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HANS 
CHRISTIAN 

ANDERSEN 
(1805-1875) 

Ucieczką od rze 'Z) vis to
\:i w 'wiat 1iudzeń i baśni, 
była twórczość HA NSA 
CHRISTI!\ /\ ANDERSE
NA. najba rdziej znanego i 
popularnego w świecie duń
skiego pisarza XIX wieku. 
Urod 7.i ł się w Odense w ro
dzinie praczki i szewca. \ . ·
k sz tałc enie mi ał niewielkie. 
już od wczesnych lal pragnął 

zostać aktorem. lecz nieko-

H.Ch.Andersen. Portret pędzla 

C. A. Jensena. 1836 rok. 

rz) tne warunki fi zyczne nie pozwol iły mu zrealizować tych marzeń. Mając 

14 lal udał si ę do Kopenhagi. gdzie walazł możnych protektorów. Dzięk i nim 
skończył s zko łę i odbył kilka podróży za granicę ; był we Włoszec h. w Anglii . 
Turcji. zwied ził Hiszpanię. Prancję i Niemcy. Wrażeni a z tych podróży utrwa
lił \\" liczn)'t:h opisach. 

HA S CHRlSTlAN ANDERSE napis ał kilka powieśc i oraz około 150 
ba ś n i i opo\1iada11 opartych na ba 'niowych motywach. 

Poza baśniami popularno ść przynio sła Andersenowi ta kże opera oparta na 
tematyce narodowej. 7atytu łowana „Mała Kirsten" oraz sfabularyzowana bio
gra fia .. Baś!'1 mojego życia" . 

HANS CHRISTIAN ANDERS E wszed ł do literatury światowej jako naj
wybitniejszy ba śniopisarz 11czech c7.asów. Jego „Baśnie" tłumaczono niemal 
na \1·sz •stkie języ ki świata. pierws7e przo::klady na język polski ukanły ·i . 
jesz ·z za Ż) cia pisarz:i. W XI X wieku DERSE A u nas przekładali : Sta
ni sław Budzi1\ski. Ludwik Kondratowicz. Henryk Le11estam. Antoni Pietkie
\\icz. Późniejsi tłwnacze baś ni A DERSENA to: Jarosław [was1kiewicz. Ste
fania Be) lin. Witold Zechenter. Stan isłm1 Sawicki. Cecylia iewiadomska 

Pośród adaptatorów baśni „Królo\\ a 'niegu" znajduje;ny takie Magdalen~ 
Sa111oz1\"a niec. 

Red. 
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MUSICAL 
KRÓLOWA 
ŚNIEGU 

Gerda Kay 
Piękna baśń Hansa Christiana Andersena - KRÓLOWA ŚNIEGU, ujęta w 

formę musicalu przez Macieja Staropolskiego. jest barwną opowieścią teatral
ną o tym jak przemija zły sen. jak zło. pokusa zła. jak V<Tęcz napaść zła, ustą
pić muszą przed malel'lką choćby cząstką dobra. mieszkającego w duszy dziec
ka. ''" jego czystym s~rcu. Zachować owe wartości jak najdłużej, przechować 
je ." sobie na zawsze. to znany nam dobr;,e nakaz człowieczego życia. „Być 
dz1eck1em w sercu". oto do czego sprowadza się, 11· gruncie rzeczy. prawdzi
wie ell'angeliczne prze słanie zawarte w baśni Hansa Christiana Andersena -
KRÓLOWA ŚNIEGU. 

Mu · icał Macieja Staropol skiego. opowiadający o przygodach Gerdy i Kaya. 
przeni ka nieugięta wiara Gerdy. iż każde pragnienie serca. byle głęboki e i wy
tr11·ale . może zostać spe ł nione. 

Musical - KRÓLOWA ŚNIEGU , to wierność serca. urastająca do rangi mo
ral nych pods taw bytowania ludzkiego I 

W musicalu - KRÓLOWA ŚNll::GU. niczym siostry, występują razem: 
dobro, nie złomna wiaru dz iec ięcego serca i piękno 1 Starajcie się ś l edzić ich 
rolę w prz zwyci żaniu zła, którego symbol jawi się już w pierwszym obra
~ie w post ci Ol\ ego lustra, jakie kłamie i zniekształca prawdę. To lustro zo
staio rozbite i rozprysło się, według słó1~ Hansa Chris tiana Andersena. na „ty-
iące milionów. bili onów i jeszcze więcej okruchów'" 
Pan; iętaj cie. i ż te okruchy są ciągl e pom iędzy nami I Adaptatorzy KRÓLO

WEJ SNIEG . zazw) czaj nie doceniali roli owego lustra i następstw jego 
rozbiciJ. Maciej Staropolski przeciwnie. każe nam pamiętać o tym symbolu 
;bi 

Teatr. jaki prezentuje nam reżyser i choreograf. Jacek Med wecki, jest rów
nie porywaj ący i barwny. jak i przedstawienie CA LINECZKI, które was 
szczaz~ 1achwycilo. Wielo:: tu również znaczy p iękna muzyka Ireneusza Wi
karka oraz scenografi a Liliany Jankowskiej . 

