


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
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Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
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Śnieżka
 .  

Pewnego razu, podczas srogie zimy, kiedy z nieba sypał się śnieg ak pierze z rozprute Zima, Omen
pierzyny, sieǳiała królowa przy oknie o ramach z czarnego hebanu¹ i szyła. Tak szy ąc
i patrząc na śnieg, ukłuła się w palec, i trzy krople krwi potoczyły się na śnieg. A ponieważ
czerwona krew cudnie wyglądała na białym śniegu, królowa pomyślała sobie:

„Chciałabym mieć ǳiecko, białe ak ten śnieg, rumiane ak krew i o włosach czarnych
ak heban”.

Wkrótce potem królowa powiła² córeczkę, białą ak śnieg, rumianą ak krew i o wło-
sach czarnych ak heban. Nazwano ą Śnieżką. Zaraz po uroǳeniu ǳiecka królowa umar-
ła.

Po roku król po ął³ drugą żonę. Była to pani piękna, ale tak dumna i zarozumiała, że Pycha, Lustro, Uroda
chciała być na pięknie szą na całym świecie. Miała ona cudowne lusterko, w którym się
zawsze przeglądała, a przegląda ąc się, pytała:

Lustereczko, lustereczko, powieǳ przecie,
Kto na pięknie szy est na świecie?

A lustro odpowiadało:

Tyś, królowo, na pięknie sza est na świecie.

I królowa była zadowolona, bo wieǳiała, że lusterko tylko prawdę może powieǳieć.
Tymczasem Śnieżka podrastała i stawała się z każdym dniem pięknie sza, a kiedy

skończyła siedem lat, była piękna ak asny ǳień, pięknie sza nawet od królowe .
Pewnego razu królowa stanęła przed lusterkiem i zapytała:

Lustereczko, lustereczko, powieǳ przecie,
Kto na pięknie szy est na świecie?

A lusterko odpowieǳiało:

Królowo, esteś piękna, ak gwiazda na niebie
Ale Śnieżka est tysiąc razy pięknie sza od ciebie.

Przeraziła się królowa, zżółkła i zzieleniała ze złości. I w edne chwili znienawiǳiła
Śnieżkę. A zazdrość i pycha wciąż rosły w e sercu niby chwasty, aż wreszcie nie miała
uż dnia ani nocy spoko ne . Przywołała więc myśliwego i rzekła:

— Wyprowadź ǳiewczynkę do lasu, nie chcę e więce wiǳieć. Masz ą zabić, a na
dowód przynieś mi e serce.

¹heban — kosztowne drewno pozyskiwane różnych gatunków drzew rosnących w tropikalnych częściach
Az i, w Ayce itp. [przypis edytorski]

²powić (daw.) — uroǳić. [przypis edytorski]
³pojąć żonę a. pojąć kogoś za żonę — poślubić kogoś, ożenić się z kimś. [przypis edytorski]
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Myśliwy usłuchał rozkazu, wyprowaǳił Śnieżkę do lasu, lecz gdy wyciągnął nóż, ażeby
wyrwać e niewinne serduszko, rozpłakała się ǳiewczynka i zaczęła go prosić tymi słowy⁴:

— Ach, drogi człowieku, daru mi życie, pó dę sobie daleko przez ten ǳiki las i uż
nigdy nie wrócę do domu.

A że była taka piękna, ulitował się myśliwy i powieǳiał:
— Ucieka więc, biedne ǳiecko!
„ǲikie zwierzęta i tak cię pożrą” — pomyślał sobie, ale lże mu się zrobiło na sercu,

bo żal mu było ą zabić. A spotkawszy na droǳe warchlaka⁵, zabił go, wy ął mu płuca
i wątrobę, i przyniósł królowe na dowód, że zabił Śnieżkę. Kucharz musiał e ugotować
w osolone woǳie, a zła kobieta z adła edno i drugie, w przekonaniu, że są to płuca
i wątroba Śnieżki.

Tymczasem biedne ǳiecko wystraszone błąkało się po lesie, nie wieǳąc, co począć.
Zaczęła biec i biegła tak po kamieniach i przez ciernie, a ǳikie zwierzęta uchoǳiły e
z drogi, nie robiąc e nic złego, aż zabrakło e tchu, a był uż wieczór; wtem u rzała ma-
leńki domek i weszła do niego, chcąc odpocząć. W domku tym wszystko było maleńkie,
ale tak czyste i miłe, że trudno opowieǳieć. Pośrodku stał stoliczek nakryty białą ser-
wetką, z siedmioma małymi miseczkami, a przy każde miseczce leżała łyżeczka, nożyk
i widelczyk, a na środku stało siedem kubeczków. Pod ścianami ustawionych było siedem
łóżeczek, edno przy drugim, starannie zaścielonych czyściutką pościelą.

