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JAN CHRISTIAN ANDERSEN 

JAN CHRISTIAN ANDERSEN 

Postać autora pięknych ba śni , Jana Chris t i ana A n
der sena, j est m niej znana ogóiow i niż jego u tw ory. Nie 
wszyscy znają jego losy, ni e w szyscy wiedzą, że u r odz'tl się 

w małym, duńskim miasteczku Odense w 1805 roku, w dom
ku u bogiego szewca , że m a.jqc 14 lat wyruszy ! z malym wę

zęlkiem w świat, n ie mają nic prócz swoich marzeń o sla
w ie i niezłomnej woli, aby zosta ć w i elkim czlow i ekiem. 
l nie w szyscy wiedzą, że zanim został sławnym, musiał znieść 

w iele upo korze 11, a nawet glód i nędzę. 

Twórczość A ndersena związana j est .< jego życiem. 

W w ielu jego baśniach powra cają obrazy dzieciństwa i -
znane mu z opowiadań - smutne losy jego matk i , k t óra j a
ko dziecko m usiala żebrać, a w późniejszych l at ach - prać 

bieliznę w boga.tych dom ach. Echa tych wspomnień powra
cają między innymi w „ Dziewczynce z zapałkami". OlJrazy 
swego dzieciństwa przedstawia autor w baśni pt.: „Królowa 
śniegu". ,,.„Po drabinie można bylo wejść na poddasze - p i 
sze w swoich wspomnieniach - a w T'!Jnn i e, która biegla aż 
do sąsiedniego dom11 , znaj dowala si ę sk r zynka z ziemią , na-



pelni~na warzywami; byl to ogród mojej m atki. W baśni pt.: 
„Królowa śniegu" ogrórlek ten wciqż jeszc;:e kwitnie". 

. W ~icznych jego bajkach i opowieściach występuje ubo-
gi chłopiec z ludu, który doznaje wiehi, upokorzeń i poniżeń 
od bogaty ch sąsiadów - próżnych glupców; gdy uda mu się 
zaimponować im , zwrócą na niego uwagę. Milość pokrzyw
dzonych, k tóra powraca w tak licznych baśniach Andersena. 
ma swoje źródlo w jego wlasnym dziechistwie i mlodośc i 

pelnej upokorzeń. 
„ Brzydkie kaczątko", któremu dokucza cale ptactwo. 

przemienia się w białego, pięknego łabędzia. Mala Calinecz
ko po wielu trudach i przygodach poślubia kwiatowego kró
lewicza. Mały K laus, ubogi i pogardzany, zdobywa majątek. 
podczas gdy duży, ten bogaty, zostaje okrutnie ukarany. Ta-

ka jest sprawiedliwość poetycka, ludow ej baśni . Bo wlaśnie 
bohaterowie utworów ludowych to ci poniżani i prześlado
wani, którzy w końcu zwyciężają. Glupi J asio z baśni, k tóre
mu dokuc::ają starsi bracia, okazuje się właśnie najm q'.Irzej

szy i zdobywa rękę pięknej królewny. 

Baśnie ludowe sq prastarymi utworami bezimi e1inycll 
autorów. Wędrując po calym świecie zmieniają w ciągu wie
ków swoje wątki - zależnie od kraju, klimatu i warunków 
społecznych. Ale mimo tych zmian wszyst ki<' ')aśnir majq 



wi ele cech do siebie podobnych - ukazują ludzkie marzenie 
o szczęściu. 

Baśnie A ndersena, m imo że zawierają wiele motywów 
podobnych do twórczości ludowej, są utworam i literack imi. 
Andersen m a swój odrębny, jemu tylko właściwy styl. Ma
lo j~st .twórcóU:, którzy potrafią tak jak on ukazać w całej 
pełni piękno 03czystego k rajobra.:u. Przed oczyma Czytelni
ka wyrastają szumiące bukowe lasy , w zburzone fale m orskie 
rozbijające się o ur wiste, skaliste wybrzeże. Opisuje on bo~ 
gac.two 1~oślin~ości, zapach bzu, macierzanki , czeremchy, 
kwitnące3 koniczyny; naśladuje gfosy ptaków, śpiew słowi
ka, kl€kot bocianów i kum kani e żab; obserw uje życie zwie
rząt domowych i domowego ptactwa. 

