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HANS CHRISTIAN 
ANDERSEN 

Hans Christian - "Hosi" Andersen, jak mó
wiq Duńczycy dla odróżnienia go od nie
zmiernej liczby Andersenów żyjqcych w tym 
kraju - urodził się 2 IV 1805 r. w Odense, w 
małym miasteczku, leżqcym w samym środku 
Danii, w samym środku wyspy Fyn-Fioni. Ta 
czysto rolnicza wyspa dziś jeszcze wyglqda jak 
tło sielanki. Uliczki Odense otoczone sq niskimi 
domkami, nad brzegiem rzeczułki Odense Aa 
stojq spichlerze, podobne do wszystkich pół
nocnych spichlerzy. 

Od czasów Andersena niewiele tu się zmie
niło. 

Ale ta idylla to tylko pozór. Małe, zapo
mniane miasteczko kryło także tragedie i roz-
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pacz. Rzadko który z pisarzy miał tak nieszczę
śliwe dzieciństwo jak Hans Christian. Może dla
tego myśl jego zawsze krqżyła wokół nie
szczęśliwych, słabych dzieci. Dlatego zaczqł 
opowiadać swoje bajki dzieciom, aby ozdo
bić ich dzieciństwo bogatq fantazjq. Życie 
swoje opowiedział Andersen w słynnej auto
biografii "Bajka mojego życia". Ale dzieciń
stwo i młodość pisarza były jeszcze gorsze, niż 
autobiografia je przedstawia. 

Nieudany zwiqzek ojca-szewca i matki pra
czki, codzienne rodzinne kłótnie, nędza i brak 
wszelkich życiowych perspektyw - oto nie
szczęśliwe dzieciństwo Andersena. W tej 
szarzyźnie jaśnieje jedna postać, świetlana i 
ważna: postać babki, matki ojca, "która je
dyna tylko była dobra" - jak opowie to 
później Andersen w "Dziewczynce z zapałka
mi". Wiele motywów bajek, napisanych po
tem przez pisarza, to zapamiętane opowieści 
babki. 

W świat ruszył, majqc kilkanaście lat... 
Dziwne to było życie - chciwe wrażeń i 

sławy, chciwe poklasku, podróży i blasku ksiq
żęcych dworów. Ale tak naprawdę - nigdy 
nie zaznał miłości i nie miał prawdziwego do
mu. Do Kopenhagi przybył jako piętnastoletni 
chłopiec z listem polecajqcym. Przygodni 
opiekunowie pragnęli wykształcić go na 
"uczonego", ale nie kończqc uniwersytetu, 
Andersen ruszył w świat. Zwiedził wiele krajów, 
m.in.: Francję, Włochy, Niemcy, Grecję, Tur
cję, Szwecję, Hiszpanię i Anglię. 

Swoje pierwsze baśnie wydał w roku 1835 
po pierwszych podróżach do Francji i Włoch, 
następne ukazywały się w zeszytach do 1872 
roku. Przyniosły Andersenowi wielki sukces i 
zdobyły mu gorqcych wielbicieli zarówno 
wśród dzieci, jak i wśród dorosłych, którzy do
shzegli w utworach Hansa Andersena głębo
kie humanistyczne wartości. Przypomnijmy ty
tuły tych arcydzieł, przynajmniej niektórych, 
znanych dzieciom„. i dorosłym całego świa
ta: "Krzesiwo", "Księżniczka na ziarnku gro
chu", "Calineczka", "Nowe szaty cesarza", 
"Kalosze szczęścia", "Dzielny ołowiany żoł

nierz", "Świniopas", "Słowik", "Brzydkie kaczqt
ko", "Czerwone trzewiczki", "Dziewczynka z 
zapałkami", czy wreszcie "Królowq Śniegu", 
na którq dzisiaj Operetka Ślqska zaprasza wi
dzów małych i dużych„. 

