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ANDERSEN 

„Pomiędzy Bałtykiem a Morzem Północnym le?:y starodawne 
gniazdo łabędzie, kióre nazwano Danią; rodziły się tam i rodzą 
łabędzie, tórych imiona nigdy nie zaginą ... " 

Tak zaczyna się jedna z bajek Andersena. I rzeczywiście ten 
raj złożony z jednego półwyspu i pięciuset płaskich wysp naj

rozmaitszej wielkości, których zielone pola i ukowe asy zda.ią 
się tonąć w morzu i mgiełce kol ru duńskiej porcelany, wydał 
v.rielką ilość nieśmiertelny h łabędzi we w ze1kich dziedzinach. 
Czy to będzie tragik Ohlensch ager, który w roku urodzenia 
Andersena napisał tak ważnego w dziejach kultury skandy
nawskiej Alladyna, czy to będzie „wielki' Hans Chrystian, jak 
w przeciwień iwie do , małego" Hansa Chrystiana, autora 
bajek nazywano fizyka Orsteda, twórcę elektromagnetyzmu; 
czy to znów w krzesiciel greckiego mitu fantasta życiowy 

Thorvaldsen , który zaludnił gigantami niejeden kraj euro
pejski, Thor valdsen znany i bliski sercu Polaków. Ale najpo-
1ężniejszym z tych łabędzi był niewątpli ie „nasz" Andersen, 
twór a nieśmiertelnych bajek, który sta ł się najpopularniej
szym Duńczykiem i jednym z najpopularniejszych pisarzy 
Ś\.viat . Wie e krajów na świecie, choć :z Danią nierozerwalnie 
zrosło się jego imię, mówi o nim tak, jal.;: przed chwilą powie
działem: ,.nasz" Ander sen. Jego twórczość dla mnóstwa ludzi 
na całym "wiecie stanowi najdroższe wspomnienie dziecińst va, 
w pomnienie pierwszej książki i pierwszego v.-zruszenia lite
rackiego. W Japonii w niektórych domach nderscn ma wój 
mały ołtarzyk, duński podróżny, zabłąkany w Górach Andyj 
skich, w kramiku przydrożnym. wśród iarego żelastwa i zbru
dzonych nici odnalazł stare wydanie bajek Andersena, otwarte 
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na k artach wzruszaj ącego Opowiadania o m atce. Nic dziwnego, 
że i dla mnie najdawniejszym wspomnieniem z dalekiego 
ukraińskiego dzieciństwa jest księga bajek Andersena w skro
mnym warszawskim wydaniu, która mi po r az pierwszy 
mówiła o kraju pięciuset wysp i kazała go pokochać . Z jakąż 
radością w kilkadziesiąt lat późn i ej odnalazłem ten p j żaż 

i ten koloryt ukochanych bajek i jaką radością n pa ała mnie 
możność poznania zadziwiaj ącego ,]ęzyka, w jak im stary opo
wiadacz spisywał swoje bajki; z jaką radością odna azłem -
jak kraj swojego ~ieciństwa - dzikie łabędzie i po egirpsku 
paplające bocian · w ojczyźnie małej syreny. Andersen sprawił, 

że kochałem Danię, zanim j ą jeszcze poznałem. Mówię o tym 
jedynie dla przykładu. Dla n iejedneg człowieka, dla niejed
nego pisarza Andersen był głębokim przeżyciem. Rabin dranath 
Tagore przyjechał do Danii z dalekich Indii, aby tylko uj rzeć, 

jak wyg ąda kraj, któr . wydał ielkiego bajkopisarza. 
Urodził się Hans Chrystian - „Hosi" Andersen , jak mówią 

Duńczycy dla odróżnienia go od niezmiernej liczby Andersenów 
żyjących w tym kraju - w małym miasteczku , leżącym w sa
mym środku Danii, w samym środku wyspy Fyn-Fionii -
okrągłej jak róża . Czysto r lnicza wyspa ta dziś jeszcze wy
gląda jak idylliczne tło sielanki. Uliczki Oden e otoczone są 

niskimi domkami, nad brzegiem rzeczulki Oden e Aa stoj ą 

spich rze, podobne do w zy tkich pólnocny h spichlerzy. Stare 
kościoły i nowe hotele. Od czasów Andersena ~cwiele się tu 
zmieniło . 

