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Duża Scena 

Dziadek do orzechów E.T.A. Hoffman 
Historia księcia Pippo P. Griparri 
Kopciuszek E. Szwarc 
Krawiec Pan Niteczka K. Makuszyński 

Sala Prób 
przedstawienia dla dorosłych 

Co się dzieje z modlitwami niegrzecznych dzieci A. Wróbel 
Duvelor albo Farsa o starym diable M. Ghelderode 

"( .. . )W baśni "Nowe szaty cesarza"( ... ) niezwykle charaktery

styczny i wyrazisty jest uliczny epizod ostatni, gdy dotychczaso

wa akcji zostaje kontrapunktowo przełamana przez wystąpie

nie, a właściwie empatyczne odezwanie się "niewiniątka": "Pa

trzcie, ależ on (cesarz) jest nagi". W jednym zdaniu, nagle po
chwyconym przez tłum gapiów, dziecko demaskuje obłudę, 

próżność, egoizm i głupotę najwyższego władcy wypowiedze

niem ukrywanej prawdy. Naturalna, spontaniczna i odważna re

akcja sprawia, że postawa dziecka staje się natychmiast moral

nym wzorcem postępowania dla tłumu podwładnych - i w ten 

sposób zostaje przywrócona właściwa hierarchia wartości („ .) ." 

Hieron im Chojnacki: Poeta zadziwiających sp17eczności , w: Andersen - baśń wobec 
świata. Gdmisk, 21-22.04.1995 1: Materiały z sesji literackiej, Nadbałtyckie Centrum 
Kultury, Gdańsk 1997, s. 56, 57 
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„( .. . ) W baśnie Andersena został wpisany rów
nież odbiorca dorosły. Można go wyabstrahować 
z warstwy filozoficznej tekstów, z rozmaitych dy
gresji natury moralnej, społecznej, historycznej, 
z refleksji na temat ludzkiego losu, sztuki poetyc
kiej, roli artysty. Pisarz miał świadomość podwój
nego adresu swoich utworów. Dorosłych zobowią
zał do pośredniczenia w przekazywaniu baśni; 

szczególnie rodzicom zalecał głośne ich czytanie 
lub opowiadanie dzieciom. Sam posiadał niezwy
kły dar opowiadania baśni, więc wielokrotnie 

zwracano się do niego z prośbami o bezpośredni przekaz baśniowych 
historii małym słuchaczom. ( ... ) 
Pamiętał, że tylko do dorosłych dotrze głębszy sens jego utworów. 

Mówił, że chwyta jakąś myśl przeznaczoną dla dorosłych i opowiada ją 
dzieciom, pamiętając jednak, że ojciec i matka także się temu przysłu
chują, a im trzeba przecież podsunąć coś, nad czym będą musieli się 
zastanowić. Słusznie zatem mówi się o dwuwarstwowości Anderse
nowskich baśni, o treściach przeznaczonych dla dzieci oraz kierowa
nych do dorosłych. ( ... ) 

Pozostaje zatem Andersen pisarzem dla wszystkich. Wchodzi 
w świat dziecka z całym bogactwem fantastyki odpowiadającej dziecię

cym snom i marzeniom, z postaciami, które stają się mieszkańcami 
"zbiorowej wyobraźni", z prostotą formuł strukturalnych i wraca do 
dorosłego, proponując mu odbiór cudownych opowieści "na wyższym 

. ( )" piętrze .... 

Gertruda Skotnicka: Z problem ów recepcji baśni Andersena, w: Andersen - baśń wobec 
świata . Gdańsk, 21-22.04. 1995 1: Materiały z sesji literackiej , Nadbałtyckie Centrum Kul
tury, Gdańsk 1997, s. 38-39 

„( ... ) Największą liczbą wydawnictw scenicznych wykazuje się 

oczywiście " Nasza Księgarnia", która poza pojedynczo ogłoszony
mi przeróbkami trzech baśni (1951, 1957, 1960) opublikowała du
ży tom zbiorowy pod wspólnym tytułem " Baśnie Andersena na 
scenie" (1952). Do powstania tego wydawnictwa przyczynili się 

współpracą znani poeci i pisarze dla dzieci: H. Januszewska, J. 
Brzechwa, B. Hertz, A. Maliszewski i K. Jeżewska. Jeżewska tek
sty przez siebie opracowane wydawała również w "Książnicy 

Atlas" (z muzyką J. Maklakiewicza) i w Ludowej Spółdzielni Wy
dawniczej. Autorami innych przeróbek byli ponadto: J. Żylińska 
("Nasza Księgarnia" ) i J. Bocianowski ("Odrodzenie"). Wszystkie 
polskie adaptacje sceniczne tekstów Andersena objęły 10 różnych 
baśni , spośród których cztery cieszyły się specjalnym powodze
niem: " Nowe szaty cesarza" wydane były czterokrotnie w dwóch 
różnych opracowaniach ; "Królowa Śniegu" miała trzy wydania 
dwóch różnych wersji scenariuszowych; "Świniopas" dwa wydania 
i dwa opracowania; "Ca lineczka" dwa wydania w jednym opraco-

. ( )" wanm. . .. 

