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Analiza strukturalna „ Śpiącej królewny” 
 
 
 
Baśń o Śpiącej Królewnie naleŜy do literatury dziecięcej. Przeprowadzając analizę 
strukturalną tego utworu posłuŜyłam się dwoma wersjami baśni: autorstwa braci 
Wilhelma i Jakuba Grimm oraz  internetową wersją baśni Charlesa Perraulta. 
    Praca moja przebiegała według planu: analizy obu wersji baśni, następnie 
wyodrębnienia ciągu syntagmatycznego oraz dokonania porównania opozycji 
strukturalnych. 
 
 
„Śpiąca Królewna” - ciąg syntagmatyczny 
 
 

1. Narodziny „Śpiącej Królewny” 
- królowa bardzo chce mieć dziecko, król chce potomka 
- bezowocne starania o dziecko, jeŜdŜenie do cudownych źródełek, 
kupowania ubranek 
- urodzenie córki (mimo późnego wieku królowej) 

2. Chrzciny dziecka 
- radość z narodzin, szykowanie ceremonii chrztu 
- zaproszenie gości z wielu królestw 
- zaproszenie 12 wróŜek (Grimm) jako matek chrzestnych 
- zaproszenie 7 wróŜek (internet, Perrault) 
- zamówienie 12 złotych krzeseł i 12 złotych nakryć (Grimm) 
- nakrycie dla 7 wroŜek (internet, Perrault) 
- nadanie dziecku imienia RóŜyczka, Rozalinda (Grimm) 

3. Przybycie starej wróŜki Rakraki 
- stara wrózka pojawia się nagle na przyjeciu 
- od 50 lat nie opuszczała wieŜy ( król o niej zapomniał – Grimm) 

4. Brak nakrycia dla złej wróŜki 
- brak 8 nakrycia (internet, Perrault) 
- brak 13 nakrycia (Grimm) 

5. Niezadowolenie złej wróŜki 
- zła wróŜka grozi 
- dobra wrózka ukrywa się za kotarą aby złagodzić zły czar 

6. WróŜki wręczają dary 
- piekno, - zdrowie,  - radość i dobre serce, - pilność i rozum,  
- bogactwo, - miłość, - muzyka i taniec, - ładny głos  (Grimm)  
- piękno, - roztropność, - dar czynienia wszystkiego z wdziękiem,  
- taniec, - słowiczy głos, - gra na instrumentach (internet, Perrault) 
- zła dar wróŜki: księŜniczka przekłuje sobie dłoń wrzecionem i umrze 



- zła wróŜka daje dar: kiedy księŜniczka skończy 17 lat ukłuje się 
wrzecionem i umrze (Grimm) 

7. Pomoc dobrej wróŜki 
- młoda wróŜka wychodzi zza kotary i łagodzi zły czar 
- Lasylwa wychodzi zza kotary i łagodzi czar Rakraki (Grimm)  
- księŜniczka przekłuje się wrzecionem i zaśnie na 100 lat 
- obudzi ją królewicz 

8. Król zakazuje korzystania z kołowrotków 
- spalenie kołowrotków i zakaz przędzenia 
- księŜniczka dorasta przez 17 lat i zapomina o złym czarze (Grimm) 
- księŜniczka dorasta przez 15 lat (internet, Perrault) 

9. KsięŜniczka zostaje sama na zamku 
- król i królowa wyjeŜdzają, księŜniczka zostaje sama (internet, Perrault 
- ludzie z dworu kupują jej prezenty, zostaje sama na zamku (Grimm) 

10.  KsięŜniczka dociera na poddasze  
- spotyka kobietę z kołowrotkiem 
- stara kobieta nie zna zakazu króla (rzadko wychodzi) 

11.  KsięŜniczka kłuje się wrzecionem 
- pada martwa 
- próby ocucenia wodą, ziołami, rozpacz rodziców 

12.  PołoŜenie księŜniczki w sypialni 
- śpiaca królewna jest piękna, ma rumieńce 
- leŜy w ładnej pościeli 

13.  Karzełek o siedmiomilowych butach przynosi wieść wróŜce 
- karzełek odwiedza Lasylwę i przekazuje wiadomość 
- karzełek poŜycza buty Lasylwie (Grimm) 
- wróŜka wraca do królestwa 

14.  Uśpienie całego dworu 
- dobra wróŜka usypia cały dwór 
- zamek obrasta gąszcz zarośli, drzew i jeŜyn 
- zamek zarasta Ŝywopłot z cierni 

15. Panowanie nowego króla 
 - król ma syna ( z innego rodu niŜ księŜniczka)(internet, Perrault) 
- król ma syna Florimonda (Grimm) 

16.  Królewicz odkrywa wieŜę z księŜniczką 
- opowieści wieśniaków o tajemniczym zamku 
- w zamku mieszka wilkołak (najwięcej opowiadań), jedynie wilkołak zdoła 
przebić się przez zarośla do wieŜy (internet, Perrault) 
- opowieść starego chłopa o wieŜy w której od 100 lat śpi księŜniczka 

