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T rzeba mieć tylko oczy otwarte i gorące serce, a wów
czas nic, co może rozbudzić w nas świat fantazji 

i wyobraźni, nie ominie naszych tęsknot. „Zycie jest 
samo największą baśnią - mawial wielki duński 
poeta, Hans Christian Andersen - nawet gdy gęsto 
przetykają je troski i niedole". 

Droga tego twórcy do slawy prowadzila bowiem 
przez wertepy jakże wielu upokorzeń. Urodzil się 
w największej nędzy w niewielkim duńskim mia-
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T rzeba mieć tylko oczy otwarte i gorące serce, a wów
czas nic, co może rozbudzić w nas świat fantazji 

i wyobraźni, nic ominie naszych tęsknot. „Zycie jest 
samo największą baśnią - mawiał widki duński 
poeta, Hans Christian Andersen - nawet gdy gęsto 
przetykają je troski i niedole". 

Droga tego twórcy do sławy prowadziła bowiem 
przez wertepy jakże wielu upokorzeń. Urodził się 
w największej nędzy w niewielkim duńskim mia
steczku Odense (2 kwietnia 1805 r.), jako syn szewca 
i praczki. Nie zaznał ciepła rodzinnego, ani miłości 
rodzicielskiej, za to zbyt często wypominano mu biedę 
oraz jego pochodzenie społeczne, nie oszczędzając przy 
tym profesji jego rodzicieli. 

Andersen miał serce wrażliwe i z uporem zaczął 
przebijać się przez życie. Później, po wielu latach, 
porównywano dzieje pisarza do losów „brzydkiego ka
czątka" z jego słynnej bajki„ Morał byl następujący: 
„Nic to nie szkodzi urodzić się wśród kaczek, jeśli się 
tylko leżalo w łabędzim jaju". 

Można powiedzieć, że Andersen właściwie wszystko 
sobie zawdzięczał, dokładniej - swej ogromnej praco
witości. Bardzo wcześnie zachwycił się teatrem - bio
grafowie wspominają o wielkiej radości, jakiej doznał, 
gdy dziadek sporządził mu pewnego dnia skromną 
scenkę kukiełkową - i ta miłość kazała mu poważnie 
myśleć o zawodzie aktorskim. 

Po licznych niepowodzeniach zwraca się ostatecznie 
w stronę literatury. Pisze wiele wierszy, nowel, dra
matów, ale prawdziwą sławę przynieść miały mu do
piero baśnie, których pierwszy tom ukazał się w 1835 r. 
(„Baśnie opowiedziane dzieciom"). 

Te niezwyklej piękności utwory ukazywały się 
z przerwami do 1872 r. i naliczono ich 160. Wszyscy 
zauważyli w pewnym momencie, że autor przestał 
adresować baśnie li tylko dla dzieci. Dlatego krótko 
przed śmiercią autor wyznał: „Moje baśnie przezna
czone są równie dobrze dla starszych jak dla dzieci; 
dzieci rozumieją tylko stafaż i dopiero, gdy dorosną, 
mogą dojrzeć i uchwycić ich pełne znaczenie". 

H. Ch. Andersen stał się niewątpliwie najsłynniej
szym baśniopisarzem czasów nowożytnych, chociaż 
temat prawie zawsze modulował w znanym krajobrazie 
swojej niewielkiej ojczyzny, a wszystkie akcesoria fa
bularne powiązane były z klimatem tego najbliższego 
mu świata, najbliższej okolicy. Wizje baśniowe, które 
roztoczył, zachwyciły cały świat. Sławę zawdzięcza 
wielu czynnikom: napewno wspanialej, baśniowej sce-



nerii, bogate; i barwne j fantazj i, lecz przede wszyst 
kim prawdziwe; poezji i filozof iczno-moralnym w ar
tościom swoich utworów. 

