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SUKCES PRZEDSTAWIEŃ DZIECIĘCYCH 

W rozmowie na temat perspektyw repertuarowych Teatru im. 
Aleksandra Fredry jedna z działaczek kulturalnych m. Gniezna 
wysunęła propozycję wystawienia „baśni dla dzieci". Realizacja 
pomysłu, który wydał się interesujący i uzasadniony, wymagał::i 
warunków, jakie powstały w kilka miesięcy później. Inicjatywa 
przyjació1 Teatru, wsparta zapotrzebowaniem zespołu i sytuacją 
przedsiębiorstwa teatralnego, doprowadziła do premiery I imprezy 
dziecięcej, tj. do wystawienia sztuki „Cudowny kwiat (Zaczaro
wana złotówka)" H. Bychowskiej. 

Pierwsze spctkanie Teatru z młodocianą widownią nie odbyło 
~ię bez komplikacji natury porządkowej. Hall, foyer, korytarze 
i inne pomieszczenia obsługujące widownię zaroiły się nie znanym 
<lotąd w Teatrze rozgwarem. Mali widzowie nie mogli powstrzy
mać się od dotknięcia wszystkiego, co stało w zasięgu ich ramion. 
Wypróbowując kurki i krany spowodowali istną powódź, która 
wymagała wezwania pogotowia instalacyjnego. Jednocześnie, na 
widowni, co 10 dziecko siedziało z nogami na krześle, a co 15 bo
daj przeszkadzało słuchać i patrzeć sąsiadom. 

WidzowiE: „Cudownego kwiatu" wymagali zwiększenia obsługi 
porządkowej, czujności i gotowości do interwencji w czasie przerw, 
przed i po przedstawieniach. Dzięki współdziałaniu rodziców 
i opiekunciw, nauczycieli i samych dzieci z dyrekcją Teatru -
proces wychowania najmłodszych widzów odbył się szybko 
i sprawnie, przynosząc - niezależnie od wartości przeżycia wi
c!owiska scenicznego - zasłużoną satysfakcję moralną. Teatr 
.Jeszcze raz wykazał, że jego powołaniem jest edukacja społeczeń
stwa, łagocizeni obyczajów, podnoszenie na wyźszy szczebel kul
tc!ry towarzyskiej widza i wychowanka. 



Druga impreza dziecię<.:a Teatru im. Al. Fredry „Królo\.va 
śniegu" (wg Andersena) cieszyła się jeszcze większą frekwencją. 
Przedstawienia baśni odbywały się sprawnie, a zabiegi wycho
wawcze Teatru przeniosły się na podwórko teatralne i miały cha
rakter pogadanek dla dzieci, które z braku biletów musiały od
łożyć swoje wizyty w Teatrze na przedstawienia następne. 

Na trzeciej imprezie dziecięcej - był to „Czerwony kapturek'' 
w opracowaniu Rudnickiego i Fiszera - 590 miejsc w Teatrze 
potrafiło bez zakłóceń przepisów porządkowych pomieścić 636 
dzieci z Gniezna i okolic. Powodzenie sztuki potwierdziło nam 
cstatecznie słuszność stałego repertuaru dziecięcego w programie 
działalności Państwowego Teatru im. Al. Fredry w Gnieźnie. 

Prezentując miłośnikom Teatru młcdocianvch grote kę Aleksan
dra Maliszewskiego „Nowe szaty króla" (wg Andersena) zap o
wiadamy jako następną premierę dziecięcą sceniczne opracowanie 
bajki Marii Konopnickiej „O krasnoludkach i o sierotce Marysi" . 
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ALEKSANDER .MALISZEWSKI 

Autor ad <! ptacji scenicznej baśni H. Ch. Andersena „Nowe szaty c<.>sarza", 
i deksander Maliszewski, uprawia wielostronną działalność literacką jako 
p0eta, dramz.turg, autor reportaży, tłumacz i kierownik literacki teatrów 
: Polskiego Radia. 

W okresie międzywojennym należy Malisze~ski do postępowej grupy 
iiterackiej „Kwadryga". W roku 1927 wydaje razem z Władysławem Sebyłą 
tom wierszy pt. „Oczy - usta - ręce", a w dwa lata później własny tom 
poetycki pt. „Czarna Beatrycze". 