Ale ta idylla lo tylko pozór. Małe, zapomniane miasteczko 
kryło w swym łonie brud, nędzę i rozpacz. Rzadko któ ry z pisa
rzy miał tak nieszczęśliwe dzieciństwo jak Hans Ch rystian. 
Może dlat go myśl jego zawsze krążyła wokoło nieszczęśliwych, 

s łabych, chorych dzieci. Może dlatego pierwszy jego wiersz 
który zwrócił na niego uwagę opiekunów, opowiada o umiera
jącym dziecku. Dlatego rozpoczął opowiadać swoje bajki dzie
ciom, pragnąc każde dzieciństwo ozdobić swoją nieuj arzmioną , 
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tęczową fantazją. Życie woje An dersen opowiedział w słynnej 
autobiografii, noszącej tytuł Bajfoa moj ego życia. Właściwie 

mówiąc , dzieciństwo i młodość Andersena były jeszcze gorsze, 
niż am pisarz je przedsta wia . Matka praczka, ojciec szew c 
i żołnierz, śmierć rodzeństwa w dzie ciństwie - oto zczegóły 

nędzy Andersen a. Gdy dodamy do tego nędzne warunki byiu, 
kiedy s rzynka z pietruszką była dla chorowitego dziecka 
całym ogrodem , bqdziemy mogli sobie uświadomić szarzymę 
i niebezpi czną zgrozę tego dziecii1stwa. W sz rzyźnie tej i n ie
szc~śl i wym u ci ku nędzy jaśnieje jed na po tać, świetlana 

i ażna . Poslać babki, matki ojca, „k1.óra jedyna tylko była 
dobra'· - jak opowie to później Andersen w Dziewczynce z za
pałkami. Jej opowiadania to żywy kontakt z ludem - w uwa
gach swoich do późniejszego wydania Baśni autor ich nieraz 
powołuje się na ludowe pochodzenie swych pomysłów. „Tę 

baj kę słyszałem w dz ieciństwie" - pawia a nieraz. To babka 
m u ją opowiadała, krasząc barwą wymyślonych przygód mono
tonię nędznej dziecinnej wegetacji. Cień tych lat pierws-.ty h 
będzie siP; uno il nad Andersenem aż do zgonu. A dzie cko to 
było od pierwszych lat życia niezwykle, niespokojne, nerwo
we - i sklonn do snów na jawie. Jak się czuło to dziecko, 
opowie nam dor osly pisarz w swoj (;; j \V:auszającej bajce auto
biografi~ej, noszącej tytuł Brz ydkie kaczątko. Wiele si~ 

musiał nacierpieć ten dzieciak, a później mlodzi eEicc, zanim 
mógł powiedzieć o sobie słowa kończące ową bajkę; które siały 
się prz słowiem w Danii: „Nawet nie marzyłem o t ak im szczę

ściu wówc.z s, kiedy byłem tylko brzydkim kaczątikiem". Il~ż 

go czekało mąk i rozczarowań , zanim siG pr2:ekonal, że jest na
prawdę łabędziem. To, co przeczuwał od chwili uświadomienia 

sobie życia, to, co na próżno usiłował wm 'wić przez długie lata 
czeladnikowania opiekunom swoim i n auczycielom - a w o 
oni p rzez tak długi czas nie chcieli uwi rzyć - stało się 

prawdą . Przej rzał się w wiosennym zwierciadle własnej sztuki 
i - przekonał się, że jest łabędziem. Dziwne to było życie, 
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samotne, niespokojne - chciwe wrażeń i sławy, chciwe po
klasku, podróży i blasku książęcych dworów; pełne nigdy nie 
zaspokojonych ambicji, nigdy nie sytych apetytów, zawsze gło
dne zawodnych przyj aźni , nie ukojone nigdy prawdziwą mi
łością, prawdziwy m domem. Bezdomny w ukochanej ojczyźnie, 

samotny Yvśród przyj aciół - przeszedł przez długie życie jak 
ruchomy chiński cień. Szukaj ący sławy w dramatach i powi eści, 

jak gdyby na marginesie, niechc~1cy, tworzył swoje istotne dzie
ło . Od niechcenia kreślił swoje baj ki: w korekcie dopi ro dodał 
ową słynn ą pointę bajki Nowe szaty cesarza, powiedzenie dzie
cka: „Przecież on jest nagi". Dziewczynkę z zapałkami skompo
nował do istniejącej ju ż ilustracji, przygotowanej do jakiegoś 

