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Szanowni Państwo!  

 

Proponujemy do wypożyczenia wystawę niezwykłą, zatytułowaną 

„Bracia mniejsi” 

 

Składa się ona ze scenek teatralnych w formie otwartych ksiąg, na tle których rozgrywa się 

fabuła kolejnych bajek. Postacie, to zwierzęta, „Bracia mniejsi”, bohaterowie ilustrujący 

przywary ludzkie. 

Wystawa jest jedną z cyklu „Europo opowiedz nam bajkę”, który powstaje w pracowniach 

Muzeum Lalek w Pilźnie. Ze względu na czytelne przesłanie, adresowana jest do odbiorcy w 

każdym wieku. Jest jednocześnie wykorzystywana, jako pomoc dydaktyczna w realizacji 

zagadnień programowych realizowanych przez przedszkola i szkoły w ramach programów 

nauczania. 

 

Integralną częścią wystawy są oryginalne francuskie teatrzyki z XIX wieku  

(teatr cieni, teatr kukiełkowy oraz pacynkowy). 

http://www.muzeumlalek.pl/


 

Co łączy Ezopa, La Fontaine, Mickiewicza, Puszkina i św. Franciszka z Asyżu? 

 

Ezop to grecki bajkopisarz pochodzący z Mistra w Azji Mniejszej. Przyjmuje się, że żył  

w VI wieku p.n.e. W swoich bajkach wyśmiewał ludzi, ukazując ich pod postaciami zwierząt. 

Z pozoru zabawne, bajki Ezopa zawierały gorzką prawdę i głęboką mądrość. 

 

La Fontaine, XVII wieczny francuski bajkopisarz rozmiłowany w bajkach Ezopa, które były 

dla niego  pierwowzorem i inspiracją do napisania swojej wersji bajek.   

 

Mickiewicz i Puszkin rozsmakowani w bajkach La Fontaine, przełożyli je w XIX wieku  

na języki ojczyste popularyzując je i przypominając te oczywiste życiowe prawdy, które 

opisywał już w starożytności Ezop.  

Okazuje się, że my ludzie jesteśmy niereformowalni, a zmieniają się jedynie czasy, 

 w jakich żyjemy.  

 

A św. Franciszek z Asyżu? To on pierwszy dostrzegł tak naprawdę w zwierzętach istoty 

żywe, przybliżając je do ludzi, nazywając je „Braćmi mniejszymi”. I tak koło się zamyka. 

 

 

  



Do tej pory nie licząc wystaw poświęconych legendom polskim zatytułowanym  

„Legendy polskie”, powstały: „ Andersen w oczach Polaków” i „Za siedmioma 

górami…” ilustrująca twórczość braci Grimm. W przygotowaniu jest wystawa poświęcona 

angielskiej bajkopisarce Beatrix Potter. 

Wszystkie wystawy składają się z elementów wykonanych współcześnie i z części, w których 

prezentowane są oryginalne, antyczne teatrzyki i lalki z kraju pochodzenia bajkopisarza.  

Ten sposób prezentowania literatury cieszy się dużym powodzeniem w muzeach w Polsce 

gdzie nasze wystawy regularnie są prezentowane. 

„Bracia mniejsi „ to klasyka, a cytaty z przekładów tych bajek weszły do języka codziennego, 

chociażby o zającu, którego „wśród najlepszych przyjaciół, psy zająca zjadły”, czy „kąsku na 

wolności lada jakim niż w niewoli przysmakach”.   

 

 

Wiadomości wp.pl  Czytelnia Onet.pl  e-teatr.pl Wystawa w Chorzowie 

 

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,wid,8639334,wiadomosc.html?ticaid=1ddf7
http://czytelnia.onet.pl/0,1448762,0,0,0,lalki_z_bajek_la_fontaine_a,wiadomosci.html
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/32736.html
http://www.muzeum.chorzow.pl/wystawa_czasowa.php?id=194


 

 

 

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z naszymi pozostałymi wystawami WYSTAWY. 

Więcej szczegółów uzyskać można kontaktując się z p. Katarzyną Heliniak (14) 672 13 21. 

 

Z wyrazami szacunku 

Zofia Gągała – Bohaczyk 

Tel: 603 765 624 

http://muzeumlalek.pl/pilzno/wystawy.html