Zdz i s ł awa Brzozowska: A ndersen w Polsce. Historia recepcji wyda wniczej, Wrocław- Kra

ków 1970, s. 68 
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„( ... ) Był dzieckiem niezwykle nerwowym i ponad miarę 
wrażliwym. Słaby fizycznie, chudy, wysoki, raczej brzydki, 
stronił od rówieśników, źle i obco czując się w ich towarzy
stwie, nie chciał chodzić do szkoły, od najwcześniejszych lat 
pasjonował się książkami i teatrem. Dziecięce marzenia osła

wie autorskiej, o uczestnictwie w baśniowym świecie teatru, 
wizje własnej twórczości dramatycznej wypełniały bez reszty 
długie godziny jego smutnego życia. Był wtedy szczęśliwy 
i nieobecny w rzeczywistości, która go otaczała. Ulubionym 
jego zajęciem było układanie dramatów i różnych sztuczek 
scenicznych, które następnie sam grał i śpiewał w teatrze ma
rionetek własnej roboty. Potrafił wykonywać artystyczne la
leczki i szyć dla nich stroje, strugać z drewna pocieszne figur
ki, a także robić koronkowe wycinanki z kolorowych papie-

, ( )" row .... 

Zdz i s ł awa Brzozowska : Andersen w Polsce. Historia recepcji 1vydaw11iczej, Warszawa-Kra
ków 1970, s. 13 

ZAMIAST BIOGRAFII 

Hans Christian Andersen 
1805 - 1875 

„Dużo się tu mówiło o biografii. Chciałam powiedzieć , że 
niezależnie od tego, czy Andersen urodziłby się synem szew
ca czy synem barona, był człowiekiem, który miał ogromną 
nadwrażliwość i który miał w sobie cały ból świata, a jedno
cześnie ogromny talent poetycki. To się zbiegło i on musiał 
ten swój "weltschmerz", tę wrażliwość na ból świata wyrazić 
w czymś, co jest dla poety najważniejsze - w metaforze po-

etyckiej. . . . 
Jego baśnie to wielkie poetyckie metafory 1 w tym ich si-

ła. ( ... )" 
Joanna Kulmowa 

Zapis dyskusji "Od baśni do rzeczywistości i z powrotem", w: Andersen - baśń 
wobec świata. Gdańsk, 21-22.04.1995 r. Materiały z sesji literackiej , Nadbałtyc
kie Centrum Kultury, Gdańsk 1997 



Jedni ukrywają przed drugimi prawdę, bo jej się boją, drudzy ukry
wają ją przed pierwszymi, bo chcą ją uchronić do właściwej chwili. 
A jest to jedna i ta sama prawda. 

*** 

Gdy królowie są nadzy i lokaje zdejmują szybko liberie. 

*** 

"Król jest nagi", ale pod wspaniałymi szatami. 

*** 

Krzyknął:"Król jest nagi". Ale dworzanie zatkali mu usta. 
"Nie wolno!" "Dlaczego?"- "Gotów się jest zaziębić". 

*** 

Fakt zawsze bedzie nagi, choćby był ubrany według ostatniej mody. 

*** 

Widzę ludzi nagimi, ale nie zawsze im to zdradzam, bo zażądają 
jeszcze ode mnie, bym ich ubrał. 

Wybrano z: Stanisław Jerzy Lec: Af01yzmy. Fraszki, w: Utwory wybrane, t. 2, 
Kraków 1977 
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Lalki, dekoracje i kostiumy zostały wykonane w pracowniach Teatru 
Lalek „Pleciuga" przez: Barbarę Kwietniewską, Urszulę Lendas, Bogu
sława Sobieskiego, Tadeusza Sobieszczyka, Sylwestra Sosińskiego pod 
kierownictwem Małgorzaty Mac. 

światło i dźwięk: Andrzej Myszkorowski, Artur Mołodecki 
obsługa techniczna sceny: Marian Pijewski, Piotr Satała, 
Tobiasz Sulima 
Biuro Obsługi Widzów: kierownik - Magdalena Bogusławska 

wydawca: Teatr Lalek „Pleciuga", ul. Kaszubska 9, 70-403 Szczecin, tel. 433 28 21 
redakcja programu: Elżbieta Stelmaszczyk 
projekt graficzny: Krystyna Łukomska 
skład i naświetlanie , opracowanie graficzne: SOFT YlSION, 
al. Boh. Warszawy 34/35, Szczecin 
druk: „Colorado'', ul. Madalińskiego 8-1 O, Szczecin 
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