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Hans Christian Andersen 
urodził się 2 kwietnia 1805 roku w Odense - małym miasteczku w samym 

środku Danii, na wyspie Fionia. Matka była praczką, ojciec ubogim szewcem 
i żołnierzem cesarza Napoleona. Jego dzieciństwo i młodość były gorsze 
i bardziej nieszczęśliwe niż sam pisarz przedstawił je w słynnej autobiografii 
Bajka mojego życia (Mit hivs Eventyr, 1855). Śmierć rodzeństwa, alko
holizm w najbliższej rodzinie, nędzne warunki życia, gdzie skrzynka z pie
truszką była dla chorowitego dziecka całym ogrodem - to tylko niektóre 
szczegóły z życia Andersena. Mimo borykania się z ustawiczną biedą, chło
piec wyniósł z rodzinnego domu zamiłowanie do piękna i książek, które zdą
żył mu wpoić ojciec. Dużą rolę w wychowaniu odegrała również jego uko
chana babka. To ona pierwsza wprowadziła wnuka w zaczarowany świat 
baśni.W rodzinnym miasteczku Andersen uczył się przez krótki czas w szko
le dla mlodszych dzieci, którą z powodu braku pieniędzy zmuszony był opu
ścić. Również niepowodzeniem skończyły się próby zdobycia zawodu sukien
nika i krawca w miejscowych warsztatach. Teatralne i literackie zaintere
sowania młodego Andersena skłoniły go do porzucenia Odense i podjęcia 
żarliwych prób dostania się do teatru w Kopenhadze. Mając 14 lat wyjechał 
do stolicy. Po wielu miesiącach samotnej włóczęgi i upokorzeń chłopcu uda
ło się rozpocząć naukę śpiewu i tańca w przyteatralnej szkole. Po zmianie 
głosu w okresie mutacji i częstych chorobach gardła, Andersen musiał poże
gnać się z myślą o teatrze. Jednak postanowił sam zdobyć wykształcenie 
niezbędne do pracy literackiej. Swój czas dzielił pomiędzy doraźne zajęcia 
zarobkowe, systematyczne lektury w kopenhaskiej bibliotece publicznej oraz 
pisanie. Wreszcie po wielu trudach i nieprzyjemnościach los uśmiechnął się 
do siedemnastoletniego Christiana. Udało mu się znaleźć możnego protekto
ra. Pierwszy dramat Andersena Słońce elfów trafił do Jonasa Collina - dyrek
tora Teatru Królewskiego, który zdobył u króla Fryderyka VI stypendium dla 
zdolnego młodzieńca. Dzięki temu stypendium oraz wsparciu materialnemu 
Collina i innych życzliwych osób, Andersen skończył szkołę, uzyskał świa
dectwo dojrzałości, rozpoczął studia na uniwersytecie, odbył kilka zagrani
cznych podróży. Był m.in. we Włoszech, w Anglii, Turcji, zwiedził Hiszpa
nię, Francję i Niemcy. Wrażenia z tych podróży opisał w Obrazach i cieniach 
(Skggebilleder, 1831), Książce obrazkowej bez obrazków (Billedbog unden 
Billeder, 1840) i Bazarze poety (En Digters Bazar, 1842). W tym czasie 
przeżył nie odwzajemnioną miłość do panny Riborg Voit, którą uczynił 



bohaterką swych wierszy i poematów. W 1835 roku wydał pierwszą, doj
rzałą powieść pt. Improwizator (lmprovisatoren). Jej tematem jest kariera 
dziecka biednych rodziców, które dzięki posiadanym talentom wy1~~sta ~o.
nad przeciętność, nie potrafiąc jednak wyzwolić się ~ kom~leksu, n.1zszosc1. 
Problem ten staje się jednym z centralnych motywow tworczosc1 An?er
sena. Odnajdziemy go także w powieściach Tylko grajek (Kun en Sptlle
mand, 1837) oraz Piotr Szczęściarz (Kylle-Peer, 1870). 
Już od wczesnej młodości Andersen pragnął zostać wielkim pisarzem. 

Ilość napisanych przez niego dramatów, utworów powieściowych i wierszy 
jest ogromna. Napisał także operę o tematyce narodowej zatytułowa?ą M~ła 
Kirsten (Liden Kirsten, 1846). Miał nadzieję, że to właśnie dramaty 1 powie
ści przyniosą mu uznanie. Ale krytyka dość chłodno i niec?~t~ie _je przyj
mowała. Jego twórczość powieściopisarska i dramatyczna m1esc1 się w kon
wencji poetyckiego realizmu. Dostrzega się w niej wpł~wy ~ybit?ego prz~d
stawiciela duńskiego romantyzmu Adama Oehlenschlagera 1 tworcy powie
ści poetyckiej Waltera Scotta. 
Naprawdę sławny stał się dzięki ba_~niom, których pierw.szy tom pt. Baśnie 

opowiedziane dzieciom (Eventyr fortalte for Born) ukazał się w 1835 roku. 
„ Kiedy idę ulicą - mów il do mnie - wspomina Karl Bon~r, s~r~ec~ny p:zy

jaciel Andersena - z wyrazem twarzy, który świadczy! mezb1c1e'. ze nulsze 
mu byty dowody czci dzieci aniżeli najwspanialsze holdy składane Jego talen
towi - te kochane maleństwa kiwają do mnie przyjaźnie, ślą mi ręką po
całunki i mówią jedno do drugiego: - Patrz, idzie Andersen! - Nadbiegają 
inne dzieci i także machają rączkami. O, tak, znają mnie tu wszystkie. Cza
sami, jeśli mnie któreś nie zna, slyszę,jak matka mówi: - Spójrz, to ten pan 
napis~! bajkę, którą wczoraj czytałeś i która tak ci się podobała - i w ten 
sposób zawieramy znajomość." 

