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l(ROLOW A SNIEGU 

To jest baśń prawdziwie. najprawdziwiej czarodziejska: za każdym razem, gdy 

sic clo niej wraca - wydaje się zupełnie inna. Widzi się w niej za każdym razem coś 

nowego. zaskakuje wciąż czymś nieznanym. ukazuje zupełnie niespodziewane 

oblicze. Kiedy byłam mała. widziałam w niej przede wszystkim historię małej Gerdy, 

która wędruje przez wielki, obcy świat. Kiedy minęło parę lat. zrozumiałam, czytając 

„Królową Śniegu" na nowo. że mówi ona także o innych ludziach, o tym. jak są 

różni i ciekawi i jak bardzo ich potrzebujemy, żeby żyć. A kiedy już byłam dorosła 

i czytałam „Królową Śniegu" własnym dzieciom - stało się dla mnie jasne, że to 

wielka opowieść o dorastaniu. O tym, jak człowiekowi nagle odmienia się serce 

i widzenie świata, jak wszystko czasem się wydaje brzydkie, głupie i złe. nawet 

najbliżsi / ach! oni przede wszystkim ! I - zupełnie jakby się miało w oku i sercu 

okruchy tego zwierciadła, które „wszystko, co wielkie i ładne odbijało jako małe 

i brzydkie, podczas gdy to, co było brzydkie i złe, występowało wyraźnie 



i każdą wadę można było od razu zauwdyć". Człowiek nie widzi - dorastając -

świata w sposób pełny i bardzo mu z tym źle, ponieważ wszystko jest inne , niŻ dotąd 

przypuszczał. inny jest nawet on sam! Tak jest, traci się dotychczasową dobrą opinię 

o sobie samym, jak za sprawą złych czarów - i zdarza się, że właśnie wtedy pojawia 

się jakaś Nowa Możliwość. jakaś Inna Droga - i ona jedna pozostaje piękna 

i pociągająca. Człowiek się buntuje i porzuciwszy wszystkich, których dotąd kochał 

- odchodzi. Ale ta Inna Droga może wieść ku zgubie i nic już człowieka nie uratuje , 

ty lk o <' ierpienie i miłość. Ale nie stanie się to bez udziału innych ludzi. których 

Lr zt'll<1 na nowo pokochać. Całkiem niedawno zaś stwierdziłam - czytając tę baśń 

po raz chyba pięćdziesiąty w życiu - że jest ona również opowieścią o miłości. 

silniejszej niż śmierć. Ta śmierć. której „oczy patrzały jak dwie jasne gwiazdy, 

ale nie było w nich spokoju, ani wytchnienia" . Mały Kay układał w pałacu 

Królowej skomplikowaną lodową łamigłówkę z płaskich, ostrych kawałków lodu . „ 

W jego oczach figury te były nadzwyczajne i niezwykłej wagi, przyczyniał się 

do tego okruch szkła, który Kay miał w oku. Kay składał całe figury, które 

tworzyły napis, ale nie udawało mu się ułożyć słowa, na którym mu właśnie 

zależało. Słowem tym była «Wieczność»". To słowo złożyło się samo, gdy tylko 

zapłakał z miłości i żalu. 

Myślę, że w czasie mojego życia zobaczę jeszcze niejeden nowy sen s tej baśni 

- i bardzo jestem ciekawa. jaki. Ta baśń j est naprawdę czarodziejska i - j a k inne. 

równie czarodziejskie baśnie Andersena - j est zaczarowanym zwierciadłem . Nie. nie 

ta kim. które wykrzywia i wypacza. tylko takim, które pomaga nam zrozumieć s iebie 

s amych , a także - zrozumieć. a więc pokochać . innych ludzi i cały świat. 

Prawdziwa . \vielka Sztuka jest zawsze takim właśnie Zwierciadłem . 

Małgorwta Musierowicz. 

Sergiusz Sterna - Wachowiak 

Pieśń o róż~ 
Słoneczko róża złota, skrzydło światła i dzwon -

róża śnieg, róża obłok, róża anioł i tron. 

Człowiek róża czerwona. serce listeczek krwi -
róża łza. róża jawa. róża kamień co śni. 

Dzieciątko biała róża , perełka, cicho sza -
obłok, krew. anioł. kamień, wędrująca dusza. 

Róże rosną w ogrodzie wiosną, latem, zimą -
słońce wschodzi. zachodzi, dziecko idzie doliną. 

1 7.)(J, 1994 
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Gi[Qamesz1 Or eusz 
1 mała Ger a 

Dawni pisarze lepiej od współczesnych wiedzieli. że każdy z ludzi 

jest mniejszą lub większą. przeciętną. nudną albo pasjonującą księgą, 

zapisaną przez życie. O dzieciach mówi się czasami. że ich umysły są 

jak nie zapisane tablice. Czy to samo można twierdzić o ich sercach? 