Ponieważ Śnieżka była barǳo głodna i spragniona, z adła z każde miseczki po odro-
binie arzynki i po kawałeczku chleba, a z każdego kubeczka upiła kropelkę wina, gdyż
nie chciała ednemu z eść wszystkiego. Potem chciała się położyć do ednego z łóżeczek,
ale ani edno nie było odpowiednie, edno za długie, drugie za krótkie, aż wreszcie, wy-
próbowawszy wszystkie, ułożyła się w siódmym, gdyż to edno było w sam raz, i oddawszy
się w opiekę Bogu — zasnęła.

Kiedy się uż zupełnie ściemniło, przyszli gospodarze tego domku.
Było to siedmiu karzełków⁶, którzy do te pory pracowali w górach, wydobywa ąc

drogie kruszce. Zapalili siedem świeczek, a kiedy w poko u zrobiło się asno, zauważyli, Ta emnica, Dochoǳenie
że ktoś tu był, gdyż nie wszystko znaleźli w tym samym porządku, w akim zostawili.

Pierwszy zapytał: — Kto sieǳiał na moim krzesełeczku?
Drugi: — Kto adł z mo ego talerzyka?
A trzeci: — Kto ułamał kawałek z mo ego chleba?
Czwarty: — Kto z adł mo ą arzynkę?
Piąty: — Kto używał mo ego widelczyka?
Szósty: — Kto kroił moim nożykiem?
Siódmy: — Kto upił z mo ego kubeczka?
A kiedy pierwszy się obe rzał, zawołał:
— Kto wchoǳił do mo ego łóżeczka?
Reszta przybiegła, a każdy zawołał ze zǳiwieniem:
— I w moim też ktoś leżał.
A kiedy siódmy za rzał do swo ego łóżeczka, zobaczył w nim śpiącą Śnieżkę. Zawołał

swych towarzyszów⁷, którzy pokrzyku ąc ze zǳiwienia, przynieśli swo e świeczki; uważnie
poczęli się przyglądać Śnieżce.

— Ach, mó Boże! ach, mó Boże! — wołali — akie to ǳiecko est piękne! — i byli
nim tak ucieszeni, że nie chcieli ǳiewczynki obuǳić i pozostawili ą w łóżeczku. Siódmy
karzełek spał u każdego z towarzyszów po edne goǳince, aż minęła noc.

Kiedy następnego dnia Śnieżka obuǳiła się i u rzała siedmiu karzełków, przestraszyła
się barǳo. Ale oni byli barǳo życzliwi i zapytali:

— Jak się nazywasz?
— Nazywam się Śnieżka — odpowieǳiała.
— W aki sposób dostałaś się do naszego domku? — pytały dale karzełki.

⁴słowy — ǳiś popr. forma N. lm: słowami. [przypis edytorski]
⁵warchlak — młode ǳika. [przypis edytorski]
⁶karzełek — w innych wers ach baśni: krasnoludek. [przypis edytorski]
⁷towarzyszów — ǳiś popr. forma D. lm: towarzyszy. [przypis edytorski]
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Opowieǳiała im więc Śnieżka, ak to macocha kazała ą wyprowaǳić do lasu i zabić,
ak myśliwy ulitował się nad nią, ak biegła cały ǳień, aż wreszcie napotkała ten domek.
A na to karzełki:

— Jeżeli zechcesz nam prowaǳić gospodarstwo, gotować, prać i szyć, a wszystko
utrzymywać w porządku, to możesz u nas pozostać, a niczego ci nie zabraknie.

— O tak — zawołało ǳiewczę — z całego serca! — I pozostała u nich. Utrzymywała
im dom w porządku; od samego rana szły karzełki w góry wydobywać złoto i brylanty,
a wieczorem wracały na kolac ę, którą przygotowywała Śnieżka. Cały ǳień ǳiewczynka
była sama w domu, a karzełki przed wy ściem zawsze e mówiły:

— Strzeż się macochy, która może się dowieǳieć, gǳie esteś; pamięta , nie wpuszcza
nikogo!