Tego rodzaju popularność cieszyła go bardziej aniżeli jakakolwiek inna i na pew
no nie można tego było nazwać próżnością. A dzieci w Kopenhadze, sp?~yka
jąc Andersena na ulicy, poznawały go z łatwością, gdyż był bardzo w~soki 1 bar
dzo chudy, podwyższał go jeszcze wysoki cylinder, poza tym nosił obszerny 
płaszcz podbity aksamitem i chodził do fryzje:a, abym~ jeg? gł~d~ie "".ło.sy ukła
dał w loki. Robił to dlatego, żeby pokazac wszystkim, ze me Jest JUZ synem 
szewca, małym oberwańcem w drewnianych sabotach i podartej koszuli. 

Andersen napisał około 150 baśni i opowiadań opartych na baśniowych 

motywach. Początkowo czerpał tematy ze skarbnicy duńskich podań ludo
wych, (np. Krzesiwo I Fyrtoiet/), z czasem sięgnął również do źródeł obcych, 
zwłaszcza do Baśni tysiąca i jednej nocy (np. Latający kufer !Den flyvende 
Kuffert/). Niektóre wreszcie baśnie, jak Brzydkie kaczątko (Den grimme 
Aelling), są wytworem fantazji pisarza. Ta ostatnia baśń stanowi alegoryczny 
obraz jego własnego losu. Wiele musiał cierpieć, zanim mógł powiedzieć oso
bie słowa kończące tę bajkę: „Nawet nie marzyłem o takim szczęściu wów
czas, kiedy byłem tylko brzydkim kaczątkiem". 
Życie Andersena było smutne, samotne i niespokojne, chciwe wrażeń, sła

wy i poklasku, pełne nigdy niespełnionych marzeń o miłości. Opowiadając 
swoje bajki, mówił o sobie. Cesarski słowik, ołowiany żołnierzyk, czy Ca
lineczka, płynąca na liściu z prądem rzeki - to sam Andersen. Prawie w każ
dej jego baśni można odnaleźć cechy autobiograficzne. 
Baśnie Andersena są w pewien sposób splotem tendencji romantycznych 

i realistycznych. Stanowią swoistą ucieczkę od realności w świat złudzeń i ma
rzeń. Najczęściej punktem wyjścia bywa szara rzeczywistość, która dzięki 
talentowi autora zyskuje aurę egzotyki i fantastyki. Prosty, gawędzierski styl 
i nieskomplikowana fabuła sprawiły, że baśnie te stały się ulubioną lekturą 
dzieci. Pisane niejako na marginesie głównych zainteresowań literackich auto
ra, wzbudziły powszechny zachwyt. Dla mnóstwa ludzi na całym świecie 
stanowią magiczne wspomnienie z dzieciństwa, wspomnienie pierwszej książ
ki i pierwszego literackiego wzruszenia. 

Ubogi i skromny młodzieniec stał się z latami uwielbianym pisarzem, przy
jacielem wielu wybitnych Europejczyków, m.in. Balzaka, Dumasa, Dickensa, 
Wagnera. Do literatury światowej wszedł jako najwybitniejszy baśniopisarz 
wszech czasów. Jego baśnie tłumaczono niemal na wszystkie języki. Pier
wsze przekłady na język polski ukazały się za życia autora. 
Hans Christian Andersen zmarł, otoczony powszechnym szacunkiem i mi

łością, 4 lipca 1875 roku w Kopenhadze. 
W 1956 roku ustanowiono międzynarodową nagrodę dla najwybitniejszych 

twórców literatury dziecięcej - Medal im. Hansa Christiana Andersena, a tak
że stworzono Listę Honorową jego imienia, na którą wpisywane są co dwa 
lata najlepsze książki dla dzieci. 

J.S. 



Kalendarium życia i twórczości H. Ch. Andersena wg Erlinga Nielsena 

1805 - 2 kwietnia urodził się w Odense 

Hans Christian Andersen 

1816 - Śmierć ojca Andersena 

1819- Wyjazd Andersena do Kopenhagi 

1820/21 - Szkoła baletowa w Kopenhadze 

1822 - Zbiór pierwszych utworów Mlodl)eńcze próby, 

wydany ixxJ pseudonimem William Christian Walter 

1822125 - Szkola łacińska w Stagelse 

1823 - Pierwsze wakacje w Odense 

1825/27 - Szkola lacińska w Elsynorze; 

wiersz Umierające dziecko 

1827 - Powrót do Kopenhagi 

1828 - Egzamin maturalny 

1829 - Egzamin uniwersytecki („philosophi

cum"); Piesza wędrówka do Amager: 

debiut teatralny Milo.fr' na Wieży Miko/aja 

1830 - Wyjazd na Jutlandię; spotkanie z Riborg 

Voigt: tom Wierszy 

1831 - Pierwsza podróż. do Niemiec: spotkania 

z Tieckiem, Chamisso: Fantazje i szkice. 

Sylwetki z podróż:i,· do Harzu .... 

1832 - Pierwsza autobiografia Księga życia 

1833 Stypendium podróżne: wyjazd do Paryż11 , 

Szwajcarii, Wioch: spotkanie z Thorvaldsenem: 

~mierć matki Andcr-;cna: dramat Agnete i wodnik 

1834 - Wiochy: powrót do Kopenhagi w sierpniu 

1835 - Pierwsza powieśc Improwizator: Baśnie 

opmriedzia11e dla dzieci - zeszyt I· Krzesi1vo, 

1'vla/y Klaus i duży Klaus, Księż11iczka na ziarn

ku grochu. Kwialki malej ldv; zcszt 2: Cali

neczka, Niegr~ec:_ny eh/opiec, Towarzysz podróży 

1836 - Dramat Spotkania i rozstania; powieść O. Z. 