Uczyl w baśniach kochać wszystko, co dobre 
i piękne; wyraził bowiem w nich tyle milości dla po
krzywdzonych oraz szacunku dla sprawiedliwych. Na
tomiast motywy do większości swych utworów czerpal 
z literatury ludowej, dawnych legend i sag skandy
nawskich, wprowadzając bohaterów ze świata dzieci, 
kwiatów, roślin i zabawek („Dzielny cynowy żołnierz"), 
ożywianych zgodnie z prawami świata baśni. 

Do jego najgłośniejszych utworów należą: „Królowa 
śniegu", „Dziewczynka z zapałkami", „Dzikie łabędzie", 
„Slowik", „Brzydkie kaczątko", „Swiniopas", „Nowe 
szaty cesarza", „Krzesiwo'', „Księżniczka na grochu" 
itp. 

W mieście Andersena, Odense, znajduje się muzeum 
jego imienia. Tutaj wszyscy miłośnicy jego talentu 
szukają wspomnień po wielkim pisarzu. Nade wszystko 
wymowne są jednak książki - w nich zaklęta jest jego 
sława i jego wielkość. Oto stajemy oczarowani przed 
tymi gablotami, bo znajome tytuly ba§nt Andersena 
spoglądają na nas prawie we wszystkich językach 
świata. 

Opowiada się tam przedziwne zdarzenie, kiedy po 
raz pierwszy przełożono na język francuski w 1856 r. 
wybór andersenowskich baśni („Contes d'Andersen") 
czujna cenzura Napoleona III prawie w ostatniej chwili 
kazała w słynnej bajce o „Nowych szatach cesarza" 
zmienić władcę. Zamieniono więc „cesarza" na „wiel
kiego księcia". 

W Polsce baśnie Andersena wydano po raz pierwszy 
w 1862 r. w anonimowym tłumaczeniu („Bajki i opo
wiadania"). Od tej pory ukazały się liczne przekłady 
i opracowania. Do najbardziej znanych należy wybór 
przygotowany przez Cecylię Niewiadomską (dla dzieci 
mlodszych), G-tomowe wydanie z 1931 r. w przekładzie 
Stefanii Beylin, oraz 3-tomowe „Baśnie" z 1956 r. 
w tłumaczeniu S. Beylin, S. Sawickiego i J. Iwaszkie
wicza. 

Doczekaliśmy się także wielu adaptacji scenicznych 
utworów Andersena. Polskie opracowania charakte
ryzują się dużą wiernością wobec oryginału i mają 
głównie na uwadze tę warstwę, która intryguje li 
tylko najmłodsze ·umysły. Najwspanialszym adaptato
rem baśni Andersena był jednak Eugeniusz Szwarc, 
który nie tylko łączył wątki fabularne (np. w „Nagim 
królu"), ale potrafił je w sposób genialny aktualizować, 
nadając im nowych cech, nowych wartości i nowego 
blasku. 

I chociaż minęło już wiele lat od śmierci tego zna
komitego pisarza - dzielo jego żyje nadal i cieszy się 
coraz większą popularnością , bo twórczość Andersena 
zawsze „przeglądała się w życiu niczym w zwierciadle". 

(bl) 

Eugeniusz Lwowicz Szwarc uważany był za człowie-
ka, którego biografia tłumaczyć się miała przede 

wszystkim wyraziście na tle Leningradu. Stał się bo
wiem synonimem specyficznego leningradzkiego hu
moru oraz należał do popularnego grona intelektuali
stów w tym pięknym mieście. I mało już który z jego 
wielbicieli pamiętał, gdy odchodził na zawsze w 1958 r ., 
że urodził się w małym, prowincjonalnym miasteczku 
(w 1896 r.) i stosunkowo długo przebywał poza central
nymi ośrodkami kulturalnymi. 

Przybył do Leningradu już jako człowiek dojrzały 
posiadający ukształtowaną osobowość. Zawędrował 

tam wraz z prowincjonalną trupą aktorską i - pozo
stał na zawsze. Zmienił tylko po pewnym czasie zawód, 
sięgnął po pióro i stał się dziennikarzem. Mając 29 lat 
debiutował udanie w literaturze pięknej. 

