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Agnieszka Bukowczan-Rzeszut 

Była sobie Baba Jaga, miała chatkę z masła… 

Czy zastanawialiście się kiedyś, kim mogłaby być Baba Jaga, gdyby istniała 

naprawdę? Złą, paskudną wiedźmą? Starą wariatką mieszkającą w lesie? A może 

strażniczką natury, jej przyrodzonego porządku, dobrym duchem opiekuńczym lasów, 

drzew i leśnych strumieni? Tak kiedyś wierzyli Słowianie.  

Wybrana Naomi Novik, choć napisana za oceanem, jest opowieścią niezwykle 

bliską wierzeniom słowiańskim i nieskrępowanie czerpie z naszego folkloru. Dlaczego? 

Bo jej autorka ma polskie korzenie, a jej mama, Polka, zadbała o to, by córka dorastała, 

słuchając polskich baśni i legend, przesiąkając nimi do reszty. Dzięki mamie Naomi 

zyskaliśmy wspaniałą opowieść, gdzie wątki fantastyczne, zaczerpnięte z podsycanej za 

młodu słowiańskimi legendami wyobraźni, zrodziły opowieść, którą czyta się dziś 

jednym tchem. 

Rzecz dzieje się na granicy królestw Polnii i Rusji, będących fantastyczną mieszanką 

elementów wschodnioeuropejskiego folkloru. Obydwie krainy są sobie wrogie, odkąd – 

zgodnie z legendą – królowa Polnii uciekła z królewiczem Rusji i oboje zaginęli w Borze. 

Intrygi na szczeblu władzy nie dotyczą jednak pospolitych chłopów, którzy wiodą 

spokojne życie, wyznaczane rytmem natury. Mieszkająca w jednej z położonych 

niedaleko tajemniczego Boru wsi Agnieszka niewiele wie o królach, możnych i 

czarnoksiężnikach wielkiego świata. Niestety z racji swojej daty urodzenia znajduje się 

w grupie dziewczyn przeznaczonych dla Smoka i jej los może wkrótce zmienić się na 

zawsze.  

Najpierw otrzymujemy doskonale znaną z folkloru historię o smoku pożerającym 

dziewice. Wprawdzie najbardziej znana nam gadzina, rezydująca ponoć pod Wawelem, 

najczęściej żywiła się okoliczną trzodą, ale opowieść wydaje się już na początku uderzać 
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we właściwe struny. I choć pożeranie następuje wyłącznie metaforycznie, bo 

dziewczyny zabierane przez Smoka-czarodzieja są wyrywane z łona rodziny i już nie 

powracają do swojego świata, to wydają się umierać dla społeczeństwa. Odrywane od 

rodziny, ze zszarganą opinią, dziwnie odmienione – jakiż los im pozostał? Niewiele 

zmienia fakt, że Smok to jedynie „tytuł zawodowy” cechującego się wyjątkowo 

paskudnym charakterem czarnoksiężnika Sarkana, który zionie głównie antypatią i 

sarkazmem. Ten stary, zdziczały i zgorzkniały smok siedzi w swojej wieży od stuleci, 

więc nowych sztuczek uczy się wyjątkowo opornie. Jego zadaniem jest ochrona 

okolicznych wsi przed Borem – rosnącym w siłę lasem, pełnym magicznych stworzeń i 

zmienionych magią, porwanych ludzi. W zamian za ochronę pobiera podatki, daninę i 

raz na dziesięć lat zabiera jedną siedemnastolatkę, która usługuje mu w wieży. Powieść 

rozpoczyna się wraz z nadejściem czasu owego wyboru, a narratorka powieści, 

wspomniana Agnieszka, niezbyt atrakcyjna niezguła, w wiecznie ubrudzonych i 

podartych sukienkach, martwi się, że Smok wybierze jej śliczną i zdolną przyjaciółkę 

Kasię, która spełnia wszystkie kryteria idealnej służącej dla pana. Jednak każdy czytelnik 

fantasy domyśla się na pewno, jak potoczy się ta historia. I bez względu na to, czy 

jesteście typem Agnieszki, której wszystko leci z rąk i potyka się ona o własne nogi, czy 

może kimś w rodzaju niemal idealnej Kasi, która miała wszystko już dopięte na ostatni 

guzik, a tu nagle ktoś sprzątnął jej sprzed nosa ofertę życia – lektura przekona Was, że 

autorka jest mistrzynią w powoływaniu każdego do misji odegrania wyjątkowej roli. Oto 

doskonały przepis na dark fantasy. 

