Szczególnie cenni byli goście przybywający z daleka: kupcy, żeglarze lub inni 
podróżnicy, których ciekawostki o odległych krainach i ich mieszkańcach wzbudzały 
sensację. Ludzie ci opowiadali o wydarzeniach, tradycjach, świętach i wszystkim tym, co 
tylko mogło zainteresować słuchaczy.  
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Ponieważ wszystkie te historie nie były spisywane, bardzo często ulegały przeobrażeniom. 
Niektórzy coś pomijali, inni dodawali nowe szczegóły i tak, z czasem, opowieść zmieniała 
się, będąc przekazywana z pokolenia na pokolenie. To tak jak w zabawie w głuchy telefon, 
gdy zdanie wypowiedziane na początku często jest zmieniane i na końcu gry brzmi już 
zupełnie inaczej. Tak właśnie powstawały legendy. Wydarzenie prawdziwe, wzbogacane 
barwnymi szczegółami przez opowiadających je ludzi, stopniowo nabierało cech 
baśniowych, a rzeczywistość mieszała się w nich z elementami fikcji. 

Po wynalezieniu pisma, a potem druku, zaczęto te opowieści utrwalać na papierze 
i teraz możemy czytać je w książkach. Dzięki nim poznajemy życie naszych przodków, ich 
wierzenia i tradycje.  

Wiele państw, miast i wsi ma swoje legendy. Mówią one często o powstaniu 
jakiegoś miejsca, opowiadają o bohaterach i ich odważnych czynach.  
Czy znacie takie opowieści jak „Kwiat paproci” czy „Złota kaczka”? A może słyszeliście 
o Lechu, Czechu i Rusie, trębaczu z wieży mariackiej, smoku wawelskim, Bazyliszku albo 
królu Kraku? Czy wiecie, jakie legendy opowiadają o powstaniu miast? Jeżeli nie, to 
zajrzyjcie do biblioteki lub poszperajcie w Internecie. Warto przenieść się w magiczny świat 
pradawnych historii i opowieści. 
 

- Ciekawe, dlaczego powstawały legendy - 
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