Twórczość dramaturgiczną rozpoczyna tuż przed drugą wojną światową 
dramatem poetyckim „Antygona", który dzięki interwencji ówczesnej 
cenzury nie mógł się ukazać na scenie teatru „Ateneum" w Warszawie. 

Po wojnie pisze i wystawia Maliszewski dramat „Wczoraj i przed
wczoraj" (19 '51), sztukę o Kochanowskim „Droga do Cza rnolasu" (1952), 
oraz sztukę c: Mickiewiczu pt. „Ballady i romanse" (1955) . Za pierwszą 
;: tych sztuk otrzymał nagrodę literacką miasta Warszawy, Z" drugą 
nagrodę państwową. 

Jest również Maliszewski autorem opublikowanego w „Dialogu" (1958) 
scenariusza filmowego o Helenie Modrze jewskiej pt. .,Maska i róża", oraz 
przekładów z literatury radzieckiej („Tu mówi Tajmyr" Isajew;i i Galicza, 
,,Okno w lesie" Rachmanowa i Ryssa) i hiszpafiskiej (,Dz iewczyna 
z dzbanem" Lope de Vegi) . 



HANS CHRISTIAN ANDERSEN 

NOWE SZATY CESARZA 

Przed w ie] u Jaty żył sobie cesarz, który tak bardzo lubił nowe, wspa 

niałe szaty, że wszystkie pieniądze wydawał na stroje. Nie dba.I o swoich 

żołni erzy, n ie zależało mu na teatrze ani na łowach , szło mu tylko o to, 

by ob:10s i ć i~rzed lud:' mi coraz to nowe stroje. Na każdą godzinę dn ia miał 

inne u branie, i tak samo, jak s i ę mówi o królu, ż.e jest na naradzie, mó

wiono o nim zawsze : ,.Cesarz jest w ga rderobie". 

W wielkim mieścię, gdzie mieszkał cesarz , było bardzo wesoło, codziennie 

przy j eżdżało wielu cudzoziemców. Pewnego dnia przybyło tam dwóch 

oszustów, podali się za tkaczy i powiedzieli , że potrafią tkać najpiękniejsze 

mnterie, jakie sobie tylko można wymarzyć. Nie tylko barwy i wzór miały 

być niezwykle piękne, ale także szaty uszyte z tej tkaniny miały cudowną 

•.vłasność: były niewidzia lne dla każdego, kto nie nadawał się do swego 

urzędu albo też był zupełni~ g!upi. 

„To rze;:zywiście w pan iałe szaty! - pomyślał cesarz . Gdybym je miał 

na sobie, mógłbym się przekonać, którzy ludzie w moim państwie nie 

nadają się do swoich urzędów; odróżniałbym mądrych od głupich . Tak, 

ten materiał muszą mi utkać jak najprędzej". I dał obu oszustom z góry 

dużo pieniędzy, aby mogli rozpocząć pracę. 

Oszuści ustawili warsztaty tkackie, udawali , że pracują, ale nie mieli 

'1JC na warsztatach. Zażądali od razu najdroższych jedwabi i wspaniałego 

:>:lota: chowali je do własnych kieszeni i pracowali przy pustych warszta 

t:i.ch, i to często do późnej nocy. 

„Chciałbyr.~ jednak wiedzieć, jak daleko postąpiła robota" - pomyślał 

cesarz, a le zrobiło mu się nieswojo na myśl, źe człowiek głupi albo nie

zdatny do urzędu, który piastuje, nic nie zobaczy; uspokoił się wprawdzie, 

że o siebie nie potrzebuje się ob~w iać, ale postanowił jednak posłać kogoś, 

a by dowiedzieć s ię, jak rzeczy stoją. Wszyscy ludzie w mieście w iedzieli, 

jaką cudowną własność miała mieć ta materia, i wszyscy pragnęli się 

przekonać, że ich sąsiad jest głupi lub zły. 