Zyskujemy ponadto jakże bliską wierzeniom naszych przodków historię Boru, 

gdzie każde drzewo, kamień i strumień żyje własnym życiem. To wspaniały przeciwnik, 

którego niszczycielskie oddziaływanie wraz z rozwojem akcji narasta i zmienia się. 

Bohaterowie powieści otaczają Bór dziwną czcią i strachem – boją się go, ale 

jednocześnie nie na tyle, by stąd uciec: „Ta dolina była naszym domem” – mówi 

narratorka i główna bohaterka. „Jak można opuścić dom?”1 A Bór? Boją się go, czują 

zagrożenie z jego strony i wiedzą, że magia, która tam żyje, jest śmiertelnie 

niebezpieczna. Nie musimy szukać daleko – folklor rosyjski i południowosłowiański 

obfituje w świadectwa czci wydzielonych lasów i drzew, ale nie tyle jako przedmiotów 

kultu, ile jako miejsc ujawniania się lub przebywania tam ubóstwionego lub 

demonicznego sacrum. Thietmar przykładowo wspomina o wytrzebieniu przed rokiem 
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1009 gaju zwanego Ś w i ę t y m  B o r e m  (Zutibure), któremu miejscowi oddawali pełną 

cześć boską i uznawali za nietykalny (dziś Schkeitbar pod Lützen)2.  

To także historia o silnym związku z naturą, który jest zachowany w powieści pod 

postacią magii, Boru i w osobie żeńskich bohaterek. Tylko sprzymierzając się z naturą i 

postępując według jej praw, człowiek może pokonać zło, krzywdę, zaleczyć dawne rany. 

Zła nie można pokonać złem, nienawiścią, śmiercią. Zatruci złem Boru ludzie zwracają 

się przeciwko najbliższym, krzywdzą ukochanych. Autorka w swojej opowieści uczy, że 

tylko obnażając korzenie zła poprzez czystą miłość i prawdziwą, pozbawioną strachu 

chęć pomocy można przywrócić równowagę.  

Przede wszystkim jest to jednak historia o tożsamości i dorastaniu młodej 

dziewczyny. To opowieść o jej świecie – o Borze i o tym, dlaczego został zatruty złem, o 

ludziach, których pochłonął i tych, którym udało się z nim wygrać. To również opowieść 

o magii i o różnicy między magią wyuczoną – pochodzącą z umysłu – i tą pierwotną, 

intuicyjną, magią natury, która wypływa – nomen omen – z korzeni. Przebudzenie w tej 

historii jest powiązane z dorastaniem, odkryciem własnej seksualności i kobiecości, 

własnego miejsca, pogodzeniem się z sobą. Tego przebudzenia doświadcza nie tylko 

Agnieszka, ale również, w pewnych aspektach, jej mistrz, który musi pogodzić się z 

faktem, że jego dotychczasowa wiedza magiczna okazała się niewiele warta, odrzucić 

„szkiełko i oko” na rzecz świata natury i intuicji, które rządzą się zupełnie innymi 

prawami. Jak twierdzi sama bohaterka, ten odkryty przez nią rodzaj magii jest niczym 

„wskazówki innej doświadczonej kobiety”, która „wskazywała mi właściwy kierunek i 

pozwalała sama odnaleźć drogę”3. Bo i wskazówki, które pozwalają bohaterce odnaleźć 

swoją magię, brzmią niczym stara książka kucharska, odziedziczona po babci. Weźmy za 

przykład zaklęcie uzdrawiające, opatrzone komentarzem: „Dobre na oparzenia, lepsze z 

ranną pajęczyną i odrobiną mleka.”4  

Rozdział po rozdziale Agnieszka rozwija się – zarówno jako czarownica, jak i 

kobieta. Z niedojrzałej, niezdarnej i rozkapryszonej nastolatki staje się świadomą swojej 

mocy i kobiecości postacią, heroiną, bez wahania stającą do walki o najbliższych, o 

miłość, o dom i kraj. W ciągu zaledwie kilku miesięcy znika z niej cała tchórzliwość i 

niepewność, staje do boju z kilkusetletnią potęgą natury, która obracała w perzynę 

