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z tzw. dobrego domu, mające oboje rodziców, pokojową, zdołało (na cały rok!) 
sterroryzować swym antypuryfikacyjnym buntem najbliższe otoczenie [por. 
Jonca 2005: 131]? Czy wierszyk ten nie niesie sugestii o casusach wychowania 
i wychowankach, wobec których pedagogika pozostaje bezradna, a tępy upór 
triumfuje, ku uciesze wyznawców rozkudłanego „brzydala”? 

Dziecko zaniedbujące higienę samo wystawia się na pośmiewisko – i ten 
rodzaj kary, adekwatny do sytuacji, nie wydaje się szczególnie dotkliwy. Zło-
toróżdżkowy narrator dba o stratyfikację kar, nie ma więc amnestii dla agre-
sywnego smarkacza łamiącego meble, drącego książeczki, okładającego pię-
ściami służącą, karmiącą go niegdyś niańkę, oprawcy much, ptaszków, kotów, 
psów i wszystkiego, co żyje. W nosie ma Józio (Friederich-Wüterich) uwagę 
narratora: „Bez przyczyny dręczyć grzech”; tym razem narrator powierzył 
egzekucję kary mądremu pieskowi, katowanemu biczem przez złego chłopa-
ka i w odwecie Józio został pogryziony w nogę. Długa lista grzechów i okru-
cieństw Józiowych ma analogię w wyliczance przykrości i cierpień, których 
chłopiec później doświadczył. Ze spuchniętą, krwawiącą nogą trafił do łóżka, 
legł w nim jak kloc, nie mogąc się ruszyć, cierpiąc na bezsenność, karmiony 
przez doktora gorzkimi miksturami. Na domiar złego w spektakularny sposób 
zatriumfował nad nim wysmagany przez niego piesek: „Dano obiad, piesek 
siadł / I za Józia wszystko zjadł. / Oj! Od złości strzeżcie się, / Bo złym zawsze 
bywa źle!” [Hoffmann 1883: Przygoda złego Józia, 4]. Domowy łobuziak terro-
ryzujący swym zachowaniem otoczenie poniósł zatem słuszną karę; ale autor 
i do tego tekstu dodał szczyptę humoru: oto piesek „w zastępstwie” małego 
grzesznika pałaszuje przy stole obiad (w niemieckim oryginale: popija winem 
dobrą wątrobiankę i konsumuje na deser ciasto [por. Eckstaedt 1998: 44]). 

Do tej samej kategorii anarchistów burzących domowy porządek, wprowa-
dzających chaos w rodzinny rytuał wpisuje się Pawełek wiercipięta, notorycz-
ny stołowy rozrabiaka – jak sugeruje w swej „przemowie” do syna ojciec, który 
zadaje chłopcu pytanie:

– Czy ci się choć raz powiedzie
Siedzieć grzecznie przy obiedzie.
Czy nie będziesz się Pawełku
Choć raz huśtać na krzesełku?
Czyż konieczna dyscyplina?
[Hoffmann 1883: Pawełek wiercipięta, 12]

Synek ignoruje ojcowskie napomnienia, głuchy na przestrogi i groźby:

Kręci się na wszystkie strony,
Dokazuje jak szalony,
I potrąca stół nogami
Aż rosołem obrus plami.
[tamże]
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11Heinrich Hoffmann

obraz chłopca, który za zły nawyk ssania kciuka ukarany zostaje przez krawca 
rzucającego się nań z nożycami i dokonującego amputacji palców (O Juleczku, 
co miał zwyczaj ssać palec).

Julian Tuwim odnotował fenomen niezwykłej popularności, jaką się niegdyś 
cieszyło „i nadal, już jako legenda, cieszy” „makabryczne wierszydło” o Micha-
siu i zupie. Profesor Tadeusz Estreicher, syn Karola – bibliografa, wspominał, 
iż po aresztowaniu w listopadzie 1939 roku, podczas pobytu (w drodze do obo-
zu koncentracyjnego w Sachsenhausen) w celi więzienia we Wrocławiu, wraz 
z kolegami, prof. K. Nitschem, S. Pigoniem i I. Chrzanowskim, wspominali 
lektury dzieciństwa, wśród nich Złotą Różdżkę autorstwa „pewnego lekarza 
niemieckiego – psychiatry”, z której „na wyścigi” partiami deklamowali całe 
ustępy [Tuwim 1959: 169].

