


Dlaczego Królewna Śnieżka.„ 

Istn ieje wiele pięknych baśn i 1 legend 

adresowanych do najmłodszych widzów. 

Najw i ęcej trudności sprawia zatem wybranie 

właśc i wego tekstu. Według mn ie właściwy 

to taki, który daje olbrzymie mozliwości 

aktorom, a przy tym niesie treści dydaktyczne. 

Królewna Śnieżka daje takie szanse. Mimo 

iż była wielokrotnie realizowana przez różne 

teatry, a Disney stworzył jej wzorzec filmowy, 

nieustannie można ją odczytywać na nowo. 

Stąd postanowiliśmy s ięgnąć po oryginał, 

by pokazać naszą interp reta cję opow i eśc i 

ze zbioru baśni brac i Grimm. 

Zaprosiłem do ws półpra cy zespól młodych 

ludzi ze Słowacji i Czech, gdyż reprezentują 

trochę inny świat teatralny. Inaczej tworzą 

spektakle dla dzieci, co widać chociażby w ich 

kreskówkach. Poza tym młodzi realizatorzy 

patrzą trochę oczami dziecka. Czeskimi 

oczami, czesk ich dzieci na bajkę bardzo dobrze 

znaną dziec iom pol sk im . I to też jest 

fascynujące. 

Chciałem, by powstał spektakl oryginalny, 

n ie bazujący na stereotypach, l icząc że uda 

nam się pokazać dawno zapomniane prawdy, 

ukryte w historii o Śnieżce. Z pewnością nowa 

będzie forma. Sięgnęliśmy po współczesną 

technikę (wideo) i po raz pierwszy w elbląskim 

teatrze stworzymy trójwymiarową dekorację . 

Mirosław Siedler 
Dyrektor Naczelny 1 Artystyczny 
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LUSTERECZKO POWIEDZ PRZECIE„. 
SKĄD SIĘ WZIĘłY BAŚNIE BRACI GRIMM NA ŚWIECIE? 

Dawno, dawno temu, gdy na świecie 

nie było jeszcze ks i ą żek, opowiadania, 
baśnie i legendy błąka ły s ię po różnych 

krainach wędrując z ust do ust. W długie 
zimowe wieczory dzieci zasiadały w izbie 
i słuchały przedziwnych opowieści. 

Pewnego razu, w niemieckim m1esc1e 
Hanau przyszło na świat dwóch braci -
Wilhelm i Jakub Grimm . Chłopcy uwielbiali 
siadać przy ciepłym kominku i słuchać 

baśn iowych opowiadań swojej mamy ... 



Na początku stara li się za pam i ętać ka żdą zasłyszaną opowieść, 

ale wkrótce stało się jasnym, że pam i ęć ludzka jest zawodna i bajeczki 
u ciekaj ą z niej równ ie szybko, jak p rzybywają . Bracia zaczęli się bać, 

że niebawem wszystkie piękne historie opowiadane dzieciom od tylu 
wieków zawieruszą s i ę i na św i ecie nie będzie j u ż ani jednego człowieka, 
który zbierze je wszystkie razem. 

Wilhelm tak bard zo się tym przejął, że posta nowił zrobić wszystko, 
by temu zarad z ić. Wpadł na pomysł, że wspólnie z bratem będzie 

wędrowa ł po świec ie i zbie rał każdą napotkaną opowieść, a potem 
zapisze je w wielkiej księdze . Jakubowi nie spodobał s ię pomysł życia 

w podróży. 

- Pomyś l tylko Wilhelmie, ile wys i łku wymagają takie wyprawy. -
powiedział niezadowolony. 

- Jednak - n alegał Wilhelm - da nam to sposobność zwiedzenia całego 
świata , pozn an ia różnych ludzi ! 

- Ale jak chcesz j eźdz i ć po świecie, jednocześnie pisząc książkę? - nie 
dawał za wygraną Ja kub. 

