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Sněhurka          podle bratří Grimmů 

ednoho krásného zimního dne seděla královna u okna a  vyšívala. Sledovala při tom tisíce 
sněhových vloček, jak se snášely jako drobounká pírka k zemi. Královna se zasnila a píchla se jehlou 
do prstu. Na zasněženou okenní římsu skanuly tři krůpěje krve. Královna se usmála a pomyslila si, 
že by ráda měla holčičku s pletí bílou jako sníh, rtíky rudými jako krev a vlásky černými jako 
ebenové dřevo. Bůh její přání vyslyšel a zanedlouho se jí narodila dceruška přesně taková. Měla pleť 
bílou jako sníh, rtíky červené jako krev a vlásky černé jako eben. Ale královna krátce po porodu 
zemřela. Dívence dali jméno Sněhurka. Král si do roka přivedl novou ženu, mladou a krásnou a na 
svou krásu velmi pyšnou. Nová královna byla chladná a milovala jen sebe. Nesnesla pomyšlení, že 
by někdo mohl být krásnější než ona. Ve svém pokoji  měla kouzelné zrcadlo, kterého se často ptala:  
 

„Zrcadlo, zrcadlo, pověz mi, 
jsem nejkrásnější na zemi?“ 

 
A zrcadlo pokaždé odpovědělo:  

„Ano, královno, v celé tvé zemi 
 nad tebe žádná krásnější není!“ 

 
 A královna se spokojeně zasmála, protože věděla, že její zrcadlo nikdy nelže. 
 

   čas běžel, jak je jeho zvykem, neúprosně a ustavičně. 
 

alá Sněhurka rostla do krásy; bylo jí právě sedm let, když kouzelné zrcadlo na královninu 
otázku odpovědělo:  
 

„Jsi krásná má paní, avšak v zemi zdejší 
Sněhurka je ta nejkrásnější!“ 

 
V srdci mladé královny se vzedmula zloba a nenávist, a tak ji užíraly, že si povolala lovce a dala mu 
strašlivý úkol. Přikázala, aby zavedl malou Sněhurku do hlubokého lesa, tam ji zabil. Na důkaz, že 
rozkaz splnil, měl své paní přinést dívčiny játra a plíce. Lovec odvedl princeznu do lesa. Když však 
pozvedl dýku, začala malá Sněhurka plakat a prosit o život. V lovci se pohnulo svědomí, nedokázal 
dívku zabít. „Stejně nepřežije!“ pomyslil si, „do rána ji roztrhá divá zvěř...“ A nechal princeznu jít. 
Pak ulovil divoké sele, vyříznul mu játra i plíce a odnesl je královně. Ta nic nepoznala. Zle 
se zasmála a poručila vnitřnosti připravit k večeři. 
 

atím Sněhurka klopýtala v hlubokém lese cestou necestou, dál a dál od rodného zámku. Až k 
večeru došla k malé chaloupce. Když vešla dovnitř, samým údivem se zajíkla, tak byla okouzlena. 
Uprostřed stál stůl prostřený sněhobílým ubrusem, na něm leželo sedm talířků, u každého lžička, 
vidlička, nožík a pohárek. U stěny stálo sedm čistě povlečených postýlek. A protože byla Sněhurka 
po celodenním putování unavená a žíznivá, sedla si ke stolu a vzala si z každé porce na talíři sousto, 
z každého pohárku vypila doušek. Pak si chtěla odpočinout, a tak postupně vyzkoušela všechny 
postýlky, ale až v té sedmé ji to ukolébalo ke spaní. 
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 dyž se úplně setmělo, přišlo do chaloupky sedmero trpaslíků, kteří v horách, ve stříbrných 
dolech hluboko pod zemí, kutali rudu. Rozžali svých sedm lucerniček a velice se podivili, že zatímco 
byli pryč, někdo jim v chaloupce hospodařil. Začaly se ozývat jejich rozmrzelé hlasy: „Kdo mi to 
seděl na stoličce?“, „Kdo to jedl z mého talířku?“, „A kdo mi ukousl chleba?“, „Kdože to použil mou 
vidličku?“, „A kdo krájel mým nožíkem?“, „Kdo mi upil z pohárku?“, „Kdože to zválel moji 
postýlku?“ A tak se překřikovali a halekali, až ten sedmý najednou spatřil ve své postýlce Sněhurku 
a posvítil na ni. Trpaslíci se v úžasu shlukli nad spícím děvčátkem. „Ach, ta je krásná!“ vzdychali 
okouzleně. A pak se potichu, aby tu roztomilou dívenku neprobudili, uložili ke spánku. Ten sedmý si 
lehnul do postýlky ke kamarádovi. Ráno, když se Sněhurka probudila,velice se polekala. Ale brzy 
zjistila, že trpaslíci jsou hodní a laskaví, a tak jim o sobě vše vypověděla.  Mužíci jí nabídli, aby u 
nich v chaloupce zůstala a vypomáhala s domácností. Ale varovali ji, aby se střehla macechy, zvláště 
když nebudou doma, aby nikomu cizímu neotevírala a nepouštěla ho dovnitř. A Sněhurka ochotně 
souhlasila. 