JAP 
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PRAGNIENIE 
DOBRA, 
PIĘKNA, 

SZCZĘŚCIA 
Ct.} tylko dzieci /~1chwyqją sic An

d rŚcncm? O, nic! Kom w dzicc ińst\\'ic 
nic czyty\\'ano bajek i ba 'n i. ten jako do
rosły :un . it;ga p nic. aż by pum, ~ bli
iej to 11· /y ·tko, co kiedyś ominęło go, 
jak gdyb) na zawsze . Świat Anderse na 
pozo taje j e dn~ k otwa rł y dla każdego 
c1łowicka i przez ·ale jego iycie. 

Już am Andersen kiedyś spostrzegł, 
ie nie tytko cizie ·i słuchają go z najwyż
sz:1 uwagą. Ll ajk.i i baśnie Andersena lu
bił je •o src1.er1.e 1m oddan) prz~j , ciel. 

Mala Rozbójnica 

l3crt ·I lhorwaldsen. 11·icłki rLeźbiar1 dumki. którego prac znajdt ją sic rów
nie:/ 11· !'ols ·c, mit;dl) inn)mi w katcdr;c wawelskiej. 

Do czy lania ba· ni potrzebne mm są j akicś s1.czcgólnic sprzyjające okolicL
ności? Niczbt;dny jest może poetycki nastrój? Panuje powszechne pmkona
nic, i nic ma co !emu przeczyć, iż pożądan) bywa wcLcsny jesienny lub zi
mow; zmrok, piec z buztuącym 11· nim ogniem lub bardziej jcs7czc roman
tyczny kominek. Ale czy to\\ szyslko jest naprawdrt niczb~dnc? 

Baśnie można czvta~ wszi;dzic, 1.awsze, na wiosnc, w lecie , w zimie, w 
domu. 11 pociągu . Olwier:uny książkę, czyiamy 1 ~1uł, pierwsze zdanie ... i już 
je le 'my 11· niewoli uroków, jakie s!warza baśnio p i arz. Owe pierwsze zda
nia baśni Andersena należą do najpic;knicjs1ych, wciąg<ti i tym t eż sic wy-
różniają 11· literaturze światowej . . 

Ba 'nie Ander ·ena to bar\\'ne, pouczające u1upcłnienia na zcgo \\1ata o te 
fragmenty, których sami nieraz nie 5p stucgamy, t zawsze oryginaln)' ko
mcntar / do t y czący owej wielkiej prawdy, iż nie ma takiej zagadki życ ia, 

której by nic rozwiązało kochając ludzkie erce, że nie ma takiego zła, które
go by nic pokona ło czlo\\iC<.:zc łaknienie dobra, piękna, szczęścia . 

Wy.razem p dobncgo prlekonania jest wbśnic przedsta\\icnic, które przy
szliście obej rzeć - KRÓLOWA Ś IEG U - Ma<.:icja Sta ropolskiego, wedł ug 
ba 'ni Ande;. cna o t} m ·amym t)'1Ulc, w którym tryum fuj e dobro i ''icrność 
·cred, pic;kno. 

I . ca łą pC\\110 'cią zapamic;tacic je właśnie takim .. . 
JAP 
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DROGIE DZIECI 
Teatr Zagłębia, to wasz teatr 

a na z j scenie z myślą o naj młodszych widzach, kilka
krotnie gośc ił y już adaptacje i opracowania dramaturgicz
ne baśni Hansa Christiana Andersena. Wystawil i śmy: 

ZACZAR OWANE PAN
TOFELKI. Przek ł a d Marian 
Niewi:iro1 ski, opracowanie dra
m lurgiczne Pau l Keskr, piosen
ki K, zimierz Winkler, mu zyka 
Romuald Żyli1\ ski , reżyse ri a Je
rzy 'iwy, s nografia Alicja Ku
rył o , kierown ictwo muzyczne 
An toni Graziadio, choreogra fi a 
Mikob j Kopińsk i . Premiera dnia 
30 XII 1969 roku . 