kalendarza. 
śledząc biografi ę And~rsena wiele musimy ~u wybaczyć 

pamiętając, ile się to brzydkie kaczątko nacierpiało . Wyprawa 
piętnastoletn i ego chłopca do stolicy, z polecaj ą cym lis tem do 
pierwsze j ar tys tki królewskiego teatru od nie znanego jej 
prowincjonalnego wielbiciela, była .' ednym wielkim fiaskiem. 
Przygodni opiekun owie pragnęli wykształcić Andersena na 
„uczon ego' '. Przez dlugicl1 osiem lat t rzymano go n a grece 
i łacinie , podczas gdy jemu po głowie chodziły dramaty i wier
sze. · Męki tych n ajlepszych lat młodości pisarz n igdy nie za
pomniał . Doprow adzono go \vrc zcie -- gdy rnial lat 23 - do 
m atu ry, wstąp ił na uniwersy tet, pełen najvvi.ęk szych nadziei 
i radości. aby po roku go porzucić i rozpocząć swoje podróże . 

„S yd paa" - na połudn i e ciągnęły wszystkie duńskie lei będz i e -
pociągnął i And r en , tak samo ku wymarzone.i Ita Ji j, ku ro
m antycznem u pejzażowi południowych Niemiec, ku atmosferze 
jedynej w swoim rodzaju goethowskiego Weim aru. „Nawe t nie 
marzył o takim szczęściu, kiedy by ł tylko brzydkim ka
czątkiem" . 

Nic dziwnego, że tego typu samotność wyrobiła w An der
senie szczególne zainteresowanie własną osobą, własnymi· prze
życiami . Pozornie opowiadaj ąc epickie bajki - Andersen opo-
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wiada bez przerwy o sobie. Nie mci. prawie bajki, w której by 
nie grała pewnej chociażby roli autobiografia. R z będą to 
szczegóły zewnętrzne, opis nędzy i strachu dziecka, stanów, 
które sam Hans Chrystian przeżywał, jak w Dziewcz ynce z ·za
pałkami, innym razem jest to autobiografia wewnętrznych 
przeżyć, stosunku do ludzi, jak w Malej syrenie. Neuraste
niczna, delikatna natura Anders na, a jednocześnie głęboka 

świadomość, że jest -istotą niezwykłą, sprawiał , że każdy krok 
między ludźmi bolał go, jak gdyby stąpał po ostr eh nożach. 
I czasami zdawało mu się, że jedyną nagrodą za jego cierpienie 
będzie to, że się rozbije jak piana morska o brzeg ojcz zriy, że 
się rozwieje jak mgła nad fiordami Danii. Słowik cesarski -
to Andersen, i żołnierz ołowiany to sam Andersen, i samotny 
człowiek w Starym domu, i pozłacany l;>ąk, i nawet urocza 
Calineczka - TomeUse płyn~1ca na oderwanym liściu z prądem 
st.rumienia - to także Andersen. Dziwne czasami formy przy
biera u pisarzy mówienie o sobie. 

Zdawać by się mogło, że istnieje jakiś rozdźwięk pomięd zy 

Andersenem a społecze11st wem. Zbyt często jedyn ym jego towa
rzyszem była zabawka ofiarowana mu przez małego chłopca , 

„ żeby n ie był tak okropnie samotny". Zbyt często dziobały go 
k aczki i kury domowe - bo był inny od kacząt i kurcząt 

gospodarskiego podwórka. Zbyt czę to śnił mu się ogród raj k i 
albo ta czarodziejska południowa kraina, gdzie Calinec:oka 
spotyka wreszcie swojego królev icza. Niedobrze się czuje 
łabędź w towarzystwie gęsi. 

Pewien krytyk duński dzieli wszystkie bajki Andersena na 
bajki o łabędziach i bajki o bocianach. Bo oprócz dzikich 
łabędzi to gniazdo pomiędzy Bałtyklem a Morzem Północnym 
rodzi także bociany. 