 rálovna byla pár dnů po té ukrutné hostině, kdy myslela, že si pochutnala na Sněhurčiných 
vnitřnostech, náramně spokojená, že je nejkrásnější na světě. Ale později to v ní zase začalo hlodat, a 
tak se zeptala  kouzelného zrcadla:  

 
„Zrcadlo, zrcadlo, pověz mi, 
jsem nejkrásnější na zemi?“ 

 
A zrcadlo odpovědělo:       „Krása tvá všechny zraky mámí, avšak Sněhurka tam za horami 
                                                      u trpaslíků v domku žije a pořád ještě krásnější je!“ 
 
Královna se rozlítila jako saň, že ji lovec obelhal, a horečně přemýšlela, jak by se Sněhurky jednou 
pro vždy zbavila. Začernila si své líbezné tváře, přestrojila se za starou kramářku a vypravila se k 
chaloupce sedmi trpaslíků. Když byla na místě, začala vykřikovat a vychvalovat své zboží, až 
důvěřivá Sněhurka vyšla ven a začala si vystavené věci prohlížet. I zalíbila se jí jedna z pestře 
vyšívaných šněrovaček. Macecha se ochotně nabídla, že dívence pomůže při zkoušení a šněrovačku 
jí utáhla tak pevně, až Sněhurka ztratila dech a bez života klesla k zemi. A lesem se rozlehl divoký 
smích macechy, který ji provázel až na zámek. Večer se vrátili trpaslíci domů a našli ubohou dívku 
ležet na zemi. Sklonili se nad ní a jeden si všiml, že má příliš utaženou šněrovačku, a tak ji povolil. 
Vtom se Sněhurka zhluboka nadechla. A pak vyprávěla, co se jí přihodilo a trpaslíci jí domlouvali, 
že neměla kramářce otvírat dveře, protože to určitě byla zlá macecha. 

 a nějaký čas královna opět pohlédla do kouzelného zrcadla a v očích měla otázku:  
 

„Zrcadlo, zrcadlo, pověz mi, 
jsem nejkrásnější na zemi?“ 

 
A zrcadlo odpovědělo:       „Krása tvá všechny zraky mámí, avšak Sněhurka tam za horami 
                                                      u trpaslíků v domku žije a pořád ještě krásnější je!“ 
 
Královna se mohla vzteknout! Zavřela se do své komnaty, kde měla různé čarodějné náčiní, a tam 
zaříkávala tak dlouho, až vyrobila jedovatý hřeben. Pak se znovu přestrojila k nepoznání a vydala se 
k chaloupce. Sněhurka si vzala k srdci napomenutí trpaslíků a staré ženě neotevřela. Kramářka si 
však stoupla na špičky a oknem jí ukázala tak krásný hřeben, že dívenka neodolala a vzala si ho. Ale 
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sotva si jím zajela do vlasů, prudký jed začal působit a klesla k zemi. Naštěstí se však už chýlilo k 
večeru a zanedlouho přišli trpaslíci. Když našli ležet Sněhurku bez dechu, hned jim přišla na mysl 
macecha a začali děvče prohledávat, až jí našli ve vlasech hřeben. A sotva ho vytáhli, Sněhurka  
otevřela oči. Trpaslíci se zaradovali, ale pak Sněhurku kárali, že nebyla dost opatrná. „Určitě to byla 
zlá macecha, která usiluje o tvůj život!“ řekli jí vážně. A dívka musela slíbit, že příště nepustí dovnitř 
ani živáčka. 
 

 pět uplynul nějaký čas a marnivou macechu svíraly pochybnosti a potřebovala ujištění o své 
kráse, tak se zeptala kouzelného zrcadla:  

 
„Zrcadlo, zrcadlo, pověz mi, 
jsem nejkrásnější na zemi?“ 

 
A zrcadlo nezaváhalo:      „Krása tvá všechny zraky mámí, avšak Sněhurka tam za horami 
                                                      u trpaslíků v domku žije a pořád ještě krásnější je!“  
 
 
 

