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Prolog 
 

GRUPA 

 

Posłuchajcie! Zaczynamy.  

 

Kiedy bajka si ę sko ńczy, b ędziemy 

wiedzieli wi ęcej, ni ż wiemy teraz 

 

był sobie zły czarownik! 

 

Jeden z najgorszych 

 

sam diabeł. 

 

Pewnego dnia zrobił lustro 

 

lustro 

  

lustro 

  

lustro 

 

wszystko dobre i ładne, co si ę w 

nim odbijało rozpływało si ę 

 

a to, co było brzydkie, wyst ępowało 

wyra źnie  

 

i stawało si ę jeszcze brzydsze 

  

Najpi ękniejsze krajobrazy wygl ądały 

w tym lustrze jak gotowany szpinak 
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 najlepsi ludzie byli szkaradni 

 

 albo stali na głowach bez tułowia 

 

 Zły śmiał si ę gło śno 

 

ha ha ha ha ha 

 

 uwa żał, że to było ogromnie zabawne 

 

 Zły chciał polecie ć do nieba 

 

 coraz wy żej i wy żej 

 

 sło ńce świeciło 

 

 anielice i aniołowie dr żeli 

 

 wy żej i wy żej 

 

 gor ąco gor ąco 

  

 jasno jasno 

 

 i wtedy lustro wypadło mu z r ąk 

 

 zadr żało 

 

 zaskomlało 

 

 i poleciało 

 

 uderzyło o wierzchołek góry 

 

 i rozprysło si ę na tysi ące 
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milionów, bilionów 

 

 i jeszcze wi ęcej 

 

 okruchów 

 

 Teraz dopiero stało si ę zło 

 

 kawałki były mniejsze od ziarnka 

piasku  

 

i pofrun ęły daleko w świat 

 

 gdy wpadły komu ś do oka, tkwiły w 

nim, i wtedy człowiek ten widział 

wszystko na odwrót  

 

 albo spostrzegał tylko to, co było 

złe 

  

 gdy ż ka żdy odłamek lustra miał t ę 

samą wła ściwo ść co całe lustro 

 

 ach 

 

 och 

 

 kiedy taki odłamek wpadał komu ś do 

serca 

 

 jego serce stawało si ę jak kawał 

lodu 
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Chłopczyk i dziewczynka 
 

Grupa siedzi po przeciwnych stronach sali, słycha ć pukanie do 

drzwi, dwie osoby podbiegaj ą 

 

GRUPA 

Kaj! Gerda! Kaj! Gerda! 

 

Dwie osoby przejmuj ą lalki, które siedz ą za drzwiami. Zabawa, laki 

ganiaj ą si ę, siadaj ą na kuli 

 

KAJ 

Jeste śmy poł ączeni na wieki. 

 

GERDA 

Zawsze b ędziemy razem. 

 

KAJ 

Zawsze b ędziemy si ę razem bawi ć. 

 

GERDA 

I razem umrzemy. 

 

KAJ 

Nie wiem, czy mo żna umrze ć razem. 

 

GERDA 

Można razem żyć. Ty b ędziesz żył 

dłu żej i mnie pochowasz, bo ja nie 

zniosłabym Twojego pogrzebu. 

Obiecujesz? 

 

KAJ 
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To niesprawiedliwe, ale obiecuj ę. 

GERDA 

Bo mnie kochasz? 

 

KAJ 

Kocham. 

 

GERDA 

Na zawsze? 

 

KAJ 

Na zawsze. 

 

GERDA 

My to wi ęcej ni ż ja i Ty. 

 

KAJ 

My to zawsze. 

 

GERDA 

Przysi ęgam. 

 

KAJ 

Przysi ęgam. 

 



H. Ch. Andersen Królowa Śniegu  - Scenariusz  
 Dorota Bielska, 2011  

 8 

Babunia  
 

Gerda odbiega  

Kaj widzi królow ą, bicie zegara, godzina pi ąta   

projekcja, śnieg, na kuli i na wykładzinie  

 

BABCIA 

To roje białych pszczół!  

 

KAJ 

Czy maj ą tak że królow ą? 

 

BABCIA 

Naturalnie, że maj ą! Fruwa tam, 

gdzie si ę najg ęściej roj ą. Jest 

wi ększa od innych i nigdy nie 

odpoczywa na ziemi, odlatuje z 

powrotem w czarne chmury. Czasami w 

zimowe noce przelatuje przez ulice 

miasta i zagl ąda do wszystkich 

 okien, a wtedy okna te zamarzaj ą 

tak dziwnie, jak gdyby si ę 

pokrywały kwiatami.  

 

KAJ 

Tak, widzieli śmy j ą!  

 

GERDA 

Czy Królowa Śniegu mo że tutaj 

przyj ść?  

 

KAJ 

Niech tylko spróbuje! Wtedy posadz ę 
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j ą na gor ącym piecu i si ę roztopi. 

 

Kajowi wpada do oka odłamek szkła, muza, światło 

 

KAJ 

Coś mnie ukłuło w serce! O, a teraz 

coś mi wpadło do oka!  

 

Gerda obejmuje go za szyj ę, Kaj mruga oczami 

 

KAJ 

Pewnie ju ż wyleciało. 

 

GRUPA 

Lustro... lustro...lustro... 

 

KAJ  

Dlaczego płaczesz? Tak brzydko 

wygl ądasz! Nic mi przecie ż nie 

jest! Fe! 

 

Kaj agresywny, odpycha Gerd ę 

 

GERDA 

Kay, co ty robisz? 

 

Kaj jeszcze bardziej agresywny, ucieka. Gerda w ram ionach babci 

babcia czyta jej ksi ążkę 

 

BABCIA 

W dawnych czasach, kiedy ludzie 

byli bra ćmi i siostrami kwiatów w 

wielkiej Dolinie Mgły rz ądziła 

pi ękna i m ądra Królowa... 
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KAJ 

To strasznie głupia bajka! Obie 

jeste ście głupie! 