„Jakże pięknie było na wsi! - zaczyna się jedna z bajek. -
Lato było w pełni, żółciło s ię żyto. zielenił owies, s iano na 
zielonej łące ułożono w stogi, bocian chodził na długich. czer-
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JAN MR ÓW CZYŃ K I ELŻBIET A DZIUBI~SKA 

m alar skiej : stolarskiej : 
E GE IUSZ P AL ARCZYK MIKOŁAJ WIERZBICKI 

modela torsk iej : perukarskiej : 
CZESŁAW ZAGAJEWSKI L EOPOLD M ICH ALSKI 

K ierownik oświetlenia : 

ROMU.\LD K AMOCKI 

Ki rownik b rygady sceny : 
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wonych nogach i paplał po egip ku ; nauczył się bo"i iem tego 
języka od matki... " 

A o czymże paplały bocian y? Matka mówił a dzi ciom , że 

dobrze jest chodził po błocie i zajadać żaby. „O!" - odpov ia
dały na to bocianiątka . 

Reprezentantami „bocianów" w bajk ach Andersena są nie 
tylko te biało-czarne ptaki „w czerwonych pończochach". Są 
nimi także wróble, uosobien ie krótkowzroczno ' ci i głupoty -
jak ta „w róbla mama" w opowiadaniu pt. Sąsiedzi, która tak 
odważnie powiada dzieciom, że piękno to słowo. k tóre „nic nie 
znaczy" . Są nimi także myszy i szczury , i nowe domy pyszniące 
si ę swym świeżym tynkiem . „Tak m usicie stawiać nogi! -
powiada stara bocianica do młodych. - To wam powinno po
móc poruszać się w świecie" . A polna mysz - r epr zen
tan tka „bocianów" - na płacz Calineczki odpo viada zach wa
lając j .i narz czo1 ego, kr ta : „Glupstwo! Nie upieraj się, bo 
cię ugryzę„ . Będziesz miała tak iego pięknego męża . awet 
królowa nie ma taki go pięknego, czarnego futra! Ma on 
zaopat rzoną ku chnię i piwnicę. Powinnaś Bogu dziękować za 
takiego męża". I chociaż kret n ic nie widzi poza swoim pod
ziemnym koryta rzem, mysz zmusza Calineczkc; do zgody na 
małżeń two. Do takich „bocianów" należy równi eż marszałek 

na dworze cesarza chińskiego. „Słowik? - powiada. - Nigdy 
o nim nie słyszałem! Nie pn:: cista riono go nigdy u d 1.'oru !" 
A słowik u And rsena to też odmiana ł abędzia . 

Z grubsza możn więc określi ć. że w jednych bajkach 
Andersen daje nam ludow mi y, prz puszczone przez pryzmat 
romantycznej fan tazji poety - są to baj ki feerie, bajki poem a
ty, bajki , gdzie gh;boka ludzka t reść - jak w Malej . yrenie, 
j ak w Królow ej Śniegu, jak w Tow arzyszu podróży, jak w Sło 
wiku - zamknięta jest w formie skończonego , barwnego opo
wiada nia. W innych Andersen staje się satyrykiem, bajko
pi arzem na wzór Ezopa, gdzie jego wróble, bociany i myszy 
są tylko wyobrażeniami otaczających poctq pospolitych ludzi. 
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Spostrzegali on i zbyt często - jak t e wróble w bajce ct
siedzi - uwiędły liste , nie widząc całej krasy różanego 

krzaka . Zamykał się przed tymi ludźmi Andersen w swoich 
dziwactwach i w swoich nieskończonych podróżach , a jeżeli 

gęsi i kaczki szczypały go zbyt mocno, zawsze starając się 

wyrwać jakieś pióro - to wynagradzała mu to głęboka miłość 

prost eh ludzi, dzieci robotników - dla których twórczość 
Andersen a stała ię w k rótkim czasie czymś tak prostym i za
razem tak potrzebnym jak oddychanie. 

Nie, nie był to rozdźwięk ze społeczeństwem w ogóle, ale 
tylko z tym społeczeństwem, które go otaczało : z mieszczań

stwem duńskim, które Andersen pomimo całej swej dobroci 
i całej miękkości charakteru z pasją demaskował . Wszystkie te 
bajki .,o bocianach" - i te, w których bociany 111 ie wystę

puj ą - to ostr a satyra na burżuazję duń ką, dla której 
w gruncie rzeczy Andersen nigdy nie przestał być „brzydkim 
kaczątkiem' . 
Rozumiał Andersen ba['dzo dobrze, że jego twórczość jest 

