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Nowe szaty króla to jedna z powJzechnie 
znanych i lubianych baśni Hansa Christiana 
Andersena. Niesłabnącą p9pularnością cie
szy się już 175 lat, od pierwszego duńskiego 
wydania w 1837 roku, wielokrotnie publiko
wana i przekładana na wiele języków. 

Jej bohaterem jest król, któremu dwóch 
oszustów zaoferowało nowe szaty, 
mające tę cudowną właściwość, że 

pozostają niewidzialne dla głupców. W to, że 
istnieje takie ubranie, uwierzył władca i cały jego dwór. Nikt nie 
miał odwagi zdemaskować wydrwigroszy, w obawie, że ujawnia
jąc prawdę, narazi się na niełaskę króla i jego świty, a co gorsza 
- będzie uchodził za durnia. Lawina kłamstw ruszyła: wszyscy 
widzi~ li przepiękne szaty, których wcale nie było. Dopiero kiedy 
monarcha wyszedł ze swego pałacu i kroczył ulicami miasta 
w owym rzekomo niewidzialnym odzieniu, z tłumu padły pierw
sze - i jedyne - w całej historii nieskażone kłamstwem słowa, 
z ust małego dziecka: „Przecież król jest nagi!". Tak kończy się 
ta niepozbawiona humoru, choć nieco gorzka historia o ludzkiej 
próżności, tchórzostwie i konformizmie (konformistą nazywamy 
kogoś, kto postępuje tak, aby przypodobać się innym i nie nara-
zić się na krytykę społeczności, w której żyje). I 

Baśń okazała się ponadczasowym „hitem". Zarówno jej 
tytuł, jak i okrzyk dziecka w finałowej scenie zadomowiły się 
w naszym codziennym języku. Cytujemy je często, gdy mowa 
o kłamstwie czy oszustwie, które wszyscy uparcie nazywają 
prawdą - zastraszeni przez kogoś, kto ma nad nimi władzę, nie 
chcąc nazwać rzeczy głośno i otwarcie po imieniu. A opowieść, 
dostępna w rozmaitych przekładach, wielokrotnie adaptowana 

I 
na potrzeby filmu i teatru, stała się także motywem wykorzysty-
wanym w piosenkach i teledyskach. Ostatnio można go odna
leźć również w grach i zabawach edukacyjnych, publikowanych 
na stronach internetowych przeznaczonych dla dzieci i ich 
rodziców. Ziściło się więc marzenie pisarza, który Nowe szaty 
króla dedykował nie tylko dzieciom - z przekonaniem, że doro
śli odkryją głębszy sens ukryty w tej baśniowej anegdocie. 

Gdy na języku wyrasta sierść 
; f , ! ' I: 
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Dzieci mówią prawdę, lecz władcy nie zwracają uwagi na ich słowa . ~rólowie 
idą wprost przed siebie, własną drogą, a dorośli za nimi, nawet gdy przywódcy 

są śmieszni i próżni. To objaw Choroby Władzy, na którą dzieci są odporne. 
~ecz gdy tą chorobą zarazi się dorosły, pojawiają się dziwne objawy: myśli 

znikają mu z głowy, już nie umie mówić prawdy, na rękach i na języku wyrasta mu 
sierść, zbyt często się kłania i czuje pieczenie w żołądku. A sam król podczas 
ataku tej przypadłości przestaje odróżniać dzień od nocy, bez sensu zakazuje 

tego i tamtego, rozmawia z lustrami, boi się wszystkiego i dostrzega nieprzyjaciela 
pod własnym łóżkiem . Jeśli zaś ma manię strojenia się , jak ten z baśni, to bardzo 
łatwo go oszukać: fałszywi krawcy skroją mu ubranie, w którym będzie nagi. I nikt 

nie może powiedzieć, że król po prostu jest głupi, jeśli nie chce źle skończyć. Więc 
spryciarze zarobią kupę forsy za plecami władcy, opróżniając królewską kasę. 

Cóż, podatki zapłacą i nadstawią tyłek - jak zawsze - poddani. .. 
Partnerami króla są wszechobecne lustra: choć nieme, przekornie odzwiercie

dlają to, czego władca nie chce widzieć - odmawiając pokazania tego, co zobaczyć 
chciałby. Na królewskim dworze wszyscy myślą tylko o własnych interesach; także 
zwykli poddani, chcieliby zasiąść przy królewskim stole - nawet jeśli do jadalnej sali 

mieliby wpełzać szparą pod drzwiami. Na szczęście są też dzieci z niewyparzonymi 
językami, które niczego się nie boją. Przed nimi nawet ci, którzy oklaskiwali nagie

go króla, trochę się wstydzą (choć pewnie woleliby, żeby dzieci powtarzały tylko to, 
czego nauczono ich na pamięć). I w świecie, na który Władza rzuciła swój fatalny 

czar, przetwarzający sumienia w gumę do żucia, właśnie głos upierających się przy 
swoim dzieci jest nadzieją, że nie wszyscy utoną w kłamstwie. 