Po tym pytan iu Wi lhelm mocno si ę zafrasował, bo zrozum iał, że istotnie 
trudna to sztuka. Gdy sąd z ił , że ju ż wszystko stracone wpadł na genialny 
pomysł . 

- Wiem! - wykrzyknął ra dośn ie - Zostan iemy bibliotekarzami, a nasi 
przyjaciele będą nam przysyła ć opowieśc i z każdego miejsca, 
w którym s ię znajdą ! 

Jak powied ział, tak zrob ili. Kilka lat później zostali pracownikami 
bibl ioteki w mieście Ka sse l. Tropili każdą h istoryjkę, która zabłąkała się 
do różnych ksi ążek, a ich znajomi i przyjaciele przysyłali te ju ż prawie 
zapomniane, które usłyszel i podczas podróży. 

Tak oto narodziły się baśnie braci Grimm, a ich autorzy stali s ię tak 
sław ni, że jako profesorowie uczyli student ów w Berlinie. Potem ludzie 
zachwyceni ich dzi ełem , w dowód wd zięcznośc i stawiali im pomniki, 
za kła dal i muzea, a nawet umieszczal i ich podobizny na banknotach. 
Dz iś ka żde dziecko na całym świecie zn a baśnie, które bracia Grimm 
ocali li od zapomnienia. 

Lustereczko, powiedz przecie ... 

Skąd się wzięła baśń o Śnieżce na świecie? 

Jak głosi legenda, baśń o Królewnie Śnieżce pojawiała się 
w marzeniach sennych ludzkości od wielu wieków prosząc, by ktoś ją 
w końcu spisał. Mówiono o jej bohaterach to tu, to tam. Jedni 
powiadali, że widzieli dziewczynkę o cerze białej jak śnieg i włosach 
czarnych jak heban, inni upierali się, że spotkali w lesie siedmiu 
pracowitych krasnali; jeszcze inni podobno znaleźl i zatrute jabłko. 
Niejeden naukowiec próbował odkryć tajemnicę narodzin opowieści 
o dziewczynce, której uroda budziła zazd rość złej macochy. Pytano 
zatem wędrownych kupców, starych bajarek i gawędziarzy. Podobno 
był i taki, który zaglądał do wszystkich luster, prosząc je o wskazówkę. 
Aż pewnego dnia znaleziono księgę pochodzącą z XIV-wiecznej Francji. 
Należała ona do kronikarza Jeana Froissart, który opisał przedziwną 
historię swego władcy- Karo la VI Szalonego. 
Jak podaje kronika, pewnego dnia król zapadł na tajemniczą chorobę 
i od tamtej pory miewał tak silne ataki szaleństwa, że nie poznawał 
własnej żony Izabeli Bawarskiej, twierdząc, że kocha Valentine 
Visconti, żonę swojego brata Ludwika Orleańskiego . Poddani bardzo 
lubili króla, dlatego starali się znaleźć przyczynę jego straszliwej 
choroby. Zaczęto opowiadać o tym, że wyjątkowo piękna Valentina 
Visconti jest w rzeczywistości czarownicą, która rzuciła na króla urok. 
Domniemywano też, że truta ona małe dzieci magicznymi jabłkami 
i posiadała czarodziejskie zwierciadło. 
Pewnego dnia opowieść o pięknej królewnie dotarła także do domu 
prawnika Philippa Wilhelma Grimma, którego żona Dorothea Zimmer 
opowiedziała ją swym synom Jacobowi i Wilhelmowi, którym historia 
o królewnie Śn i eżce tak się spodobała, że postanowili ją opublikować 
w zbiorze swych baśni, dzięki czemu od 1812 roku mogły ją poznać 
dzieci na całym świecie. 
Kolejny raz królewna Śnieżka przypomniała o sobie w roku 1937 dzięki 
wytwórni filmowej Walta Disneya, gdzie powstał film animowany 
Śnieżka i siedmiu krasnoludków. Obraz ten do dzisiaj inspiruje 
twórców kolejnych opracowań filmowych i teatralnych na całym 

świecie. 