Kompozycja wierszyków Hoffmanna w większości utworów opiera się na 
schemacie biedermeierowskiej powiastki i właściwej jej konstrukcji fabular-
nej: napomnienie/przestroga, przewinienie, kara [por. Cieślikowski 1975: 28] 
– nierzadko popartej w finale utworu odnarratorskim morałem. Jednak w ini-
cjującym zbiorek wierszu o Struwwelpeterze autor odwołał się do koncepcji 
wstępnego portretu bohatera, którego to portretu moc perswazyjna, retorycz-
na wydaje się aż nadto wymowna. Widok zarośniętego, z długą grzywą i pa-
znokciami na dwa łokcie chłopca jest podstawową przesłanką do napiętnowa-
nia bohatera, materiałem dowodowym w sprawie przeciw dziecku kontestują-
cemu konieczność poddawania się codziennym higienicznym zabiegom.

Coś pół konia – coś pół kota
Jak się zowie ta brzydota?
Ta brzydota Staś się zowie.
Co rodzicom truje zdrowie;
Przez rok nie dał pokojowej
Strzyc paznokci – czesać głowy,
Toteż postać dzisiaj zbrzydłą,
Gdy ukaże na ulicy,
Zaraz krzyczą ulicznicy:
„Staś niegrzeczny, Staś straszydło!”
[Hoffmann 1883: Staś Straszydło, 2]

Abominacja narratora do zapuszczonego, jakby „zezwierzęconego” w swym 
wyglądzie kołtuniastego chłopca, tej kocio-końskiej hybrydy, zyskała dodatko-
wy argument i została spotęgowana przez postawę uliczników wyśmiewających 
małego „hotentota”. Publiczne napiętnowanie, zdezawuowanie Stasia stronią-
cego od fryzjera, nożyczek, a być może też od wody i mydła, nie wydaje się karą 
nazbyt surową, a w kontekście innych utworów z tomiku Hoffmanna – nie jest 
dokuczliwą represją; dodatkowo łagodzi ją element humorystyczny, mający swe 
źródło nie tyle w wyglądzie poczochrańca, ile w hiperbolizacji zjawiska, w wąt-
pliwości, która rodzi się w umyśle odbiorcy. Jak to bowiem możliwe, by dziecko 
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pobudzanego tym samym do zabawy, do gry z konwencją, i świadomego, że 
absurdalne, „okrutne kary” nie są w stanie nikogo przerazić. Trzeba wszak 
zauważyć, że ta tradycja interpretacyjna jest stosunkowo nowa – rozpowszech-
niła się wraz ze złagodzeniem metod pedagogicznych, rezygnacją z rózgi i dys-
cypliny, moralnego rygoryzmu.

Prawdopodobną literacką inspiracją zbiorku Hoffmanna była skopiowana 
przez niego rycina Paula Gavarniego Un enfant terrible, jednak jego wymowa 
wykracza poza ramy doraźnej imitacji, wpisując się znakomicie i zarazem po-
lemicznie w konwencję tego typu dziewiętnastowiecznych utworów dla dzieci, 
oferujących niepośledniej natury pedagogiczną makabrę, będących realizacją 
prześladowczych fantazmatów obecnych w literaturze grozy, stanowiących 
także domenę literatury popularnej dla dorosłych i nieletnich odbiorców. 

Na Hoffmannowski zbiorek składa się dziesięć wierszowanych opowieści: 
Der Struwwelpeter (Staś Straszydło), Die Geschichte vom bösen Friedrich (Przy-
goda złego Józia), Die gar traurige Geschichte mit dem Feuerzeug (Okropna hi-
storia z zapałkami), Die Geschichte von den schwarzen Buben (Czarne dzieci), 
nieobecna w polskim wydaniu – Die Geschichte vom wilden Jäger (Historia 
o dzikim myśliwym), Die Geschichte vom Daumen-Lutscher (O Juleczku, co miał 
zwyczaj ssać palec), Die Geschichte vom Suppen-Kaspar (Historia bardzo smut-
na o chłopcu, który nie chciał jeść zupy), Die Geschichte von dem Zappel-Philipp 
(Pawełek wiercipięta), Die Geschichte vom Hans Guck-in-die-Luft (Jędruś gap), 
Die Geschichte vom fliegenden Robert (Straszny przypadek z parasolem). 

