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Dorastać do Anderse na 

„Moje baśnie przeznaczone są zarówno dla starszych, jak 
i dla dzieci. Te ostatnie rozumieją tylko zewnętrzny tok, 
a ludzie dojrzali odczuwają ich głębszą treść." 

H. Ch. Andersen 

Pierwszy raz o Cal ineczce usłysza łam, kiedy byłam mała . 

Zachwyciłam się małą dziewczynką, która wydawała mi się 
piękn iej sza od wszystkich królewien. A bajki o królewnach 
l u bi łam najbardziej. A właściwie - l ub i łam ty lko i wyłączn ie 

bajki o królewnach . Czym zdobyła sobie moje serce 
Cali neczka? Była piękna, delikatna i dobra. Jak prawdziwa 
księżniczka. 

Pótniej czytałam „Cali neczkę" jeszcze wielokrotnie. 
Baśnie trzeba czytać ciąg le na nowo - one rosn ą z nami 
i doroślej ą. Jeśli rozstaniemy s i ę z nimi jako dzieci i przez 
w iele lat nie będziemy ich og l ądać, to jako doroś l i 

potraktujemy je z góry, jakby nie wyrosły z tych dziecięcych 
ubranek, w jakich widzieliśmy je po raz ostatni. A tak s ię 
baśn i nie traktuje, bo wtedy przestają mówić. 

Niedawno po raz kolej ny przeczyta łam „Cal ineczkę". 

I okaza ło się, że jest to już inna baśń . Baśń o życiu dorosłych . 
O kretach, ropuchach, myszach i ch rabąszczach. O tym, jak 
podchodzą do p i ęknego, ale niezrozum i ałego dla nich 
świata dziecka - Ca lineczki. Świata pełnego zadziwienia 
i zachwytu, nie każonego egoizmem. Świa t ropuch, myszy, 
kretów to świat , gdzie mężowie muszą mieć ładne żony, 

wygodny dom, zasobną spiżarnię i uznanie społeczeństwa . 
Świat , gdzie dba się o zewnętrze nie szanując wnętrza, tego, co 
ukryte a najważniejsze . „Doroś l i", których spotyka Calineczka, 
widząc jej piękność, chcą ją wykorzystać, zagarnąć dla siebie. 
Używają jej do opowiadania bajek, śpiewan ia piosenek, do 
celów matrymonialnych, do towarzystwa. W j akiś sposób ich 
zachwyca. Ale i tak Ropucha dba tylko o swojego syna, 
Chrabąszcz o opinię innych ch rabąszczy, Mysz o swoje 

mieszkanko i dobre (kurtu azyjne) stosun ki z dobrze 
sytuowanym sąsiadem, a Kret - megaloman troszczy się 
o samego siebie i swoją ciasną , podziemną mądrość życiową. 
Nikt z nich naprawdę nie chce poznać Calineczki, nikt nie 
zastanawia się nad i stotą jej piękna. 

Okazuje się jednak, że świat Calineczki ma rację bytu, tyl ko 
gdzie indziej - w ciepłych krajach. Calineczka - kwiatowa 
dziewczynka, trafia do swoich, do kwiatowych duszków. Trafia 
dzięk i przyjacielowi (Jaskółce) do krainy pełnej s łońca 

i kolorów. Do swojego świata . 
Czy to nie dowód na to, że nie należy zatracać w sobie 

dziecka, choćby było na ca l małe? Nie na leży na s iłę wydawać 
go za mąż. Nie można dać sobie wmówić, jak pewien 
Ch rabąszcz, że ono jest brzydk ie, bo nie pasuje do otoczenia. 
Trzeba je woz i ć do ciepłych krajów. A takim krajem bez 
wątpienia jest świat baś n i. 

Skoro „Calineczka" to opowieść dla dorosłych , czy ma sens 
czytanie jej dzieciom? Mistrz Andersen powiedział, że „dziec i 
niekoniecznie muszą wszystko rozumieć" . A przecież i tak 
rozumieją więcej niż my- doroś li. 

Aldona Kaszuba 



„Pozornie opowiadając epickie bajki Andersen opowiada bez 

przerwy o sobie. Nie ma prawie bajki, w której by nie grała 

pewnej chociażby roli autobiografia. Raz będą to szczegóły 

zewnętrzne, opis nędzy i strachu dziecka, stanów, które sam 

Hans Chrystian przeżywał, jak w „Dziewczynce z zapałkami" , 

innym razem jest to autobiografia wewnętrznych przeżyć, 

stosunku do ludzi, jak w „Małej syrenie". Neurasteniczna, 

delikatna natura Andersena, a jednocześnie głęboka 

świadomość , że jest istotą niezwykłą, sprawiały, że każdy krok 

między ludt mi bolał go, jak gdyby stąpał po ostrych nożach. 

I czasami zdawało się, że jedyną nagrodą za jego cierpienie 

będzie to, że się rozbije jak piana morska o brzeg ojczyzny, że 

się rozwieje jak mgła nad fiordami Danii. Słowik cesarski to 

Andersen, i samotny człowiek w „Starym domu", i pozłacany 

bąk, i nawet urocza Calineczka - Tomelise płynąca na 

oderwanym li ściu z prądem strumienia to także Andersen. 

Dziwne czasami formy przybiera u pisarzy mówienie o sobie." 

Jarosław Iwaszkiewicz 
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