 

GERDA 

Kaj co Ty wyprawiasz? Jam mo żesz 

si ę tak zachowywa ć? 

 

KAJ 

Kaj co Ty wyprawiasz? Jam mo żesz 

si ę tak zachowywa ć? 

 

BABCIA 

Nie ładnie Kaju... nie ładnie... 

 

KAJ 

Nie ładnie Kaju... nie ładnie...  

Gerda płacze  

KAJ 

Nie becz! Ale z Ciebie beksa! 

Patrz! Płatki śniegu to prawdziwe 

kwiaty! Widzisz, jakie to 

artystyczne! to o wiele ciekawsze 

od prawdziwych kwiatów! Te kwiaty 

nie maj ą żadnych wad, s ą doskonałe, 

o ile tylko si ę nie roztopi ą. 

 Id ę na wielki plac tam, gdzie bawi ą 

si ę chłopcy! 
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Królowa porywa Kaja 
 

Zabawa grupy z kul ą, igraszki na śniegu 

Scena ruchowa, lalka królowej animowana przez cał ą grup ę, Królowa 

podlatuje do kuli Kaja i zabiera go 

 

GRUPA 

Umarł! Umarł! Utopił si ę, nie 

wróci, nie czekaj na niego. 
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Kwietny ogród kobiety, która umiała 
czarowa ć  

GERDA 

Utopił si ę? Czy to prawda? Sama ju ż 

nie wiem w co mam wierzy ć.  

śpiewa 

Ludzie widz ą go umarłym 

bowiem ludziom wiary brak 

lecz ja b ędę szła a ż dojd ę 

chocia ż nie wiem gdzie i jak 

 

Kaju Kaju Kaju Kaj 

przejd ę boso cały kraj 

Kaju Kaju Kaju Kaj 

znów nam b ędzie śpiewał maj 

 

odt ąd słucha ć b ędę siebie 

żeby poczu ć Ziemi pie śń 

sło ńce, kwiaty, ptaki, rzeka 

mówią wci ąż, że on gdzie ś jest! 

 

Kaju Kaju Kaju Kaj 

przejd ę boso cały kraj 

Kaju Kaju Kaju Kaj 

znów nam b ędzie śpiewał maj 

mówi 

 Pójd ę do rzeki i spytam o niego. 

Rzeko... rzeko... wodo... Czy to 

prawda, że zabrała ś mi mojego 

małego towarzysza zabaw? Podaruj ę 

ci moje czerwone trzewiki, o ile mi 

go oddasz!  

 

Wchodzi do łódki, która j ą porywa, płynie łódk ą - kula  
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GERDA 

Może rzeka zaniesie mnie do Kaya. 

Hej żołnierze! Stra żnicy! Hej 

pomóżcie mi! Ratunku!!! 

 

Kwiaty-ludzie, wychodzi staruszka, uwalnia Gerd ę, Gerda wysiada  

 

KWIETNA STARUSZKA 

Biedna dziecino! Jak że si ę dostała ś 

na t ę du żą, bystr ą rzek ę, w tak 

daleki świat? 

 

GERDA 

 Szukam mojego przyjaciela, nie 

widziała go Pani?  

 

KWIETNA STARUSZKA 

Chodź, opowiedz mi, kim jeste ś i 

jak si ę tu dostała ś! 

 

GERDA i KWIATY 

śpiewaj ą 

Nie wiem sama co powiedzie ć 

kocham go a on gdzie ś znikł 

wiem, że musz ę i ść do celu 

lecz nie wspiera mnie w tym nikt 

 

Kaju Kaju Kaju Kaj 

przejd ę boso cały kraj 

Kaju Kaju Kaju Kaj 

znów nam b ędzie śpiewał maj 

 

KWIETNA STARUSZKA 

Hm! Hm! 
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GERDA 

Nie widziała go Pani? 

 

KWIETNA STARUSZKA 

Nie przechodził jeszcze t ędy, ale 

na pewno przyjdzie.  Nie powinna ś 

si ę smuci ć. Skosztuj moich 

wisienek. Popatrz ma moje kwiaty, 

są pi ękniejsze od wszystkich 

ksi ążeczek z obrazkami, ka żdy z 

nich potrafi opowiedzie ć bajk ę.  

 

Gerda uspokaja si ę, staruszka czesze jej włosy  

 

KWIETNA STARUSZKA 

Już od dawna t ęskniłam do takiej 

uroczej, małej dziewczynki! 

Zobaczysz, jak nam b ędzie dobrze 

razem!  

Do kwiatów 

Róże! Ró życzki! Schowajcie si ę! 

Teraz nie czas na Was. Kiedy to 

dziecko Was zobaczy przypomni sobie 

o Kayu... a to nie czas, nie czas. 

Teraz trzeba, żeby sobie odpocz ęła 

w spokoju. 

 

Taniec, Gerda w śród kwiatów, nagle przypomina sobie  

 

GERDA 

Czegoś tu brakuje... dlaczego nie 

mogę sobie przypomnie ć... co to 

było? Ró że! Mój kochany Kay... Ach, 

jak żeż si ę tu zasiedziałam! Musz ę 

odnale źć Kaya. Czy nie wiecie, 
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gdzie on jest? Czy my ślicie, że 

umarł i że go ju ż nie ma?  

 

RÓŻA 

Nie umarł! Były śmy przecie ż w 

ziemi, tam s ą  wszyscy umarli, ale 

Kaya nie było!  

 

GERDA 

Ale, czy nie wiecie, gdzie on jest? 
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Opowie ści kwiatów – scena symultaniczna. 
 

