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Śliczna królewna 

K to wymyślił Śnieżkę? 
Oczywiście bracia 
Grimm, dwaj ponurzy 
panowie (Karl i Jacob) 
z Niemiec, którzy już 

prawie 200 lat temu wydali dość grubą 
książkę, w której znalazły się prawie 
wszystkie najważniejsze, najsłynniej
sze i najpiękniejsze bajki świata 

- i „Czeiwony Kapturek", i „Jaś i Mał
gosia", i „Królewna Śnieżka" i wiele, 
wiele innych ... 

Bracia kochali bajki, legendy i po
dania. Jeżdzili po wsiach i miastecz
kach, aby szukać tych, którzy naj
piękniej potrafili opowiadać baśnie. 
Spisywali wszystko przez wiele lat 
w grubych zeszytach, żeby potem 
móc przygotować wielką księgę ba
jek - może największą na świecie. 
Byli naukowcami. Wiedzieli, że 
za jakiś czas ludzie zapomną histo
rie opowiadane im przez babcie 
i dziadków, dlatego postanowili je 
spisać. Wiadomo - książki nie umie
rają tak łatwo. I rzeczywiście książ
ka braci Grimm przetrwała zawieru
chy i nawet wiele lat po ich śmierci 
każde dziecko, nawet to mieszkające 
gdzieś na krańcach świata, zna zapi
sane przez nich baśnie. Ale w zapi
sanej przez nich przed wiekami ba
śni nie było krasnoludki były karzeł

kami i nie miały imion. To Walt Di
sney - reżyser, który wymyślił i na
rysował wcześniej Myszkę Miki 
- nadał im imiona. Przed bardzo, 
bardzo wielu laty postanowił nakrę

cić pierwszy długi film animowany 
w historii kina. Narysował Śnieżkę, 
narysował krasnoludki i zwierzęta, 
narysował złą królową, ożywił ich 
wszystkich na ekranie i pokazał 

w kinie. I tak Śnieżka stała się naj
popularniejszą królewną na świecie. 
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Opowiedzmy bajkę! 

S próbujcie opowiedzieć bajkę. To nie jest trudne, 
nawet jeśli wydaje Wam się, że bajki mogą opo
wiadać tylko dorośli. Robi się to tak. Trzeba za
cząć od początku (a początki w bajkach zawsze są 
podobne), bo wszystko dzieje się przecież albo 

„dawno, dawno temu ... " albo „za górami, za lasami", więc 
wystarczy uruchomić wyobraźnię i już tam jesteśmy. Po
tem przychodzi czas na wymyślenie bohatera, który - uwa
ga, to bardzo ważne - musi być dobry, szlachetny i uczci
wy, taki, który mógłby być naszym przyjacielem. Musi być 
mądry lub zabawny, ale nie musi być ani piękny, ani szla
chetnie urodzony, bo w przyjaciołach nie uroda i nie uro
dzenie są najważniej sze. W tym miejscu trzeba troszkę się 
rozmarzyć - nasza bajka nie może być przecież nudna. Po
stawmy przed bohaterem cel, pozwólmy mu mieć przygo
dy. Niech zmaga się z przeciwnościami losu, niech walczy 
ze swoimi wrogami, niech uda się w podróż. Niech prze
dziera się przez lasy i góry, albo bywa w niezwykłych za
mczyskach. Niech spotyka dobre wróżki i złych czarodzie
jów (a może złe czarownice i dobrych wróżbitów?). I niech 
ma przyjaciół, którzy podadzą mu rękę trudnej chwili. 
Tak, żeby wygrało dobro i wszyscy „żyli długo i szczęśli
wie". Przecież w bajkach - jak to w bajkach - dobro zawsze 
wygrywa. 
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