 
2 Tamże, s. 218. 
3 Tamże, s. 109. 
4 Tamże, s. 252. 
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królów i czarnoksiężników. Kwestionuje wszelkie autorytety, znajduje zupełnie nową 

drogę i nią podąża. Z początku szkolenie przebiega opornie – a nauki Agnieszki są 

prawdziwą perełką Wybranej – zarówno ze strony Sarkana, który nazywa swoją 

uczennicę „niemożliwym stworzeniem”, jak i jego protegowanej. W końcu spodziewał 

się zwykłej posługaczki, a nie opornej, buntowniczej dziewuchy, która będzie mu ściągać 

na głowę wszelkie możliwe nieszczęścia. I choć okazuje się, że ich magia jest z zupełnie 

innego świata, to ostatecznie uzupełniają się doskonale, tworząc dość intymny tandem, 

co w pewnym momencie zaczyna sprawiać obojgu kłopoty. Ostatecznie w wyniku 

przemiany Agnieszka odnajduje swoje miejsce i powołanie, wiążąc swój los z pradawną 

magią natury, w którą inni czarnoksiężnicy nie chcą wierzyć, a którą ona biegle włada. W 

ten sposób autorka ponownie przywołuje słowiańską legendę, rehabilitując postać, 

której my nadaliśmy – zupełnie niesłusznie – infantylne rysy, mianowicie Babę Jagę. 

Historyk i mediewista związany z Uniwersytetem Warszawskim, PAN i Towarzystwem 

Naukowym Warszawskim prof. Aleksander Gieysztor w swojej cenionej pracy Mitologia 

Słowian wspominał o Babie Jadze jako „pani lasu”5, a prof. Andrzej Szyjewski, 

religioznawca z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w rozdziale „Groźny las” 

swojej pracy Religia Słowian pisał6: 

W nieco innym kontekście mityczno-rytualnym umieszczone jest żeńskie bóstwo opiekuńcze sił 

leśnych. Zwane w folklorze Leśną Babą, przeszło do świata bajkowego jako Baba Jaga, Buba albo 

Jędza, czyli dosłownie „Starucha Mąk”. Przyjmuje ona zwykle postać starej i brzydkiej wiedźmy, 

zaprzyjaźnionej z dzikimi zwierzętami (kruk, sowa, wilk, wąż, kot), mieszkającej gdzieś na 

uroczysku w chatce na kurzej stopce. [...] Prawdopodobnie jest echem prasłowiańskiego 

żeńskiego demona leśnego [...].  

Wybrana to również opowieść o przyjaźni i miłości Agnieszki i Kasi, które 

wychowały się razem jak siostry, gotowe oddać za siebie życie. Z przyjaźni i owej 

siostrzanej, szczerej miłości historia wyrasta i w niej dojrzewa, rozkwitając na oczach 

czytelnika. Obydwie dziewczyny, choć zupełnie różne, są nieustraszone i waleczne, 

obydwie przechodzą trudną przemianę i trwają przy sobie w tragicznej walce o życie i 

przyszłość swojej doliny, najbliższych i kraju. Uczucie między nimi pozwala przetrwać 

chwile zwątpienia i daje im siłę niezbędną do walki z Borem. Bez wzajemnego wsparcia 

niewątpliwie poległyby w nierównej walce – albo poddałyby się już na początku. 

 
5 A. Gieysztor, Mitologia Słowian, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2006, s. 264. 
6 A. Szyjewski, Religia Słowian, Kraków: Wydawnictwo WAM 2003, s. 181. 
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Wybrana to wspaniale napisana, wartka powieść licząca wiele wątków, wielu 

bohaterów, w której historia toczy się na wielu płaszczyznach interpretacyjnych. Dzięki 

temu stanowi bogatą lekturę dla fanów fantasy, baśni, opowieści o dorastaniu, 

romansów czy historii przygodowych. Doskonale wpisuje się również w tradycję 

poszukiwania uniwersalnych prawd głęboko w tradycji, z której wyrastamy i która 

stanowi część naszego dziedzictwa. To dzięki nim oprócz tego, że powieść wciąga od 

pierwszej do ostatniej strony, po lekturze pozostawia po sobie uczucie głębokiej 

emocjonalnej satysfakcji. Oby jak najwięcej takich mądrych i przemyślanych książek.  

 

 

 

 

 

 