C. d. i dokończenie na str. 9 nast. PAŃSTWOWY TEATR ii;.. AL. FREDRY w GNIEŹNIE 
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ZESPOŁ TECHNICZNY 

Kierownik techniczny JÓZEF POLEROWICZ 

Pracownia krawiecka - damska MARIA DYBOWSKA 

Pracownia krawiecka - męska STANISŁAW PARULSKI 

Pracownia stolarska WITALIS STRZELECKI 

Pracownia malarska TADEUSZ BIAŁKIEWICZ 

Rekwizytor LEON WOLNY 

Pracownia fryzjerska PIOTR MARKIEWICZ 

Pracownia tapicerska ~ÓZEF BIAŁCZYK 

Pracownia ślusarska FRANCISZEK OSINSKI 

Swiatła STANISŁAW BUDZYŃSKI 

Brygadier sceny STEF AN WICHNIEWICZ 

„Poś lę ur, tkaczy mojego starego, poczciwego ministra - pomyślał 

-cesarz -ten będzie mógł najlepiej ocenić ich pracę , bo ma dużo rozumu 
: nikt lepie] niż on nie sprawuje swego urzędu". 

I to stary, poczciwy minister poszedł do sa li, gdzie siedzieli dwaj 
uszuści i pracow~li przy pustych warsztatacch tkackich. „Boże drog~ -
pomyślał s tary minister i wytrzeszczył oczy - ależ ja nic nie widzę". 

;\ie głośno nie przyznał się do tego. 
Obaj oszuści prosili go, a'by łaskawie zbliżył się do nich, i pyta! i, czy 

wzór nie jest piękny i barwa wspaniała. Wskazywali przy tym na puste 
·warsztaty i biedny, stary minister otwierał w dalszym ciągu oczy, a le 
nie mógł me dostrzec, bo nic tam nie było. „Wielki Boże! - pomyślał. -
Czyżbym byl głupi? T ego nigdy nie przypuszczałem i nikt nie powinien 
się o tym dowiedzieć. Czyżbym nie nadawa ł się do swego urzędu') N ie, 

nie mogę nikomu powiedzieć, że nie widziałem tkaniny". 
-- No i ce, nic pan nie mówi? - powiedział jeden z tkaczy. 
- O, to jest śliczne, bardzo ładne! - powiedział stary minister i patrza ł 

przez okula ry . - Co za wzór i jakie kolory' Tak. powiem cesarzowi. ż-= 

mi się tkanina niezwykle podoba. 
- To nas cieszy - powiedzieli tkacze i wymieni ;:i li nazwę barwy oraz 

::ibjaśniali rysunek wzorów. 
Etary minister pilnie uważał, aby móc dokladnie powtórzyć wszystko 

cesarzowi, c:o też uczynił. 

Po czym oszuśc i zażądali więcej pien i ędzy i nowego zapasu jedwabiu 
i złota . potrzebnego jakoby do dalszej pracy. - le znów wszystko sc howali 
do kieszeni, a na warsztatach tkackich nie było ani jednej nitki. Pomimo 
to siedzieli jak p~zedtem przy pustych \,·arsztatach. 

Ces.arz poslvł wkrótce innego uczciwego urzędnika, aby zobaczył. jak 
postępuje i:;raca tkaczy i czy tkanina będzie już wkrótce skończona. Po
;,viodło mu się zupełnie tak samo jak ministrowi. Patrzał i patrzał , ale 
i:;onieważ nie było nic na warsztatach, nie mógł \l.riec nic zobaczyć . 

- Czyż te, nie cudowna tkanina? - zapytali obaj csz uści i pokazali mu, 
objaśniając, wspantały wzór, który wcale nie !stniał. 

„Głupi ni<: jestem - pomyślał posłany człowiek. - A więc chyba nic 
nadaję się cie mego świetnego stanowiska. Byłoby to dość dziwne. aie 
~ie trzeba tego po sobie okazywać". Pochwalił tkaninę, której nie widział, 
i zapewnił oszustów, jak bardzo mu się podobaja piękne barwy i ładny 
·wzór. 

