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Hansa Chrystiana Andersena, wielkiego bajkopisarza, wydała ziemia 
duńska , nazwana krajem pięciuset wysp, ziemia pełna tajemniczych 
fiordów, oblana błękitnym i wodami mórz . Jednostajny szum fal mor
skich, uderzających o skały przybrzeżne, zda się przyzywać gorące a li
tosne serce, którego ciepło złagodziłoby surowość północy. 

W tym kraju zaczęło bić serce Hansa Chrystiana. Urodził się w roku 
1805 w małym, nędznym i brudnym miasteczku Odense w samym 
środku wyspy Fyn - Fionii. 

Kto w dzieciństwie nie uległ czarowi baśni Andersena'? Kogo nie 
przejął do głębi serca smutny los biednej, bosej „Dziewczynki z zapał
kami", która w rn"rożny, zimowy wieczór wigilii Nowego Roku bojąc 

się wrócić do domu, usiadła w kąciku między dwoma domami i ogrze
wała się płomykiem zapałek, których nikt nie chciał kupować. A jeśli 

cień płomyka padał na ścianę domu, wtedy ściana stawała się przej
rzysta jak muślin i dziewczynka widziała wrrętrze pokoju bogatych 
i szczęśliwych ludzi , stół zastaw iony smacznymi potrawami i najpięk
niejszą choinkę, na której płonęło tysiące świec i pełno było kolorowych 
obrazków. Ale zapałka zgasła i choinka zniknęła. 

A gdy zapaliła nową , ujrzała s woją starą, kochaną babkę. Babunia, 
„która jedyna okazywała jej serce, ale już umarła, chwyciła dziewczynkę 
w ramiona i poleciały w blasku i radości wysoko, wysoko, a tam już 

nie było ani chłodu, ani głodu, ani strachu". Zimowy ranek odkrył 
nieży \vą , zamarzniętą dziewczynkę w kąciku między dornami. 

Dzieciństwo Andersena było biedne i nieszczęśliwe. Życie swoje 
opisał w słynnej a utobiografii noszącej tytuł „Bajka mojego życia" . 

l latka pisarza była praczką, ojciec szewcem i żołnierzem. W rodzinie 
te j, w której nędza i głód były ch lebem powszednim, jaśnieje jedna 
postać, jest to posta ć babki Hansa, „która jedyna okazywała mu serce". 
O niej to wspomina poeta w bajce pt. „Dziewczynka z zapałkami". Ta 
dobra, stara babunia łagodziła nędzę jego dzieciństwa opowiadaniem 
b8jek. 

Słuchał tych bajek przyszły poeta - bajkopisarz z ciekawości ą . Dziwne 
i niezwykłe to było dziecko, „Brzydkie kaczątko" niespokojne i nerwo
we, rozmarzone i skłonne do snów na jawie. Wiele się musiał nacierpieć 
będąc dzieckiem, przeżyć mąk i rozczarowań jako młodzieniec, zanim 
zdobył uznanie i sławę. żądny wrażeó, chciwy poklasku, podróży, blasku 
ksi ążęcyc h dworów a jednak ciągle samotny i niespokojny, o nieza
spokojonych ambicjach, zawsze głodny niezawodnych przyjażni, serce 
nigdy niel'kojone prawdziwą miłością, prawdziwym dornem. Przygodni 
opiekunowie i na uczyciele , którzy mieli si ę za jąć wykształceniem 

Andersena na „uczonego", nie rozumieli go i n ;e wierzyli w niego. 
Myśla ł , że zdobędz i e uzna nie pisaniem powieści i dramatów, a jednak 
bajki. kt óre· tworzył jakby na margines ie sta ły się istotnymi jego 
dzi e łarr:i . 
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Baśnie. k! tJI"e Andersen pisał dla prostych lud zi. robotn ików i dziec i 
przepoi ł \ ła sn ymi przeżyciami i wyraził w nich głęboką miłość do 
biednych ludz i, k tórych nqdzę i cierpienia widział i cierpiał wraz z ni
n i. jako jeden z nich . 
Głęboka w iedza o żyei u i lud ziach. mądrość· ludu ·. wyrażona jest 

\"; tych ba śni<ich - perlach poe:.:ji - dzieci ęcą prost otą formy . Bezpo
średniość i P<'Ostota przemawiają do z iecięcych serc. W tym leży jeden 
z uroków nieprzemijającego piękna baśni Andersena . 
Jedną z najpopularniejszych i najbardziej lubianych baśni jest 

„Królowa ,:nieg u", ludowy mit przek ształcony w romantycznej fantazji 
poety w barwne opowi ~ danie o złym czarowniku i zaczarowany m 
lustr ze. którego okrc1 ch, j eżeli wpadnie do serca ludz iego, sprawia, 
że sl a je się ono zim ne jak opelek lodu, złe i niekochające. Oto mały 
Kaj , któremu wła śnie t a ki okruch z zaczarowanego lustra wpadł do 
oka i serca , stał się z dobr ego złym i niegrzecznym chłopcem, i został 

porw a ny przez Królową Sniegu do Królestwa Wiecznego Lodu. 
Ale Gerda , jego wierna przyjaciółka, pos!<mowiła Kaja odnależt . 

Gerda prze\\ ędruje cały świat, boso, gdyż b ucitci oddała rzece z prośbą , 

aby j ą prowa dziła do Kaja . Wierne, dobre serce dziewczynki zwalczy 
wszelkie przeszkody, a ż Gerda sta nie w pałacu Królowej Sniegu. Łzy 
szczęścia i radości płynące z oczu dzi ewczynki nci w idok odnalezion go 
przyjaciela, stop ią lód w sercu Kcija. Wtedy okruch zaczarowanego 
lustra wypadnie z jego oka i serca i stanie się on na powrót dobrym 
chłopcem. 

'Wierne, gorące serc<' dziewczynki zwyciężyło złego czarownika i złą 

moc zacza rowanego zwierciadła. 
;\ndersen zmar> w roku 187:1 , ale serce jego bije nadal w zaczaro

wanym ; w iecie jego baśni. 

* 
Zespół a ktorów Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieżnie przygo

lo":ał inscenizacje; „Królowej Snicgu" w adaptacji scenicznej Kazimiery 
Jeżew8kiej. Jeżeli przedstawienie nasze przemówi gorącym sercem 
poety, jeżeli młody w idz pójdzie wraz z Gerdą w zaczarowany świat 

baśni na poszukiwani e· Kaja . będzie to największą nagrodą dl a wy
lr on:1 L" Ów . 

Pio enka Gerdy i Kaja 

Gorące serca. ' ierne serca 
Zw· lc za.i ą w sze! ie przeszkody, 
Zna jd ~ zb1: ka nych w świecie dal ekim. 
Hoztcq, i ą polarne lody . 

Tylko idź . miu ło przez bory . r zek i 
C'zy ciem na noc. czy słońce , 

Pojd:! z· tobą przez śwL 1· da leki 
I na:-7.f' ~e rca gorCl ce. 
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