1837 - Podróż do Szwecji; Baśnie opowiedziane 

dla dzieci - zeszyt 3: Ma/a syrena, Nowe szaty 

cesarza; powieść Tylko grajek 

1838 - Atak Kierkegaarda na powicśc fylko 

grajek: Nowy zbiór baśni opowiedzianych dla 

dzieci - zeszyt I: S1okro1ka, Dzielny o/owiany 

żolnierz, Dzikie /abędzie 

1839 - Nowy zbiór baśni opowiedzianych dla 

dzieci - zeszyt 2: Raiski ogród, La1ający kufer, 

Bociany; Obrazkowa ksiąika bez obrazków 

1840 - Wyjazd Andersena do Szwecji: hołd 

studentów w Lund; pierwsze spotkanie z Jenny 

Lind; dramat Mula1: Komedia wśród zieleni (pora

chunek z Kierkegaardem); dramat Mauretanka 

1841 - Wielka podróż Andersena na Wschód; atak 

Heiberga na Andersena w sztuce Dusza po śmierci 

1842 - Bazar poety, Nowy zbiOr ha.~ni opowieddanych 

dla dzieci: Ole l.1tkóje, Różany elf, Świniopas, Gryka 

1843 - Podróż Andersena do Pa.ryża; ponowne 

spotkanie z Jenny Lind w Kopenhadze; Nowe 

baśnie, t. I - zeszyt I: Anioł, Stawik, Narze

czeni, Brzydkie kaczątko 

1844 · Wyjazd Andersena do Niemiec; wizyta 

u króla duńskiego na wyspie FOhr: Nowe baśnie , 

t. I - zeszyt 2: Choinka, Królowa Śniegu 

1845 - Atak Haucha na Andersena w Zamku 

nad Renem; Nowe ba.1'nie, t I zeszyt 3: 

Wzgórze elfólV, Czerwone lr~nviczki, Skoczki, 

Pasterka i kominiarczyk, f-lolger Danske 

1846 - Podróże Andersena: Berlin, Weimar, Praga, 

Wiedeń, Wiochy, Francja: Wiers;:e stare i nowe 

1847 - Podróż Andersena do Holandii, Belgii, 

Anglii, Szkocji; pierwsze spotkanie z Dicken

sem; autobiografia Baśń mego żvcia be~ :_my

.ilc1i. Nowe baśnie, t. II - zeszyt I: Siara !atar 

nia, Sąsiedzi, lgla do cerowania. Maty Tuck, Cień 

1848 Nml'e baśnie, t. Il - zeszyt 2: Stary dom. 

Krople wody, Dziewc:ynka z zapalkami, Szczęś

liwa rodzina, Opowieść' o matce, Kolnierzyk; 

powieść Dwie baronowe 

1849 - Podróż Andersena do Szwecji 

1850 - Baśń sceniczna Ole Luf.:dje 

1851 - Wyjazd Andersena do Niemiec; Ander

sen otrzymuje tytuł profesora: pieśni 



i wiersze patriotyczne podczas wojny; zbiór 

wrażeń z podróży W Szwecji 

1852 - Wyjazd Andersena do Niemiec i Wioch; 

Opowieści, zbiór I: Historia jednego roku, Najpię

laziejsza róża świata, Obrazek z walów obronnych, 

Sądny Dzień, Na pewno, Glliazc/o labędzi, Dobry 

humor; Opowieści, zbiór Il: Serdeczne vnartwie

nie, Wszystko na swoje miejsce, Krasnoludek 

u kupca, 'Za tysiąc lat, Pod wierzbą 

1853 - Wyjazd Andersena na Jutlandię 

1854 - Podróż Andersena do Niemiec i Włoch 

1855 - Podróż Andersena do Niemiec i Szwaj

carii; autobiografia Baśń mojego życia 

1856 - Podróż Andersena do Weimaru 

1857 - Anglia: gościna u Dickensa; Weimar; 

powieść Być albo nie być 

1858 - Podróż Andersena do Niemiec i Szwajcarii; 

Nowe baśnie i opowieści, t. I - zeszt I: 'Zupa z kol

ka od kiełbasy, Szyjka od butelki, Szlafmyca 

starego kawalera, Coś, Ostatni sen starego dę

bu, ABC; Nowe baśni i opowieści, t. I - zeszyt 2: 

Córka króla biot, Szybkobiegacze, Głębia dzwonu 

1859 - Nowe baśnie i opowieści, t. I - zeszty 3: 

Wiatr opowiada o Waldemar ze Doa i jego 

córkach, Historia o dziewczynie, klóra podep

tala chleb, Strażnik Ole, Anna Lisberh, Dzie

cinne gadw1ie, Sznur perel 

1859 - Nowe baśnie i opowieści, t.1- zeszyt 4: Kala

marz i pióro, Dziecko w grobie, Kurek na kośde

le i kogw na podwórzu. Cudowna, Opowieść z diun 

1860 - Wyjazd Andersena do Niemiec i Szwajcarii 

1861 - Smierć Jonasza Collina; podróż Ander

sena do Francji , Wioch , Niemiec; Nowe baśnie 

i opowieści, t. Il - zeszyt I: Dwunastu podróżnych, 

Zuk gnojek , Stary ma zawsze rację, Kamień mą

drości, Ba/wan, Na podwórku, Muza nowego stu

lecia; Nowe baśnie i opowieści, t. Il - zeszyt 2: [)zje

wica Lodów, Motyl, Psyche, S1limak i krzak róży 

1862 - Podróż Andersena do Hiszpanii 

1863 - Tom wrażeń z podróży W Hiszpanii 

1865 - Podróż Andersena do Szwecji; Nowe 

baśnie i opowieści , t. li - zeszyt 3: Błędne og

niki są w mieście, Wiatrak, Srebrny grosz, Bis

kup Borglum i jego krewniak, W dziecinnym 

pokoju, Zloty skarb, Wicher przemienia szyldy 

1866 - Wyjazd Andersena do Amsterdamu , Pa

ryża, Hiszpanii, Portugalii ; Nowe baśnie i opo

wieści, t. II - zeszyt 4: Co przechowane, nie 

zapomniane, Syn odźwiernego, Dzień prze

prowadzki, Pierwiosnek, Ciotka, Ropucha 

1867 - Dwukrotny wyjazd Andersena na świa

tową wystawę do Paryża ; honorowe obywa

telstwo Odense; Wiersze znane i zapomniane 

1868 - Podróż Andersena do Amsterdamu, 

Paryża , Genewy, Ems; wrażenia z podróży 

Wizyta w Portugalii 

1869 - Wyjazd Andersena do Wiednia, Nicei ; 

