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Duża Scena 

Joanna Chojka 

POZNANIE 
rółowa Śniegu zaczyna ię od' p 'ln j zabawy G rdy i Ka a w dzie innym pokoju. Ale 
J UZ ' leJ pierw zej sceni wi ać rodzą ą ię między nimi różni ·ę. Gdy Gerda od h dzi 
od towarzy za, by zająć ię różą ro nącą w doni zce, uwagę Kaya przy iąga otwaita k iąż

ka na st le Babuni . Zawarta w ni j hi Loria krzywym Z\ i r iadle wym 'l n m prz z diabła po to, b wy
kpi ć boskie slw rzenie, j , t i krą która rozpala w nim ·hę' p znania, ięgnię ia po Taj mni ·ę. „Chcę wie
dzi ć, jak j s t napra clę' - pow i za chwilę bohate1; opu z zając ze zło < ·ią 'wiat dzi i ęc eh fantazji, któ
re w rdaj ą mu - ię teraz idioty zne, ni po'V ażne, bab ki . Ka do lrz gł nagle, że różni ię d woj j prz -
ja i ' łki po obem patrzenia na 'wiat i int rpr towania go. ' mi z g bajani o r'ża h, które o no urzą
dzaj ą sobie bal - int r uj ao bardzi j „naukowa" int rpr tacja <, iata, która red ukuj l n piękny b iat 
j d ni do -łupków pręcików, korony i pyłku. ja\ niony przez Kaya zm I analizy, przeciw la\ iony p -

tycki mu opi owi ał 'ci, je l e ·hą która id ntyfikuje go z dkrytą' ła'ni pl ią. Od l j h' ili Ka od
dzi la i od Gerdy - wy' mie' ając jej zma ·ian lalki i bajki, pragni bawi' ię tylko z hłop ami . 

Baśft Han a Chri Liana Andersena można zatem od zyta -; jako przypowie'-: ini ja ·ji. W kultura h pienvot
ny h I tuał inicjacyjny związany był z prz kraczani m kol jnych kręg' w wtajemniczenia - poznm aniem utn a
lon eh prz z tradycję reguł, które uczył_ , jak po tępować w ży iu i jaki nada' mu n . Taką di gę ku tajemni y 
i Lnienia pokonuj u And ena, w nsi do l wnym, mała rda - ona pi n za, już w ogrodzi Wi-' żki, do~wiad-

za d tyku 'mierci", h ' na razi oswojonego j z z przez I zję. z któr j utkan ą n kwiat', . Ale in.i ja-



cja to przede wszystkim dochodzenie do własnej tożsamości , które wiąże się z porzuc niem androgyniczno' ci przy

pi anej wiekowi dziecięcemu i odkryciem wojej płciowości. Dopiero wyłonienie ,,ja", które dokonuje się w a
motności, w opozycji do świata, pozwala do trze jakieś „ty" i zjednoczyć się na powrót z utraconą połówką. 

Bruno Bettelheim, niestrudzony interpretator baśni w duchu psychoanalizy, uznaj obrzędy inicjacyjne za 
ymboliczne świadectwo dążenia człowieka do pehii osobowo' ci. Tylko wkraczając \ świat człowiek może od

naleźć siebie; tylko dnajdując siebie, może spotkać na swej drodze inną istotę ludzką, dzięki któr ;j zadomo
wi się w świecie i nie dozna już nigdy lęku przed odłączeniem się. Osiągnięcie t j pełni w sposób nieuchron
ny wiąże się z rozpoznaniem praw, które rządzą stworzeniem, całym kosmosem. Od przechwalania ię swoją 

wiedzą matematyczną i geograficzną Kay przechodzi prz cież w końcu do pytań bardziej istotnych: o to, skąd 
wzięły się gwiazdy, k iężyc i łońce, jaki s ns zawiera słowo „zawsze", wresz ie - co to je t śmierć i życie. Py
tanie najważniejsze kryj ię jednak w historii, którą chłopie wycz Luje z księgi Babuni. Pewnego dnia dia
beł skonstruował lu lro, kt' re dawało fałszywe odbicie - to, co pi kne i dobre, wykrzywiało si w nim niczym 
najgorsze szkaradzieństwo. Gdy diabłom udało ię już wywrócić na opak świat ludzi, postanowiły wystawić na 
próbę anioły i Pana Boga.Upokorzony Bóg ukarał je za ten prześmiewczy ge t prawiają że deformują e zwier
ciadło, podstawione „pod nos" Niebu, zadrżało w diabelskich ręka h i spadlo na ziemię . Rozbite na mnóstwo 
kawałków, rnni jszych nawet od ziarnka piasku, wyrządziło na świe ie straszną krzywdę - ludzie, którym okruch 
zaczarowanego przez diabły lu tra wpadł do oka, widzieli wszędzie tylko brzydotę ; innym odłamek diab l kie
go zwierciadła zamieniał serce w bryłę lodu, odbierając zdolność do miło' ci. 