Aktorzy przejrzeli się w lustrze swojego dzieciństwa . 

Posłuchajcie, co tam zobaczyli: 

Marta Masłowska 

Miałam bardzo dużo ukochanych pluszaków, które co wieczór 
układałam w swoim łóżku. Było ich tak wiele, że dla mnie 
nie starczało już miejsca, więc kładłam się na podłodze i tam 
zasypiałam. Pamiętam, że najbardziej bałam się dzwonka 
telefonu . 

Teresa Suchodolska 

Już jako dziecko miałam lęk wysokości. Uwielbiałam bajki 
braci Grimm. Miałam tę książkę i czytałam ją wielokrotnie. 

Marcin Tomasik 

Moją ulubioną zabawką w dzieciństwie była kolejka 
elektryczna. Uwielbiałem budować jej trasy pośród miast 
z klocków. Bałem się zostawać sam w domu. Moją ulubioną 
bajką była opowieść o Czerwonym Kapturku . 

Leszek Andrzej Czerwińsk· 

Będąc dzieckiem najbardziej lubiłem piłkę nożną. Bardzo się 
bałem ufoludków i Buki - postaci z Muminków. Ulubione bajki 
to Muminki, Alladyn, Król Lew oraz baśnie Andersena. 
Marzyłem o tym, by polecieć w kosmos i postawić nogę 
na księżycu. 

Najbardziej lubiłem bawić się zdalnie sterowanym 
samochodzikiem. Bałem się cyrkowych klaunów. 
Moją ulubioną bajką była opowieść o Jasiu i Małgosi. Bardzo 
realistycznie wyobrażałem sobie dom z piernika. Marzyłem 
o tym, by przeżyć jakąś niesamowitą przygodę. Chciałem 
pływać po oceanie, na wielkim okręcie jak pirat i znaleźć 
skarb. 

Najbardziej lubiłem bawić się żołnierzykami. Jak większość 
chłopaków bawiłem się w wojnę, co nie przeszkodziło mi 
jednak wyrosnąć na człowieka o nastawieniu 
pacyfistycznym. Bardzo bałem się ciemności i chuliganów 
z sąsiedniego podwórka. Uwielbiałem wiersze Brzechwy 
i Tuwima. Fantazjowałem o przygodach na "dzikim 
zachodzie", w których to fantazjach byłem dzielnym 
kowbojem lub Indianinem. 

Paweł Skowron 

Tomasz Czajka 

Tomasz Muszyński 

Na swoje piąte urodziny dostałem worek pełen drewnianych 
klocków. Mogłem z nich zbudować wszystko, co chciałem. 
Do dziś mam kilka z nich (służą za nóżki od szafki). Było wiele 
bajek, które lubiłem. W telewizji oglądałem Wilka i Zająca, 
Bolka i Lolka, Reksia i Misia Uszatka. Zawsze chciałem umieć 
latać. Marzyłem też o podróży dookoła świata. 

Beata Przewłocka 

Moja ulubiona lalka miała porcelanową twarz. Dostałam ją 
w prezencie. Przez kilka lat była bohaterką wszystkich 
wymyślanych przeze mnie historyjek. Bardzo bałam się 

tzw. "Dziada". Lękałam się nawet wyjrzeć przez okno, by 
mnie nie zobaczył . 



START 

Krasnoludek pokazał Ci 

tajemne przejście . Idziesz 

na pole wskazane strzałką . 

I 

Ostrzeż Snieżk przed zatrutym jabłkiem! 

Grzebień złej macochy 

zaplątał Ci się we włosy. 

Tracisz kolejkę . 

Gorset.Kolejny podstęp 

dej macochy. Cofasz się o 
pięć pól. 

Znalazłeś Kwiat Szczęścia . 

W nagrodę rzucasz 

jeszcze raz kostką . 

Ojej! Tego jabłka jeść nie 
wolno ! 

Wracasz na pole START. 



