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Mimo, że w dzisiejszych bajkach krążą kosmiczne rakiety i gwarzą kom
putery i mija JUZ 100 lat od śmierci wielkiego Duńczyka, HANSA 
CHRISTIANA ANDERSENA, czar jego opowieści nie pryska, nadal 
cieszą one i zachwycają kolejne pokolenia dziecięcych i dorosłych czy
telników. 
Nic więc dziwnego, że tysiące turystów z całego świata, którzy odwie
dzają Skandynawię, rezerwuje sobie zazwyczaj jeden dzień na Odense -
miasto, w którym urodził się Andersen. Podążają oni na zieloną wyspę 
tą samą drogą, którą przed laty przemierzał w odwrotnym kierunku 
13-letni Hans Chirstian. 
W dzisiejszym 150-tysięcznym mieście-ogrodzie zachował się zaledwie 

skrawek niegdysiejszego Odense. Nieopodal średniowiecznego kościoła 
obok przysadzistego ratusza, w cieniu nowoczesnego centrum handlowe
go przycupnęły niebieskie, żółte i zielone domki, które budzą w pierw
szej chwili chęć sprawdzenia palcem, czy aby napewno są realne. J edna 
z wąziutkich, brukowanych uliczek wiedzie żółtawymi „kocimi łbami" 
do NAJSŁAWNIEJSZEGO DOMU DAND. Jest niski i jak gdyby za
padły w ziemię, dach ma stromy, kryty czerwoną dachówką. W tym 
małym domku spędził bajkopisarz swoje dzieciństwo. Jedna ze ścian 
przylega do okazałego - dziwnie nie pasującego do tej starej uliczki -
białego budynku o łrontonie ozdobionym białymi m armurowymi kolum
nami. To dawny teatr miejski - dziś MUZEUM HANSA CHRISTIANA 
ANDERSENA. 

DO M TYS I ĄCA BA JEK 
I_ 

Niewiele zachowało się pamiątek z najwcześniejszych lat ! 
Hansa Christiana. W muzealnej gablocie leży pożółkły akt 
konfirmacji , świadectwo s7kolne obok zrobionej z wyblakłego I 
aksamitu poduszeczki do igieł którą Hans Christian niegdyś 
uszył i ofiarował pani Bungellot - wdowie po pastorze, nie I 
obawiającej się pożyczyć małemu oberwańcowi książek z bi
blioteki zmarłego męża. Ta zacna dama otworzyła liczny po-
czet opiekunów i protektorów Andersena. I 

I 

Z ram dagerotypów, wiszących na ścianach Muzeum, śledzą ! 
zwiedzających poważni panowie w tużurkach i sztywnych I 
kołnierzykach, którzy nadawali ton ówczesnemu życiu kultu
ralnemu w KOPENHADZE. Fryderyk Guldberb - parający 
się literaturą profesor kopenhaski, który pierwszy zaopieko- I 
wal się malym prowincjuszem, ucząc go ortografii, łaciny, do
brych manier, polecając go swoim przyjaciołom; mae tro Si- I 
boni - włoski śpiewak udzielający śniącemu o karierze sce
nic~ej hł pea g ti owych lekcji; admirał WulH - przy 
którego stole Hans jadał obiady, odwdzięczając się gościnnym 
gospodarzom czytaniem swych wierszy i dramatów. Wreszcie 
królewski radca Jonas Collin, którego dom stał się dla An
dersena drugim domem rodzinnym. 
Życzliwi ludzie i żelazna wiara we własne talenty pozwoliły 
mu przetrwać pierwsze, trudne lata stołecznego życia, nadro
bić braki w wykształceniu, znieść upokorzenia w teatrze i li- , 
tera turze. 