Trzy nowe baśnie i opowieści: Rodzina Grety 

z kurnika, Co opowiedzial oset, Co kto sobie 

może wyobrazi( 

1870 - Autobiograficzna opowieść - apoteoza 

Szczęśliwy Peer 

1871 - Podróż Andersena do Norwegii 

1872 - Wyjazd Andersena do Niemiec i Wioch; 

Nowe baśnie i opowieści, t. łlI - zeszyt I: Szczę

ście zna/ei( maż.na Mwet na patyku, Kometa , 

Dni tygodnia, Słoneczne opowieści, Pradzia

dek, Kro byt Mjszczęśliwszy? Świece, Historia naj

bardziej nieprawdopodobna, Co powiedziała ca

la rodzifUI, Zapytaj wiedimy z Amager, Wielki wąż 

morski, Ogrodnik i państwo, Tańcz, rancz. laleczko 

1872 - Nowe baśnie i opowieści , t. lłl - zeszyt 

2: Co opowiedziala stara Johanna, Klucz od 

bramy, Kaleka, Ciotka Fluksja 

1873 - Podróż Andersena do Niemiec i Szwajcarii 

1874 - Otrzymuje tytuł radcy konferencyjnego 

1875 - 4 sierpnia Andersen umiera w ,.Rolighed" 

pod Kopenhagą 



Maria Janion 
List do dzieci 

Chłopaki też płaczą 

Dorastając, poznając świat, stale poddawani jesteśmy różnym próbom, 
ale to, co możemy odnaleźć, było z nami od samego początku - czyli 
miłość, ufność, radość życia, zdolność porozumienia z naturą, roz
mawiania ze zwierzętami i kwiatami. 
Droga, którą w baśni Andersena przebywają dzieci od dzieciństwa 

do dorosłości i znów do dzieciństwa, jest inna dla chłopca i inna dla 
dziewczynki. Każde z nich ma przed sobą niebezpieczeństwa oraz 
zadania; poprzez ich spełnianie stają się dorosłymi. 
Chłopiec w pewnym momencie odcina się albo zostaje oderwany od 

uczuć i pogrąża się w lodowym, sennym królestwie śmierci, do 
którego pociąga go doskonałość martwego mechanizmu. Wobec niej 
świat serca, kwiatów i uczuć wydaje mu się śmieszny. Kiedy chłopiec 
przestaje czuć cokolwiek, zamarza i umiera. W Królowej Śniegu 
zawarta jest przestroga dla chłopców, aby nie wstydzili się swych 
uczuć i nie odcinali się od nich, aby nie stawali się okrutni i nie za
kochiwali się w swoich mechanicznych zabawkach i chłodzie ekranu, 
tak jak Kay w geometrii płatka śniegu. Nie wiemy, co się działo z Kay
em, kiedy bawił się na środku zamarzniętego jeziora i układał „lodowe 
łamigówki"; wiemy, że był cały siny z mrozu, prawie czarny, i nie 
rozpoznał swojej ukochanej przyjaciółki. 
Gerda ma przed sobą inną wędrówkę - uczy się dzielności, nie

zależności, upartego dążenia do szlachetnego celu. Chociaż się boi, nie 
porzuca swej drogi, nie wraca do domu bez osiągnięcia tego, co za
mierzyła. Poznaje dalekie kraje; dzikie i niebezpieczne kobiety, które 
jednak udzielają jej pomocy; wydobywa się też z zaczarowanego 
świata domu, usypiającego i rozleniwiającego. Nie stwarzającego po
trzeby, by go opuścić i pomóc innym. 
W ten sposób Andersen zdaje się mówić dzieciom, że dorastając 

chłopcy powinni się uczyć uczuć, a dziewczynki - dzielności. 



·a Janion 
eci i siążęta 

cisk splecionych rąk to znak, że są parą, 
boską parą dzieci, które w trakcie dzia
nia. · ię baśni tają się dorosłymi. Te
matem egzystencjalnym utworu Ander
sena je t ich droga do samopoznania, do 
zrozumienia siebi i innych, najeżona 
niewiarygodnymi prze zkodami, roz
pięta między biegunami ziemi, porami 
roku, przemianami nieba łońca i księ
życa. Wędrówka małej Gerdy zawiera 

sobie metaforę drogi od Życia do mier
ci i z powrotem. 

Baśń· n 

Takie nit4iychme, ~ ogm.. 
mnycb połaci doświadczenia życiowe-

ukształtowała się wpaniala baśń artysty
czna - literacka baśń romantyzmu nie
mieckiego. Tieck, Novalis i inni byli nie 
tylko jej praktykami, ale również teore
tykami. Andersen korzystał z ich zało
żeń i dokonań. Romantycy odkryli, że 
baśń, tak samo, jak sen, świadczy o ludz
kiej dwoistości. ,J podobnie jak we śnie 
- pisał Herder w r. 1802 - odkrywamy 
w baśniach nasze podwójne ja; to, które 
śni i to, które kontempluje sen, opowia
dacza i słuchacza.„ Jest to cudowna wła
dza przyznana człowiekowi - ta mimo
wolna poezja baśni i snów. Królestwo 
nieznane, które jednak pochodzi od nas 
samych. Każda baśń powinna mieć za
tem władzę magiczną, ale także moralny 
wpływ snu." 

