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Sława jest złotym takiem, o kórego schwytanie pisarz pov in"f'n 
szczególni się starać . Okaże sie, czy go schwvtam, opowiada· " C 

baśnie. HANS CHRISTIAN ANDERSEN 

Kira Gałczyńska MĄDRY PAN Z ODEN..;E 

Które to .1uż nokolenie siPga p'J jef{o ksiażki? Który to raz my, 
dorośli wędruj~mv przez cło brze z ane ba: ni~? Cze o n ich szu
kamy? Pow rotu do szczęśJiwvch dziecinnvch lat? A może o /\'C l 

chwili niekłamanego wzruszen ia , ja ·ie ro zi ię w m m ncie obco
wimia z wielką sztuką? ... 
Odpowiedzi bP,dzie nieskończon !l ilo' ć, bowiem twórcz ść te •o duń
skiego poetv była od chw"li jej powstan ·a - tzn. od przesz o stu 
lat - nieodłacznvm elementem dzieciń twa najmłodsz eh słucha
czy i czytelników w dziesią tkach kra jów. Słuchaczy - bowiem 
nasze pierwsze spotkan "e z Kajem i Gerdą , z ołowianym żołnie
rzvkiem, szarym, brzydkim kaczątkiem, czy ziewcz nką svrze
cłaiacą zapałki nastepowało zawsze dzięki matce, która brała do 
ręki ów „zaczytany" tom i głośno, wy aźnie czytała ... 
Przed każdym z nas, wraz z nazwiskiem Hans1 Christiana Ander
sena, pojawia się taki właśnie obraz. W ślad za nim rozbrzmiewa 
szczera, szlachetna nuta jego poetyckich baśni, któryc zadziwia 
owa niezwykła potrzeba serdeczn go pochylenia sie nad losem 
skrzywdzonego dziecka, samotn ie cierpiącego człowieka . T go uczą 
jego ba jki pisane przez życie. Uczą też potrzeby o cowania na co 
dzień , w każdej chwili, ze świat l.'m {a tazji, poezji, umiejętności 
odnajdywania jej w każdvm zwyJrłym , pozornie całkowicie pozba
wionym poezji przedmiocie. 
Hans Christian And2rsen - !!yn iedneg ~zewca 1 Odense, dziecko 
bez dzieciństwa, umiejące marz~·ć o lepszym, bardziej kolorow. m 
życiu. Ulubione jego mie jsc - ogródel warzywny matki mieścił 
się cały w jednej skrzynce! Czy pamiętac~e opis t rgo ogrodu w 
„Królowej śniegu"? 



„Nie każdy może mieć ogród w wielkim m1esc1e, gdzie jest tyle 
domów, a w n ich tyle rodzin. Więhzość mieszkańców m usi po
przestać na doniczkach z kwiatami. Dwoj ubogich dzieci, o któ
rych mowa w tej opowieści zdohylo sobie coś więcej niż doniczkę, 
bo niemal ogród. Rodzice ich mieszłrali naprzeciw siebie w uliczce 
tak wąskiej że dachy domów stykalv się prawie ze sobą . ( ... ) 
W przeciwległych oknach shły duże skrzynie z ziemią. osł t u 
warzvwa potrzPbne do kuchni a ponadto w każdei ze skrzyń 
zasadzono krzak różv . Rodzice wpadli na nomysł, by postawić 
te skrzvnie na de CP w poprzek ulicy, od okna do okna ... ". Tak 
powstał ieden z na illiekniejszvch ogrodów naszego dzieciństwa, 
ogród pełen róż, ogród Kaja i Gerdy. 
A wiE>c umiejetność czynienia pięknvm, niezwyklvm właściwie 
wszvst)riego, co nas otacza. co uważamy za zwyk e. niewarte uwagi. 
Mądry Duńczvk pokazał, ile w naszvm życiu może zn'<lczyć umie
ietne. tl li Ne, serdeczne cie zenie się tvm. co nas otac?:~, co jPst 
bliskie. :m!łnf> - kolorowv c7ąjnik i micdzi;ln"! rondle, nie7.awodna 
rzyja7ń ruha, ciepło r(l(łzinnego domu, ale talrż{> zdobywanie 

wszystkiego dzieki własne'. dobrze wvkonanej pracy, satvsfakc ja 
jaką daje pochwała nauczyciela, mistrza. 
Znów - pozornie ~whlt hamdów, truizmów, a le przecież całe żvcie 
Hansa Christiana Amlersrna hvło poczatkowo zwvkłf', hi sine, ale 
nigdy nijakie. I gdy uc7.vł się u ojca sztulri szewskiei i później , 
po śmierci ojca, g-rły odd~no go na naukę do krawca pracował -
ale nie przestawał marzyć o teatrze, o odróżach, o ksiażkach. 
Czvtał - i z ksiąg cze pał madrość. a racowi e żvci c poc powia 
dało jak z tej mądrości korzystać . Po7.nał co to cjeżka praca już 
we wczesnvm dzieciństwie, znał g-łócl, brak {ł$1chu na<l g-łową. 
Ale nie chciał i nigdy ni~ zrezygnował ze swoich mar eń. Z cza
sem stały się rzeczywjstością .. . 
Pamiętacie Gerde, która wędruje w poszukiwaniu przviaciela 
rlzieciństwa , Kaia? Pamiętacie pietrzące się na jej drodze trudno
ści? Mała dzielna Gerda miała cel - reszta zalożała od n "ej. 
Mistrz Andersen dobrze znał drogę Gerdy. Przeszedł ią i pomimo 
niekończących sie prze zkód nie zrezygnował. Osiag- ął cel: za ży
cia stał sie wieJki, sławnv. Potrzebny ludziom, iakże nieraz sa
motnym, nieszczęśli\vvm dzieciom. Im właśnie pokazał jak krótka 
może być droga od izby szewca do królewskiego zamku, jak w żv
ciu liczy się przyjaźń, upór , fan tazja, pracowitość, jak szybko 
odchodzą w niepamięć pyszałkowaci i głupi królowie i jak ważna 
jest dobroć i szlachetność, potrzeba obcowania z poezją. 
I w tym zawiera się chyba tajemnica Andersena, potrze a sięgania 
po jego piękne baśnie w okresie, gdv „czas pędzi z nami bez 
wytchnienia", gdy nawet wiersze sta ją się wytworem ubocznym 
maszyn cyfrowych. A może właśnie dlatego, wbrew temu tempu 
i komputerom otw:eramy baśnie mądrego pana z Odense i nagle 
potrafi nas przejąć różany ogród w ... doniczce„. 
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