Król Maciuś I – streszczenie, plan wydarzeń
Streszczenie
Głównym bohaterem utworu jest dziesięcioletni chłopiec – Maciuś – syn mądrego i rozważnego
króla – Stefana Rozumnego, po którego śmierci wstępuje na tron i otrzymuje we władanie całe
królestwo. Choć jest jeszcze małym chłopcem, musi zrezygnować z dziecięcych zabaw i
rozrywek, gdyż od teraz czekają na niego liczne obowiązki i powinności związane ze
sprawowaniem władzy i narzucane przez dworską etykietę. Przede wszystkim musi zatroszczyć
się o lud, co nie jest wcale takie proste, zwłaszcza, że trzy państwa ościenne właśnie
wypowiedziały mu wojnę. Odważny i rezolutny chłopiec wcale nie zamierza czekać, aż wrogie
mocarstwa zaanektują i rozgrabią jego kraj. Postanawia walczyć i sam udać się na front
wojenny. W realizacji tego planu pomaga mu również obdarzony niemałą zaradnością i
charyzmą przyjaciel Felek (syn plutonowego). Król Maciuś pod przybranym imieniem Tomcio
jako zwykły żołnierz ma okazję zaznać całego trudu zmagań wojennych i prawdziwego życia
wojaków. Z chęcią i uwagą przysłuchuje się ich opowieściom. Usłyszawszy negatywne opinie
na temat sprawowanych przez siebie rządów, bierze te uwagi głęboko do serca i postanawia
przeprowadzić w kraju szereg gruntownych reform.
Niestety w trakcie jednej z bitew zostaje ranny i trafia do niewoli. Z racji tego, że jest niezwykle
mądry i stateczny i nie brak mu poczucia odpowiedzialności za kraj i poddanych udaje mu się
ostatecznie zawrzeć rozejm z wrogimi państwami, po czym może już spokojnie wrócić do domu.
Po powrocie do kraju rządzonego pod jego nieobecność przez glinianą kukłę, król Maciuś
postanawia przystąpić do konkretnych działań naprawczych. Zdecydowanie i energicznie
zamierza reformować państwo, mało już sobie robiąc z dworskiej etykiety, a także z uwag i
pouczeń licznych doradców.
Przede wszystkim ustanawia dwa odrębne sejmy. Jeden miał być przeznaczony dla dorosłych,
a drugi dla dzieci. Maciuś jest wrażliwy na potrzeby poddanych i stara się uważnie i cierpliwie
wysłuchać wnoszonych przez nich postulatów. Niestety brakuje mu odpowiedniego
doświadczenia, a także wiedzy z różnych dziedzin życia dlatego wprowadzane przez niego
zmiany okazują się porażką i niepomyślnie wpływają na życie poddanych. Zamiast ulepszać
państwo reformy te sprawiają, że pogrąża się ono w jeszcze większym chaosie, nieładzie i
anarchii. Chcąc ulżyć jednym, Maciuś nieświadomie jednak pogarsza los drugich. Podobnie –
troszcząc się o jednostki, nie uwzględnia potrzeb ogółu i funkcjonowania całego królestwa. W
efekcie wzrasta zadłużenie państwa względem tych państw, z którymi Maciuś zawarł rozejm.
Okazuje się, że kwoty jakie od nich pożyczył nie są wystarczające do wprowadzenia i
egzekwowania kolejnych reform.
Maciuś jednak potrafi wyciągnąć właściwe wnioski z popełnionych błędów i z pokorą wysłuchać
głosu bardziej doświadczonych. W końcu odnosi sukces dyplomatyczny, jakim było zawarcie
przyjaźni z królem ludożerców, Bum – Drumem. Niestety także i tutaj uwidocznił się brak
doświadczenia i ogłady małoletniego króla. Maciuś nie uszanował bowiem miejscowych
obyczajów i tym samym - choć nieświadomie, obraził całą społeczność.
Okazuje się też, że wprowadzone reformy nie przynoszą oczekiwanych i zamierzonych
rezultatów. Tak naprawdę są one zgubne dla państwa i powodują coraz większe zatargi między
sejmem dorosłych a radą dzieci. Wprowadzają tylko do państwa chaos i zamieszanie, na czym
korzystają dawni najeźdźcy. Opuszczony przez poddanych Maciuś ponosi klęskę i nie udaje mu
się tym razem wygrać wojny. Parlament wydaje na niego wyrok i skazuje go na rozstrzelanie.

Cudem jednak w ostatniej chwili dygnitarze zamieniają ten wyrok na zesłanie na bezludną
wyspę.
Plan wydarzeń
1. Objęcie tronu przez króla Maciusia.
2. Maciuś wyrusza na front wojenny.
3. Odniesione rany i dostanie się do niewoli.
4. Sukces w postaci zawarcia rozejmu z ościennymi państwami.
5. Reformy Maciusia.
6. Przyjaźń z królem ludożerców – Bum Drumem.
7. Zatarg między dziecięcym sejmem i radą dorosłych.
8. Nowa wojna i klęska Maciusia na froncie.
9. Skazanie Maciusia na rozstrzelanie.
10. Zesłanie króla na bezludną wyspę.

