


TADEUSZ RÓŻEWICZ 

ŻEBRACZKA Z ODENSEE 
Za oknem piękna zima 
§wieci jak diament 

W mrocznej izbie 
na zimnej blasze 
stoją puste garnki 

Matka otulila synka 
w szmaty 
i ulożyla w drewnianym kufrze 

Nie zamknęla izby 
Nie wszedlby do niej 
najbiedniejszy zlodzicj 
nawet mysz szara. 
w zielonym promieniu ksir;życa 
nie znajdzie tu okruszyny 

Maly !Ians Christian zasnql 

Zamykano bramy 
sytych domów 
których sienie 
o beczkowych sklepieniach 

pdne byly O<: tuch ::apnchów 
gotowanego jadla 
Biale wystawy sklepów 
patrzyly jak oko ślepca 

Kobieta powoli wyciqgnęla rękę 
kiedy nadszedł 
pierwszy przechodzień 
schowala jq zawstydzona 

Stala tak w iskrach mrozu 
stala i drżala 
jak dziewczynka z zapalkami 
i nie miala jednej zapaleczki 
żebrala dla synka 

Czckala w kamiennym Oclcnsee 
z wuciqanii;tq ręką 
aż zimny pieniqżek 
sparzyl jej dloń 

W clrew11ian11m k11fr::-c 
w pustej i::bie 
rpal Il 011 s Cit ristia 11 

i śniły mu sir; bajki. 
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Na stulecie Andersena 

w roku 1975 przypada setna rocznica zgonu Hansa Christiana Andersena . Sto lat 
temu zmarł człowiek . który urodził srę w roku 1805 w małym mieście clur'lskim 
Odcnsee. w ubogiej rodzinie . aby otworzyć przed dziećmi całego świat;:i nową za 
czarowaną krainę bajki . Ktokolwiek był kiedyś w Oden:ce z jego uroczym i ma
lutkimi kamieniczkami. które same wyglądają jak domki z bajki, kto zwiedzał 

ciasną, nęd;mą izdebkę. gdzie ongi ś gnieździła się rodzina Hansa Christiana - Lego. 
być moźe zaskoczył fakt . że właśnie takie wąskie, duszne pomieszczenie mogło stJ.ć 
się ko lebką nieskol'lczonej w swej wielkości poezji . 

Ale okaże si ę to zrozumiałe, jeżeli uświadomim y sobie na ·zym polega istota bajko
pisarstwa Andersena i co uczyniło jego twórczość tak ni zmi rnie popularną. po
pularnością nie tylko niesłabnącą. ale bodaj. że wciąż i wszędzie rosnącq. ~zecz 

polega przede wszystkim na tym. że najp iękniejsze bajki Andersena rc·z,·gnuią _na 
ogół z niezwykłości i dziwów świ ata nadprzyrodzonego, z czarnoksiężnikow, duchow, 
upiorów lub różnych magicznych hokus-pokus. Andersenowskie historie rozgrywaią 
się przeważnie w zwyczajnej , znanej nam wszystkim z codziennego doświadc_LC_n~a 
scenerii wśród pospolitych istot. spotykanych niemal ustawicznie w każdym m1esc1e 
lub wi~sce . J est tam jakaś dziewczynka , sprzedająca na ulicy zapałki i marznąca 
z zimna. jaki ś p rosty świniopas. jest mały chłopak wiejski Klaus, który musi pra
cować dla wielkiego Klausa, czy wreszcie - zwykła brzydka kacz:rn, która z.resz.l~ 

okazuje się wcale nie taka zwykła. I oto w tej szarej, powszedniej rzeczyw1stosc1 

nagle rodzi się cud . Cud \V-.i:ruszenia i uśmiechu . Właśnie z tego skrzyżowania po
spolitości ze wzniosłością powstaje poezja bajek Andersena, chwytająca za serca 
dzieci, choć w pełni. oceniana przez nie dopiero później, kiedy już trochę dorosną. 

Podobnie ma się rzecz w znanej bajce o dzielnym ołowianym żołnierzyku . Każdy 

chłop'cc bawił się kiedyś - niektórzy jeszcze się bawią - żołnierzykami z ołowiu. 
Każda dziewczynka posiadoła - lub posiada - S\VOje laleczk i, wśród których nic 
brak zapewne pięknych tancerek. Każde dziecko miejskie skręcało kiedyś łódki z pa
pieru i puszczało je na wodę, spływającą ulicznymi rynsztokami. W tych i innych 
elementach składających s i ę na fabułę owej opowiastki - nie ma ziejących ogniem 
smoków, czapek niewidek ani czarów. Jest tylko czar miłości, właściwej zwykłemu 
sercu, nawet jeżeli bije ono w ołowianej zabawce. Są tylko podstawowe cnoty po
trzebne na to, aby życie nasze stało się piękne i wartościowe: cnota własnej godności, 
wierności sprawie, odwagi wobec niebezpieczer'lstw. Niesposti:-zeźenie ta bajeczka 
uczy nas prostych prawd. Z tego także powodu - dla uczczenia stulecia, które 
wkrótce obchodzić będzie cały świat - teatr „Groteska" przedstawia dziś swoim 
młodym widzom „DZIELNEGO OŁOWIANEGO ŻOŁNIERZYKA'' w opracowaniu 
scenicznym doskonale uwydatniającym dowcip, liryzm i fantazję andersenowską. 

Specyficzne środki artystyczne, którymi zawsze operuje „Groteska": lalki, maaki 
i piękna plastyka - powinny przyczynić się do wydobycia klimatu poezji, tkwią 

cego w tej bajce. 