Zuřivost královny neznala mezí! Zavřela se do 
komnaty a čarovala a zaklínala, až vyrobila jablko, 
napůl žluté, dobré a napůl červené, smrtelně 
jedovaté. Pak se přestrojila za prostou selku a 
spěchala k chaloupce sedmi trpaslíků. Sněhurka 
nechtěla ani za nic selce otevřít a už vůbec ne něco 
koupit. Ale převlečená macecha byla neodbytná. 
Lichotivě se jí vemlouvala a jedno jablko jí darovala 
na ochutnání, Sněhurka odmítla. Selka se mazaně 
zasmála: „Nemáš přece strach, že je špatné, viď?“ a 
ukousla si z té strany, která nebyla jedovatá. „Je 
výborné!“ pochvalovala si . Sněhurka se osmělila, 
vzala voňavé jablko do ruky a s chutí se zakousla. 
Sotva se jed dotkl jejích rtů, bez dechu padla k zemi. 
A macecha odcházela s divokým smíchem: „Buď si 
bílá jako sníh, černá jako eben a rudá jako krev! Teď 
už tě trpaslíci neprobudí, má milá.“ A sotva dorazila 
na zámek, hned běžela k zrcadlu:  
 
 

 
„Zrcadlo, zrcadlo, pověz mi, 
jsem nejkrásnější na zemi?“ 

A zrcadlo odpovědělo:  
„Ano, královno, v celé tvé zemi 
 nad tebe žádná krásnější není!“ 

 
A královna se spokojeně zasmála, protože věděla, že její zrcadlo nikdy nelže. 
Když přišli večer trpaslíci domů, našli Sněhurku ležet bez dechu na zemi. Ať ji prohlíželi od hlavy k 
patě, nenašli nic, co by mohlo způsobit její smrt. Tři dny a tři noci u ní seděli a plakali. Sněhurka 
měla stále růžové tváře a vypadala, jakoby spala. A tak trpaslíci, místo aby ji pohřbili, vyrobili 
skleněnou rakev, na kterou napsali zlatým písmem její jméno a původ a tu pak vynesli na vrchol 
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hory. Každý den držel některý z trpaslíků u Sněhurky stráž, aby ji chránil před zlem. I divá zvěř se 
přicházela poklonit mrtvé princezně a litovala její smrti. 
 

   čas běžel, jak je jeho zvykem, neúprosně a ustavičně. 
 

 něhurka celý ten čas spala ve skleněné rakvi, stále svěží a krásná, s pletí bílou jako sníh, rty 
rudými jako krev a vlasy černými jako eben.  

 stalo se, že v tom lese zabloudil jeden princ se 
svou družinou a uviděl krásnou dívku ve skleněné 
rakvi. Na první pohled se do ní zamiloval. Sliboval 
trpaslíkům všechno zlato světa, jen ať mu rakev se 
Sněhurkou prodají. Trpaslíci zlato nechtěli. Princ 
prosil, že bez té krásky neodejde, že bez ní 
nemůže žít. A trpaslíkům se ho zželelo, když 
viděli, jak se pro ni souží, a darovali mu ji. Princ 
radostí bez sebe poručil služebníkům, aby vzali 
rakev na ramena a odebrali se s ní do zámku. 
Jeden ze služebníků, takový nešika, zakopl o 
vyčnívající kořen a spadl do mechu. A jak se rakev 
zakymácela, vyskočil Sněhurce z hrdla kus 
otráveného jablka a otevřela oči. Pak odklopila 
víko a udiveně se ptala, kde je. Skláněl se nad ní 
hezký mladý princ a šťastně se na ní usmíval. 
Sněhurce se zalíbil a když ji požádal o ruku, 
radostně souhlasila. Odjeli spolu na zámek a začali 
chystat velkou svatbu. 

 čkoli uplynul tak dlouhý čas, královna stále věřila, že je nejkrásnější a zrcadla se ptala jen tak ze 
zvyku. Jaké bylo její zděšení, když jednoho dne pravilo: 
 

„Jsi krásná má paní, však v zemi zdejší 
princova nevěsta je nejkrásnější!“ 

 
Královna se vyděsila. O svatbě věděla, dostala pozvání, ale jet se jí nechtělo. Teď jí však žárlivost a 
zloba nedaly spát a chtěla vidět krásnou nevěstu na vlastní oči. Nádherně se vystrojila a vydala se na 
princův hrad. A když přišla do hodovní síně a pohlédla na mladičkou královnu, tu ke svému údivu 
poznala Sněhurku. 

 protože zlo musí být odměněno po zásluze, poručili do běla rozžhavit železné boty a železnými 
kleštěmi je vytáhnout z výhně a pak je obuli zlé královně na nohy. A v těch železných botách 
královna tančila, dokud nepadla mrtvá k zemi. 