Królowa, z adłszy płuca i wątrobę, które uważała za płuca i wątrobę Śnieżki, myślała, że
est znów na pięknie sza na świecie. Podeszła do swo ego lusterka i zapytała z uśmiechem:

Lustereczko, lustereczko, powieǳ przecie,
Kto na pięknie szy est na świecie?

A lusterko odpowieǳiało:

Tyś piękna, królowo, ak gwiazdy na niebie,
Ale za lasami, ale za górami
Ży e Śnieżka z karzełkami,
Tysiąc razy pięknie sza od ciebie.

Zatrzęsła się ze złości królowa, gdyż wieǳiała, że lusterko mówi prawdę. Zrozumiała,
że ą myśliwy oszukał i że Śnieżka ży e. Znów nie mogła ze złości zaznać spoko u i myślała
tylko o tym, ak by pasierbicę⁸ pozbawić życia. Bo dopóki nie bęǳie na pięknie szą kobietą
w całym kra u, zazdrość e nie opuści. Po długim namyśle zła macocha umalowała sobie
twarz i przebrała się za starą handlarkę, tak że nikt by e nie poznał. W tym przebraniu
poszła za lasy, za góry, gǳie mieszkała Śnieżka u siedmiu karzełków, zapukała do drzwi
i zawołała:

— Piękny mam towar i barǳo tani!
Śnieżka wychyliła się z okienka i zawołała:
— ǲień dobry, miła kobieto, co macie do sprzedania?
— Dobry towar, piękny towar — odpowieǳiała rzekoma handlarka. — Gorseci-

ki⁹ edwabne w różnych kolorach. — I wyciągnęła eden, który ze wszystkich kolorów
edwabiu był upleciony.

— Tę uczciwą kobietę mogę wpuścić — pomyślała Śnieżka, otworzyła drzwi i kupiła
sobie ten wspaniały gorsecik.

— Zbliż się, ǳiecię — rzekła stara — zbliż się, a cię dobrze opaszę tym gorsecikiem.
Śnieżka, nie przeczuwa ąc nic złego, pozwoliła się opasać nowym gorsecikiem; ale

stara coraz mocnie i mocnie ściągała sznur, aż Śnieżce zabrakło tchu i padła martwa na
ziemię.

— Już nie bęǳiesz na pięknie sza! — zawołała macocha i wybiegła z domku.
Niedługo potem, pod wieczór, siedmiu karzełków wróciło do domu. Jakaż była ich

rozpacz, kiedy u rzały swo ą ulubioną Śnieżkę leżącą martwą na ziemi. Uniosły ą z pod-
łogi, a zauważywszy, że est za mocno ściągnięta sznurem gorsecika, przecięły go na pół,
a gdy gorsecik opadł, ǳiewczynka zaczęła oddychać i ożyła. Kiedy się karzełki dowie-
ǳiały, co się stało, rzekły:

— Tą starą handlarką była na pewno zła królowa, strzeż się i nie wpuszcza nikogo,
kiedy nas nie ma w domu!

Zła kobieta, wróciwszy do zamku, zadowolona podeszła do lustra i zapytała:

⁸pasierbica — córka współmałżonka. [przypis edytorski]
⁹gorsecik (zdr.), gorset — daw. element ubioru, usztywnia ący i obciska ący korpus, używany, aby podkreślić

szczupłość talii kobiety. [przypis edytorski]

    Śnieżka 



Lustereczko, lustereczko, powieǳ przecie,
Kto na pięknie szy est na świecie?

A lusterko odpowieǳiało:

Tyś piękna, królowo, ak gwiazdy na niebie,
Ale za lasami, ale za górami
Ży e Śnieżka z karzełkami
Tysiąc razy pięknie sza od ciebie.

Kiedy to królowa usłyszała, cała krew spłynęła e do serca ze złości, gdyż zrozumiała,
że Śnieżka ożyła.

— Ale teraz — rzekła — coś takiego wymyślę, że uż nie oży esz! — I czaroǳie skimi
sposobami, które e były znane, zrobiła zatruty grzebień.