17.  Królewicz wyrusza do zamku 
- las i ciernie cofają się przed królewiczem 
- z Ŝywopłotu wyrastają róŜe 
- gęstwina zamyka się zaraz po kolejnych krokach królewicza 
- ksiąŜę widzi śpiący dwór 

18.  KsięŜniczka budzi się 
- ksiąŜę dostrzega piękną 15 letnią księŜniczkę (internet, Perrault) 
- czar pryska i księŜniczka ujrzawszy księcia mówi (- Czy to ty mój ksiąŜę? 
Długo czekałam na ciebie) (Perrault) 



- ksiąŜę budzi księŜniczkę pocałunkiem (Grimm) 
- księŜniczka zna księcia ze swoich snów (Grimm) 

19.  Spotkanie dwóch rodów (wg. Perraulta) 
- po wieczerzy młodzi biora ślub z kaplicy  

20.  Spotkanie dwóch rodów  (wg. braci Grimm) 
          - spotkanie „starego” i „nowego” króla 

- ustąpienie tronu „staremu” królowi 
- ślub Florimonda i RóŜyczki 

21.  Rodzina Królewicza (wg Perraulta)  
- ksiąŜę ukrywa fakt małŜeństwa przed swoimi rodzicami 
- ksiaŜę ma dwoje dzieci: Jutrzenkę i Poranka 

22.  KsiąŜę lęka się matki 
- pochodzi ona z rodu wilkołaków (internet, Perrault) 
- król(ojciec  królewicza) poślubił ją, bo była bogata 

23.  Śmierć ojca królewicza 
- królewicz obejmuje panowanie (internet, Perrault) 

24.  Królewicz oznajmia matce, Ŝe jest Ŝonaty 
25.  Królewicz wyjeŜdŜa na wojnę 

- ksiąŜę powieŜa matce opiekę nad Ŝoną i dziećmi 
26.  Królowa-matka chce poŜreć dzieci i Ŝonę syna 

          - jest wilkołaczką i kaŜe marszałkowi przyrządzić obiad z ludzi 
      marszałek oszczędza dzieci i ukrywa je w swoim domu (opiekuje się     

−       nimi jego Ŝona) 
27. Królowa-matka odkrywa, Ŝe synowa i wnuki Ŝyją 

- wpada w złość, kaŜe napełnić kadź ropuchami i węŜami i wrzucić dzieci i 
księŜniczkę. 

     28. Królewicz wraca z wojny  
- odkrywa zły plan matki 

     29. Królowa-matka popełnia samobójstwo, wpadając do kadzi 
 

 
 
 
Opozycje strukturalne 
 
 
I       Egzogamia – związki poza grupą 
 

   - ślub księŜniczki i królewicza: 19, 20 
   - małŜeństwo ojca królewicza i matki z rodu wilkołaków: 22  

 
II      Endogamia – związki wewnątrz grupy 
 
−    - wydaje się, Ŝe w Śpiącej Królewnie nie ma związków wewnątrz grupy 

    (rodu) poza tym, Ŝe rodzice kochają swoje dzieci (król opłakuje    
−     sen/śmierć córki: 11 
−    - królewicz kocha swoją matkę-wilkołaczkę choć się jej lęka i dlatego     
−     nie mówi jej o małŜeństwie, robi to dopiero po śmierci ojca: 23 



 
III     Kobieta wartościowa 
 
−    - królowa rodzi córkę: 1 

   - księŜniczka dostaje od wróŜek dary, króre czynią ją wartościową: 6 
−    - dobra wróŜka ratuje Ŝycie ksieŜniczki łagodząc zły czar: 7 
−    - księŜniczka jest piękna nawet jak śpi: 12 
−    - król Ŝeni się z bogatą kobieta: 22 
−    - Ŝona marszałka opiekuje się księŜniczką i jej dziećmi: 26 
 
IV     Kobieta bezwartościowa 
 

   - stara i brzydka: 3 
−    - stara kobieta z kołowrotkiem, nie budzi złych podejŜeń: 10 

   - chce poŜreć synową i wnuki: 26 
−    - popełnia samobójstwo: 29 
 
V      Natura – magia, świat kobiet 
 
−    - próby zajścia w ciąŜę dzięki magicznym źródłom, ziołom: 1 
−    - matki chrzestne są wróŜkami: 2  
−    - dzięki czarom księŜniczka posiada naturalne cechy i wartości 
−    - czar śmierci zamieniony jest na „naturalny” sen: 7 
−    - magią zajmują się kobiety: 6, 7, 14 
−    - czar ukłucia realizowny jest przez wrzeciono 
−    - naturalne sposoby ocucenia nie działają: 11 
−    - informacje przekazuje karzełek: 13 
−    - zarośla wokół wieŜy moŜe pokonać tylko wilkołak: 16 
−    - czar „pokonuje”męŜczyzna: 18 
 
VI    Kultura, świat męŜczyzn 
 
−   - król chce potomka: 1 

  - król w racjonalny sposób chce uniknąć czaru śmierci i nakazuje usunąć     
−     kołowrotki: 8 
−   - objęcie rzadów przez „nowego” króla ratuje kraj przed upadkiem: 15 
−   - legendę o śpiącej królewnie przekazuje stary męŜczyzna: 16 
−   - aby zdobyć sławę i królewnę ksiaŜę wyrusza do wieŜy: 17 
−   - ustapienie władzy ”staremu” królowi przez „nowego”: 20 