Cuda i czary spotykamy u Andersena na każdym kro
ku. Ze zwykłego imbryczka od herbaty w yrasta fantastyczno 
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postać Bzowej Babuleńki. K rólowa śniegu na centralnym 
placu K openhagi por ywa małego Kaya do sw oi cli sań i uwozi 
w krainę lodów. Poczciwy radca K napp, włożywszy czaro
dziejskie kalosze, z j asno oświetionej u l i cy K openhagi dostaje 
się na błotniste, ciemne pustkowie średniowiecza. W zwykłej 
doniczce z kwiatami rodzi się mala na cal dziewczynka, pr ze
zwana Calineczką ... Wszystkie t e czarodziejsk ie zjawiska, po
stacie i przedmioty, związane są m ocno z rzeczywistością i co
dziennym życiem człowieka. Czary nie muszą się dziać - jak 
w baśni ludowej - za morzami i lasami, dzieją się na wą

skiej uliczce rodzinnego miasta, na śmietniku podwórka, na 
którym rośnie j edno suchotnicze d rzewko. A by zobaczyć r ze
czy niezwykle, pełne dziwów i cudów, wystarczy wyciągnąć 
rękę, wystarczy spojrzeć oczami poety ... 

Świat A n dersena zaludniony jest stworzeniami i mar· 
twymi przedmiotami, k t óre nabierają ludzkich cech. Bocian 
w gnieździe na dachu, kury w kurniku, podwórzowy pies na 
lańcuchu, zabawki w pokoju dziecinnym, por celanowe figur
ki, latarnia uliczna, igla do cerowania i tyle innych stworzeń 
i przedmiotów - mówią i czują j ak ludzie. 

Baśnie Ander sena posiadają dialog pełen prostoty, bo
gatą akcję i dramatyczne napięcie. Toteż większość ander
senowskich baśni n adaje się do adaptacji scenicznych. N ie
k tór e z nich są jak gdy by gotowymi w i dowiskami scenicz
nvmi. 



Andersen kochal teat r. Już od najmlodszych Lat u1'zą
dzał w małym, zrobionym z drzewa, teatrzyku przedstawie
n ia teatralne. Aktorami w tym teat r ze były szmaciane la
leczki. W swoich wspomnieniach powraca często do teatrzy
ku, któl'y zmajstrował dla n i ego ojciec, do wycinanek z pa 
pieru, szmacianych lalek - i bajek , których słuchał chciwie. 
Baśnie i t eatr to j ego najwc:. eśniejsze marzen ia. Jako mały 
chłopiec był raz w t eat r ze, który odwiedził jego rod?inne 
miasto. Było to niezapomniane wrażenie. Od tej pory u klacla 
dramaty i t r aged ie, które wystawia w swoim małym teatrzy
ku; całymi godzinami odtwarza swoj e dialogi. We wczesnej 
młodości pisał sztuki. teatralne, wodewile i tragedie. Ale slaw
n11 stal si ę jako autor baśni. 

STEF ANIA BEYLIN 
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BASN „DZIKIE ŁABĘDZIE" 

O powieść „ Dzi k i e labędzie" ma wiele motywów za
pożyczonych z twórczości ludowej. Jest tu i kiról, i okrutna 
macocha, która nienawidzi swych małych pasierbów. Są 

zie czary, które macocha czarownica rzuca na niewinne dzie
ci. Jest także szczęśliwe zakończenie: królewna Elza zostaje 
uwolniona od złych czarów i uznana przez cały lud za nie
winną. Ci, co cierpieli - ona i jej bracia - ·stają się szczę

. liwi, a winni zostają ukarani. 
Już sam początek tej baśni, pierwsze zdanie przypomina 

opowieść ludową: „ Daleko stąd, tam dokąd lecą jaskółki, k i e
dy u nas j est zima, mieszkał król, który m ial jedenasttL sy
nów i jedną córkę. Bracia byli królewiczami, chodzili do szko
ły z orderami na piersiach i szablami u boku, pisa.li diamen
towymi, szy f erkami na złotych tabliczkach; gdy coś przeczy 
tali , umieli to zaraz na pamięć; od razu widać bylo, że są 
królewiczami". 