Kwiaty-ludzie. Grupa opowiada swoje historie jednoc ześnie, do 

widzów. 

GERDA 

Jeste ś małym, jasnym słoneczkiem. 

Powiedz mi, czy wiesz gdzie 

mogłabym znale źć mego towarzysza 

zabaw? 

 

PŁOMIENNA LILIA 

Czy słyszysz b ęben: bum, bum! tylko dwa tony, zawsze bum, 

bum! Słuchaj żałobnej pie śni kobiety, słuchaj wołania 

kapłana. Żona Hindusa stoi w długiej czerwonej szacie na 

stosie, płomienie obejmuj ą j ą i jej umarłego m ęża; ale 

żona Hindusa my śli o żywym tu w orszaku, o nim, którego 

oczy gor ęcej pal ą ni ż płomie ń, o tym, którego żar oczu 

bardziej dosi ęga jej serca ni ż płomienie, co wkrótce 

spal ą jej ciało na popiół. Czy ż płomie ń serca mo że umrze ć 

w płomieniach na stosie?  

 

POWÓJ 

Nad wąsk ą, górsk ą ście żką wznosi si ę stary zamek. G ęsty 

bluszcz obrasta czerwone mury, li ść przy li ściu oplata 

balkon; stoi tam śliczna dziewczyna, wychyla si ę zza 

sztachety i patrzy na drog ę. Ró ża, zwieszaj ąca si ę z 

gał ęzi, nie jest od niej świe ższa, kwiat jabłoni, 

strz ąśni ęty przez wiatr z drzewa, nie jest tak lekki jak 

ona; jak że szumi wspaniała, jedwabna szata! Czy ż on nie 

przyjdzie?  

 

MAŁY PIERWIOSNEK 

Pomiędzy drzewami wisi na sznurach długa deska; to 

huśtawka; dwie śliczne małe dziewczynki, w sukniach 
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białych jak śnieg i długich, powiewaj ących, zielonych 

wst ążkach przy kapeluszach, siedz ą i bujaj ą si ę; brat 

jest starszy od nich, stoi wyprostowany na hu śtawce, 

rami ę owin ął sobie sznurem, aby si ę utrzyma ć, bo w jednej 

r ęce trzyma mał ą miseczk ę, a w drugiej biał ą rurk ę i 

puszcza ba ńki mydlane, hu śtawka si ę buja, ba ńki mydlane 

lec ą, ostatnia o cudnych t ęczowych barwach wisi jeszcze 

na rurce kołysze si ę na wietrze; hu śtawka buja si ę; mały 

czarny piesek, lekki jak mydlana ba ńka, podnosi si ę na 

tylne łapki i chce wej ść na hu śtawk ę; hu śtawka wznosi 

si ę, pies upada, szczeka i zło ści si ę; dra żni ą go 

rozpryskuj ące si ę ba ńki, kołysz ąca si ę deska, piana - oto 

moja pie śń!  

 

HIACYNTY 

Pewnego razu były trzy siostry, przezroczyste i 

delikatne; jedna miała sukni ę czerwon ą, druga niebiesk ą, 

a trzecia - biał ą! ta ńczyły, trzymaj ąc si ę za r ęce, nad 

jeziorem przy blasku ksi ężyca. Nie były to elfy, ale 

dzieci. Pachniało tak słodko i dziewczynki znikn ęły w 

lesie - zapach stawał si ę coraz silniejszy - trzy trumny, 

w których le żały: trzy pi ękne dziewczynki, wysun ęły si ę z 

gęstwiny na brzeg jeziora; świ ętoja ńskie robaczki 

kr ążyły, błyszcz ąc jak małe, kołysz ące si ę światełka. Czy 

te ta ńcz ące dziewczynki zasn ęły, czy te ż umarły? Zapach 

kwiatów mówi, że nie żyj ą; wieczorny dzwon wydzwania im 

pogrzebowy śpiew! Ich matka płacze. 

 

KACZENIEC 

W małym podwórku pierwszego dnia wiosny świeciło gor ąco 

kochane sło ńce promienie ze ślizgiwały si ę po białym murze 

sąsiedniego domu, tu ż obok rosły pierwsze żółte kwiaty, 

połyskuj ące jak złoto w blasku ciepłego sło ńca, stara 

babka siedziała na dworze w fotelu, wnuczka, uboga 

śliczna dziewczynka, przyszła do domu i pocałowała b abk ę. 
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W jej serdecznym pocałunku było złoto, szczere złot o. 

„Złote usta, złota dziewczyna i złota poranku godzi na!"  

 

NARCYZ 

Widzę samego siebie! Widz ę samego siebie! O, jak że 

pachn ę! Wysoko w małym pokoiku na poddaszu stoi na pół 

ubrana mała tancerka, stoi to na jednej nodze, to n a 

dwóch, depcze nogami cały świat i tyle że wszystkich 

ol śniewa. Z imbryczka do herbaty nalewa wody na gorsec ik, 

który trzyma w r ęku. Czysto ść jest pi ękną rzecz ą! Biała 

suknia wisi na wieszadle, i ona te ż została uprana w 

imbryczku, i wisi, schnie na dachu. Kładzie j ą na siebie, 

szafranowym szalem owi ązuje szyj ę, wtedy suknia połyskuje 

jeszcze śnie żniejsz ą biel ą. Noga podniesiona. Patrz, jak 

ona kr ąży na jednej nodze! Widz ę samego siebie. Widz ę 

samego siebie!  

 

GERDA 

Strasznie mnie zasmucacie! Czy 

naprawd ę mały Kay nie żyje? Ró że 

były pod ziemi ą i mówi ą, że go tam 

nie ma! 

 

GRUPA 

To moja pie śń, ty śpiewasz swoj ą. 

