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Teksty i omówienie wybranych bajek 

Kruk i lis 

Bywa często zwiedzionym, 
Kto lubi być chwalonym. 
Kruk miał w pysku ser ogromny; 
Lis, niby skromny, 
Przyszedł do niego i rzekł: «Miły bracie, 
Nie mogę się nacieszyć, kiedy patrzę na cię! 
Cóż to za oczy! 
Ich blask aż mroczy! 
Czyż można dostać 
Takową postać? 
A pióra jakie! 
Szklniące, jednakie. 
A jeśli nie jestem w błędzie, 
Pewnie i głos śliczny będzie.» 
Więc kruk w kantaty; skoro pysk rozdziawił, 
Ser wypadł, lis go porwał i kruka zostawił. 
 

Lis, aby zdobyć ser, zwodził kruka komplementami W końcu próżny ptak 

postanowił popisać się śpiewem. Otworzył dziób, upuścił ser, na który tylko 

czekał pochlebca. 

Lis – alegoria sprytu i przebiegłości. 

Kruk – alegoria pychy i zadufania. 

Morał: Naiwna wiara w pochlebstwa źle się kończy. 

*** 

 

Ptaszki w klatce 

«Czegoż płaczesz? — staremu mówił czyżyk młody — 
Masz teraz lepsze w klatce niż w polu wygody». 
«Tyś w niej zrodzon — rzekł stary — przeto ci wybaczę; 
Jam był wolny, dziś w klatce — i dlatego płaczę». 
 
Stary czyżyk płakał za utracona wolnością, młody nie potrafił go zrozumieć, bo 
życie w klatce było wygodne i bezpieczne. Stary czyżyk z odniósł się do młodego  
z wyrozumiałością.  Czyżyki zostały przeciwstawione wiekiem i doświadczeniem. 
 
Morał: Za wolnością może tęsknić tylko ten, który jej doświadczył. Jeśli się nie 
poznało swobody, łatwiej zaakceptuje się niewolę. 
 

*** 



 

Szczur i kot 

«Mnie to kadzą» — rzekł hardzie do swego rodzeństwa 
Siedząc szczur na ołtarzu podczas nabożeństwa. 
Wtem, gdy się dymem kadzidł zbytecznych zakrztusił — 
Wpadł kot z boku na niego, porwał i udusił. 

Szczur był tak skupiony na chwaleniu się swoją wyjątkowością, że nie zauważył 
niebezpieczeństwa. Gdy zakrztusił się w kościele dymem kadzidła, padł ofiarą 
kota.  
Szczur – alegoria zarozumialstwa. 
Kot – alegoria sprytu i drapieżności. 

Morał: Zbytnie skupienie się na sobie sprawia, że traci się czujność, co może 
przynieść zgubę. 

 
*** 

Dewotka 

Dewotce służebnica w czymsiś przewiniła 
Właśnie natenczas, kiedy pacierze kończyła. 
Obróciwszy się przeto z gniewem do dziewczyny, 
Mówiąc właśnie te słowa: «…i odpuść nam winy, 
Jako my odpuszczamy», biła bez litości. 
Uchowaj, Panie Boże, takiej pobożności! 
 
Podczas modlitwy, w której była mowa o przebaczeniu, dewotka na przekór 
wypowiadanym słowom zaczęła bić służącą.  
 
Morał: Należy wystrzegać się fałszywej pobożności. 
 

 Gatunek literacki 

Bajki to krótkie utwory wierszowane o charakterze dydaktycznym – przekazują ważne 

prawdy życiowe, uczą właściwego zachowania w różnych sytuacjach. Bohaterami są 

najczęściej ludzie lub zwierzęta uosabiające cechy ludzkie. Często ukazani są na zasadzie 

przeciwieństwa. Utwory zawierają morał – naukę, pouczenie wypowiedziane wprost lub 

pośrednio. 

 Alegoria w bajkach 

Bajki Ignacego Krasickiego, w których występują zwierzęta, mają charakter alegoryczny. 

Zwierzęta są obdarzone jednoznacznymi cechami ludzkimi, np. lis jest alegorią 

przebiegłości, kruk – pychy, sowa – mądrości. 