Ten pełen prosty początek opowiadania, mający cha
rakter ustnej opowieści, zabarwiony jest jednocześnie tak 
bardzo charakterystyczną dla Andersena nutką ironii i hu-



m oTu: „„ .królowa wcale nie byla dobra dla biednych dzieci, 
widać to bylo już pi er w szego dnia. N a zam ku odbywały się 

zabawy, dzieci bawiły się również „ w gości", ale n ie dostały 
- j ak zwy k le - m n óstw a ciastek i p ieczon y ch jabłek, k r ó
low a da la im t yl ko w filiżance do herbaty trochę piasku 
i powiedziała. , aby udawały, że pijq naprawdę herbatę" 

Baśń „ Dzikie łabędzie" jest właściwie hi storią miłości 

królewny E!yzy. Jej gorące uczucie do jedenastu braci-kró-

Jew iczów, k tórzy zamien ieni zosta li przez złą macochę w je
dmaście dzikich łabędzi - zwyciężyło czary. Elza prze
trwała wszystko: i dotyk palących pokrzyw, z których szyła 

koszule dla zaczarowanych braci, i oszczercze języki złych 

ludzi, którzy ją okrzyknęli czarownicą. Elzie nie wolno by
ło powiedzieć ani słowa, dopóki nie skończy szyć jedenastu 
koszul. I choć palce jej były pokryte pęcherzami, a 11łowa 

'"· 
bólu i rozpaczy cisnęły jej się ina usta - wytrwała do końca . 

Tę wielką silę miłośc i opisuje Andersen w w ielu sw o
ich baśniach. Tak kochała mała Syrena, k tóra z miłośc i d o 
królew icza przechodziła okrutne cierpienia i przemieniła się 

w pianę morską. Tak m ocno kochała małego towarzysza 
swych dziecięcych zabaw maleńka Gerda, która powędro

wała za n im w dalekie mroźne krainy Północy i wyz-,11Jolila 
go ze, złych czarów Królowej Sniegu. 

Pełna prostoty i głębi jest miłość Elzy do zacza rowa
nych braci. Niewiele jest utworów literackich. gdzie tak pięk

n ie byłaby opisana siostrzana miłość. 

STEFA 1 I A DEYLJN 



Dyrek tor 

ANDRZEJ KRASICKI 

* 
Kierownik artystyczny 

STANISŁAW BUGAJSKI 

* 
Kierownictwo l i terackie 

W ANDA ŻÓŁKIEWSKA 

ZDZISŁAW SKOWROŃSKI 



ELZA, królewna 

P ETER, brat Elz ' 

NIANIA królewny Elzy 

REGENT, stryj Elzy 

KAREN, jego córka 

OLAF, król sąsiedniego państwa 

Scenografia 

Wacław Ujejski 

O BS A D A 

Irena. Inatow!cz 
Danuta M encewicz 
Benigna Sojecka 
Irena Szemplińska 

KRÓLOWA. matka Olafa 

NIELS, dworzanin króla Olafa 

HJ ALMAR 
Witold Sadowy astrolog na dworze Regentn 

Bar bara A bramow 
Stefania K ornacka 

MĄDRA BABA. leśna wróżka 

Ludoslaw K ozlowski 
Miroslaw Woj tu lanis 

HANS 

KARL 
I ha laba<dnioy 

Mira M orawska 
Anna Rakow iecka 
Stefania Staszewska 

BŁĘDNY OGNIK 

Henryk Czyż 
Bernard Michalski 

BRACIA ELZY 

Rzecz dz je się: 

Akt I - Obraz 1 Chata Niani 
Obraz 2 Uroczysko leśne 

Akt II -

Akt III 

Obraz 3 Komn ata K r ólowej 
Obraz 4 Uroczysko leśne 

Obraz 5 Dziedziniec zamku króla Olafa 

Inscenizacja i reżyseria 

Tadeusz Cygler 

Choreografia 

Sabina Szatkowska 

Elżbieta Łabuńska. 