Ol irzymi salon Muzeum w Odense mieści szeregi bibli'otecz
nych szaf, wypełnionych tłumaczeniami utworów Andersena 
na około 70 języków, wydania od najstarszych po współczesne. 
Lala sławy pisarza rozpoczął sukces powieści „Improwizator". 
Powie 'ć ta powstała pod wrażeniem podróży do Włoch 
i Szwajcarii, którą Andersen odbył w ramach królewskiego 
sty pendium. W przeszklonych ga blotach - pierwsze wyda
nia powieści z 1835 roku, tłumaczenia niemieckie, rosyjskie, 
angielskie. Następną książką napisaną przez Andersena były 
„BASNIE OP OWIEDZIANE DLA DZIECI". Zbiorek ten po
witały wybrzydzania krytyków i ich „dobre" rady, iż powi
nien poświęcić s ię poważniejszej twórczości. Tylko jego przy
jaciel, wielki fizyk Orsted „twierdzi - jak odnotowuje 
w dzienniku bajkopisarz - że jeśli „Improwizator" uczynił 
mnie sławnym, „Baśnie" przyniosą mi nieśmiertelność, ale 
w to oczywiście nie wierzę". 
„Szukając sławy w dramatach i powieści, jak gdyby na mar
ginesie, niechcący, tworzył swoje istotne dzieło. Od niechce
nia kreślił swoje bajki: w korekcie dopiero dodał ową słynną 
pointę bajki „Nowe szaty cesarza", powiedzenie dziecka: 
„Przecież on jest nagi". „Dziewczynkę z zapałkami" skompo
nował do istniejącej już ilustracji, przygotowanej do jakiegoś 
kalendarza". Tak pisze Jarosław Iwaszkiewicz w przedmowie 
do polskiego wydania „Dzieł" Andersena. 

Na jednej z pólek w tym pokoju znajdują się polskie wyda
nia utworów bajkopisarza. 

J Następne sale przenoszą turystów w ostatnie lata pisarza. 
Są to lata zaszczytów, orderów, hołdowniczych adresów, pre
zentów i darów pieniężnych. Wytworny salonik, znajdujący 

I się w Muzeum, przywieziony został tutaj z Kopenhagi po 
śmierci pisarza. Cieszył się nim zaledwie kilka lat. Dopiero 
bowiem pod koniec życia sprawił sobie własne mieszkanie 
i, jakby rekompensując niedostatki młodości, otoczył się 
zbytkiem. Muzealne gabloty pełne są przedmiotów, któr e 
w tym czasie słueyły Anderseuow1. W sre rnycli 'kałamarzacli 
zastygły drogocenne pióra. Lśnią czystością zastawy z sewr
skiej porcelany. Aksamitem podbite płaszcze podpierają się 
rzeźbionymi laskami, a wytworne pary rękawiczek głaszczą 
obrzeża smukłych cylindrów. Pod szkłem pląsają porcelano
wi bohaterowie jego bajek - dar jednej ze znanych firm. 

. 

Przeszklone szafy zawierają eksponaty mówiące o niezwykłej 
popularności utworów Andersena. Najbardziej wzruszają pi
sane niewyrobionym pismem podziękowania od dzieci z ca
łego świata . Niektórym małym korespondentom wysyłał An
dersen w odpowiedzi piękne, ażurowe wycinanki, wyczarowa
ne z kolorowego papieru. Były to „pałace z otwieranymi 
oknami, dziadki do orzechów w żołnierskich butach, wiatraki 
łudząco podobne do młynarzy ... " 

Na zakończenie wizyty każdy składa autograf w dużej księdze 
pamiątkowej pełnej wpisów we wszystkich językach świata. 

I 



EUGENIUSZ SZWARC (1896-1958) dramaturg radziecki. 
W młodości występował w prowincjonalnej trupie aktorskiej, z którą 
przyjechał do Leningradu - gdzie pozostał na zawsze. Z początku zaj
mował się dziennikarstwem. W wieku 29 lat zadebiutował (z powodze
niem) w literaturze pięknej. 
Jest twórcą oryginalnej baśni scenicznej. Utwory swe opierał często na 
motywach bajek H. Ch. Andersena. Wiele pisząc dla dzieci i podejmując 
dziecięce konwencje sceniczne SZWARC pozostaje autorem poruszają
cym w tych utworach problemy świata dorosłych i do nich również są 
te utwory adresowane. 

A potem można usiąść w pobliskiej kawiarence 
spojrzeć na dom tysiąca bajek. 
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w/g tekstu Bogny Wernkhowskiej 
i Andrzeja Jędrzejewskiego. 
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