Przybrała znów postać inne stare kobiety i tak przebrana poszła za lasy, za góry, gǳie
mieszkała Śnieżka u siedmiu karzełków, zapukała do drzwi i zawołała:

— Piękny mam towar i barǳo tani!
Śnieżka wychyliła się i krzyknęła:
— Idźcie sobie dale , kobieto, nie wpuszczę nikogo.
— Ale obe rzeć przecież możesz? — powieǳiała stara, wyciągnęła zatruty grzebień

i podniosła go w górę. I tak się spodobał ǳiewczynce, że dała się namówić i otworzyła
drzwi. A kiedy go uż kupiła, odezwała się stara:

— Zbliż się, to cię porządnie uczeszę!
Biedna Śnieżka, znów nie przeczuwa ąc nic złego, pozwoliła wpiąć sobie grzebień we

włosy i w te same chwili padła bez czucia.
— Teraz uż nie oży esz — rzekła stara i odeszła w las.
Na szczęście niedaleko było do wieczora i karzełki wróciły do domu. Kiedy u rzały

Śnieżkę leżącą na ziemi, domyśliły się, że to sprawka e macochy. Obszukały więc Śnież-
kę i znalazły zatruty grzebień, a z chwilą kiedy go wy ęły, ǳiewczynka znów otworzyła
oczy. Opowieǳiała im, co się stało, a karzełki eszcze raz ą przestrzegły i zabroniły e
komukolwiek otwierać drzwi.

Królowa znów stanęła przed lustrem i zapytała:

Lustereczko, lustereczko, powieǳ przecie,
Kto na pięknie szy est na świecie?

A lusterko odpowieǳiało:

Tyś piękna, królowo, ak gwiazdy na niebie,
Ale za lasami, ale za górami
Ży e Śnieżka z karzełkami
Tysiąc razy pięknie sza od ciebie.

Kiedy to królowa usłyszała, zadrżała i krzyknęła:
— Śnieżka musi umrzeć, boda za cenę mo ego życia!
Następnie poszła do stare ciemne komórki, gǳie nikt nigdy nie zaglądał, i tam

zrobiła tru ące abłuszko. Wyglądało ono barǳo smacznie; żółte z czerwonymi plamkami,
tak że ktokolwiek by e zobaczył, chciałby e z eść, ale kto by ugryzł kawałek, ten musiałby
umrzeć. Kiedy abłko było gotowe, przybrała postać wieśniaczki i tak przebrana poszła za
lasy, za góry, gǳie Śnieżka mieszkała u siedmiu karzełków, i zapukała do drzwi. Śnieżka
wychyliła się z okienka i zawołała:

— Nie mogę tu wpuścić nikogo, siedmiu karzełków tak mi rozkazało.
— Masz słuszność — rzekła wieśniaczka — odchoǳę uż z moimi abłkami, tylko

edno chcę ci podarować.
— Nie — odpowieǳiała Śnieżka — nic mi przy mować nie wolno.
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— Obawiasz się trucizny? — zapytała stara. — Wiǳisz, kro ę abłko na pół, tę po-
łówkę z czerwonym rumieńcem ty z esz, a tę żółtą z em a.

Jabłko było tak zrobione, że tylko edna połowa, ta z czerwonym rumieńcem, była za-
truta. Śnieżka przyglądała się ślicznemu abłuszku i wiǳąc, z akim apetytem wieśniaczka
e za ada, nie mogła się dłuże oprzeć pokusie, wyciągnęła rękę i wzięła zatrutą połowę
abłka. Ledwo ednak połknęła kawałek, padła martwa na podłogę. Wiǳąc to, królowa
zawołała:

— Biała ak śnieg, rumiana ak krew, czarnowłosa ak heban! Tym razem uż cię two e
karły nie obuǳą.

A kiedy znów spytała lustra:
Lustereczko, lustereczko, powieǳ przecie,

Kto na pięknie szy est na świecie?

Lusterko odpowieǳiało:
Tyś, królowo, na pięknie sza est na świecie.

I tak oǳyskało spokó e zawistne serce, eśli zawistne¹⁰ serce spoko u zaznać mo-
że. A karzełki, powróciwszy do domu, znalazły Śnieżkę martwą na ziemi. Podniosły ą,
obszukały, czy nie ma znów czegoś zatrutego, rozczesały e włosy, umyły wodą i winem,
ale nic nie pomogło: ich ukochana ǳiewczynka była martwa. Ułożyły ą karzełki na ka- Żałoba
tafalku¹¹ i siadły dokoła, przez trzy dni opłaku ąc swo ą Śnieżkę. Wreszcie postanowiły ą
pochować, ale wyglądała tak świeżo i pięknie, że zawołały:

— Nie, nie możemy e oddać czarne ziemi! — I kazały zrobić szklaną trumnę, w któ-
re można ą było ze wszystkich stron wiǳieć. Do te trumny włożyły Śnieżkę, złotymi
literami wypisały e imię i że była królewską córką. Postawiły trumnę na szczycie góry
i eden z nich zostawał zawsze na straży. Nawet ptaki przyszły opłakiwać Śnieżkę, na pierw
sowa, potem kruk, wreszcie gołąbek.