Podobnie sądził Novalis. Bohater jego 
powieści, Henryk z Ofterdingen, roz
poznaje, że osoby, przebywające w na
szych snach, są równie realne, jak te, któ
re znamy z rzeczywistości. Być może, od
wracając konkluzę, my i świat, który nas 
otacza, nie mamy substancji odmiennej 
od substancji snów, jak powiada Marcel 
Brion, komentator Novalisa . Ścisłe po
krewieństwo między baśnią a snem jest 
tylko kwestią wiedzy. Powiada Novalis: 
„To, że nie widzimy się w świecie baśni, 
ma swą przyczynę tylko w słabości na
szych organów i kont a k tu ze 
samym sobą. Wszelkie baśnie to 
tylko sny o owej ojczyźnie, która jest 
wszędzie i nigdzie". 
Taką wiedzą z pewnością był obda

rzony Andersen. Kwiaty malej Idy , jak 

słusznie zauważono, przynoszą zesta
wienie obrazów onirycznych, sennych, 
tak jak się one nam swobodnie przed
stawiają, powstając z największej głębi 

naszej jaźni. Dla Andersena, podobnie 
jak dla Novalisa - twórcy wizji misty
cznego błękitnego kwiatu, szczególnie 
kwiaty stawały się miejscem magicznym, 
miejscem objawienia „osobliwych od
powiedniości i dziwnych skojarzeń" (wy
rażenie Novalisa). Tak jest również 
w „Opowiadaniu trzecim" Królowej Śnie
gu, gdy mała Gerda słucha mowy kwia
tów: „Stały sobie w słońcu i każdy z nich 
śnił swoją baśń łub historię". Ale to są 
tylko baśnie - krótkie iluminacje. „Baśń 
w siedmiu opowiadaniach", jak brzmi 
podtytuł Królowej Śniegu, przedstawia 
znacznie więcej. Tutaj baśń ujawnia się 
jako zbiór fabuł, ukazujących całość kon
dycji ludzkiej. Jej sens daje się zrozu
mieć nie na podstawie jakiegoś danego 
z góry objawienia, lecz jako wynik zstą
pienia w głąb siebie . I w tym również 
pokazuje się podobieństwo baśni i snu. 
W schematach fabuł baśniowych i sen
nych rozpoznaje siebie ja głębinowe. 
Jego przygody nie są przedstawione za 
pomocą rozbudowanych i skomplikowa
nych przebiegów psychologicznych, jak 
np. w powieści. Wystarczą podstawowe 
schematy, których używa właśnie baśń . 

Czytać we własnym umyśle 

Dzięki temu może ona odgrywać 
n ie z a s t ą p i o n ą niczym rolę w ży-



ciu duchowym dziecka. Jakkolwiek Bru
no Beuelheim. autor wspaniałego dzieła 
Cudowne i potytec:.ne. O :.nac:.eniach 
i wartościach ba.mi zajmuje s ię przede 
wszystkim analizą utworów braci Gńm

mow, to jednak wymienia też takie ogól
ne cechy baśni. które również mogą mieć 
zastosowanie do utworów Ander ·ena. 
Otóż, po pierwsze. uważa on. że huś1\ 
jest „elementarzem. z którego dziecko 
uczy się czytać we własnym umyśle. 
elementarzem napisanym w języku obra
zów··. Zanim dojrzejemy intelektualnie. 
baś1\ dostarcza nam jedynego ję zyka. 
.. dzięki któremu możemy rozumieć sie
bie i innych'" . Dziecko winno być obez
nane z tym językiem ... jeżeli ma zyskać 
panowanie nad wła~m1 psychik<( . Po 
drugie .. haśnie zwrm:aj<1 się zarówno do 
naSlt:j ~wiadomości. jak do nieświado
mości. toteż nic cofają się pm:d sprzecz
no~c iami.jako że właśnie współistnienie 

sprzeczności jest tak hardzu charak
h?r) )ityczne dla skry nieświadomego··. 

Po trzede wn.:sLcie ... każda dnhra baśil 

je sł "' idopłaszoy /110\\ a i ma w ie Il: z.na
a e1i: tylko sarno d1iecko muie wiedzieć. 

które / nich ~•I dla niego waine w da
nym mome nc ie'". Dz iecko. w . posób 
spontanie Lny i intuicyjny . ma d0t:hod1k 
do u kry t~ ch w haśni znacze1\ . W tym 
porz<1<lku nic otr1ymujc ono gotowych 
sen~ó"' - winno je częściowo samo dla 
siehie stwarzać . powiada Bellelheim. 
I my też wskażemy na kilka plasLczyw 

znaczeniowych w baśni Andersena. 

Rozbite zwierciadło i rozum 

Ważna h' tońa symboliczna, opowie
dziana w Królowej nieRll . łączy się z dzie
jami rozbitego zwierciadła . Lustro w kul
turze . ymbolicznej ma wyjątkowo dużą 
ilość znaczeń. Traktowane nieraz jako 
obraz czystej duszy ludzkiej. może też 
jednak służyć szyderczym sztuczkom. 
Tm·. krzywe zwierciadło przedstawia 
rysy ludzkie d1iwacznie i f...omiCLnie znie
kształcone. Czasem \\ gabinecie luster 
w wesołym miasteczku możemy zoba
czy<: swoje odbicie nawet z dwiema gło

wami albo do góry nogami. Lustro może 
też - podobnie jak spojrzenie służyć jako 
medium do rzucania złowrogich czarów. 
W baśni Andersena szyderskie zwiercia
dło hyło d1iełem szata11skiego czarowni
ka i miało na celu odwracanie proporcji 
zła i dobra. brzydoty i piękna. 

Ale stało się jeszcze coś gorszego. Wy
chowankowie szatana, którzy chcieli wy
szydzić Boga i aniołów za pomocą pr1e
rażaj;1cego zwierciadła. upuścili J : wsku
tek tego rozbiło się ono na .. biliony i je
szcze więcej ok.ruc hów··. Wiara w to . że 
rozbite lustro przynosi nies1e1.ęśd jest 
wyj<1tkowo rozpow wechniona w wie
rzeniach ludowych. Stosuje -.ię wiele 
1abiegów . .. odczyniaj<1cych'" ogromne 
_.1 agrożcn1e , jakim '<! f...awałki potłuczo

nego szkła zwierciadlanego. Ale w haśni 
Andersena - wskutek wmieszania się po
tężnych diabelskich mocy - nic już się 
nie dało zrobii:·. Malci1kie okruchy lustra 

unosiły się stale w powietrzu i coraz to 
znajdowały nową ofiarę, wpadając do 
oka i do serca, więc z n ie ks z ta ł -
cając widzenie i mrożąc 

uczucia. 
Taki właśnie los spotkał małego Kaya. 

