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„Baśń, dziecko i pop-art" 
„KiróJewna Śnie'i:ka" jest jedną z najbardziej znanych baśni świata. Opublikc,wana zostało w latach 1812-
-1615 w zbiorze „Baśnie dziecięce i domowe" braci Grimmów. Bracia Jacob 4 Wilhe-lni Grimmowie zbiór 
swój zebrali w oparciu o zasłyszane opowieści funkcjonujące w kulturze ustnej, przekazywane od wieków na
stępnym pokoleniom. Grimmowie zapragnęli opowieśc'ite zebrać. Tak też się stało. Niektóre z nich nabrały, 

dzięk'i twórczej fantazji obu braci, dodatkowego waloru artystycznego. Stały 'Się prawdziwym dziełem literatury 
k'ier-0wanej do dziecka. Przy czym ich sens nłe p,olegał jedynie na opowiedzeniu atrakcyjnej fabuły. Cała głę
bia tych niezwykłych, często wręcz makabrycznych, baśni skierowana jest w podświadomy odbiór. Ma zna
czenie nie poznawcze a raczej terapeutyczne, uwalniające od podświadomych, zakodowanych lęków. Nie dzi
wi wobec tego ludowy rodowód baśni. Baśń pozwala dziecku na odkrycie treści czy też natury jego nieświa
domego świata. Pozwala na oswojenie się z nim, odkrywa często świat, który był dotąd przed dzieckiem 
Z'Omknięty. Otwarcie c1kna w stronę nieświadomego świata dziecka pozwoli mu na korzystanie z niego, by 

w konsekwencji doprowadzić do świadomego kierowania swym życiem. Współczesne opowieści kierowane do 
dziecka często P,Omijają typowe problemy egzystencjonalne człowieka, pomijają problem śmie.rei, starości, chcąc 

niejako uchronić dziecko od ciemnej strony życia. Tdkie postępowanie grozi 'Ułrwaleniem owego nieświadome
go świ'Ota, a tym samym pogłębia jeszcze bard~iej wszystkie narastające lęki z tym światem związane. A prze
cież dtiecko często ma o tym świecie swoje wyobrażenia. Aby posłużyć się przykładem przytoczę dwie od
powiedzi dziecka udzielone na pytanie: co to jest śmierć? Jedno z dzieci odpowiada: że jest to droga, z któ
rej nie można powrócić, inne, że jest to cień, który je opuszcza w czasie snu. 
Królestwo baśni, ten dziwny, fascynujący świat, zawsze w sposób bardzo prosty pomagało dziecku na przy
stępne zrozumienie problemów egzystencjonalnych człowieka. Konstrukcja baśni zwykle pozwala na przystęp
ne zrozumienie jej treści. Postaci, które pojawiają się w baśni zarysowane są bardzo wyraźnie. Główny boha
ter jest określonym typem, a nie jak1imś niepo.wtarzalny m tworem wyobraźni twórcy np. królewna biała jak 
śnieg, o ustach czerwonych jak krew, czy zła, przebiegła królowa. Bohater baśniowy częst,o jest osamotniony. 
Znajduje porozumienie z tym wszysłkim co pierwotne, często jest to świat przyrody. 
Odwołanie się do tego świata pozwala bohaterowi na ujawnienie swych problemów, w tym świecie znajduje 
schronienie. Dziecko, które identyfikuje się z bohaterem baśni, rozumie, że podobnie ja1( ów baśniowy bohater, 
może uzyskać pomoc. W swoim osamotnieniu, w słani e który niestety coraz częściej jest dziecku przypisany, 
może dzięki baśni odnaleźć obrozy dodające odwagi, pozwalające na utrzymanie potrzebnej więzi z otacza
jącym światem. 

Stąd istniejące, wciąż nie zaspokojone, dążenia dziecka do spof!kania ze świotern baśni. W czasach panowa
nia telewizyjnego pleplania, wciskającego się brutalnie w świot dziecka, które już w piaskownicy nuc:i ,,nie ma 
wody na pustyni" zaspokajanie tych potrzeb staje się ważną powinnośoią twórcy sztuki przeznaczonej dla 
najmłodszych. 