  - księŜniczka powraca do kultury dzieki księciu: 19, 20 
−   - ojciec królewicza Ŝeni się z majętna kobietą: 22 
−   - męŜczyzna ratuje przed śmiercią księŜniczkę i jej dzieci: 26   
 
 
Opozycja I – II: egzogamia - endogamia 
 
W baśni o Śpiącej Królewnie dominuja związki egzogamiczne. Wymiana kobiet w 
społeczeństwie tworzy fundament rozwoju kultury (L. Strauss). 



W baśni królewicz i ksieŜniczka biorą ślub, łącząc oba rody. 
Jest to forma wymiany kobiet a jednoczesnie zasada wzajemności.  
W wersji braci Grimm ojciec królewicza uratował kraj przed upadkiem i po 
przebudzeniu się dworu „stary” król odwdzięczając się oddaje córkę. 
   Zakaz kazirodztwa w baśni jest symbolizowany uśpieniem księŜniczki aby 
zainteresowała się męŜczyzną z innego rodu. 
   Warto zauwaŜyć takŜe, Ŝe królewicz jest wpół wilkołakiem, skoro jego matka 
pochodziła z wilkołackiego rodu. Stała się przedmiotem wymiany dlatego, Ŝe 
pochodziła z bogatego rodu. 
 
Opozycja III – IV: kobieta wartościowa – bezwartościowa 
 
Kobieta będąc przedmiotem wymiany powinna posiadać określoną wartość. 
Królowa czuje się niedowartościowana dopóki nie urodzi córki. 
    W baśni o Śpiącej Królewnie, księŜniczka dostaje dary, które mają ją 
przysposobić w róŜne wartości( duchowe, inetelektualne, materialne).Wymiana 
widoczna jest podczas chrzcin. Drogocenne nakrycia stołu są formą wymiany darów 
a wróŜki stają się chrzestnymi matkami. Stara, zła wróŜka czuła się zapomniana ( od 
50 lat nikt o niej nie wspomniał, wszyscy myśleli, Ŝe umarła) dlatego się mści. 
   Matka królewicza czuje się zazdrosna o syna, chce poŜreć synowa i wnuki.  
Tu widoczny jest jeszcze jeden wątek mitu – ludoŜerstwo. 
Jednak matka popełnia samobójstwo – syn wybrał Ŝonę i dzieci. 
 
  V: Natura – magia, świat kobiet 
 
W baśni, natura i magia mocno osadzone są w świecie kobiecym. Kobiety rodzą 
dzieci. Naturalne jest równieŜ symboliczne wkraczanie w świat dorosłości( w  
 Śpiącej Królewnie ukłucie ma oznaczać albo menstruację albo utratę dziewiczości) 
Aktu wdraŜania w dorosłość dokonują w baśni starsze kobiety ( z kołowrotkiem, 
stara zła czarownica).Dobra wróŜka próbuje opóźnić ten proces, ale wie, Ŝe jest on 
nieunikniony i opóźnia go jedynie przez sen. W śnie księŜniczka poznaje swojego 
królewicza. Jest to symbol wyidealizowanego księcia, który jest jeszcze niedostępny 
zbyt młodej księŜniczce. 
 
VI: Kultura, świat męŜczyzn 
 
Kultura stanowi opozycje dla natury. Jednocześnie bez natury niebyłby moŜliwy 
przyrost ludzi tworzacych kulturę. W baśni, król aby podtrzymać ród, musi mieć 
potomka. Racjonalny świat kultury uwidacznia się w baśni poprzez zakaz uŜywania 
kołowrotków a tym samym wychodzi naprzeciw magicznym czarom 
wróŜki(obrócenie śmierci w sen).W świecie męskim, świecie kultury, waŜną rolę 
odgrywa wymiana. Odbywa się ona poprzez małŜeństwa odmiennych rodów 
(egzogamia). RównieŜ wymiana informacji jako jeden z fundamentów rozwoju 
kultury(L. Strauss) odbywa się w baśni poprzez męŜczyzn. W Śpiącej Królewnie – 
przez starego wieśniaka. Informacje przekazuje równieŜ karzełek, przynosząc 
wróŜce wieści o zaśnięciu księŜniczki. KsięŜniczka powraca do świata kultury (ze 
świata snu i magii) dzięki pocałunkowi księcia. 
 



Źródła: 
 
Levi-Strauss C.,  Antropologia strukturalna, Państwowy Instytut Wydawniczy, 
Warszawa 1970 
Grimm W. i J., Śpiąca Królewna, Krajowa  Agencja Wydawnicza, Warszawa 1986 
 
www.antropologia.isns.uw.edu.pl /kopciuszek_siary_wierzbickiej 
www.baśnie.republika.pl /śpiacakrolewnap 
www.s9.chomikuj.pl/słownik symboli baśniowych – wrzeciono 
 