dla ludu. J go słowiczą pieM1 pojmował i kochał pro ty rybak 
i pomywaczka , ale nie cesarski dwór. Całe życie ndersena 
to ciągle konfli ·ty z burżuazyjnym otoczeniem. Rola jego jako 
rezydenta bogatym domu Collinów - nie była najprzy
Jemniejsza. Znosił tam ierpli ·estrach przed starym J onaszem 
Collinem , który chciał z niego ucz nić nafaszerowanego wiedzą 
profesora : znosił lekceważenia syna Collina, Edwarda, który, 
c-hoć jednolatek z nim i razem wychowany, nigdy n ie chciał 

mówić mu po imieniu ·- ślad tej goryczy odnajdujemy w bajce 
no zącej tytuł Cień ; znosił kaprysy młodzieńca, J onasza Collina, 
vmuka, k tóry n igdy nie chciał si~ pogodzić ze sławą dziwacz
nego rezydenta swego dziadka i któr y, o ironio, zajmował się 
potem wydaniem Dziennika nder ena usuwając z niego dra
styczniejsze momenty . Szereg konfliktów miał również Ander
sen z krytyką, na którą b ł niezmiernie wrażl iwy . A trzeba 
przyznać, że krytyk a miała ułatwioną robotę , dopóki Hans 
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Chrystian był autorem kom dii i dramatów, a nawet takich 
powieści jak Improwizator. Ki dy zaczęły się pojawiać pierwsze 
bajki, krytyka się na nich nie poznała. Bajki były czymś 

zupełnie n owym, c:1.ymś tak zaskakującym i wylewającym się 
z najgłębszej ti to ty poetyckiej Andersena, że po prost u były 
mało uchwytne. A przede wszystkim i sam autor, i krytyka 
łudzi li się myśląc, że to są bajki dla dzieci. Tytuł pierwszych 
zbiorl ów tych po t yckich klejno tów brzmiał właśnie : Baśnie 

opowiedziane dla dzieci. I chociaż Andersen zapewniał, że 

pisze je tak, „aby i dorosłym podsunąć od czasu do czasu jakąś 
myśl" ·- czytelnicy uważali je za utwory wyłącznie dla małych 
czytelników pisane. A nie mogąc znaleźć w nich innych wad, 
nie widząc błędów, któr m y dzisiaj widzimy - przycz pili 
się do język ty h opowiadań . Zarzucano Andersenowi, że po 
pr01Stu nie umie pisać - ponieważ je t „ni dokształcony" . 

Pisałem Je zupełnie tak - powiada Andersen - jakbym je 
chciał opowiedzieć dzieciom". Prostota tego opowiadania, zwy-
zajność języka , który do dziś dnia bije żywym źródłem, jest 

nieporównana i stanowi pokę w rozwoju dm1 ki go języka 

li L rackiego. Przyczyni1o się do ukształtowania tej prostoty 
niech bnie t akże i usposobienie autora: to, że prawd powie
dziawszy, pozostał przez cal życie dużym dzieckiem. Stąd 

płyn~ły jego pisarski- zalety, świeże spojrzenie na świat , od
kryc.a niewiarygo nc w S\~'ej bez.pośredniośc i i prostocie, po
godzenie r cjonalisty znego sposobu myślenia z dziecinnymi 
wierzeniami. Ale 1. u także był o źródło j ego trudności obco
wania z ludźm i których niec ierpliwiło jego dzie cinne usposo
bienie, chelpli lv'Ość , obraźliwość i prz no„zenie na stosunki 
:t. „dorosłymi" fili trami poj({Ć , w robrażeń i manier dziecin:.11 g 
pokoJu . W tym konfli kcie czaiło się dla pisarz wi e bolesn c 
niespodzianek. Ale dla pisarstwa rodziło się 1iek czarownych 
zalet : prostota, bezpośredniość chwytan ie czuł eh odcieni, 
wreszcie zdan ie, ułożone t ak po codziennemu, tak jak wyra
żają swe uczucia„. dzieci. Romantyzm Andersena nabiera przez 
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lo cech bardzo specyficznych -- jest bliższy Gogola niż 

Byrona! 
posób pisania Andersena jest prawie nieprzetłumaczalny 

i w stylu jego leży jeden z największych czarów tych opo
wieści. P rzez ten pełen prostoty i naturalności styl bajki 
Andersen a wiążą się głęboko z ludową tradycją n arracj i. Twór
czość Andersena podobn b ła do tego krzaka róży, kt óry tak 
często je t osobą działając. jego obrazl.;:ów. „Kwitnq w rado
ści - 'powiada taki k rzak w jednej z bajek - inaczej nic 
umiem. Słor1 ce grzało mocno, powietrze było orzehviające, 

piłem j asną rosę i mocn y deszcz, oddychałem , żyłem. Z ziemi 
wznosiła się ku m nie siła, odczuwałem szczęście, coraz io 
nowe, wzrastające szczęście, dlatego musiałem ciągle kwHnąć; 

to b ło moje życie - inaczej nie mogłem". 