Krzysztof Bartoszewicz 

Jacek Gudejko 

Dzieciństwo miałem spokojne i sielskie. Pierwsze bajki, jakie 
pamiętam, opowiadał mi ojciec, a potem sam zacząłem 

je wymyślać i tak zostało do dzisiaj. Kilka sam napisałem 
i wystawiłem w teatrach. 

W dzieciństwie bardzo lubiłem bawić się ołowianymi 

żołnierzykami. Bałem się Baby Jagi, którą straszono mnie, gdy 
nie chciałem jeść. Lubiłem baśń pod tytułem Strzyga . 

Opowiadała ona o dziwnym, latającym stworze, 
porywającym dzieci. 

Jerzy Przewłocki 

Bardzo się bałem zastrzyków. Uwielbiałem bajkę O żelaznym 
wilku i litewską legendę o szlachetnym rycerzu. Zawsze 
marzyłem o podróżach i teraz mogę realizować to marzenie. 

Lesław Ostaszkiewicz 

W dzieciństwie czas wolny spędzałem na zabawach 
ołowianym żołnierzykiem. Bałem się burzy. Uwielbiałem 

oglądać telewizyjne bajki Jacek i Agatka, Ptyś i Balbina, 

jeszcze w czasach, gdy telewizja była czarno-biała. Marzyłem 
o tym, by być księdzem. Pamiętam, że ubierałem na siebie 
ręcznik i udawałem, że odprawiam mszę. 

Pamiętam lalkę w ludowym stroju, która dumnie siedziała 
na honorowym miejscu, w chłopskim domu moich 
dziadków. Lalka zamykała i otwierała szklane oczy 
o wspaniałych, długich rzęsach. Niezwykle rzadko 
pozwalano mi ją wziąć do rąk. Minęły lata, a lalka - choć pilnie 
strzeżona przed dziecięcymi łapkami - w końcu się zepsuła. 
Pozostały po niej jedynie szklane oczy z rzęsami zamknięte 
w szufladzie starej komody wystawionej do sieni. To dlatego 
i cała sień, i komoda latami pachniały dla mnie tajemnicą.„ 

Mój dom był wypełniony książkami. Bardzo dobrze 
pamiętam ukochane baśnie, m. in. był to, Konik Garbusek, 

O żebraku, sułtanie Darai i gazeli'. Całkiem niedawno 
przypomniałam sobie tę baśń i stwierdziłam, 

że to nieprawdopodobne mądra historia, o głębokiej 

moralnej wymowie . 

Irena Adamak 

Krzysztof Grabowski 

Najbardziej lubiłem małą ciuchcię, która jeżdziła po torach 
rozstawionych po całym pokoju . Jako dziecko najbardziej 
bałem się, jak we śnie mój pokój zmniejszał się do takich 
rozmiarów, że zaczął mnie przygniatać. Najbardziej lubiłem 
Smurfy i Gumisie. Nie pamiętam dlaczego. Może dlatego, 
że nikt w tych bajkach nie traktował mnie jak "głupie 

dziecko", które niczego nie rozumie. Marzyłem o okularach, 
przez które wszystko będzie widać i o maszynie 
do podróżowania w czasie. 

Anna Suchowiecka 

Najbardziej lubiłam się bawić blaszaną kuchenką, bo miała 
wiele różnych części. W dzieciństwie niczego się nie bałam, 
a moją ulubioną bajką była historia Liska Sreberko. 



REŻYSER 
Monika Gerboc (Słowacja) 

Za Beskidem Niskim, w północnej części Słowacji leży 
niewielkie miasteczko Snina, w którym urodziła się Monika 
Gerboc. Już jako mała dziewczynka uwielbiała teatr. 
Niestety, w okolicy żadnego nie było, zatem w gimnazjum 
wspólnie z kolegami założyła scenę amatorską . To właśnie 
na niej wystawiono pierwszy wyreżyserowany przez nią 
spektakl. 