Hanna Różańska 

Zygmunt K acprowski 

Zbigniew Prus 

Janina Godlewska 
Jadwiga K ury luk 

Tadeusz Cygler 
Waclaw K ow alski 
Tadtmsz Grabow ski 

Halina J ezierska 
Danuta Przesmycka 

Bożena Garlicka 
T er eoo. Sicińska 

rrena Sz11mala 

Muzyka 

Juliusz Borzy m 



Kierownik muzyczny 
Zofia Łosakiewtcz 

Pracownia scenograficzna 
Maria Jankowska. 

Zofia Kowalska-Otto 
Edward Grochulski 

Inspicjent 
Franciszek Ru t kowski 

Sufler 
Ma ria Ciani Sul ikowska 

Kierownik techniczny 
Ryszard Depka 

Kierownik oświetlenia 
Wojciech Rebkiewicz 

K ie ro w n i c y Prac o w n i : 

Malarskiej 
Henryk Palisz 

Stolar kiej 
Jan Liberek 

Modelatorskiej 
Waclaw Trzeciak 

Krawieckiej 
Józefa Kel er 

Józef Kasprzak 

Perukarskiej 
P'ranciszek Cieślak 

Tapicerskiej 
Czesław Lewicki 

Brygadier sceny 
Andrzej Sobolewski 

BA.SN A SZTUKA SCENICZNA 

J •"" weźmiecie do ręki książkę z baśniami An 
deI1sena i przeczytacie uważnie baśń o „Dzikich Łabędziach". 

a potem rprzyjdziecie do Teatru Młodej Warszawy, do Wa
szego teatru i zobaczycie tę samą baśń na scenie - zauwa
życie, że między baśnią \V książce a sztuką w 1eatrze są bar
dzo duże różn ice. Dlaczego? Dlatego, że książka o p o w i a
d a, a teatr p o k a z u i e. 

W teatrze wszystko musi odbywać się w jakimś miejscu 
i czasie. Osoby działaj ące muszą mówil: językiem swej epo
ki, muszą nosić ubrania swego czasu, mieszkać w dom ach, 
jakie w tedy istnia ły. Muszą być -tak wyraźne, jak gdyby 
istniały naprawdę. Życ :e da im aktor. Ubierze je scenograf. 
Muzyk skomponu je melod ię do ich pieśn i. 

Baśń napisał Andersen, jeden człowiek. Na p rzedsta
wienie złożyła ,sic; praca : pisarza, muzyka i plastyka, akto
rów, orkiestry wykonującej muzykę, pracowni, k tóra szyła 

kostiumy i malowała dek oracje, maszynistów ustawiających 

dEkoracje, elek t rotechnika oświetlaj ącego scenę r eflektorami 
i w reszcie reżysera- inscenizatora, k tóry to wszystko musiał 

zobaczyć, zanim jeszcze powstało, i swą pracą stworzyć pięk
ną całość. 

Baśń Andersena można przeczytać albo opowiedzieć. 

Nie można j ej zagrać w teatrze. Ażeby się stała sztuką sce
niczną, t rzeba ją na now o napisać. I tu zaczynają siG różni

ce między baśnią a sztuką 



• • • J. 

Wycinanka Andersena 

W baśni macocha, która jest zarazem czarownicą, za
mienia królewiczów w łabędzie. Chce zamienić także Elzę, 

ale n ie może, zrobi ją tylko brzydką na chwilę, żeby ją prze
stał lubić stary król - jej ojciec. W baśniach macochy są 
zawsze złe. Ale w życiu wiele najlepszych w świecie kobiet 
opiekuje się nieswoimi dziećmi, trudno byłoby nazwać te 
dobre matki macochami. A ojciec? C;zy to możliwe, żeby oj 
ciec wyrzekł się córki tylko dla tego, że ma ona ciemną sikórę 

i jest nieładnie uczesana? Przecież dla rodziców dziecko jest 
zawsze ładne. Więc lepiej zamiast ojca i macochy damy Księ

cia Regenta, który chce pozbyć się k rólewiczów i królewny, 
żeby zagrabić ich królestwo. · 

Ale tak dla siebie samego starać się o tron i bogactwo 
to może nawet Regent uz.nałby, że niewarto. Dodamy więc 
Księciu córkę Karen, której ojciec nie wychowuje, tylko jej 
dogadza i na wszystko pozwala. Dlatego Karen jest kapryś
na, samolubna, chciwa i zdolna do zbrodni tak jak jej ojciec. 