Pienvsze pytani , od jakiego rozpo zyna si ę wtajemniczanie Kaya w sens 
'wiata - pytanie, które dopadnie go, zanim jeszcze jeden z takich odłam

ków ukłuje go w serce ~ dotyczy zatem źród ł ludzkiego ni sz ·zę' cia: skąd 
wzięło się zło i cierpi nie? Zadając j , Kay domaga ię jednocze ' nie od- , :,-: f 
powiedzi, dlaczego Bóg przyzwala na diabelskie igraszki (po czę ' ci, przy- 'l : ,' .~ , ,? „ . 
~zy~iając się ~o rozbicia ~erciadła, s~m jest odpo,~i dzialny za k~zywdy, ~/ ~1,' -// · 
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Jakie wyrządziło ono ludz10m). Pozname podszyt 1est zat Il1 bluznier- '/ I 11- J r "'~~ 
twem - kto zadaje sobie podobne pytanie, popełnia grz eh pi ,rworod- ~ 
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ny, który wprowadza go w tajemni ę własnej ieI snoś ·i i śmiertelno- .'' ; , .1 r} 1 , ' ·, f. ii 
'ci. Na nic zda się pacierz Gerdy, która prze zuwa metafizyczny pod- I 'I 'All / / ' '. 1 ·1 

16
' I 'J 'F-'- ' 

tekst tego buntu. Kay, powtarzają · in tynktownie, „po swojemu" I : ,, \ · · ~ 1 ,~}i 
gest biblijnych rodziców, którzy sięgnęli po jabłko z rajskiego /; y, \ L. \ . 1 ~\ 
drzewa wiadomości złego i dobrego, zrywa i drze na strzęp /f//'J ~ I 
kwiaty róży, pielęgnowanej do tej pory z czułością w dziecinnym . i \ ·, / 1
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pokoju towarzy zki zabaw. Odkrywa że je t nagi i.„ uci ka. 
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Opuszczenie domu, wyjście z dziecinnego pokoju, to pierwszy krok do osiągnięcia osobo
wej tożsamości. Bohater w drodze ku wo jemu „ja", przez ciemności i wiry ukryte we wła-
n m wnętrzu, jest samotny i dlatego narażony na rozliczne niebezpieczeństwa. W ba' ru An

dersena te zagrożenia symbolizuje Królowa Śniegu, która woim oddechem zamieniła erce 

Kaya w bryłę lodu, a potem uprowadziła go do w ~ego króle lwa. Ten moment pokazuje naj
wyraźniej izolację bohatera - Kay został uwięziony w lodowym pała u po' ród lu trzanych szyb, 
w których może oglądać tylko własne odbicie. Jeszcze nie dojrzał do miłości, do spotkania z dru
gą osobą. Ale zarazem trzeba pamiętać, że przeszkoda zadana nowicjuszowi w proce ie inicjacji 
jest warunkiem dorośnięcia - je'li chcemy urzeczywistnić własne, ja" przezwyciężyć wewnętrz

ny chaos i osiągnąć osobowościową integrację, musimy przejść Z\vycięsko próbę, udowodni', że 
je te' my warci tego, aby nas kochać. Królowa 'niegu - piękna i mądra kobieta - jest zatem ni -
jako mi trzem inicjacji Kaya. Przecież to właśnie ona każe hłopcu ułożyć z kawałków lodu sło
wo „MIŁOŚĆ", obiecując mu po wykonaniu t go zadania wolno' ć i ... nowe łyżwy. A potem opu
ści swój pałac, aby umożliwić Gerdzie ocalenie przyjaciela od skamienienia i przywrócenie go -

siłą uczucia - do życia ... 

Bettelheim uważa że baśnie - w przeciwieństwie do „bezpiecznych" opowieści współczesnych 

które nie mówią nic o okrucień twie wpi anym w istnienie, o śmierci i staro' ci - w uczciwy po-
ób konfrontują dziecko z podstawowymi problemami egzystencjalnymi, jakie zaczyna ono od

czuwać w wieku dorastania, kiedy przeżywa odłączenie ię od rodziców. Najważniej ze z pytań, 
które dziecko wt dy obie zadaje, wyrastają z niepokoju, jaki wzbudza w nim własne, zmienia

jące się ciało oraz lęku przed ' miercią. Nie wprowadzając w błąd, że można żyć na tym ś' iecie 
bez końca baśń podpowiada po ób oswajania tych lęków. Istnieje bowiem co', co może 

złagodzić ból wywoływany krótkością naszego życia na ziemi. To autentyczna więź 

z drugim człowiekiem, dzięki której osiągamy poczucie emocjonalnego bezpie-
cz ń lwa. Baśń przekonuje, że w prawdziwej, dojrzałej miłości spełnia się to, co jest fró
dł~m tęsknoty za życiem wiecznym.Taki jest n koń owej formuły wielu baśniowych 
fabuł: „A pot mżyli długo i szczęśliwie". 

Dlat go w baśni inicjacja nie je t ostatecznym „wygnaniem z raju", utratą poczucia zadomo
wienia w świ cie. W Królowej Śniegu poznanie jest warunkiem osiągnięcia pełni o obowo' ci po
przez rozwiązanie zagadki płci. I poprzez miło' ć, która pozwala ukonstytuowa' swoje „ja" w rela

cji z ukochaną o obą. „Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym 

ię jak miedź brzęcząca albo ymbał brzmiący ' .. . 
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