Eugeniusz Szwarc ujawnił szerokie zainteresowania 
pisarskie, które wiązały się z nowC'listyką, satyrą, fil
mem, lecz przede wszystkim - dramatem. Pierwszy 
utwór sceniczny napisał w 1928 r. i od razu można było 
poznać, że autor musiał spędzić za kulisami sporo nie
przypadkowych chwil, bo jego rzemiosło dramatur
giczne okazało się dojrzałe i intrygujące. 

Upłynęło kilka lat. Kierownik artystyczny ekspery
mentalnego leningradzkiego „Music-Hall'u", N. P. Aki
mow, zwrócił się do Szwarca w 1934 r. z propozycją 
napisania dla jego sceny „utworu o tematyce współ
czesnej, który by odpowiadał nowym zadaniom, jakie 
jego teatr oczekiwał cd ga,tunku scenicznEgo, a nie 
był równocześnie uproszczonym dramaturgicznie". 

Akimow marzył o widowisku łączącym w sobie 
dziedziny różnych sztuk, a więc śpiew, taniec, spektakl 
estradowy, a nawet widowisko cyrkowe. W każdym 
bądż razie myślał o jakimś przedstawieniu syntetycz
nym i ucieszył się, gdy mu doniesiono, że Szwarc nic 
odrzucił jego propozycji. 

Wówczas właśnie autor „Królowej śniegu" po raz 
pierwszy zainteresował się „na własny użytek" twór
czością wielkiego H. Ch. Andersena. 

Z tej współpracy z Akimowem powstała bowiem 



baśń sceniczna „Nagi król". Utwór ten zawierał w so
bie bogate pokłady współczesnych odniesień, był alu
zyjny i odpowiadał na wiele pytań moralno-politycz
nych nurtujących ludzi. Jeden z ostatnich biografów 
tego pisarza S. Cimbał (wydał o nim publikacje 
w 1961 r.) powiada, że „Nagi król" powstał w okresie, 
„kiedy to jeszcze nie rozwiał się swąd spalenizny roz
chodzącej się z podpalonego przez hitlerowskich pro
wokatorów Reichstagu". Sugeruje więc niezwykle 
aktualną problematykę. 

Trzeba od razu powiedzieć, że Eugeniusz Szwarc 
także i swoje następne baśnie sceniczne nasycał boga
tymi treściami intelektualnymi, oraz starał się wiązać 
swoje utwory z wydarzeniami współczesnymi. Dlatego 
powiedziano o nim, że pozostawał pod wpływem prze
konania, „iż bajka nie ma prawa być głupszą i naiw
niejszą od swoich czasów, straszyć potwornościami, 

które były potworne w przeszłości, a nie dostrzegać 
potworności, które stały się niebezpieczne właśnie 

dzisiaj". 

Eugeniusz Szwarc później jeszcze kilkakrotnie 
wprowadzał Andersena na scenQ. 

Spośród najbardziej znanych jego utworów wy
liczmy : „Królowę śniegu", „Smoka", „Nagiego króla", 
„Czerwonego kapturka'', „Uczennicę pierwszej klasy", 
„Kopciuszka" oraz „Don Kichota". 

Lata drugiej wojny światowej pisarz spędził w ma
łym azjatyckim miasteczku, lecz ustawicznie tęsknił 

do swego ukochanego Leningradu i kiedy tylko skoń
czyła się blokada jak naj szybciej tam powrócił. Umarł 
w 1958 r. bQdąc prawie do ostatnich chwil bardzo ak
tywny twórczo. Odszedł tuż po premierze swej sztuki 
zatytułowanej „Opowieść o młodym małżeństwie". 

Kochał baśń, kochał alegorię, lubił dzieci. I jak ktoś 
słusznie powiedział - „odnalazł swój niepośledni ta
lent właśnie w baśni". 

(bl) 

najbliższa premiera: 
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