Hans Christian Andersen zmarł 4 lipca 1875 
roku w Kopenhadze jako sławny klasyk litera
tury dziecięcej, ale jak zawsze samotny. 
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KRÓLOWA ŚNIEGU 
OPOWIADANIE PIERWSZE 

w którym jest mowa o lustrze i o okruchach 

Posłuchajcie! Zaczynamy. Kiedy bajka się 
skończy, będziemy wiedzieli więcej, niż wiemy 
teraz, bo to był zły czarownik! Jeden z naj
gorszych, sam diabeł. Pewnego dnia wpadł 
w świetny humor, zrobił bowiem lustro, które 
posiadało tę właściwość, że wszystko dobre i 
ładne, co się w nim odbijało, rozpływało się 
na nic, a to, co nie miało żadnej wartości i 
było brzydkie, występowało wyraźnie i stawa
ło się jeszcze brzydsze. Najpiękniejsze krajo
brazy wyglqdały w tym lustrze jak gotowany 
szpinak, najlepsi ludzie byli szkaradni albo stali 
na głowach bez tułowia. Twarze w tym lustrze 
były tak wykrzywione, że nie można ich było 
rozpoznać; ten, kto miał piegi, mógł być pe
wien, że pokryjq mu cały nos i policzki. 

Diabeł zaś uważał, że to było ogromnie za
bawne. Skoro tylko przez człowieka przelecia
ła jakaś zacna, dobra myśl, już twarz w lustrze 
wykrzywiała się, a diabeł-czarownik śmiał się 
ze swego sprytnego wynalazku. Wszyscy, któ
rzy chodzili do szkoły diabła, gdyż założył 

czarciq szkołę, opowiadali na prawo i na le
wo, że stał się cud; uważali, że dopiero teraz 
będzie można się dowiedzieć, jak naprawdę 
wyglqda świat i ludzie. Biegali wszędzie z lu
strem i w końcu nie było ani jednego czło
wieka, ani jednego kraju, który by nie został 
w nim opacznie odbity. Przyszło im do głowy, 
żeby polecieć do nieba i zabawić się kosztem 
aniołów i Pana Boga. Im wyżej lecieli z lu
strem, tym bardziej się wszystko wykrzywiało, 
zaledwie mogli je utrzymać, lecieli wyżej i wy
żej, coraz bliżej aniołów i Boga; wtedy lusho 
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zadrżało tak strasznie, że wypadło im z rqk na 
ziemię, gdzie rozprysło się na tysiqce milio
nów, bilionów i jeszcze więcej okruchów. Te
raz dopiero wyrzqdz1li o wiele większq krzywdę 
niż przedtem, gdyż niektóre kawałki były 
mniejsze od ziarnka piasku i pofrunęły daleko 
w świat; gdy wpadły komuś do oka, tkwiły w 
nim, i wtedy człowiek ten widział wszystko na 
odwrót albo spostrzegał tylko to, co było w 
danym przedmiocie złe, gdyż każdy odłamek 
lusha miał tę samq właściwość co całe lustro; 
byli ludzie, którym taki odłamek wpadał do 
serca, i wtedy działo się coś okropnego: ser
ce stawało się jak kawał lodu. Niektóre ka
wałki szkła były takie duże, że zrobiono z nich 
szyby okienne, ale nie warto było patrzeć 
przez nie na przyjaciół; inne kawałki dostały 
się do okularów i źle się działo, kiedy ludzie 
nakładali te okulary, aby dobrze widzieć i do
brze sqdzić; a Zły śmiał się, aż mu się brzuch 
trzqsł, i to go przyjemnie łaskotało. A w po
wietrzu unosiły się wciqż maleńkie okruchy lu
stra. I słuchajcie, co się stało! 

Tłum: STEFANIA BEYLIN 
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PIOSENKA 
KRÓLOWEJ Śl\llEGU 

Jam jest Królowa Śniegu 
W przepychu lodowych szat. 
Moj dom północny biegun, 
A sługq mroźny wiatr. 
Uśmiechem darzę ludzkie serca 
Z uśmiechem serca zmieniam w lód, 
Gdy cię nie wzruszy ludzka niedola 
Bezcennych skarbów będziesz miał w bród. 
Jam jest Królowa Śniegu! 
W pałacu zaklętym lodowe diamenty, 
A w każdym diamencie człowiecza jest łza. 
Codziennie bez zmiany śnieg bije o ściany, 
Codziennie wichura zawodzi i łka. 
Wieczysta tu zima w niewoli nas trzyma, 
Klejnoty lodowe zbieramy ze ścian 
I tęskniqc bez końca do ciepła i słońca, 
Tańczymy Królowej cichutki nasz tan, 
Cichu-~ki nasz tan! 
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KOŁYSAl\IKA RENA 

Śpij maleńka, śpij, niedźwiedź także śpi. 
Gdzie lodowe morze, gdzie tęczowe zorze, 
Łza w zmrożonych drga powiekach, 
biały lisek, gdzieś daleko 
w śniegu słodko śni - śpij maleńka śpij! 
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