Natychmiast zaczął widzieć opacznie i wy
olbrzymiać to, co miało w sobie jakiś 
ukryty zadatek 
zepsucia, jak np. 
robak w róży. Nie
doskonałość, zda
je się sądzić An
dersen, to konie-
czna cecha rzeczy. 
Ale dla tych, któ-
rzy się zarazili zło-
wieszczym okru-
chem, staje się ona 
po prostu czymś 
obrzydliwym. Kay podziwia to, co dos
konałe - to jest np. geometryczny wzór 
płatka śniegu. Sam zresztą mówi, że lo
dowe światy „nie mają żadnych wad, są 
doskonałe, o ile tylko się nie roztopią". 
Trzeba zatem to doskonale piękno utrzy
mać w stanie zamrożenia. Zimno zwier
ciadła i zimno płatka śniegu odpowia
dają sobie wzajemnie. Taką zimną dos
konałością jest też Królowa Śniegu; w 
jej pałacu Kay z odłamków Jodu układa 
wyrozumowane łamigówki. 
Trzeba zwócić uwagę na romantyczny 

charakter tej baśni Andersena, w której 
przeciwstawione sobie zostają z wielką 
mocą „rozum" i „serce". Słusznie pisze 
Isabelle Jan, że obrazowi rozbitego zwier-

ciadła odpowiadają Jodowe puzzle Ka
ya. Sama Królowa Śniegu lokowała się 
pośrodku zamarzniętego jeziora, które 
popękało na tysiące podobnych do sie
bie kawałków, i mówiła, że „siedzi na zwier
ciadle rozsądku". Temu światu, który 
jest jak rozbite zwierciadło, nie można 
nadać sztucznej spójności „Jedyna mo

żliwa jedność, któ
rej trzeba szukać, 
nie zawiera się w 
systematycznej wy
kładni wszystkie
go, lecz w pozo
stającym w zgo
dzie ze świadomo
ścią pogłębianiu 

siebie" (Isabelle 
Jan). Badacze dos
trzegają w tym 

poszukiwaniu egzystencjalnym echo re
fleksji Kierkegaarda, z którym łączyły 
Andersena zawiłe związki. 
Zamrożonemu rozsądkowi, stężałej z zim

na pseudodoskonałości rozumu mogą 
przeciwstawić się tylko gorące łzy mi
łości, roztapiające lodowe okruchy. Mi
łość Gerdy pobudza też do płaczu Kaya, 
Izy - znak uczuć pokonują świat zimne
go zdrowego rozsądku, niosącego nie
bezpieczeństwo obojętności. 

Jasne i ciemne 

Na innej jeszcze płaszczyźnie baśń An
dersena przedstawia dwa archetypiczne 
aspekty kobiecości. Brakuje tu figury 



matki. ale jest babka - postać też macie
rzyr1ska, pojawiaj<1ca się w bardzo waż
nej funkLji. Ona pierwsza O(Xlwiada o Kró
lowej Sniegu i ona też kor1czy baśr1: „Bab
ka siedziała w jasnym blasku słor1ca 
i czytała z Biblii" . To postać dominuj<1-
ca , niezmienna. spokojna, reprezentuj;1-
ca jasnq stronę wiedzy o życiu. 

Królowa Sniegu występuje jako Pani księ-
7.ycowcj, zimO\ ej. ciemnej strony natu
ry. Jest po częścife111111efawle, a po czę
ści - aspektem kobiecości, zwiqzanym ze 
śmierci;1. la Belle Dame Sans Merci -
Piękna Bezlitosna Pani - pojawia się 
w słynnym wicr: zu romantyka , Johna 
Keatsa. zawieraji.)c w zal<1żku - jak pisal 
o tym Mario Praz - cały św iat prerafa
elitów angie lskich i ·ymbolistów fran
cuskich - aż do w: pólczesnego fil mu Bo
ba ossa Cafy ten ::.giclk , gdzie boha
terowi ukazuje . ię w lu. trze pi kna . ubra
na na b i ało ko bieta , ymb lizuj<1ca 
ś mien: . Ander en pow i<1za ł to w obra
żenie z t opo~cm kobiety jako natury. 
Królowa Śn iegu mi szka w zam ku nad 
biegun m i gospodarz po -wojemu na 
ziemi: np. udaje s ię do ciep! ·eh krajów. 
by pohi lić t rochę . .c?arnc garn ki"'. jak 
rHIZ )- \\a wulkany: Et ni; i \V zuwiu . a. 
Pol<1czo1ia n ajśc i ś l ej z z i e mi ą , w te n 
sposób u nderse na śmier ~ nie przy
chodzi sk<Jdi ni.)d. z za: \\ iatow , lecz ta
nowi n ieodlączn) od cało 'ci aspekt na
tUI)', materii , c i ała . Babka i Kr ' Iowa Ś ni -
gu tworzą podwójne matriarchalne bl'lslwo . 

Krl'.>k wa rtiegu przyl)'WJ do swojego ~wia
ta. w łada 1-siąż 1cmv;1. nocn<1 str ną zie-

mi, ale sama w sobie nie jest złem . Zło 

to dzieło Szatana. 

