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HANS CHRISTIAN
ANDERSEN
Przepiękne baśnie

Andersena od
przeszło stu lat są ulubioną I kturą dzieci cal go świata. Bo trzeba Wam wiedzieć, że jego
baśni
tłumaczone są pra\ ie na wszystkie ję
zyki. Ciągi są żywe, interesujące - dają nadal głęb ki ' przeżycia i wzrusz nia dzi •ciom
jak i dorosłym.
PIĄTA

PREMIERA
W SEZONIE 1971172

Sto osiemnasta premiera
od uzawodowienia Teatru
im. L. Solskiego
w Tarnowie

jednak dzie ·i wiedzą, że
ten potężny czarodziej bajkoweg świata nim
uzyskał sławę wi !kiego pisarza prze:;zeclł cięż

Nie zamsze

ką drogę nędzy

i

upokorzeń.

Christian Andersen

urodził się

dnia 2 kwi tnia 1805 r. w miasteczku Odense
na wyspi Fionii w Danii - w rodzinie biednego szewca. Ojciec umarł wcześnie, pozostawiając rodzinę w ciężkich warunkach. Już od
najmłodszych lat musiał Christian liczyć na
własne siły. A był chłopcem wątłym, wrażli
wym i d likatnym.

Christian
i

zwierzęta.

opowiadała

bardzo

Lubił

też

mu babcia.

kochał kwiaty, ptaki
słuchać
Już

jako

bajek, któr
młody chło

piec próbował pisać, a także grać lalkami
w swoim teatrzyku kukiełkowym. Kochał bowiem Christian bardzo teatr i marzeniem jego

hyło zos tać

aktorem. Babcia natomiast chciała
dobrym krawcem, mama zaś pragnęła dla swoj go ukochanego syna kariery
urzędnicz j. Al
Christian marzył o nauce
i dużym świe c i e . W wielki j biedzie nauczył
się czytać. Do szkoły poszedł mając dopiero
12 lat. Gdy miał 14 lat, kierowany nieza(;hwianą wiarą w siłę nauki i wiedzy, wyruszył
w świat. Z mał go miasteczka powędrował do
Kop enhagi, aby tu zrealizować swoje dzieby

cię·

zos tał

pragni nia i zamiary.

Kończy szkołę, w której spotykały
go w latach nauki upokorzenia i przykrości.
Był biednym chłopcem i opóźnionym w nauce, dlatego t eż źli koledzy często kpili sobie
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dzieliły się

.na biedne i bogate, pokrzywdzone
i szczęśliwe. W baśniach tych zawarł też
Andersen własne przeżycia, które możemy
śledzić w jego utworach, znając dokładnie
życi twórcy „Brzydkiego kaczątka" czy „Dzi w zynki z zapałkami"

Baśnie

z

ni~go

i

prześladowali

go. Ale Christian ni
załamał się krok po kroku realizował swoje
zamiary. Po ukończeniu szkoły, zarabiając, po~więca coraz więc j czasu na pisani '· Tworzy
rozn rzeczy, a więc sztuki sc •niczn • librf'tta
do opN, a takżf' powil'ści.

Ub\·ory przynoszą mu
sławę wielkiego pisarza, ale drobn , niepozorne baśni w których wypowiedział serd czną miłość do ludzi. Mówily one o prawdzi ,
pięknie i sprawi dliwości. Uczyły dobroci, szlachetności i wiary w prawość ludzkiego serca.
Wzruszały opisem ni doli ludzi skrzywdzo-

Nie te jednak

nych, walczyły o zmianę złych i niesprawied liwych stosunków społecznych, w których dzieci

cechuje duża
rozmaitość. Zazwyczaj dzieli się je na kilka
grup. I tak, przypominacie sobie na p wno
baśnie pełne fantazjii do tej kategorii zaliczamy np. Królową śniegu" .
Do drugiej grupy należą tzw. bajki zwierzę
ce, które opisując cechy zwierząt mówią o wadach i zaleta h ludzi.
p. „Dziki kaczątko".
Trzecia grupa to będą tzw. baśnie - satyry.
Przykładem takiej baśni jest np. „Księżniczka
na grochu".

Andersena

Oglądając

teatralny kształt baśni Andersena
,Czerwone pantofelki' na
p wno znajdziecie w niej ulubione i znane pcstaci. Przypomną one Vlam bogatą,
mądrą i piękną twórczość pisarza, który
miał gorące pełne dobroci i miłości serc .
Z tego serca tak wrażliwego na ból, krzywd~ i niesprawiedliwość wysnuł czarowny świat baśni, który ciqglC' nas wzrusza,
uczy i bJwi.
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