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Christian Andersen 
(18()5-1875) 

arz duński, autor znanych na całym 

Andersen, urodził się w małym mia-
1 Odense. Syn ubogiego szewca i pracz
erocony przez ojca , już w dzieciństwie 
11Jać. Największą radością przyszłego 

~st teatr kukiełkowy , sporządzony dla 
tdka, ulubioną lekturą - Baśnie z 1001 
?kspira. 

n lektury i wrażeń \\'~· niesionych z te
~ występujących w Odense, Andersen 
1 udaje się do Kopenhagi, pragnąc. zo-
właściwie tancerzem i śpiewakiem. 

;mwodzeniach znajduje opiekuna w dy
Królewskiego, Jonaszu Collinie, który 
napisaną przei Andersena sztuką 

ca w szkole. 

1ych przeżyć (Andersen czuł się źle 

1dszych od siebie kolegów, którym wy
czny i śmieszny) odnajdujemy w baśni 
ko. 

szkołę Andersen zaczyna pisać. Jego 
aty budzą zainteresowanie, otrzymuje 
tróla, może oddać się całkowicie pracy 
1żować, co było jednym z jego marzeń. 
sławę przynoszą mu dopiero baśnie. 

azuje się pierwszy tom Baśni opowie
om. Następnie wychodzą w latach 
e w 1843 r. następne tomy (Nowe baś
lresowane tylko do dzieci. 

ją się z przerwami do 1872 r„ jest ich 
) 160. Baśnie Andersena zdobyły świa
::>dense. w muzeum poświęconym jego 
ą się wydania jego baśni we wszyst
kach świata. 

'..OWNIK LITERATURY DLA DZIECI 
I MŁODZIEŻY W. P. 1964. 

O ,.Nomgch szatach króla" 
Zofia Karczewska-Markiewicz: 

Treść satyryczną tego utworu zacze 
z obserwacji współczesnych sobie wyd< 
dzieste i czterdzieste XIX wieku są \\ 
ostrych walk postępowych ugrupowa1 
przeciwko wynaturzeniom ustrojowym 
narchii. Owocem tych starć była kor 
wadzona w życie w roku 1849. 

Bajka Andersena ośmieszająca kró 
powstała w klimacie dojrzewającej w 
Smiesznostki królów siedzących na 
sniewem ludu tronach - to częsty w 
ciu temat satyryków ołówka i pióra. 

Występujące w „NOWYCH SZAT 
postacie dwóch chłopców z ludu, którz 
całe dworskie towarzystwo wyrażają t 
rozsądku nad głupotą, zakłamaniem i 
nującej klasy. 

,,Nowa Kul1 

Andrzej Odnowa: 

Bajka o nowych szatach króla jest 
nie inteligentną, bajką o snobiżmie. 

wydanej w polskim przekładzie „K 
Thackeray'a natknął się na samym pe 
działy o snobach królewskich i dworsl 

Im to właściwie poświęcona jes 
Andersena. 

W przeróbce scenicznej Al. :vralis; 
się ona historią o chłopcach z ludu, fi€ 
udawali przed królem krawców-czarod 
wali na jego koszt, śmiali się z jego ro: 
ru, aby wreszcie „ubrawszy" próżnego 
do prawdziwych niekłamanych ludzi. 

Adaptacja Maliszewskiego nie wych< 
wątek bajki, ale zaostrza i aktualizuje 
ryczne, kierując je przeciw kosmopol. 
bizmowi na punkcie cudzoziemców, prz· 
policyjnemu i militaryzmowi ... 

„Dziś i Ju 
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Hans Christian Andersen 
(1805-1875) 

Wybitny pisarz duński, autor znanych na całym 
świecie baśni, Andersen, urodził się w małym mia
steczku duńskim Odense. Syn ubog!ego szewca i pracz
ki, wcześnie osierocony przez ojca. już w dzieciństwie 
zaczyna pracm,vać. Największą radością przyszłego 

baśniopisarza jest teatr kukiełkowy, sporządzony dla 
niego przez dziadka, ulubioną lekturą - Baśnie z 1001 
nocy i dzieła Szekspira. 

Pod wpływem lektury i wrażeń wyniesionych z te
atrów, gościnnie występujących w Odense, Andersen 
w 15 roku życia udaje się do Kopenhagi, pragnąc. zo
stać aktorem, a właściwie tancerzem i śpiewakiem. 

Po wielu niepowodzeniach znajduje opiekuna w dy
rektorze Teatru Królewskiego, Jonaszu Collinie, który 
zainteresowany napisaną prze;i:. Andersena sztuką 

umieszcza chłopca w szkole. 

$lady szkolnych przeżyć (Andersen czuł się żle 

w otoczeniu młodszych od siebie kolegów, którym wy
dawał się dziwaczny i śmieszny) odnajdujemy w baśni 
Brzydkie kaczątko. 