- Tak, to przepiękne - powiedział do cesarza. 
Wszyscy ludzie w mieście mówili o \'-spaniałej tkaninie. 
Wreszcie cesarz zapragnął sam zobaczyć materię na warsztacie. 
Wybrał się więc z cał°ą gromadą oddanych mu ludzi, wśród których 

.znajdowali się i tamci dzielni urzędnicy, którzy już tu byli, i zastał spryt
nych oszustów pracujących jak najgorliwiej, lecz bez nici i osnowy. 



- Czyż te> nie wspaniałe? - powiedzieli dwaj dostojni urzędnicy. -
Niech jego cesarska mość tylko spojrzy, co za wzór, co za barwy! -
I pokazyvn.Ii l!a puste krosna, gdyż myśleli, że wszyscy prócz nich widzą 
tkaninę . 

„Cóż to, - pomyślał cesarz. - Nic nie widzę. To straszne! Czyżbym 

byi głupi? Czy jestem niewart tego, aby być cesarzem? To byłoby naj
straszniejsze, co mi się mogło przytrafić". 

- O tak, to jest bardzo piękne - powiedział cesarz - raczę to bardzv 
pochwalić! - · kiwnął z zadowoleniem głową i zaczął oglądać puste krosna, 
bo nie chciał powiedzieć, że nic nieJ widzi. Cały orszak, który otaczał 

cesarza, patrzał i patrzał, ale także nic nie widział, wszyscy jednak mówili 
tak jak cesarz: 

- Tak, to jest bardzo piękne. 

I radzili monarsze, aby szaty z tego nowego, wspaniałego materiału 

"Nłożył po raz pierwszy na wielką procesję, która miała się wkrótce odbyć. 

- M a g n i f iq u e, zachwycające, e x c e l l e n t ! 
jeden zu d:·Llgim, i wszyscy byli niezwykle radzi. 

powtarzał 

Cesarz ofiarował każdemu z oszustów krzyż do noszenia w dziurce od 
guzika i nadał każdemu tytuł nadwornego tkacza. 

Przez całą noc poprzedzającą procesję oszuści nie spali i szyli szaty 
· przy szesna;;tu świecach. Ludzie widzieli, jak się spieszyli aby wykończyć 

nowe szaty cesarza. Wykonywali takie ruchy, jakby zdejmowali materiał 

z krosien, cięli wielkimi nożycami w powietrzu, szyli igłami bez nici 
wreszcie i:.owiedzieli: 

- Oto szaty gotowe. 

Cesarz przyszedł do nich z najdostojniejszymi dworzanami, a dwaj 
oszuści podnosili ramiona takim ruchem, jakby coś trzymali w ręku, 

mówili: 

- Oto spodnie, oto frak, a to płaszcz! - I tak dalej. Wszystko takie 
lekkie jak pajęczyna; takie cienkie, że się nic na ciele nie czu je, ale na 
tym polega cała zaleta tych szat. 

-- Istotni1:: - powiedzieli wszyscy dworzanie, ale nie mogli nic zobaczyć, 
be przecież nic nie było. 

- Może jEgo cesarska mość raczy łaskawie zdjąć swoje suknie - po
wiedzieli oszuści - przymierzymy nowe szaty tu przed tym wielkim 
lustrem! 
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Cesarz zdjął ubranie, a oszuści udawa li , że wkladaja na niego różn 

części nowouszytych szat. Objęli go wpół tak, jak gdyby coś zawiązywali, 
niby to tren; cesarz zaś kręcił się i obracał przed lustrem. 

- Boże, jak to dobrze leży, jak cesarzowi w tym do twarzy - mówili. 
O'LUŚci. - Je.ki wzór, jakie barwy! To wspaniały strój' 

- Baldachim, który będą nie· ć podczas proce:;ji :-iad jego cesarską mością. 
czeka przed domem - oznajmił najwyższy mistrz ceremonii. 

- Dobrze, jestem gotów - powiedział ccs;;u:. - Czy dobrze leży? -
I wykręcił się jeszcze raz przed lustrem. żt::by ~ ~ wyd:?.w<.lo, że ogląda 

swój wspanir.ły strój. 