Niewinność serc głęboko rzeźbi księgi i przeznaczona została nie tylko 

dzieciom. chociaż rzeczywiście dana jest - na kredyt? - dzieciom właśnie. 

Zatraca ją później większość dorosłych. 

Królowa Śniegu Hansa Christiana Andersena - jedna z naj

piękniejszych baśni świata - także uchodzi za opowieść o niewinności 

serc. Według mnie serca Gerdy i Kaya wystawione zostają na próbę 

niewinności dopiero jednak pod koniec baśni. czyli o rezultacie próby 

dowiedzieć się nie mamy. „Babka siedziała w jasnym blasku słońca 

i czytała z Bibli: " A jeśli nie staniecie się jako dzieci, nie osiągniecie 

Królestwa Bożego! "·A Kay i Gerda spojrzeli sobie w oczy i nagle zrozu

mieli starą pieśń: " Różyczki rosną nad doliną, I Porozmawiamy tam 

z Bożą dzieciną!.» Siedzieli więc oboje , dorośli. a jednak dzieci. dzieci 

w sercach. i było lato, gorące. błogosławione lato"x. Owoc z Drzewa 

Wiadomości Dobrego i Złego zrywa i podaje dzieciom nie skuszona przez 

szatana Ewa, lecz babcia: wolność wyboru inaczej niż w Księdze 

Rodzaju u Andersena przychodzi z dobrej strony, wyczytana w Ewan

geliach i dana w nagrodę. Czyż powrót do utraconego raju nie dokona 

się przez spożycie Pisma? Historia Gerdy i Kaya kończy się w miejscu. 

od którego w innej baśni - w baśni o niewinności serc - wszystko 

mogłoby się dopiero zaczynać. O czym więc traktuje Królowa Śniegu? 
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Z rozmyślań nad zakończeniem opowieści wróćmy do jej początku. 

"Zły czarownik, jeden z najgorszych. sam diabeł" podtyka ludziom i ich 

światu opaczne lustro. w którym odbite krajobrazy wyglądają ,jak 

gotowany szpinak", a najlepsi ludzie jak szkarady „stojące na głowach 

bez tułowia". Uczniowie szatana usiłują także odbić w opacznym Zwier

ciadle anioły i Boga. nie dolatują przecie do nieba, lustro „drży strasz

nie". wypada im z rąk i rozpryskuje się o ziemię. Jedna drobina 

zwierciadła szatana wbija się w serce Kaya, druga wpada mu do oka, 

chłopiec dostaje się we władzę zła. Jest lato. zimą Królowa Śniegu bez 

przeszkód porwie dziecko do swego pałacu . „Mały Kay był zupełnie siny 

z mrozu. prawie czarny, ale nie spostrzegał tego wcale. gdyż Królowa 

Śniegu odjęła mu swym pocałunkiem vvrażliwość na zimno. a jego serce 

stało się kawałkiem lodu". Wiadomo. że Gerda uciszy lodowe wichry 

wieczorną modlitwą i uratuje Kaya Pieśnią o róży i gorącymi łzami. 

To jest epos o śmierci i powstaniu z martwych. Baśń Andersena 

opowiada o nicestwie śmierci. o wędrówce przez świat i zaświaty pod

obnie jak starobabiloński Poemat o Gilgameszu czy grecki mit o Or

feuszu. Podobnie , lecz nie tak samo. Gilgamesz nie przeprowadzi do 

świata żywych przyjaciela Enkidu. Orfeusz nie wyprowadzi Eurydyki 

z podziemi Hadesu. Nieuświadomiona władza Gerdy nad złem, nicością 

i śmiercią nie może zawisać od niewinności serca. gdyż niewinność serca 

niewiele pomogła Gilgameszowi i Orfeuszowi i czujemy dobrze. że mała 

Gerda ma przewagę nad królem z Uruk oraz nad trackim poetą. Na 

pewno nie jest to przewaga nadziei ani przewaga miłości: jest to chyba 

przewaga wiary . Historia Gerdy i Kaya opowiada nie o czynach niewin

nego serca, lecz o trudniejszym. rzadkim i potężnym duchowym stanie 

skupienia. mistycznej miłości. Czyż Pieśń o róży nie brzmi teraz prosto . 

czy jej słowa nie stały się przejrzyste? „Spojrzeli sobie w oczy i nagle 

zrozumieli starą pieśń". Teraz baśń naprawdę może się skończyć. 