Ale nie sarn m tylko instynktem twórczym żyła i trwała 

sz~uka Andersena. Jeżeli czerpała z ziemi swą siłę, to prze
puszczała tę siłę przez filtr rozumu i rozsądku, przez oko, 
które dobrze o mierzało granicę pomiędzy dobrem a złem -
a pnedc wszy tkim przez serce, które kochało wszystkich po
gardzonych i poniżonych, wszystkich sł abych i wyzyskiwanych. 
I j eżeli człowi k - co musimy mu darować - swoje poniżenie 
i ciężkie dni swej młodości starał ię wyróvnrnć bywaniem na 
królewskich dworach i przyjaźnią z nnjmożni.ejszymi tego 
świata - 1o pisa rz nigdy nie dal s ię pojmać na lep snobizmu 
i pozo.:.tal wierny sobie i swojemu ludowi do ostatka. J żeli 

z jakimś bliskim nam, Polakom. artystą możemy poróv.:nać 

Andersena, to chyba z hopinem. Tak samo jak hopin -
Andersen podno ił narodowe elementy do znaczen ia ogólno-

1 ludzkiego i tak samo nie utracił nigdy sw. rch młodzieńczych 
związków z ludem, pozostając wierny odnalezionej , najwła

ściwszej dla siebie formie. I tak samo jak u Chopina, pod tymi 
kwiatami czają się armaty. Nie darmo niektóre z bajek Ander
sena były zakazane przez hitlerowskiego okupanta. W bajkach 
Andersena, czytanych przez Eskimosa czy miesz,kańca Andów, 
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znajdują się te ludzkie elementy, k tóre wzruszają wszystkie 
serca - a jednocześnie związane są one z his torią, przyrodą, 

usposobieniem mieszkańców Danii. Sentyment Andersena, błę
ldtnawy koloryt jego bajek, tonacja ich - są czy to duńskie. 

Ich humor specyficzny - to nie humor angielski czy francuski 
esprrit - to jest typowo duński humor, owa Lune, tak osobliwa 
cecha narodowa, ipółdobroduszna, półzłośliwa , z lekkim od
cieniem pobłażliwości. 

Rola Andersena jest więc w społeczeństwie wyraźna : to 
przedstawiciel swego narodu , a jednocześnie ob vatel świata, 

który boleje in.ad ustrojem, w jakim mu żyć wypadło. który 
przeciwstawia się i krytykuje w zjadliwej częstokroć karyka
turze ciasnotę i okrucieństwo mieszczańskiego świata , a widzi 
jednocześnie głębokie wartości ludzi prostych i pracuj ących. 

Musimy w Hansie Chrystianie Andersenie widzieć poprzednika 
całej postępowej literatury duński j . Z niego łatwo dałoby się 

wywieść niejednego pisarza wspaniałej literatury tego małego 
kraju, chociażby Hermana Banga. Z jego serca i współczucia 

dla człowieka urodz.ił się na pewno jego wielki 'm iennik -
Martin Andersen, który do swego nazwiska. dla odróżnienia, 

przybrał nazwę rodzinnego swego miasta - exo. 
W dniach, kiedy budując nowe, bronimy cal go kul turalnego 

drziedzictwa świata , wielkich, nie~miennych wartości przeka
zywanych z pokolenia na pokolenie, ze spec· alną rado · cią 
czcimy wielkie serce i złote .pióro duńskiego bajkopisarza. 

I za tę miłość płacą mu takim samym uczuciem ni e tylk 
dzieci, ale i dorośli na całym rozległym świeci e, wszędzie tam, 
gdzie się kocha róże, słowiki, a nawet bociany i wróble -
słowem, wszqdzie tam, gdzie się kocha pokó ·. 

Jarosław Iw asz1d eu icz 

Pomnik Andersena, stojący w Ogrodzie K rólewski m w Kopenhadze, 
dłuta rzeźbiarza A. Saabye (1823- 1916) 
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