Długo, długo leżała Śnieżka w szklane trumnie i wciąż wyglądała, akby spała, gdyż
była biała ak śnieg, rumiana ak krew i czarnowłosa ak heban. Zdarzyło się raz, że młody
piękny królewicz prze eżdżał przez las i przybył do domku karzełków, aby tam przenoco-
wać. Zobaczył on szklaną trumnę na wzgórzu, a w nie piękną Śnieżkę, a przeczytawszy
to, co było złotymi literami wypisane, zwrócił się do karzełków i rzekł:

— Da cie mi tę trumnę, a zapłacę wam, ile tylko zechcecie.
Ale karły odpowieǳiały:
— Nie oddamy e za skarby całego świata.
Na to królewicz:
— Więc podaru cie mi ą, gdyż nie mógłbym teraz żyć bez widoku Śnieżki, będę ą

czcić i uwielbiać ako na droższą dla mnie istotę na świecie.
Po tych słowach ulitowały się karzełki i oddały królewiczowi trumnę ze śpiącą w nie Jabłko

Śnieżką, a ten kazał pachołkom¹² nieść ą na ramionach przed sobą. I zdarzyło się wtedy,
że eden z pachołków potknął się, a przy tym wstrząśnięciu wypadł z ust Śnieżki kawałek
zatrutego abłka, który e utkwił w gardle. Po chwili ǳiewczę otworzyło oczy, uniosło
wieko trumny i znów ożyło.

— O Boże, gǳież estem? — zawołała.
A królewicz uradowany odpowieǳiał:
— Jesteś u mnie! — i opowieǳiał e , ak się to wszystko zdarzyło, kończąc: —

Kocham cię ponad wszystko na świecie; chodź ze mną do zamku mo ego o ca, ty bęǳiesz
mo ą żoną!

Śnieżka uradowana poszła z nim, a ślub ich odbył się z wielką wspaniałością.
Na ten ślub została też zaproszona e macocha, a kiedy włożyła wspaniałe szaty, stanęła

przed lusterkiem i zapytała:
¹⁰zawistny — zazdrosny i pełen nienawiści. [przypis edytorski]
¹¹katafalk — podwyższenie, na którym stoi trumna podczas uroczystości pogrzebowych. [przypis edytorski]
¹²pachołek (daw.) — sługa, pomocnik. [przypis edytorski]
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Lustereczko, lustereczko, powieǳ przecie,
Kto na pięknie szy est na świecie?

Lusterko odpowieǳiało:

Tyś piękna, królowo, ak gwiazdy na niebie,
Lecz młoǳiutka królowa est tysiąc razy
pięknie sza od ciebie.

Zła kobieta zdrętwiała ze zgrozy, zaklęła głośno i postanowiła uż wcale na ślub nie iść,
ale nie mogła usieǳieć w domu ze złości i ciekawości, i chciała koniecznie zobaczyć młodą
królową. Kiedy przyszła na wesele, poznała Śnieżkę i oniemiała ze strachu i przerażenia. Kara
Wtedy postawiono na rozżarzonych węglach spec alnie zrobione dla złe królowe żelazne
buciki. A kiedy pachołkowie wnieśli e, trzyma ąc obcęgami, i ustawili przed nią, musiała
e włożyć i tak długo w nich tańczyć, aż martwa padła na ziemię.

Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sniezka
Tekst opracowany na podstawie: Hans Christian Andersen, Jacob i Wilhelm Grimm, Baśnie domowe. Na -
pięknie sze baśnie Hansa Christiana Andersena i braci Grimm, Wydawnictwo E. Jarmołkiewicz.
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez fundac ę Nowoczesna Polska.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Dorota Kowalska, Macie Ra ski, Paulina Choromańska, Weronika Trzeciak,
Wo ciech Kotwica.
Publikac ę wsparli i wsparły: Kłoka i Kiciak, tomamisz, Mateusz Lewicki, sroczka, Marta, br on, empatka,
Matylda, Anonim, Jakub Pustelnik, Buszacz.

Okładka na podstawie: Śnieżka i siedmiu krasnoludków, Jenny Nysrøm (-), domena publiczna
ISBN ----
Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

    Śnieżka 
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