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Drodzy Widzowie„ • 

... zauważcie, że wydawcami dwu tomów 
baśni byli wielcy uczeni, profesorowie 
uniwersytetu: Jakub i Wilhelm Grimmo
wie. Jako dorośli (w chwili wydania dru
giego tomu baśni w 1814 roku, Jakub 
miał 29 lat, a Wilhelm 28) dostrzegli w 
baśniach nie tylko przedmiot miłego po
wrotu do dzieciństwa, ale również jeden 
z cenniejszych gatunków literackich. Roz
wojowi baśni sprzyjała również epoka ro
mantyzmu. 

*** 
Baśń była już wówczas bardzo starym 

gatunkiem. Miejscem jej narod2in stały 

się najprawdopodobniej Indie, chociaż ob
fity materiał baśniowy pochodzi również 
z literatury arabskiej powstałej w X wieku. 
Jednak zasadniczy kanon żywej potem 
przez całe stulecia w Europie tradycji 
baśniowej ukształtował się w średniowie
czu, kiedy doszło do przenikania tematów 
indyjskich i arabskich z motywami zro
dzonymi na gruncie literatur europejskich. 

Literacka nobilitacja gatunku dokonała 
się za sprawą romantyków niemieckich, 
takich jak: Goethe, Tieck, Brentano, no 
i oczywiście braci Grimm'). 

') wg Słownik lt>rminów literackich. Wrocław, W-wa. 
Kraków. Gdansk 1976. 
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Baśnie Wam niosę, 
posluc:halcie„. 

Kiedy dorośli słyszą nazwisko braci Grimm, 
natychmiast przypominają sobie baśnie, a wśród 
nich i „Królewnę Snieżkę". Nie sposób już 
dzisiaj ustalić autorstwa baśni, pewnym jest 
jednak to, że w tradycji literackiej utrwalili 
ją Jakub i Wilhelm Grimmowie. Przypuszczal
nie sam schemat tej baśni, jak i wielu innych, 
tkwił od wieków w kulturze różnych narodów. 

„.Baśnie powstały na skutek wysiłku wyobraź
ni, stanowiąc doświadczenia życia wielu poko
leń, stały się projekcją ludzkiego losu, jako 
jego mityczne i magiczne uogólnienie, a zara
zem zaklęcie na rzecz zwycięstwa bohatera 
sprawiedliwego nad złowieszczym') 

Zatem „Królewna Snieżka" jest wspólną 
wartością kultury europejskiej i niewątpliwie 
wywodzi się z ustnej, anonimowej twórczości 
ludowej. 

Często pewnie nazywacie „Królewnę Snież
kę" bajką. Nie jest to zgodne z prawdą. Baśń 
jest podobna do bajki, bo winni zostają uka
rani, ale nie jest bajką; bo nie chce Was 
pouczać o skutkach złego postępowania, nie 
kończy się morałem, nie ilustruje prawd pow
szechnie znanych (np. przyjaciela poznaje się 
zawsze w biedzie). 
Baśń chce przekonać o ingerencji mocy poza-

. ziemskiej w losy bohaterów. Wszyscy pamię
tacie jaką moc ma pocałunek królewicza; przy
wołuje on do żyda Snieżkę, którą uśmierciło 
zaczarowane jabłko. 

W biegu zdarzeń tej baśni uczestniczą ma
giczne przedmioty (lustro · i jabłko Macochy), 
przedmioty o podobnej funkcji pojawiają się 
ri1wnicż w innych baśniach (np. w „Kopciusz
ku" buciki i sukienka tytułowej bohatl'rki). 

'I Wludzimit'r"l l'ropp : Morfolói:ia bajki. Warszawa 1!176 

Najbardziej zdumiewający jest jednak świat 
przyrody, który przypomina działanie człowie
ka. Jest groź.ny, interweniuje, ale i osłania 
kochanych przez nas bohaterów. 

Baśnie tworząc inny świat - niż ten w 
którym żyjemy - chcą skłonić nas do uwie
rzenia w moc dobra, w sposób bardziej prze
konywujący niż uczyniłby to najlepszy nawet 
przyjaciel. 



Hel-ho, hel-ho I 

Hej-ho, hej-ho! 
Do domu by się s~ło 
Hej-ho, hej-ho 
Hej-ho, hej-ho • 
Hej-ho 

Więc raz i dwa 
I cztery, trzy, dwa, raz 
Marszowy krok 
Niech niesie nas. 

Hej jak to miło z pracy iść 

Hej lasem tak w wieczorny mrok, 
Zagapek, Papluś, Gderek tyż. 

Równaj krok; wyrównaj krok 
Bum, bum ... · 

Hej-ho 
Hej-ho, hej-ho 
Gdy z piosnką idziesz tą 

Przez bór - hej-ho! 
N ie spotka zło ... 
Hej-ho, hej-ho! 



Hel pik, pik, pik 

Hej pik, pik, pik, bum, bum - trach 
Zawaliło coś się ach. 
Hej buch, buch, buch, buch ... - bęc! 

Tu ze śmiechu można pęc. 

Hej zawalił się tylko dach 
Hej to niebo widać niebo pełne gwiazd 
Wielki huk, wielki huk, wielki huk ... 
Słychać w lesie pośród drzew. 

A my jak zawsze puk.. puk, puk 
Czasem tylko pik, pik, pak 
A my jak zawsze puk, pik, pak 
Choć na głowy leci nam. 

Chociaż na głowy spada dach 
My śpiewamy, że aż strach 
Bo z gałązek dach i z mchu był dach 
Niech leci więc bęc, bęc, bach! 
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