Czym zatem grzeszą Hoffmannowskie enfants terribles? Przede wszystkim 
nieposłuszeństwem, rażącym oporem wobec pedagogicznych dyrektyw, krnąbr-
nością naruszającą reguły społecznego współżycia. Złotoróżdżkową dziatwę 
można zasadniczo poklasyfikować wedle kryterium rodzaju i wagi przewinień 
na dwie grupy: Staś Straszydło, zły Józio, Juleczek ssący palec, Czarne dzieci 
grzeszą nieobyczajnością, złymi nawykami, brakiem manier sprzeciwiającymi 
się regułom savoir-vivre’u; Kasia piromanka, Michaś niejadek, Grześ pędziwiatr 
ignorują napomnienia i przestrogi, narażając się na utratę zdrowia, a nawet życia. 
U podstaw większości dziecięcych wykroczeń tkwią, zgodnie z przekonaniami 
ówczesnych pedagogów, wrodzone wady, „usterki” charakteru: upór, złość, ga-
piostwo, stanowiące istotną barierę na drodze do „ucywilizowania” nieletnich.

Nie wszystkie utwory zbioru Hoffmanna cieszyły się równej miary poczyt-
nością i popularnością. Cykl rozsławiły przede wszystkim wierszyki: Staś Stra-
szydło, O Juleczku, co miał zwyczaj ssać palec i Historia bardzo smutna o chłop-
cu, który nie chciał jeść zupy – co warto zaznaczyć, funkcjonujące w potocznej 
świadomości czytelniczej jako teksty anonimowe, niekojarzone z nazwiskiem 
konkretnego autora. W pamięci lekturowej utrwaliły się za sprawą „skrzydla-
tych słów”, obiegowych, wyrwanych z kontekstu cytatów, jak choćby: „Co za 
grzywa / Strach porywa! / I paznokcie na dwa łokcie!” (Staś Straszydło); „Tak 
też z Michasiem, był zdrów i tłusty, / Pięć dni grymasił, umarł na szósty” 
(Historia bardzo smutna o chłopcu, który nie chciał jeść zupy) – nieczęsto iden-
tyfikowanych z tomikiem wierszy Hoffmanna, podobnie jak budzący grozę 
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Złota Różdżka (wyd. pol. 1854?) to tytuł przekładu książeczki dla dzieci nie-
mieckiego autora Heinricha Hoffmanna (1809–1894) zatytułowanej Der 
Struwwelpeter oder lustige Geschichten und drollige Bilder für Kinder von 3 bis 
6 Jahren (1847), której pierwsze wydanie pt. Lustige Geschichten und drollige 
Bilder ukazało się w roku 1845. Utwór Hoffmanna jest wierszowanym zbior-
kiem historyjek opisujących grzechy i nieposłuszeństwa dziecięce, puentowa-
nych prostymi, acz surowymi morałami. Bestsellerową karierę i wyjątkową 
popularność zawdzięcza on nie tylko wysokonakładowym reedycjom (ponad 
pięćset wydań w krajach niemieckojęzycznych), tłumaczeniom na czterdzieści 
języków (w tym także na łacinę: Petrus Hirstus), ale też żywotności za sprawą 
licznych struwwelpetriad (imitacji, parodystycznych i satyrycznych prze-
róbek, adaptacji w obiegu literatury dziecięcej i dorosłej) powstałych w XIX 
i na początku XX wieku. Tytułowy Struwwelpeter (Piotruś Rozczochraniec) 
w polskim przekładzie znanego warszawskiego felietonisty, poety i dramatur-
ga Wacława Szymanowskiego wzorem tłumaczenia rosyjskiego został „prze-
chrzczony” na Stasia Straszydło (Stepka-Rastrepka, 1849), które to tłumacze-
nie, podobnie jak polska edycja, ukazało się nakładem petersburskiego wy-
dawnictwa Bolesława Maurycego Wolffa. Janusz Dunin wyjaśnia genealogię 
tytułu polskiego przekładu. W jego opinii „złotoróżdżkowy” tytuł lepiej koja-
rzył się polskiemu odbiorcy z tematyką karania niegrzecznych dzieci, oswojo-
nemu z zadomowionym w potocznej świadomości wierszykiem Różdżką Duch 
Święty złe dziatki bić radzi... znanym co najmniej od 1769 roku z Czytań pisma 
polskiego [por. Dunin 2003: 6-7].

Współczesne literaturoznawstwo koncentruje się na dwóch zasadniczych 
aspektach interpretacyjnych. Akcentuje moralno-dydaktyczne przesłanie 
wierszyków w perspektywie represyjnej pedagogiki dziewiętnastowiecznej 
(„czarnej pedagogiki”) lub eksponuje rażącą niewspółmierność między okrut-
nymi formami karania krnąbrnych dziatek a ich wyolbrzymianymi przewi-
nieniami. Ten drugi trop każe ujmować tekst w kategoriach humorystycznych, 
makabryczno-groteskowych, rozpoznawalnych przez nieletniego odbiorcę, 
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