To moja ba śń, ty masz swoj ą. 

Gramy tylko swoja melodi ę a ty 

grasz swoj ą.  

Śni ę tylko swój sen, ty śnisz swój 

własny. 

Ja widz ę tylko siebie i ty widzisz 

tylko siebie. 

I ty widzisz tylko siebie.  
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Wrona 
 

GERDA 

Mój Bo że, jak że si ę zasiedziałam. 

Przecie ż ju ż jest jesie ń. Teraz nie 

wolno mi odpoczywa ć.  

 

WRONA 

Kra kra. D ź dobr. D ź dobr! A cy ty 

ty rbisz dziwczynk? Kra kra. Ju ż 

źmny. Ju ż źmny. dykynd idzisz tka 

sama? 

 

GERDA 

Szukam Kaja. Nie widziała ś go? 

 

WRONA 

T mżliwe, t brdzo m żliwe, t brdzo 

mżliwe! Kra kra... 

  

GERDA 

Naprawd ę? 

 

WRONA 

W płcu jyst Kay. Myły Kaj.  W płcu. 

Ale zpomniał. n pwno zpomniał o 

tbie przy k śżniczce.  

 

GERDA 

Zapomniał o mnie przy ksi ężniczce?  

 

WRONA 

Opwym, jk ptrafy, ale nie bdzie t 

dbrze opwydziane! Kra kra! Ona jst 



H. Ch. Andersen Królowa Śniegu  - Scenariusz  
 Dorota Bielska, 2011  

 2

mdra. Brdzo mdra. Czta k śżki. Czta 

gzety. Wsztky. D żo czta. Kdy ś 

pwydziała: 

 

KSI ĘŻNICZKA 

Ach, taka jestem m ądra. Dlaczegó ż 

bym nie miała wyj ść za m ąż! 

Naprawd ę - to dobra my śl. Za kogo ś 

takiego, kto potrafiłby 

odpowiedzie ć na ka żde moje pytanie. 

Nudzę si ę. Nie chc ę si ę nudzi ć! 

 

WRONA 

Mym nrzeczyn ą, yna mszka w zmku. 

wszstko my opowydziała. Wsztko 

wydziała. D żo przszło d żo 

kyndydatów. Ale tyn siy ny bł. on 

siy ny bł. (ale ten si ę nie bał) 

 

GERDA 

To Kay! Mój Kay! Ach! Kiedy on 

przyszedł? Czy był mi ędzy nimi 

wszystkimi?  

 

WRONA 

Cirplwo ści! Cirplwo ści! K śżniczka 

szkła my ża. 
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KSI ĘŻNICZKA 

śpiewa 

Casting Casting ogłaszam casting 

Casting Casting wygra mój własny 

mąż mąż mąż 

mąż mąż mąż 

ach szukam wci ąż 

szukam go wci ąż 

 

musi ach umie ć płynnie czyta ć 

liczy ć, rymowa ć i w karty gra ć 

(i) dba ć dba ć dba ć 

dbać dba ć dba ć 

i o mnie dba ć 

mąż musi dba ć 

 

casting – wybieram, casting – sprawdzam 

podskocz, za śpiewaj, krzyknij, si ądź 

(i) b ądź b ądź b ądź 

bądź b ądź b ądź 

mym mężem bądź 

mężusiem b ądź 

 

WRONA 

trzcigo dnia przszdł chłpc. Myły. 

Mrdy. D żo cztał. D żo cztał. I ymiał 

lczy ć . Dbrze lczy ć. 

 

GERDA 

To był Kay! Ale jak Kay zdobył 

ksi ężniczk ę?  
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WRONA 

Gdbm nie bł wrn ą, zdbyłbm jy ą 

rwny ż. 

 

GERDA 

Oczywi ście, w to nie w ątpi ę. 

 

WRONA 

Bł mły i spkyjny. Ny strł siy o 

rk ę, przszdł, by psłch ć jyj  mdr ści 

i spdybył jyj siy.  

 

GERDA 

Tak, to był na pewno Kay. Ach, czy 

zaprowadzisz mnie na zamek?  

 

WRONA 

Ty trdny. Brdzy trdny. Sptam siy 

myjy n żecznyj. Kra-kra kra! 

 

NARZECZONA WRONA 

Kra kra kra! 

 

WRONA 

Myja n życzna mwi, ży t nimo żliw. 

Nkt ciy ny wp ści. 

 

GERDA 

Ale, gdy Kay usłyszy, ze ja tu 

jestem, zaraz przyjdzie i zabierze 

mnie!  

 

WRONA 

Sptam siy myjy n żecznyj. Kra-kra 

kra! 
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NARZECZONA WRONA 

Kra kra kra! 

 

WRONA 

Myja nrzeczna ciy lybi.  

 

NARZECZONA WRONA 

Kra kra kra.  

 

WRONA 

yna zn pewne tlny schdy. Chyd ź z 

nymi. 

 

NARZECZONA WRONA 

Kra kra kra! 

 

WRONA 

Gd pjdzimy prsto przd siby, t niy 

sptkmy nikgy!  

 

GERDA 

Wydaje mi si ę, że kto ś idzie tu ż za 

nami! 

 

NARZECZONA WRONA 

Kra kra kra! 

 

WRONA 

ty tlk sny. ty tlk sny. 
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Ksi ężniczka i Ksi ążę 

 
Gerda w sypialni, ksi ążę i ksi ężniczka śpi ą.  

 

GERDA 

Kay! Ach Kay! Nareszcie cie 

odnalazłam! 

 

 

KSI ĄŻĘ i KSI ĘŻNICZKA  

Co si ę dzieje? Kim pani jest? Kim 

ta pani jest??!! 

 

GERDA 

ty nie jeste ś Kajem... 