Elza nie może przyjażn'.ć się z Ka•ren, bo jest zupełnie 
inna. A przecież byłoby jEj bardzo smutno zupełnie samej, 
więc damy jej starą, dobrą Nianię i wiejskie dziewczęta, 

z który mi mogłaby bawić się i dla nich śpiewać. 

Ale kto zamieni królewiczów w łabędzie, jeżeli n ie ma 
zlej macochy? Niech to będzie Astrolog. Bywali tacy p rzy 
królewskich d worach w tej epoce. Zazwyczaj był t o p ól 
uczony, p ól szarlatan . Znał się na chemii, fizyce i astronomii, 
chciał wyrabiać złoto, szukał eliksiru młodości, a przy tym 
robił t ak ie sztuki, jak ie widu jecie w cyrku, k iedy m agik •rzu
ca np. do góry podarte strzępki gazety, a zbiera złote blaszki. 
Nasz Astrolog jest zły i służy złemu Księciu. 

Wiemy z baśni ,że z Elzą ożenił się młody, dobry i szla
chELny K ról. Ale spróbujcie tylko ożenić Króla z nieznaną 
biedną dziewczyną, k tóra ciągle zbiera pokrzywy i do tego 
nic n ie mówi! Na pewno K rólowi nie poszło łatwo z wszyst 
kimi dostojnikami, któr zy chcieliby go ożenić z królewną, 

-księżniczką, a co najmniej z córką któregoś z m '. nistrów. 
Długo też musiał przekonywać swą mat.kę - prawdziwą kró-

Wycinanka Andersena 



Iowę. Dla takiej dumnej pan i każda dziewczyna wydaje się 
za brzydka, za uboga i za głupia dla jej jedynaka. Zresztą 

myślą t ak n ie tylko 'k rólowe. Zobaczymy, czy Król poradzi 
sob ie z min ist rami i z matką - nie przestając być dobrym 
synem. Ażeby m u było raźniej, niech m a przyjaciela Ni€lsa. 

Wiemy także od Andersena, że lud uważał Elzę za cza
rownicę. Ale lud t o bardzo wiele lwJzi, którzy nie zmieśc ili 

by się na scenie. My damy tylko dwóch pachołków: rozum
nego, dobrEgo Kar la i tępego pijaka Hansa, który .chciał zgu
bić Elzę. Bo pijak i człowiek glupi zawsze wyrządzi komuś 

krzywdę. 

Teraz jeszcze sprawa czar ownic. W czasie, w k tór ym 
żyła Elza, a było to w średniowieczu, przed pięciuset laty, 
zdarzało się, że palono na stosie niewinnych ludzi tylko dla 
tego, że podejrzewano ich o czary. Był to okrEs ciemnoty 
i ok r utnych praw. P alono także wielk ich u czonych i tych, co 
głosili prawdy zbyt nowe, ażeby mogły być przyjęte przez 
ów czesne społecze11stwo. Tak spalono Giordana Bruna i Hus
sa. A groziło ·spalenie także Galileuszowi. O nich w szystk ich 
dowiecie się na pewno w szkole . 

U Andersena w ba,śni mogą być czarownice, b o baśń 
jest fantazj ą wplecioną w prawdę, ale czarownic nie było 
przecież na świecie, więc j ak je pokazać w teatrze? N iech 
czarow nice w idzi 'tylko p ijany Hans. A to, co się dzieje 
koło n iEgo, to będą chwiejące się mgły, przelatujące n ieto
per ze i puszczyk i, błędne ognie, szum wiatru i zgrzyt ob ra 
cających się śmig w iat raka. 