Droga Kaya 

Jak wiemy. w Kayu zaszła nagła prze
miana. Świat stal się straszny w jednej 
chwili. Dzieła upadku dopełniły poca
łunk i Królowej Sniegu ,.zimniejsze od 
lodu"' , pocałunki śmierci i zapomnienia. 
Przez nie Kay przedostał się na d ntgą 
stronę - w krainę pustych. wielkich i zim
nych przestrzeni. ,.Pustka'· jest tu ~tale 
powtarzanym określeniem . To refr· 
opisu pejzażu włośc i Królowej Śniegu. 
Ale Kay nie wi · o tej pu ·tce , gdyż j go 
~erce. będ;1c kawałkiem lodu . nie moie 
mu niczego podpowiedzieć. 

Jego is tn ien ie 1ostało podporządku

wam~ . mówiqc p freudowsk u. ,.za. a<lzi' 
przyjemności ·. Ju i na samym początku 
Jaje ~i ę j j porwać. gdy pr l 1czepia swe 
sanki do ·~11i Królowej · niegu - i pędz i 
za nimi. Che się baw i ć. alt to jest zła 

Labawa, w któr j si tatraca. Na ·et prze
raża go w pewn rm momem:ic, lecz jui 
jest za pó7no. Zostaje pr1 Królowej 'nie
!.!U , bo j st mu z niq dobrze i onu jest 
taka pięk n a . Kay umarł. d1oci:iż o tym 
nie wie. 
Ta· się dLieje w pia zez_ in ie symboli

czn j , na ktÓI'<J można jednak spqj rzcć z per
spektywy pewnej pnn dy psyc hologi
cznej. Ka przcjO \\ ia pe\.\ ne cech) dzie
ci... a autystycznego. Alfred i Fran c;:o isc 
Brnuner w swej hi. torii aut zmu od czu-

sów baśni o wróżkach ukazują, w jakim 
stopniu przystają do siebie „fikcja lite
racka" i „rzeczywistość kliniczna". Baś
nie od niepamiętnych czasów przedsta
wiały dziwne dzieci - podrzucone , odmie
nione, zaczarowane, w niezrozumiały 
sposób chore i inne. Autorzy książki 
cytują baśr1 Grimmów Jasio-Jeż.yk; jej 
bohaterem jest „dziecko, które od góry 
było jeżem, a od dolu chłopcem ' ', wy
rzucone z domu, mieszkające w lesie na 
drzewie i uchodzące za zwierzątko. Przez 
c z y s tą miłość królewny zostaje wyz
wolony ze swej jeżowej klującej skóry , 
by okazać się pię
knym, szlachetnym 
młodzianem. „Ana
liza tej baśni - piszą 

Braunerowie - poz
wal a dokonać łatwo 
porównar1 z zespo
łem wczesnego au
tyzmu dziecięcego" . 

Podobnej analizie 
można by poddać 
postać Kaya, który 
w swym całkowitym 
zamrożeniu przed
stawia brak czucia 
i uczucia, właściwy 
dzieciom autysty
cznym. Przeważają 
wśród nich chłopcy . 

„Statystyki naukowe 
ustaliły wskaźnik 

mówi ący o tym , że 
cztery lub pięć razy 

więcej chłopców niż dziewczynek jest 
dotkniętych wczesnym autyzmem dzie
cięcym". W tym planie staje się więc 
bardziej zrozumiale , że to mała Gerda 
podejmuje się zadania zbawienia Kaya i do
prowadzenia do tego, aby stał się „praw
dziwym człowiekiem". Naturalnie, nie 
idzie tutaj o wierność opisu klinicznego . 
Raczej mamy do czynienia z pomysłem 
zarysowania pewnej ciągłości od ten
dencji wycofywania się chłopców z re
lacji emocjonalnych aż do klinicznego 
autyzmu , który jest wrodzony i nieza
leżny od okoliczności zewnętrznych. 

Droga Gerdy 

Gerda w baśni An
dersena kieruje s ię 
„zasadą rzeczywis
tości". Jak mówi Bet
telheim w stosunku 
do innej opowieści: 
podejmuje „celowe 
działania oparte na 
inteligentnym ro
zeznaniu sytuacji". 
Chce odnaleźć Ka
ya, ocalić go; złamać 
okowy Jodu, w któ
rych się uwięził. Naj
pierw myśli, że umad, 
ale ta wiadomość 

nie zostaje potwier
dzona przez sprzy
jające Gerdzie siły 
natury. Ale on 



umarł w tym sensie, że musi być przebu
dzony do nowego istnienia . Dziewczyn
ka została tu ukazana w procesie indy
widuacji, zdobywania doświadczerlia roz
wojowego. Jest 
ono bardzo tru
dne. Gerda mu
si przejść cały 
świat, pokonać 

niezliczone prLe
szkody. „Wilki 
wyły, a kruki 
latały", oto 
skrót grozy 
złowieszczej 

sytuacji. To nie 
chłopczyk ma 
wyzwolić dziew
czynkę, jak często bywa w baśniach lecz 
dziewczynka - chłopczyka. 

Gerda musi podjąć swe zadania s a -
ma; pomagają jej ptaki, zwierzęta, „ma!a 
rozbójniczka", ale nie jakieś dorosłe po
stacie rodzicielskie. Tak się kształtuje 

podmiotowość bohaterki, wypracowana 
przez nią samodzielnie. Nikt tego nie 
robi za nią. Gerda ma odwagę udania się 
w szeroki świat, nie dając się zepchnąć 
z obranej drogi , nie chce też spocząć. 
Tak np . w „Opowiadaniu trzecim" za
trzymuje ją mila niby-czarownica, może 
zastępcza matka, czesząca jej włosy cza
rodziejskim złotym grzebieniem. W jej 
cudownym ogródku Gerda bawi się z kwia
tami. To jedna z największych rozkoszy, 
danych dzieciom. Ale mała Gerda nie 
odda się bez reszty „zasadzie przyjem-

ności " . Zapomina wprawdzie na jakiś 
czas o Kayu, ale jednak opuszcza kwiet
ny ogród i wyrusza w dalszą drogę. 