 

KSI ĄŻĘ i KSI ĘŻNICZKA  

Kaj? Kaj? Kaj? Kto to jest Kaj? A 

Ty kim jeste ś? Kim jeste ś? 

 

GERDA  

Jestem Gerda...   

 

SŁUŻKI 

śpiewaj ą 

znowu musi opowiedzie ć 

kocha go a on gdzie ś znikł 

wie, że musi i ść do celu 

lecz nie wspiera jej w tym nikt 

 

Kaju Kaju Kaju Kaj 

Gerda przeszła cały kraj 

Kaju Kaju Kaju Kaj 

daj si ę znale źć Gerdzie, daj 
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KSI ĘŻNICZKA 

To taka historia! 

 

KSI ĄŻĘ 

Biedna dziewczynka! Nie płacz. Nie 

gniewamy si ę wcale. 

 

KSI ĘŻNICZKA 

Wcale? 

 

KSI ĄŻĘ 

Wcale... 

 

KSI ĘŻNICZKA 

Dobrze wcale. 

 

KSI ĄŻĘ 

Jak mo żemy ci pomóc Gerdo? 

 

GERDA 

Dzi ękuj ę. Nie potrzebuj ę pomocy. 

Muszę i ść dalej. 

 

KSI ĘŻNICZKA 

Ona nie potrzebuje naszej pomocy. 

Ale my potrzebujemy, żeby ona 

potrzebowała od nas pomocy, prawda? 

 

KSI ĄŻĘ 

Potrzebujemy? 

 

KSI ĘŻNICZKA 

Ona potrzebuje! 

 

KSI ĄŻĘ 
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Nie potrzebuje. 

 

KSI ĘŻNICZKA 

Powiedziałam, że... 

 

GERDA 

Przepraszam! Czy mogliby ście da ć mi 

coś ciepłego do ubrania... nie wiem 

kiedy zrobiła si ę zima. 

 

KSI ĘŻNICZKA 

Ona nie wie kiedy zrobiła si ę zima. 

A ja jestem bardzo m ądra, wiesz? 

 

GERDA 

Wiem... 

 

KSI ĘŻNICZKA 

Ja zawsze wiem, kiedy nadejdzie 

zima, prawda? 

 

KSI ĄŻĘ 

Tak zawsze wiesz, prawda. 

 

KSI ĘŻNICZKA 

Dostaniesz od nas karet ę. I mufk ę. 

Bo podoba mi si ę ta twoja czysta 

miło ść.  

KSI ĄŻĘ 

Czysta miło ść... 

 

KSI ĘŻNICZKA 

Ja nie chciałam tak ryzykowa ć, 

dlatego jego... wybrałam sobie, w 

castingu. Ale ty jeste ś taka 
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zabawna w tej swojej wierze! I 

dlatego ci wierz ę. A ty wierzysz?  

KSI ĄŻĘ 

Wierz ę. 

 

KSI ĘŻNICZKA 

On wierzy szczerze. 

 

GERDA 

Naprawd ę musz ę ju ż i ść... 

 

KSI ĘŻNICZKA 

Musisz ju ż i ść. Słyszysz! Ona musi 

ju ż i ść. 

 

KSI ĄŻĘ 

Ona musi ju ż i ść. 

 

KSI ĘŻNICZKA 

Ona musi ju ż i ść. 

 

KSI ĄŻĘ 

Do widzenia! 

 

KSI ĘŻNICZKA 

Powodzenia! 

 

GERDA 

Dzi ękuje wam! Ach dzi ękuj ę. 

 

KSI ĘŻNICZKA 

Tylko nie jed ź przez las! 

 

GRUPA 

Nie jed ź przez las!
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Mała rozbójniczka  

GRUPA 

złoto! Złoto! 

Srebro! 

Kosztowno ści! 

Hehehehe! 

Jaka śliczna dziewusia! 

Mniam mniam!!! 

 

śpiewaj ą 

Pożre ć ze żre ć dziewczyneczk ę 

mał ą słodziutk ą laleczk ę 

 

mniam mniam mniam mniam 

dobry plan smaczny plan 

mniam mniam mniam mniam 

świetn ą uczt ę sprawisz nam 

 

dawaj konie,dawaj złoto  

ząb do z ęba, z okiem oko 

 

mniam mniam mniam mniam 

dobry plan smaczny plan 

mniam mniam mniam mniam 

świetn ą uczt ę sprawisz nam 

 

smaczna, śliczna, pewnie zdrowa 

pożre ć, ze żre ć, zakosztowa ć 

 

mniam mniam mniam mniam 

dobry plan smaczny plan 

mniam mniam mniam mniam 

świetn ą uczt ę sprawiasz nam 
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STARA ROZBÓJNICZKA 

No cho ć do mamusi kurczaczku! Jest 

tłusta, śliczna i karmiona 

orzechami! Taka smaczna jak małe, 

tłuste jagni ątko, kiedy j ą zjemy to 

dopiero b ędzie uczta! 

 

MAŁA ROZBÓJNICZKA 

A masz babsztylu! 

 

STARA ROZBÓJNICZKA 

Ach! Ty przekl ęty bachorze! 

 

MAŁA ROZBÓJNICZKA 

Ona b ędzie si ę ze mn ą bawiła! 

 

STARA ROZBÓJNICZKA 

Nie b ędzie! 

 

MAŁA ROZBÓJNICZKA 

A zało żymy si ę? 

 

STARA ROZBÓJNICZKA 

Mój najsłodszy koziołku! 

 

ROZBÓJNICY 

Patrzcie, jak to ta ńczy ze swym 

bachorem! Mamusia i córusia! 

 

MAŁA ROZBÓJNICZKA 

Niech mi odda swoj ą mufk ę i śliczn ą 

sukienk ę, niech śpi ze mn ą w łó żku. 