Dworzanie, którzy mieli nieść tren, schylili się do ziemi i czynili takie 
ruchy rękami, jakby ów tren podnosili; a potem szli i udawali, że coś 

niosą w powietrzu; nie ośmielali się okazać, że nic nic widzą. 

I tak oto kroczył cesarz w procesji pod wspaniałym baldachimem, a 
wszyscy ludzie na ulicy i w oknacah mówili: 

- Boże, jakież te nowe szaty cesarza są piękne! Jaki wspaniały tren. 
jaki świetny krój. 

Nikt nie chciał po sobie pokazać, że nic nie widzi, bo wtedy okazałoby 
się, że nie nadaje się do swego urzędu albo że jest głupi. Żadne szaty 
cesarza nic cieszyły się takim powodzeniem jak te właśnie. 

- Patrzcie:, przecież on jest nagi! - zawołało jakieś małe dziecko. 

- Boże, ~luchajcie głosu niewiniątka - powiedział wtedy jego ojciec 
i w tłumic: jeden za czął szeptem powtarzać drugiemu to, co dziecko 

powiedziało. 

- On jest nagi, małe dziecko powiedziało, że jest r.agi 1 

- On jest nagi! - zawołał w kot'lcu cały lud . Cesarz zmieszał się, bo 
wydawało mu się, że jego poddani mają słuszność, ale pomyślał sobie: 
,,Muszę wytrzymać do końca procesji". I wyprostował się jeszcze dumniej~ 
a dworzanie szli zanim, niosąc tren, którego wcale nie było. 

Przekład Stefanii Beylin~ 
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URODzy, MŁODZI PRZYJACIELE! 

Interesujecie się na pewno przedstawieniami teatralnymi i chętnie cho-
>l:lzicie do teatru . Bardzo nas to cieszy i pragniemy jak najczęściej widzieć 
Was u siebie. Nie wystarczy jednak podziwiać teatr, trzeba również nauczyć 

.;,ię go rozumieć . Wiemy, że lubicie przedstawienia teatralne, ale czy 
u m i e c i e je · oglądać?... Jak z tym jest naprawdę, przekonacie si~ 

sami, gdy weżmiecie udział w KONKURSIE, zorganizowanym przez 
'Państwowy Teatr im. Al. Fredry w Gnieżnie, dla młodzieży do lat 14. 

Prosimy więc o przeczytanie wydrukowanej w programie baśni 

Andersena i uważne obejrzenie przedstawienia, abyście mogli odpowiedzieć 
na czym polega różnica między baśnią andersenowską, a jej scenicznym 
wyglądem . Dla tych, którzy potrafią wynaleźć najwięcej różnic i będą 

umieli je wYJaśnić, przeznaczył Państwowy Teatr im. Aleksandra Fredry 
·następujące nagrody: 

I. Dwutomowe wydanie baśni Andersena 
Il. Bajki La Fantaine'a 

Ill. Bajki Krylowa 
lY. Baśń o ziemnych ludkach J. Ejsmonda 
V. Brzechwa dzieciom. 

Nie martwcie się, jeśli nie od razu uda się Wam rozwiązać zadanie 
·:<onkursowe. Może po ponownym obejrzeniu przedstawienia powiedzie 
-;ię Wam lepiej. 

Odpowiedzi. razem z wypełnionymi kuponami konkursowymi, prosimy 
nadsyłać do cinia 1 marca 1960 roku na adres: Państwowy Teatr im. Al. 
Y. redry, Gniezno, ul. Chrobrego 32, w koperta ch z napisem Konkurs. 

Zwycięscy konkursu povviadomieni będą listownie, a nagrody odbiorc\ 
r;odczas spec.ialnie zorganiz,owanego spotkania młodych widzów· z wy
konawcami i realizatorami przedstaw ienia . Nazwiska zwycięzców 

i fragmenty ich wypowiedzi ogłoszone zostaną w programie teatralnym 
r:::i stępnej sztuki dziecięcej. 

KUPON KONKURSO~'Y 

1mię . Nazwisko 

Wiek Nazwa szkoły 

Klasa „„ Miejsce zamieszkania „„ ........•..... •. . • . . • .. . „ .... „„ „ ... .. 
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