Ukonczywszy szkołę Andersen zaczyna pisać. Jego 
powieści i dramaty budzą zainteresowanie, otrzymuje 
stypendium od króla. może oddać się całkowicie pracy 
twórczej i podróżować, co było jednym z jego marzeń. 
Ala prawdziwą sławę przynoszą mu dopiero baśnie. 

W 1835 r. ukazuje się pierwszy tom Baśni opowie
dzianych dzieciom. Następnie wychodzą w latach 
18136--37. Wydane w 1843 r. następne tomy (Nowe baś
nie) nie są już adresowane tylko do dzieci. 

Baśnie ukazują się z przerwami do 1872 r.,. jest ich 
w sumie przeszło 160. Baśnie Andersena zdobyły świa
tową sławę. W Odense, w muzeum poświęconym jego 
pamięci, znajdują się wydania jego baśni we wszyst
kich niemal językach świata. 

MAŁY SŁOWNIK LITERATURY DLA DZIECI 
I :vTŁODZIEŻY W. P. 1964. 

O „Nowych szatach króla" pisali: 
Zofia Karczewska-Markiewicz: 

Treść satyryczną tego utworu zaczerpnął Andersen 
z obserwacji współczesnych sobie w:darzeń: lata trzy
dzieste i czterdzieste XIX wieku są w Danii okresem 
ostrych walk postępowych ugrupowań społeczeństwa 
przeciwko wynaturzeniom ustrojowym absolutnej mo
narchii. Owocem tych starć była konstytucja wpro
wadzona w życie \V roku 1849. 

Bajka Andersena ośmieszająca króla i jego dwór, 
powstała w klimacie dojrzewającej w kraju opozycji. 
Smiesznostki królów siedzących na podminowanych 
~niewem ludu tronach - to częsty w ubiegłym stule
ciu temat satyryków ołówka i pióra. 

Występujące w „NOWYCH SZATACH KRÓLA" 
postacie dwóch chłopców z ludu, którzy wodzą za nos 
cale dworskie towarzystwo wyrażają triumf zdrowego 
rozsądku nad głupotą, zakłamaniem i snobizmem pa
nującej klasy. 

„Nowa Kultura" 1951 nr 21 

Andrzej Odnowa: 

Bajka o nowych szatach króla jest bajką szczegól
nie inteligentną, bajką o snobiżmie. Kto zajrzał do 
wydanej w polskim przekładzie „Księgi snobów", 
Thackeray'a natknął się na samym początku na roz
działy o snobach królewskich i dworskich. 

Im to właściwie poświęcona jest bajka-satyra 
Andersena. 

W przeróbce scenicznej Al. :VIaliszewskiego staje 
się ona historią o chłopcach z ludu, figlarzach, którzy 
udawali przed królem krawców-czarodziejów, próżno
wali na jego koszt, śmiali się z jego ministrów i dwo
ru, aby wreszcie „ubrawszy" próżnego króla - wrócić 

do prawdziwych niekłamanych ludzi. 

Adaptacja Maliszewskiego nie wychodzi poza znany 
wątek bajki, ale zaostrza i aktualizuje momenty saty
ryczne, kierując je przeciw kosmopolitycznemu sno
bizmowi na punkcie cudzoziemców, przeciw systemowi 
policyjnemu i militaryzmowi ... 

„Dziś i Jutro" 1951 nr 21 
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Aleksander Maliszewski 

NOWE SZATY KRÓLA 
Baśr'l sceniczna w 6 obrazach z muzyką 

według Andersena 

Król 
Królowa 
Janek . 
Franek 
Minister I 
Minister II 
Przekupka 
Wartownik 

Osoby: 

LEON LEŃSKI 
JANINA MASIEJEWSKA 

* * * 
STANISŁAW RACZKIEWICZ 
STANISŁAW PIOTROWSKI 
ST ANISŁA:W DAWCZYK 
ZOFIA BOJANOWSKA 
WŁADYSŁAW CZERNY 

Heroldowie, papuga, tłum 

Opracowanie sceniczne i reżyseria: 
ALEKSANDER GĄSSOWSKI 

Asystent reżysera: 
ST ANISLA W PIOTROWSKI 

Przedstawienie prowad:ii: 
WLADYSŁA W CZERNY 

Kontrola tekstu: 
STANISŁAW RACZKIEWICZ 

KIEROWNICY DZIAŁÓW TECHNICZNYCH: 
Kierownik techniczny - Maksymilian Rohn, 
Stolarnia - Teobald Orzechowski, Malarnia -
Józef Zamyślewski, Pracownie krawieckie: 
męska - Antoni Solobodowski, damska -
Zofia Lewandowska, Rekwizyty - Jan Pokor
ski, Główny elektryk - Tadeusz Szyming. 
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