 

STARA ROZBÓJNICZKA 

Ach, we ź j ą sobie, my mo żemy 
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upiec... ciebie! 

ROZBÓJNIK 

E tam, mnie! Mamy jeszcze barana! 

 

ROZBÓJNICY 

Barana! Hehe! Wypijmy do barana!!! 

 

śpiewaj ą nuc ą dalej, ognisko  

 

MAŁA ROZBÓJNICZKA 

Nie zabij ą ci ę, dopóki nie b ędę na 

ciebie zła. Sama to wtedy zrobi ę! 

Jeste ś pewnie ksi ężniczk ą? 

 

GERDA 

Nie. Mam tylko jej atrybuty, ale 

nie mam jej czystej pró żności. 

 

MAŁA ROZBÓJNICZKA 

Ale masz swoj ą niewinno ść. A to 

chyba nawet ciekawsze... Musisz 

przespa ć si ę w nocy tu obok mnie, 

razem ze wszystkimi moimi 

zwierz ątkami. 

 

GERDA 

Czy b ędziesz miała nó ż przy sobie? 

 

MAŁA ROZBÓJNICZKA 

Ja zawsze śpi ę z no żem!  Nigdy nie 

wiadomo, co si ę może przytrafi ć! 

Mów, no! Dlaczego ruszyła ś w świat? 

 

GERDA 

Szukam Kaja. Mojego przyjaciela. 
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Zagin ął na wielkim placu. Bawił si ę 

na saneczkach. Wiem, że on żyje, 

chocia ż wszyscy mówi ą, że umarł... 

 

REN 

To na pewno Królowa Śniegu... 

 

GERDA 

Królowa Śniegu? 

 

MAŁA ROZBÓJNICZKA 

Co ty tam gadasz pod nosem? Zawsze 

podsłuchujesz! Dok ąd pojechała ta 

Królowa Śniegu? Wiesz co ś o tym? 

 

REN 

Pewnie pojechała do Laponii, bo tam 

jest zawsze śnieg i lód. 

 

MAŁA ROZBÓJNICZKA 

Jaki ty jeste ś durny! 

 

REN  

Tam jest lód i śnieg, tam jest 

dobrze i pi ęknie, skacze si ę po 

wielkich, błyszcz ących dolinach. 

Królowa Śniegu ma tam zamek, stoi 

wysoko nad biegunem północnym... 

 

GERDA 

Ach, Kay, kochany Kay! 

 

MAŁA ROZBÓJNICZKA 

Leż spokojnie bo Ci ę zakłuj ę no żem! 

Czy wiesz, gdzie le ży Laponia?  
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REN 

Któ ż ma lepiej wiedzie ć ode mnie? Tam 

si ę urodziłem i wyrosłem, tam skakałem 

po polach. 

 

MAŁA ROZBÓJNICZKA 

Słuchaj no! Widzisz, że wszyscy nasi 

mężczy źni ju ż śpi ą, ale matka jest 

jeszcze ta ńczy... pó źniej, rano, pije 

zawsze z du żej butelki i ucina sobie 

drzemk ę; wtedy b ędę mogła co ś zrobi ć 

dla ciebie! We ź sobie starego rena, 

mnie ju ż si ę znudził. (do Rena)  Miałabym 

straszn ą ochot ę połechta ć ci ę jeszcze 

kilka razy ostrym no żem... Musisz 

zaprowadzi ć t ę mał ą do pałacu Królowej 

Śniegu! No ju ż! Wyno ście si ę!  

Gerda płacze  

MAŁA ROZBÓJNICZKA c.d. 

Nie mog ę znie ść tego, że beczysz! Teraz 

wła śnie, kiedy powinna ś si ę cieszy ć! 

Jeste ś taka dziwna. Ja jestem prosta; 

daje wolno ść albo zabijam. Nie 

spotkałam takiego chłopaka jak Twój 

Kaj, my śl ę, że ty te ż go sobie 

wymyśliła ś, ale umiesz ładnie opowiada ć 

t ę swoja bajk ę. Wyno ś si ę, bo si ę 

 rozmy śl ę!  

 

GERDA 

Do widzenia! Jeste ś taka dobra! 

 

MAŁA ROZBÓJNICZKA 
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A Ty jeste ś głupia. Id źcie ju ż! 

Wynocha!
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Podró ż 
REN 

Jestem wolny! To ty dała ś mi 

wolno ść, Gerdo. Dzi ękuj ę. Dzi ękuj ę 

Ci bardzo... 

 

GERDA 

Popatrz tam! Co to takiego? 

 

REN  

To moja stara zorza północna! 

ze łzami w oczach 

Patrz, patrz jak błyszczy... 

 

projekcja, zorza polarna  

 

GERDA 

Ach...ach... jakie to pi ękne... 
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Chłopczyk i królowa 
 

KRÓLOWA ŚNIEGU 

Popatrz. Płatek śniegu. Przystroj ę 

nim swoje włosy dla ciebie. 

 

KAJ 

To o wiele ciekawsze od prawdziwych 

kwiatów! Twoje kwiaty nie maj ą 

żadnych wad, s ą doskonałe. O ile 

tylko nie roztopi ą si ę. 

 

KRÓLOWA ŚNIEGU 

Ten si ę stopi, ale zaraz spadnie 

nast ępny i tak b ędzie wiecznie. 

 

KAJ 

Nie rozumiem tego słowa. Wiecznie. 

Jeste ś pi ękna. 

 

KRÓLOWA ŚNIEGU 

W co lubisz si ę bawi ć chłopcze? 

 

KAJ 

Lubi ę układanki i zadania 

matematyczne. 

 

KRÓLOWA ŚNIEGU 

Będziesz zawsze je miał. To jest 

wieczno ść. 