Po takim doświadczeniu nie pozostało jej nic innego, 
jak podążyć na poszukiwanie miejsca, które pozwoli jej 
re alizować artystyczne pasje.Uko ń czyła w i ęc studia 
na Akademii Sztuk w Bańskiej Bystrzycy, studiowała rok 
na Akademii Teatralnej w Warszawie i na Wydziale 
Lalkarskim w Białymstoku. Odbyła też krótki staż w Berlinie. 
Odtąd żyje i pracuje„. w pociągach . 

WSPÓŁPRACA REŻYSERSKA 
Hana Galetkova (Czechy) 

Hana urodziła s ię w historią oddychającym miasteczku 
Uherske Hradiszte na południu Moraw. 

Od dziecka bardzo lubiła pi sać i rysować komiksowe 
opowieści , ale nic nie wskazywało, że w Hanie drzemią 
ukryte talenty. W owym czasie nikomu nie przyszłoby 
do głowy, że niebawem podejmie ona studia na Akademii 
Teatralnej w Brnie. Po studiach Hana zaczęła pisać teksty 
dramatyczne oraz współpracowa ć jako kierownik literacki 
w przygotowaniu spektakli dla różnych teatrów w Czechach, 
na Słowacji i w Polsce. 

Po pierwszej współpracy z Teatrem Lalek z radością 
przeniosła się z Uherskiego Hradiszta do Ostrawy, gdzie 
dzi siaj spokojn ie żyje sobie i pracuje jako kierownik literacki. 
Wykłada także dramatu rgię oraz historię te atru 
na Uniwersytecie Ślą s kim w Opawie i Uniwersytecie 
Ostrawskim w Ostrawie . 

SCENOGRAFIA I KOSTIUMY 
Tomas Volkmer {Czechy) 

Pewnego dnia małe miasteczko Havifov w Czechach 
obiegła wieść, że urodził się Tomas, syn znanego 
czeskiego lalkarza - Volkmera. Nie byłoby w tym nic 
dziwnego, gdyby nie fakt, że niedługo potem rysunki 
chłopca zachwycały wszystkich tak bardzo, 
że zwykło się mówić żartobliwie o maleńkim 

Tomasku, że urodził się z pędzlem i ołówkiem 
w ręku. 
Wysłano go więc do szkoły plastycznej w Uherskim 
Hradiszciu, gdzie spędził kilka najpiękniejszych lat 
swego życia, a jego pracą dyplomową był plakat 
spektaklu dla Teatru Lalek w Ostrawie. 
Po studiach Tomas zaczął współpracować z wieloma 
reżyserami w Czechach, na Słowacji i w Polsce. 
Czescy krytycy teatralni uhonorowali go nagrodą 
teatralnej agentury Aura-Pont Thalia . 
Oprócz tego Tomas Vol km er tworzy też dla telewizji 
oraz opracowuje scenografie koncertów Jaromira 
Nohavicy, sławnego czeskiego pieśniarza, równie 

MUZVKA 
Jifl Phil ipp (Czechy) 

Urodził się w Ostrawie na północy Moraw, 
w przemysłowym sercu Czech. 
Rodzice od lat dziecięcych rozbudzali w nim 
zamiłowan ie do muzyki klasycznej . W szkole 
średniej Jii'i uczestniczył w kółku teatralnym jako 
muzyk, kompozytor i twórca sztuki wideo. Teatr 
muzyka zawsze go przyciągały, stąd też swoje kroki 
skierował ku Teatrowi Lalek w Ostraw ie, gdzie 
do dziś pracuje jako akustyk i twórca sztuki wideo. 



Lustereczko powiedz przecie ... 
jak psychologia odczytuje baśń o Śnieżce? 

Wszyscy wiemy, że współczesna wersja Królewny Śnieżki 
wywodzi się od braci Grimm. Tylko nieliczni jednak pamiętają, 
że sławni bracia osnuli swą opowieść na włoskiej bajce Ragazza 
di Latte e Sangue pt. Dziewczyna z mleka i krwi, o czym 
przypomina psycholog i psychiatra Micha! Cernousek w swojej 
książce Dzieci i świat baśni. 