Ale się nie kończy. To znaczy: kończy się w miejscu. od którego 

w innej baśni wszystko mogłoby się 

dopiero zaczynać. Z rozmyślań o duchu 

opowieści wróćmy więc do jej litery. 



Co prawda miejsce spotkania dorosłości z dziecięcością nie zostało tu wyznaczone 

- baśniopisarz nie chce i nie może nas wyręczać - lecz przestrzeń spotkania dziecka 

i dorosłego, baśń, została przygotowana. Nad Królową Śniegu - i to jest także jej 

dalszym ciągiem - będą teraz rozbrzmiewać głosy dziecka i dorosłego, który powinien 

dziecku powiedzieć wszystko, do powiedzenia czego dziecko dopuści. Andersen nie 

stwarza przymusu rozmowy z dzieckiem o złu, nicestwie, śmierci, miłości, wierze 

i nadziei, granice rozmowy wyznaczy dorosłemu samo dziecko. 

Granic tych nie wolno przekroczyć. 

Babcia świetnie wie. kiedy na Drzewie Wiadomości Dobrego i Złego dojrzewają owoce. 

Poznań. 14 / 15. XI/. 1994 

Sergiusz Siema - Wachowiak 

x Fragmenty Królowej Śniegu H.C. Andersena w przekładzie Stefanii Beylin 
i Stanisława Sawickiego. 

LQCjQCjRYFz biografią H.Ch.Andersena 

Odgadnij i wpisz ukryte w podanych hasłach słowa zwiq.zane z bi.og

rajiq Hansa Christiana Andersena. Jeśli sprawią Ci trudność, sięgnij po pomoc 

do książek . które opowiadają o życiu i twórczości pisarza. W pionowym, ozna

czonym rzędzie odczytaj rozwiązanie - słowo - które z kawałków lodu próbował 

ułożyć Kay w zamku Królowej Śniegu. 

1 . Po wielu szkolnych niepowodzeniach trafił na naukę do mistrza, u którego igła 
z nitką były najważniejszym narzędziem pracy. Czy domyślasz się jakiego zawodu 
próbował się nauczyć? 

2. Kraj . w którym się urodził ciekawie wygląda na mapie . Jego część stanowi 
Półwysep Jutlandzki. Do jego terytorium należy wyspa Fionia, rozległa Zelandia 
i około pięciuset mniejszych i większych wysp rozsianych wzdłuż morskich 
\vybrzeży . Czy wiesz jaki to kraj? 

3. Na wyspie Fioni , nad małym błękitnym fiordem. w kotlinie l eży rodzinne miasto 
haśniopisarza. Swoją nazwę zawdzięcza imieniu pogańskiego boga Odyna, który 
zgodnie z legendą miał tu mieszkać. Jaką nosi nazwę? 

4. Szczęśliwy zbieg okoliczności sprawił. że młodzieńczy dramat Andersena pt 
.,Słońce elfów" trafił w ręce radcy dworu. ówczesnego dyrektora Teatru Królewskie
go, który zainteresowany utalentowanym zapaleńcem zdobył dla niego stypendium 
u króla Fryderyka VI. Umożliwił w ten sposób młodemu poecie dalszą naukę. Przez 
wiele lat łączyła ich serdeczna przyjaźń . Spróbuj w dostępnej Ci biografii Andersena 
odnaleźć nazwisko tego człowieka. Może poszukiwanie ułatwi Ci informacja. że nosił 
imię Jonas. 



5. Czy wiesz jakie rzemiosło uprawiał ojciec Hansa Christiana? Zresztą. biografie 
pisarza informują. że nie lubił swego zawodu. 

6. Mając czternaście lat Hans Christian opuścił rodzinne miasto. Wyruszył do 
stolicy. gdzie znajdował sie Królewski Teatr. Marzył o tym by grać na scenie 
w prawdziwym teatrze. Czy wiesz jak nazywała się ta stolica? 

7. Kiedy stał się już znanym pisarzem odwiedzał \viele krajów. Mówiąc o swoich 
wędrówkach porównywał się często do wędrownego ptaka. który tysiące mil przeby
wa w poszukiwaniu słonca i ciepła. Nie osiedlił się nigdzie na stałe. zawsze pozostał 
samotny. Jego wielką pasją stały sie .... ? 

8. Pisywał \viersze. dramaty. ale sławę przyniosły mu. tłumaczone na wiele języków 
świata. czytane nie tylko przez dzieci lecz także młodzież i dorosłych ... ? 

9. Wrażenia ze swoich licznych podróży uwiecznił nie tylko w notatkach i pa
rnietnikach. lecz także robiąc wielką ilość szkiców. Posiadł więc jeszcze jedną 
umiejętność. Nauczył się ... ? 
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