 

KAJ 

Znałem kiedy ś pewn ą dziewczynk ę, 

mówili śmy o miło ści. 
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KRÓLOWA ŚNIEGU 

To było tylko złudzenie  

 

KAJ 

Pamiętam, że było mi ciepło... 

 

KRÓLOWA ŚNIEGU 

A teraz jak si ę czujesz? 

 

KAJ 

Teraz nic ju ż nie pami ętam. Jeste ś 

taka pi ękna. 

 

KRÓLOWA ŚNIEGU 

Zrobili śmy ładny kawał drogi, ale 

po co marzn ąć? Otul si ę moim 

nied źwiedzim futrem. Czy zimno ci 

jeszcze?  

 

KAJ 

Moje saneczki! Nie zapominaj o 

moich saneczkach! 

 

KRÓLOWA ŚNIEGU 

Całuje go 

Teraz ju ż ci ę wi ęcej nie pocałuj ę, 

bo zacałowałabym ci ę na śmier ć! 

 

KAJ 

Czy śmier ć to wieczno ść? 

 

KRÓLOWA ŚNIEGU 

Mam dla ciebie najwi ększ ą układank ę 

na świecie. Z kawałków lodu 

składaj ących si ę na mój pałac ułó ż 
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słowo „Wieczno ść”. Je żeli uda ci 

si ę to - staniesz si ę zupełnie 

niezale żny, podaruj ę ci cały świat 

i na dodatek par ę nowych ły żew. Cha 

cha cha. Mój male ńki chłopczyku. 

 

KAJ 

Nie rozumiem. Czy nie jestem teraz 

wolny? 

 

KRÓLOWA ŚNIEGU 

Nie rozumiesz? Cha cha cha. Nie 

rozumiesz... 
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Podró ż c.d. 

 
Gerda z Renem id ą. Wiatr, burza śnie żna.  

 

REN 

Gerdo zaprowadz ę Ci ę teraz do 

mądrej wied źmy, mojej starej 

przyjaciółki. Mieszka w iglo, 

bardzo blisko pałacu Królowej. Ona 

na pewno b ędzie wiedziała jak Ci 

pomóc. Tylko najpierw musimy do 

niej dotrze ć... 

 

Pojawia si ę grupa aktorów, taniec, ludzie-stwory stanowi ą 

przeszkody dla lalki Gerdy, Ren z Gerd ą pokonuj ą je  
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Wiedźma z iglo 
 

LAPONKA 

Ach, wy biedacy! Czekałam na was. 

Ogrzejcie si ę. 

 

REN 

Ta mała dziewczynka potrzebuje 

twojej pomocy... 

 

LAPONKA 

Masz jeszcze dalek ą drog ę przed 

sob ą Gerdo... Ja Ci nie pomog ę... 

Dam Ci tylko gor ącej herbaty. 

 

GERDA 

Jeste ś taka m ądra!  

 

LAPONKA 

Każda z nas ma swoja sił ę. 

 

GERDA 

Wiem, że potrafisz zwi ązać 

wszystkie wiatry świata jedn ą 

nitk ą.  

 

LAPONKA 

Każda z nas ma swoja m ądro ść. 

 

GERDA 

Ale, czy zechciałaby ś da ć małej 

dziewczynce do wypicia taki napój, aby 

zrobiła si ę silna jak dwunastu 

mężczyzn, by zwyci ężyła Królow ą Śniegu? 
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LAPONKA 

Silna jak dwunastu m ężczyzn? Cha, cha, 

cha, cha. Na có ż to si ę może jej 

przyda ć? 

 

GERDA 

Chcę odnale źć tego, którego kocham. 

 

LAPONKA 

Otwórz oczy. Czy na pewno wiesz, za 

czym gonisz? 

 

GERDA 

Wiem, gdzie on jest, nie wiem tylko 

dlaczego. 

 

LAPONKA 

Mały Kay jest w pałacu, ma wszystko, 

czego zapragnie, i jest pewien, że to 

najlepsze miejsce na świecie. 

 

GERDA 

Ale czy nie mogłaby ś da ć mi czego ś 

takiego, żebym stała si ę mocniejsza 

od wszystkich? 

 

LAPONKA 

Nie mog ę u życzy ć Ci wi ększej mocy od 

tej, któr ą posiadasz. Czy ż nie widzisz, 

jaka jeste ś pot ężna? Czy nie widzisz, 

jak musz ą ci słu żyć ludzie i zwierz ęta, 

jak udało ci si ę przej ść przez świat na 

bosych nó żkach? Tylko patrz uwa żnie. 

Popatrz gł ębiej.  
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W pałacu Królowej 
 

Gerda w drodze, zrywa si ę burza 

GERDA 

Kay, drogi, mały Kay! Nareszcie ci ę 

odnalazłam! 

 

KRÓLOWA ŚNIEGU 

Witaj Gerdo! 

 

GRUPA 

Witaj Gerdo! 

 

GERDA 

Czego chcesz? Kim jeste ś? 

 

KRÓLOWA ŚNIEGU 

Jestem tym, kim chc ę. Mog ę by ć na 

przykład tob ą. 

 

GRUPA 

Tobą, tob ą, tob ą... 

 

GERDA 

Nie kłam! 

 

KRÓLOWA ŚNIEGU 

Nie musz ę kłama ć, wystarczy, że 

pocałuj ę. 

 

GERDA 

Ja jestem ciepła i dobra 
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KRÓLOWA ŚNIEGU 

A ja jestem silna i m ądra. Cha, 

cha, cha, cha! 

 

GRUPA 

Królowa królowa królowa!!! 

 

GERDA 

Nie oddam ci go! 

 

KRÓLOWA ŚNIEGU 

Nie jest twoj ą własno ści ą, mo że 

wybiera ć. 

 

GERDA 

Wybierze miło ść! 