Baśń ta pełna jest symboliki . Niewątpliwie symboliczną jest tu 
liczba 7, której krasnale są uosobieniem (7 krasnali, 7 dni 
w tygodniu, 7 planet). Krasnale symbolizują w tej bajce nie tylko 
relacje magiczne, ale także codzienną pracę. 

Główną rolę odgrywa w baśni królowa/macocha, która 
funkcjonuje w charakterologii psychologicznej jako archetyp 
obrazujący osoby narcystyczne, żyjące w egzaltowanej miłości 
do samych siebie. Innych ludzi potrzebują oni jedynie jako 
owego magicznego lustra, które ma nieustannie potwierdzać 
ich doskonałość. 

W opowieści o Królewnie Śnieżce głównym tematem jest 
zazdrość i relacje między matką a dojrzewającą córką . Na etapie 
dojrzewania stosunek między matką a córką zawsze obciążony 
jest dużym napięciem. Czasami to naturalnie narastające 
napięcie nabiera takich rozmiarów, że dochodzi 
do niekontrolowanych burz emocjonalnych . Zazdrość między 
generacjami, to zjawisko występujące na całym świecie. Wynika 

ona także z faktu, że w młodym, dorastającym człowieku rodzi 
się przemożne pragnienie uwolnienia się spod presji domu 
rodzinnego, by założyć nowy, własny. 

Baśnie ukrywają w sobie symboliczne odpowiedzi na wszystkie 
trudne pytania, pojawiające sie podczas psychologicznego 
dojrzewania, dzięki czemu są dla nas swoistymi drogowskazami 
pomagającymi się orientować w nieznanej krainie. 

opracowanie i tłumaczenie: Monika Gerboc 

• 
W poz iomych rzęd a ch diagram u uk ryły si ę 1m1ona siedmiu 
krasnoludków - bohaterów bajki o kró lewnie Śnieżce. Znajdź je 
wszystkie i wykreśl. 

Z pozostałych liter w poziomych rzędach odczytaj rozwiązanie . 
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Okiem reżysera .... 

Cieszy nas projekt wzajemnej współpracy. 

Pierwotnie wystąpiłam z propozycją realizacji 
bajki Ach, jak cudowna jest Panama -
Janoscha, ale w efekcie decyzja padła 

na Śnieżkę . Pomyślałam : „ Dlaczego nie? 
Ś ni eżka jest zawsze dużym wyzwaniem". 
Od ponad 200 lat jest to ulubiona bajka dzieci 

na całym świecie, więc doczekała się wielu 
interpretacji . Najba rdziej popularną wizją 

bajki braci Grimm jest dzieło Disneya i trudno 

z nim konkurowa ć. 

Ale nasza Królewna Śnieżka wcale nie ma 
takich ambicji . Pragniemy, by był to spektakl 
noszący w sobie cechy wła ściwe zarówno 
braciom Grimm, Disneyowi, jak i nam -
twórcom - którzy widzimy tę opowieść 

na swój sposób. 
Nasza bajka przedstawia przede wszystkim 
Śnieżkę. To znaczy nie jest to jedynie opowieść 
o krasnoludkach i królewnie Śnieżce , ale bajka 
o dorastaniu dziewczynki . O tym, jak w trakcie 
tego dorastania zmieniają s ię marzenia . 
Zmieniają , jednak nie znikają. Uważamy, 

że należy o tym pamiętać . Warto marzyć, mieć 
dobre serce i p ielęgnować piękno, które jest 
w nas. Swoją bajką chcemy też na nowo 
przypomnieć, że są różne gatunki urody, 
a ta zewnętrza wcale nie jest najważniejsza. 
Bardzo byśmy chcieli, by tak dzieci, jak i dorośli 
mogli odkryć te prawdy w naszym spektaklu. 

Monika Gerboc 
Reżyse r spektaklu 
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