Widzicie teraz, ile trzeba było dodać postaci, sytuacji, 
obrazków, do j uż istniejących w baśni, żeby powstała z n iej 
sztuka t eatralna. 

Czy p rzy t ej p racy nie zagubiła się poezj a i surowy re
alizm Andersena? Czy w sztuce pozostała główna myśl baś

ni, walka ze złem i klęska zła, a zwyc ięstwo dobra - prze
konacie się sami i odpow iecie sobie i n am na to pytan ie po 
przedstawieniu . 

KAZIMIERA JEŻEWSKA 

NASZ 
KONKURS 

RYSUNEK KONKURSOWY NR l 



Baśnie Andersena znane są wszystkim prawie 
dzieciom i dorosłym na całej kuli ziemskiej. P rze
łożone na wszystkie niemal jęz.yk1 świata, wydawane 
w tysiąc:mych wyborach dla dzieci i młodzieży, ilu
strowane przez licznych malarzy i grafików, przera
biane na sztuki teatralne, obrazki scenic7..Jle, balety, 
pantominy - w ciągu przeszło stuletn!ej wG'drówk~ 
dotarły wszędzie. Andersenowskie wątki przeszły juz 
nawet do ustnych opowieści i stały się prawic że 

RYSUNEK KONKURSOWY NR 
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utworami ludowymi. Ileż to matek o.powiada swoim 
dzieciom historię o brzydkim, szarym kaczątku, któ
re przemieniło się· w pięknego białego łabędzia, 
o ołowianym żołnierzyku, który zakochał się w pa
pierowej tancerce, o dziewczynce, która sprzedając 
na ulicy zapałki zmarzła w wigilię Nowego Roku. 

Każdy naród wyobraża sobie po swojemu baś
nie Andersena. Jedna z najbardz'.ej znanych opowie
ści pt.: „Historia o matce" z.ostała przetłumacz.ona na 

RYSUNEK KONKURSOWY NR 3 
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wiele języków i w każdym kraju inaczej zilu.stro~~
na. W duńskim oryginale bafoi matka, która na proz
no usiłowała wydrzeć śm'erci swoje ukochane dziec
ko, przedstawiona jest jako duńska mieszczka z po
łowy XIX wieku. W baśn'.ach przełożonych na język 
francuski matka ukazana jest jako kobieta z ludu. 
Ilustiator zaś baśni w przekladzie hinduskim uwiecz
nib obra.. matki jako Hinduski w narodowym stroju. 
z kolcami i brani!oletami. 
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Katdy więc artysta, ilustrator bajek anderse
nowskich m"ał swói własny obraz andersenowskich 
bohaterów, ale niezależnie od ujc;cia, stroju tych bo
hate1 ów, najmłodszy nawet czytelnik tych baśni mo
że odgadnąć zarówno treść ilustracji, jak i tytuł baj
ki, do której odnosi się ilustracja. 

Na czym więc polega na<>z konkurs? W progra
mie tym znajdziecie numerowane ilustracje. Kon-
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kur~ polega na odgadnięciu tytuł6w bajek, do kt6-
rych odnoszą się te ilustracje. Po odgadnięciu należy 
kolejno - według numerów ilustracji -

o.pisać treść rysunków; 
wymienić na załączonym kuponie tytuł bajki 
Andersena 
oraz podać swoje imię, nazwisko, wiek i adres. 
Koperty z rozwi!lZaniam.i należy pr?.esyłać do 
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Teatru Młodej Warszawy w Pałacu Kultury i Nauld.i 
n.a kopertach - umieścić napis: „Nasz Konkurs". 

Wszystkich, którzy rozwiążą „Nasz Konkurs" 
bezbłędnie, względnie z jednym błędem, zaprosimy na 

PORANEK KONKURSOWY 

połączonv z wylosowaniem i rozdaniem nagród u 
bezbłędne odpowiedzi i trafne opisy ilustracji 
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Do rozwiązania można dołączać swoJe włrum 
ilustracje do bajek Andersena wraz z opisem. Prosi
my również o nadsyłanie włai::nych wycinanek. Naj
lepsze rysunki i wvcinanki bQdą nagrodzone dodat
kowo. 
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