W,ielu twórców teatru, filmu podejmowało się przełożenia baśni na język filmowy czy teatralny. Tego typu 
próby dają możliwość różnorodnego spojrzenia na znaczenie baśni. Autor scenariusza, chcąc przystosować 



baśń do nowego tworzywa, nowego języka przekazu, często rozwija konstrukcję baśni, kreuje świat atrakcyj
ny dla odbiorcy sztuki teatru lub filmu. W przeciwieństwie do dzieła łiterackiego, posługującego się zwykle 
skrótem znaczeniowym, otwierającym świat wyobraźni czytającego baśń, teatr lub film poprzez zastosp.wanie 
np. dialogu konkretyzuje owe znaczenia. Tok też stało się w przypadku jednej z najbardziej znanych wersji 
„Królewny $nieżki" zrealizowanej przez Walta Disneya.Obdarzył on np. postacie krasnoludków odrębnymi cha
rakterami, co zdecydowanie kłóciło się z pierwotnym znaczeniem tych postaci. Siedmiu krasnoludków to prze
cież odpowiednik siedmiu planet, ich praca to wydobywanie odpowiednich metali itd. Takie odczytanie baśni 
stwarza zupełnie inne związki znaczeniowe, daje inne mcżliwości odczytania sensu całej baśni. Dużych od
stępstw od pierwowzoru dokonali także autorzy polskiej wersji „Królewny $nieżki" Jerzy Rakowiecki i Jerzy 
Wittlin. Podobną drogę obrał reżyser a zarazem autcr scenariusza przedstawienia realizowanego w Opolskim 
Teatrze Lalki i Aktora Grzegorz Kwieciński. Usytuował on bowiem baśń w konkretnej rzeczywistości zderza
jąc ją z elementami wyjętymi ze świata rzeczywistego (wybory miss, reklamy, zakład Pollena-Groteska itp.) 
Z takim myśleniem koresponduje wizja plastyczna oparta o konwencję pop-artu. Pozc.staje pytanie: na ile to 
myślenie realizuje się w oczekiwaniach współczesnej widowni? 
Odpowiedź na to pytanie pozostawiamy państwu zapraszając do teatru poszukującego, teatru młodego, go
rącego w swoich poczynaniach artystycznych. 

KRYSTIAN KOBYŁKA 
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rezysena: 
Grzegorz K1ł'ieeiński 

O B S A D A : Królewna śnieżka - Lucyna Górniak, 
- Bogusława Sztonyk 

Książę - Zygmunt Babiak 
Macocha - Ewa Wyszomirska 
Gderek - Elżbieta Węgrzyn 
Papluś - Andrzej Mikosza 
śmieswk - Bożena Pomykała 

Śpioszek - Jan Potiszil 
Zagopek - Jan Chrobot 
Nieśmiałek - Andrzej Szymański 
Apsik - Andrzej Jakubczyk 
Lis - Elżbieta Węgrzyn 

Sroczka - Ewa Wyszomirs:ka 
Zajączek - Jan Chraboł 
Gra rock-kapela „Zelówa" w składzie: 

gitara solowa - Zyga Playboy - Zygmunt Babiak 
gitara akustyczna - Szewc Dratewko - Jan Chrobot 
skrzypce - Janko Pocięgiel - Jon Poitiszil 
organy - Jędrek Szydło-Kocaraba - Andrzej Mikosza 
gitara basowa - Docent-bass - Andrzej Szymański 
perkusja - Gelender-step - Andrzej Jakubczyk 
flet - Elżbieta Węgrzyn 

Jerzy Rakowiecki & Jerzy 
---------Wittlin 

KRÓLEWNA 



scenoarafia: 
eszek Ołdak 

współpraco reżysersko - Krystian Kobyłka 
asystent reżysera - Elżbieto Węgrzyn 

układ ruchu - Emilia Upirów 
przygotowanie wokalne - Henryka Mikosza 

Jerzy Kotulo - operator światła 
Paweł Czernia - akustyko 
Stefan Mikodo - elektryk 
Hubert Miller - elektryk 

o 

Obsługo techniczna: Wiktor Rużenkiewicz, Andrzej Kaczorowski, 
P.iotr Ilnicki, Marek Totara, Rafał lln-ick·i 

Garderobiana - Gizelo Suchanek 

na moiywaeh ha śni 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim_.. braci GRIMM 
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Lustereczko 
powiedz przecie 
KTO jest. 
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CIEPŁO 
DOMOWEGO 

OGNISKA ~· 
zape\Nni '-.,I 

BIURO 
MATRYMONIALNE 
•TERMA• 

Serce mam tylko jedno 

Jedną ciebie też mam 

Życie młode mam jedno 

Lecz cóż mi po nim 

Gdy jestem sam. 

Szukam, przyzywam z daleka 

Znaleźć tak bardzo chcę 

Szukam ślicznej panienki 

Co serce zabrała me. 
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DYREKTOR NACZELNY Wojciech Zełdler 
I ARTYSTYCZNY 
Tealru lm.J. Kochanowskie10 

DYREKTOR . 
ARTYSTYCZNY Grze1orz Kwieciński 

KIEROWNIK 
LITERACKI Krystian Kobglka 

KIEROWNIK 
TECHNICZNY Jan Hutach 

PRACOWNIE: Tadeusz Konopka 
Beala Gruca 
Br11tda Szejka 
Gerard Strach 

redakcja pro1ramu : KRYSTIAN KOBYŁKA 
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