Baśń Andersena, prosta - lecz genialna, zdaje się zyskiwać z czasem nowe 
sensy i wciąż zachowuje aktualność. Pokazuje różnice między fikcją i rzeczywis

tością, oszustwem i prawdą , korzyścią i sprawiedliwością , wreszcie mówi 
o konsekwencjach tych wyborów dla naszego życia. A dziś, bardziej niż kiedy

kolwiek, są one podstawą zachowania orientacji w rzeczywistości, która rozmyła 
granice między światem prawdziwym i fałszywym, rzeczywistym 

i wirtualnym, między ciałem i1 maszyną . I w której konformizm, nawet w kręgu 
dzieciństwa, zagraża swobodnym wyborom. 

Baśń stawia jej bohaterów wobec pokus oszustwa, które ułatwia rżycie. Dopóki 
pozostają w pałacu, w zamkniętym kręgu władzy, wszystko działa cudownie, 
kłamstwa trwają. Lecz wystarczy wyjść na ulicę, a wszystkie konsekwencje 

niecnej praktyki oszustw i hipokryzji ukazują się w całej śmieszności. Dlatego 
groteska - literacki klucz komiczny, prawie surrealistyczny - umożliwia prezenta

cję nowych sensów i wątków tej baśniowej opowieści. 

Daria Ante/li 
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Hans ChriStian Andersen 
duński pisarz i poeta, żył w latach 1805-1875. 

Urodził się w Odense, mieście na wyspie Fionia 
(Dania). Zasłynął jako baśniopisarz i do dziś 

jest powszechnie uważany za autora najpięk
niejszych baśni. Jego niezwykłe opowieści -

Królowa Śniegu, Brzydkie kaczątko, Ołowiany 
żołnierzyk, Mała Syrenka, Latający kufer czy 
Nowe szaty króla, a także wiele innych - nie

zmiennie od pokoleń fascynują małych i dużych 
czytelników. Od prawie dwóch wieków są 

inspiracją twórców w wielu dziedzinach sztuki. 
Tymczasem nie każdy wie, że ic]1.,,1autor 

wcale nie im chciał zawdzięczać pisarską sła
wę, wielkie nadzieje bowiem pokładał 

w literackiej twórczości dla dorosłych. Spod 
jego pióra wyszło wieile wierszy, opowiadań 

i powieści, a także sztuk teatralnych 
przeznaczonych właśnie dla dorosłego odbior-

cy. Fascynował go także teatr - marzył 

o karierze śpiewaka i aktora. Niezwykle uzdol
niony plastycznie, tworzył misterne wycinanki, 
które można podziwiać na stronach interneto~ 

wych poświęconych pisarzowi, a także 
w muzeum gromadzącym pamiątki jego życia 

i twórczości w rodzinnym Odense. 
Choć z natury był samotnikiem, człowiekiem 

nadwrażliwym, któremu kłopot sprawiały 
kontakty z innymi ludźmi, z wielką ciekawością poznawał wciąż nowych. 
Do grona jego znajomych należały ówczesne sławy- m.in. śpiewaczka 

operowa Jenny Lind, pisarz Karol Dickens, filozof S0ren Kierkegaard 
czy pisarze bracia Wilhelm i Jakub Grimmowie. Przyjemność sprawiało 

mu także poznawanie nowych miejsc: z wielkim zapałem podróżował po 
Europie, chociaż i te eskapady nie obyły się bez niepokojów. W trakcie 
wojaży dręczyły go bowiem różne obawy; np. panicznie bał się pożaru, 

toteż zawsze miał w bagażu linę, po której mógłby zejść z płonącego 
budynku, a na wypadek kradzieży kosztowności nosił w butach. Swoje 
wrażenia i doświadczenia opisał w pamiętnikach i autobiografiach, dziś 

nieco zapomnianych i rzadko publikowanych. 
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Daria Anfelli I 
Pio enka króla 
I 

Jestem królem eleganckim niesłychanie, 
Z materiałów najrepszych mam ubranie, 

1 

Skarpety koronką obrębione 
I w esy-floresy kalesony. 

Ze trzysta par butów czeka w szafle, 
A koszu,I sam zliczyć nie potrafię; 
Krawaty, kapelusze, szale 
Dobrane mam doskonale. 

Uwielbiam dobre materiały 
- Tym bardziej, im więcej1 kosztowały. 

M'am imion czterdzieści i cztery 
- Imienin nigdy nie za wiele -
Choć innych podarków nie wzbraniam, 
Najwyżej cenię ubrania. 

By pokryć me wszystkie wydatki, 
Wciąż wyższe, płacicie podatki, 
A w zamian przesyłam uśmiechy 
'I parę drobiazgów na pociechę: 

Serwetki zużyte przy obiedzie 
Daruję każdemu, kto w biedzie. 
I włos, który spadł z mojej głowy, 
I z brody też włosa połowę. 

Dodam też metkę z czapki nowej 
I garść kurzu z sali tronowej; 
~ie trzeba specjalnie dziękować: 
Podziw wystarczy demonstrować. 

Jestem król el1egancki niesłychanie, 
Z materiałów najlepszych mam ubranie, 
Skarpety koronką obrębione 
I w esy-floresy kalesony .•. 