 

KRÓLOWA ŚNIEGU 

Cha cha cha...  

 

GRUPA 

Cha cha cha... 

 

KRÓLOWA ŚNIEGU 

Jak mało jeszcze wiesz. 

 

GERDA 

Wiem czego mu trzeba 

 

KRÓLOWA ŚNIEGU 

On si ę nie liczy, jest ich tysi ące, 

liczysz si ę ty 
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GERDA 

Bawisz si ę nim, ja kocham 

 

KRÓLOWA ŚNIEGU 

Bawisz si ę, że kochasz 

 

GERDA 

Oddaj mi go 

 

KRÓLOWA ŚNIEGU 

Jest wolny mo że wybiera ć  

 

KAJ 

Popatrz na płatki śniegu s ą 

doskonałe. Matematycznie doskonałe, 

pi ękne. 

 

GERDA 

Kaj kocham Ci ę! 

 

KRÓLOWA ŚNIEGU 

Daremnie si ę trudzisz. Nic tu nie 

wskórasz, wracaj do domu mała 

dziewczynko z warkoczykami. Gdzie 

Twoje buciki, gdzie Twoje ró że? 

Oddasz wszystko by go odzyska ć a 

 on nawet nie zauwa ży zmiany na 

twojej twarzy. 

 

GERDA 

Kim jeste ś? 

 

KRÓLOWA ŚNIEGU 

Jestem zwierciadłem.  
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GRUPA 

Lustro! Lustro! Lustro! 

 

GERDA 

Potrafi ę o niego walczy ć. Mam du żo 

siły i wierz ę! A ty w nic nie 

wierzysz. Pomo że mi rzeka i ró że i 

rozpieszczona ksi ężniczka i wrona i 

czarownica z iglo i nawet córka 

 kobiety z no żem, one wszystkie s ą 

ze mn ą, ty jeste ś sama ze swoja 

nienawi ści ą 

 

KRÓLOWA ŚNIEGU 

Przyjrzyj si ę dobrze, przejrzyj si ę 

we mnie. Mog ę robi ć wszystko na co 

mam ochot ę. Czy naprawd ę my ślisz, 

że pozwol ę ci go zabra ć. Cha cha 

cha...  

 

Nakładaj ące si ę głosy narastaj ąco, jak duchy  

 

GRUPA 

Umarł! Umarł! Utopił si ę, nie 

wróci, nie czekaj na niego. 

 

BABCIA 

musisz zapomnie ć o Kaju, on ju ż nie 

wróci, musisz nauczy ć si ę żyć bez 

niego. 

 

GRUPA  

Umarł! Umarł! Utopił si ę, nie 

wróci, nie czekaj na niego. 
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RZEKA 

Popły ń ze mn ą dziewczyno! Pły ń! 

GRUPA 

Umarł! Umarł! Utopił si ę, nie 

wróci, nie czekaj na niego. 

 

KWIETNA STARUSZKA 

Biedna dziecino! 

 

WRONA 

Kra kra kra! 

 

GRUPA 

Umarł! Umarł! utopił si ę, nie 

wróci, nie czekaj na niego. 

 

KSI ĘŻNICZKA 

Biedna dziewczynka zgubiła swojego 

chłopca! 

 

WRONA 

Kra kra kra! 

 

MAŁA ROZBÓJNICZKA 

Musisz przespa ć si ę w nocy tu obok 

mnie. 

 

STARA ROZBÓJNICZKA 

Jest tłusta, śliczna i karmiona 

 orzechami... 

 

LAPONKA 

Nie marud ź długo, po śpiesz si ę! 

Wygrasz! 



H. Ch. Andersen Królowa Śniegu  
- Scenariusz -  

 Dorota Bielska, 2011  

 

 

4  

GRUPA 

Umarł! Umarł! Utopił si ę, nie 

wróci, nie czekaj na niego. 

 

LAPONKA 

Nie patrz w lustro. Patrz w siebie. 

Patrz w siebie. 

 

GERDA 

Wcale nie jeste ś taka pot ężna, nie 

wygrasz z wiosn ą! 

 

KRÓLOWA ŚNIEGU 

Jestem Królow ą! 

 

GERDA 

Nie jeste ś żadną królow ą! Jeste ś po 

prostu zim ą – a zima MIJA!!! 

 

Gerda zabiera i całuje Kaja, Królowa wpada do kuli,  kula j ą 

zabiera, zmiana światła.  

 

KAY 

Gerdo, kochana Gerdo! Gdzie była ś 

tak długo? I gdzie ja byłem? 
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Finał 
 

GRUPA 

śpiewaj ą 

wiosna wiosna wiosna wiosna  

życie si ę na nowo budzi 

ziemia mama znów urodzi  

nowe kwiaty nowych ludzi 

  radosnych wiosennych ludzi 

 

id ź do przodu, id ź do celu 

przyjaciółko przyjacielu 

patrz na Gerd ę, na jej sił ę 

łap odwa żnie ka żdą chwil ę 

 

wiosna wiosna wiosna wiosna  

życie si ę na nowo budzi 

ziemia mama znów urodzi  

nowe drzewa nowych ludzi 

  szcz ęśliwych wiosennych ludzi 

 

bądź kim jeste ś - nikim wi ęcej 

id ź gdzie ci ę prowadzi serce  

tam gdzie zmierzasz tam twa siła 

je śli wierzysz – świat ci sprzyja 

 

wiosna wiosna wiosna wiosna  

życie si ę na nowo budzi 

ziemia mama znów urodzi  

nowe ptaki nowych ludzi 

  spełnionych wiosennych ludzi 

 

Grupa chowa lalk ę Królowej do kuli i zamyka j ą. Otwieraj ą okna 

drzwi i wybiegaj ą na korytarz 