UBOGI KSIĄŻĘ, według 
ba śn i „Świn io µ < " . Przekład 
St fa nia Re lin, adaptacja Ja
dwiga Ży li ńska , rezyseria Hen
ryk Maruszczyk, scenogralia 
Barbara rabska-Widera, muL:y
ka S tanisła1 Żymełka . Premiera 
dnja 8 Xl I 1977 roku. 

KRÓLOWA NIE GU 
(„ ;n ieżnaja ko rolewa) - Ewge
nija Szwarca, według Anderse
nowskiej „Sneedron ni ngen" . 
Pt7ekład Hanna Pieczarkowska, 
reżyser i a Jacek Medwc::cki, sce
nogra fia ojciech Zie l e7 iń s ki, 
muzyka Ireneu sz Wikarek. Pre
miera dnia 20 Xll 1980 roku. 
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CALINECZKA - ac 1e1a 
taropolsk i go musical w 

cztere h obrazach we dług 

Andersenowski ej baśni o tym 
amym tytule. Reżyseria .Jacek 

Medwecki, scenografia Barbara 

Ptak, muzyka Czesław Lukowiec. 

Premiera dn ia 28 maja 1988 roku 

Red. 

Czarodziejka 



DyTc: ktor i kierownik artystyczny JA KLEM EN 
Kierownik literacki JAN Pl ERZCHAłA ~ ..... 

Zn stępc a dyrektora Il) 
ALFRED KO WALSKI -
Główny ks i ęgowy N C: 

EDWARD DANEK C') 0 
Dz.ia.l Upowszechniania Teatru . N O 

URSZULA CIESIELSKA, JOLA l TA SOSZY)!SKA ):a ~ 
REGh AG LĘB !OWSKA Ul 

Kierownik tcchniczn, "O 3 
JERZY KOTULA (1) 

Zcsp61 obslugi , ceny :; 
Sekcj a św i atb i diwięku: MA JEJ KĘDZlERSKI - kierownik, Cl> 

PAW EL Dl\BEK.EliG · JUSZ PJOTROWS KI, ::!. 
monta zvśc i sceny: NDRZEJ G R Kl - brygadzista. 

Wl.ODZlM !ERL WI E\ !ÓRA, MARCIN \ ll~ClA WEK, 
JERZY ZDYB L 

Pracownia perukarska ZDZ ISLA WA MOLĘDA - brygadzistka, 
LOl·IA SFGDA. G. rderobiane MA RJ !\ BRUDEK - brygadzistka, 

JAN l:-J A K RDZJEL, WAN I)/\ ZYGM U. T. Rekwizytorka DA NUTA 
1'1\TLR 

Prnco"11ia krawi ecka rn~sb : 

HALI 'A GOCYL.A , JÓLH IJ IEORA 
Pracownia krawi ecb darnsb: 

lAR!A Sl EFA NIK - brygadz. istka, MAR IA l3ROX!SZ, JOLANTA STOMPEL 
Pracownia modclaiorska. 
ANDRZFJ SLOWJŃ SKI 

Pracownia stolarska: 
\ !TOLO Kfu\CLYŃSK L ZDZI LA W WĄZ, KAZIMIERZ ZIMN Y 

1Va rnuczk 11 Poczf1· Polskiej. llJ'dnm·m w JOU-/e
c1c.'i1111er i llCh A11derse1111. GERDA w kraiobra-
Zll' z i1110 11J'lll w baśn i KR ÓLOWA ŚNIEGU 

Wyd:iwca Programu TE
ATR ZAGLĘBJA. Redakcja i 
opr~cowanie literackie JA 
PI ERZCHALA. Opracowan ie 
grafici.nc JERZY MICIAK. 
W~półpr aca fo tc>gra fi czna 
JÓZEF BROM - USLUG I 
FOTO-VJDEO, Sosnowiec, ul. 
Dekerta 5. Skład i łamanie 
PROGRES, Sosnowiec , ul. 
Kresowa I, tel. 66 18 02. Druk 
PROGRESS, osnowicc, ul. 
Kresowa I, te l. 199 75 83. 

Z:im6wienia na bi le t) zbiorowe przyjmuje Dział Upo ws1-echniania Teatru w dni 
powszednie ". godz. 9.00 - !5.00 
p!7c daż bil etów w kasie Teatru codziennie (z wyjątkiem poni edz.iałków) w god<-

15 .00 - 18.00 
Telefony: Dziat Upowszechniania Teatru i k, a biletowa 66 11 27 
Centrala G6 04 94 

l\a stronic !}t ulowej ilustrnqo Jerzego Srok w.kit.gl) . W. Programie Jako przel)'" Tiiki wyko
rzysl.m10 projckl)' kostiumów Lil iany Jank~)\\"Slci t:j . 
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