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Hans Christian Andersen 
( 1805 - 1875) 

- to nazwisko dzieciom i dorosłym na całym świecie nieodmiennie koja
rzy się z BAŚNIĄ , krainą cudowności, zaczarowanych kwiatów i zwierząt, 
dobrych wróżek i złych duchów - światem istot wyrażających tęsknotę za 
PIĘKNEM, DOBREM i SZLACHETNOŚCIĄ . 

Do tej krainy niewątpliwie należał sam Christian Andersen, „czarodziej 
z Odense" - małego duńskiego miasteczka na wyspie Fionii - który dzięki 
niezwykłym ambicjom i uskrzydlającej wyobraźni zmienił własne życie 
w cudowną baśń . 

Pochodzący z bardzo biednej rodziny, nieszczęśliwy, brzydki i samotny 
chłopiec, pełen marzeń o sławie, wyruszył w wieku 15 lat do Kopenhagi w po
szukiwaniu swego sukcesu i przeznaczenia. Tym przeznaczeniem okazała się 
twórczość dla istot równie wrażliwych jak on, szukających ucieczki od szarej 
rzeczywistości - dla dużych i małych marzycieli, dzieci i dorosłych. 

Wśród ponad 150 baśni, napisanych przez Andersena, utworem najpeł
niej odzwierciedlającym szlachetne ideały i baśniowy los samego pisarza, 
o którego względy zabiegali nawet królowie, jest Brzydkie kaczątko ( 1843) 
- historia królewskiego ptaka, łabędzia urodzonego na kaczym podwórku 
i uznanego przez tamtejszą społeczność za odmieńca. 
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„Brzydkie kaczątko" to jedna z najpiękniejszych baśni Andersena. 
Zawiera wiele ważnych, wciąż aktualnych myśli, z których najistot
niejsza jest ta, że nie należy nigdy oceniać drugiej istoty, kierując się 
pozorami. 

Często piękno i prawda są głęboko ukryte i wymagają wysiłku pozna
nia. Wiąże się z tym gotowość otwarcia na drugą osobę, która jest inna 
niż my sami. Tak więc można powiedzieć, że „Brzydkie kaczątko" 
to baśń o potrzebie tolerancji i akceptacji odmienności, a także o miłości 
matczynej, pokonującej wszelkie bariery. 

W utworze tym dokonuje się również konfrontacja dwóch róż
nych światów, reprezentujących odmienne wartości: nieprzeciętność 
i pospolitość. 

Dzikie ptaki symbolizują wolność. Ich loty, wytyczane nowymi 
marszrutami, są wyrazem ciekawości poznawania świata bez granic. 

Tymczasem świat ptaków domowych jest ograniczony płotem pta
siego dworu. Za rzeką nie ma już nic - mówi Mama-kaczka i boi się 
nawet myśleć, że może być inaczej. W świecie domowych ptaków 
wszystko jest uporządkowane. Panuje tu określona hierarchia ważno
ści, w której jedne gatunki górują nad innymi, a reguły życia określa 
siła i pełen żołądek. 

W takim świecie nie chce żyć brzydkie kaczątko. Nie tylko dlate
go, że nie jest w nim akceptowane, ale przede wszystkim dlatego, 
że nie znajduje tu odpowiedzi na najważniejsze pytania: kim jesteśmy 
i po co żyjemy. Odpowiedź znajdzie w świecie wolnych ptaków. 

Zofia Watrak 
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lalki i dekoracje wykonała w 1989 roku 
pracownia Teatru Miniatura w składzie: 
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W repertuarze : 

NIEZWYKŁE PRZYGODY PANA KLEKSA - J. Brzechwa 

JARMARK Z PUNCHEM - M. Sobolewski 

KOMEDIA PIETRUSZKI - J. Ośnica 

ZŁOTE TRZEWICZKI - J. Stfeda wg. M. Gogola 

PRZYJACIEL WESOŁEGO DIABŁA - K. Makuszyński 

dla dorosłych : 

WEDRÓWKA MISTRZA KOŚCIEJA - M. de Ghelderode 

W przygotowaniu: 

OBRAZKI Z WYSTAWY (czarny teatr) - T. Brzeziński 

PRZYGODY GULIWERA - J. Swift 
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