Na jeszcze jedno doświadczenie mo
żna zwrócić uwa
gę w związku 
z występującą 
w „Opowiadaniu 
piątym" małą roz
bójniczką. Re
prezentuje ona 
jakby męską stro
nę dziewczynki: 
nosi ostry nóż 
i śpi z nim, za
chowuje się dzi
ko, a jej matka 
ma „dlugą, ster

czącą brodę". Ale w końcu przez przy
jazną pomoc , jaką mała rozbójrliczka oka
zuje Gerdzie, dokonuje się integracja tej 
niezbędnej w rozwoju męskiej strony 
ego dziewczynki. 

Gerda reprezentuje postać siostry, ma
lej przyjaciółki, ukochanej, wreszcie -
żony. Do niej należy zadanie ocalenia 
przez miłość. Pojawia się tutaj temat, 
który Bettelheim określa jako podsta
wowy , wspólny dla wielu baśni: temat 
ponownych narodzin, które prowadzą do 
egzystencji wyższego rodzaju. Dzieci 
powinny wierzyć, mówi Bettelheim, że 
przejście do takiej egzystencji jest mo
żliwe. „Opowieści o udanym przejściu 
zwalczają nieustanny lęk dzieci, iż nie 
uda się im takiego przejścia dokonać lub 
że zbyt wiele z powodu tego przejścia 

utracą". Mała Gerda staje się gwaran
tką powodzenia odwagi , determinacji , 
uczucia. 

Mit dziecięctwa 

Andersen opiewa z wielką konsek
wencją potęgę serca niewinnego dziec
ka. Nie cofnie się ono przed wydaniem 
walki niebezpieczeństwom, widzi rze
czywistość we właściwych propor
cjach, spieszy na ratunek w potrzebie, 
rozporządza więc potęgą moralną, poz
nawczą, uczuciową. Pod koniec Kró

lowej Śniegu Babka czyta słowa z Bi
blii: „A jeśli nie staniecie się jako dzie
ci, nie osiągnięcie Królestwa Bożego!" 
Andersenowi obca jest cala konstelacja 
dzieci demonicznych , złowrogich, 
które pojawiły się przecież już w ro
mantyzmie. Lubi! pisać o dzieciach i ksią
żętach, ich szlachetnych postaciach. 
s pokrewniając je ze sobą. Jego dzieci 
są dobre, piękne i mądre. Takimi też 
pozostaną jako dorom, gd y ż będą 
nosić „dziec i w sercach" . A to jest 
gwarancja ładu świata . Gdy Gerda wy
bawia Kaya z niewoli śmierci i niepa
mięci, układa się nareszcie słowo go 
wyzwalające . Ma to być .. Wieczność"' . 

W istocie to M i łość , W i eczność Mi
łości. I nawet kawałki lodu, lodowat
ego Rozumu, ulegają jej czarowi. 
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Premiera na Dużej Scenie 7 grudnia 1997 roku 



Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi 

Hans Christian Andersen , 

Królowa Sniegu 
Królowa S'niegu 

Bajarz 
Gerda 

Kay 
Mistrz Czarnej Magii 

Uczniowie Mistrza 

01?ie1i 
Wiatr 

Sionce 
Ks iężyc 

Droi?a 
Rzeka 

Wodnicy 

(Snedronningen) 

Obsada: 
Ewa Mirowska 
Bogusław Sochnacki 
Urszula Gryczewska 
Tomasz Mandes (PWSFTviT} 

Piotr Krukowski 
Bogusław Suszka 
Zbigniew Szreder 
Dorota Kiełkowicz 
Cezary Rybiński 
Zofia Uzelac 
Hanna Grzeszczak 
Hanna Molenda 
Dorota Kiełkowicz 
Bogusław Suszka 
Zbigniew Szreder 

Madame F/eur Kamila Sammler 
Keny Bogusław Suszka 

Zbigniew Szreder 
Swrucha Krystyna Tolewska 

Krttki Piotr Krukowski 

Księżniczka 

Książę 

Dziewczyny bez serca 

Cezary Rybiński 
Dorota Kiełkowicz 
Zbigniew Szreder 
Hanna Grzeszczak 
Hanna Molenda 
Zofia Uzelac 

[ 

Dorota Kiełkowicz 
Wróżka Kamila Sammler 

Krystyna Tolewska 
Renifer Cezary Rybiński 

Strażnicy Królowej Śniegu Bogusław Suszka 
Zbigniew Szreder 

Dziewczynka 
Chlopiec 

Wywolywacz snów 



Zespół 
artystyczny 
Teatru 
im. S. Jaracza 
w sezonie 
1997/98 

Aktorzy 
Irena Burawska 
Róża hrabelska 
Hanna Grzeszczak 
Dorota K iełkow icz 

Agnieszka Kowalska 
Alicja Krawczy kówna 
Barbara Marszałek 
Ewa Mirowska 
Hanna Molenda 
Gabriela Muskala 
Bogu s ława Pawelec 
Jagoda Pietruszkówna 
Agata Piotrowska
Mastalerz 
Małgorzata Rogacka
Wiśniewska 

Kamila Sammler 
Joanna Sochnncka 
Krystyna Tolewska 
Zofia Uzelac 
Grażyna Walasek 
Barbara Wałkówna 
Ewa Wichrowska 
Aleksander Bednarz 
Andrzej Głoskowski 
Jan Hencz 
Andrzej Herder 
Mariusz Jakus 
Marek Kasprzyk 
Ryszard Kotys 
Paweł Kruk 
Piotr Krukowski 
Stanis ław Kwaśniak 

Robert Latusek 
Maciej Matek 
Andrzej Mastalerz 
Cezary Rybiński 
Jerzy Senator 
Dariusz Siatkowski 

Bogu sław Sochnacki 
Henryk Staszewski 
Boguslaw Suszka 
Zbigniew Szreder 
Andrzej Wichrowski 
Bronisław Wrocławski 

Bohdan Wróblewski 
Józef Zbiróg 
Współpracują 

Urszula Gryczewska 
Ewa Beata Wiśniewska 

Koordynator pracy 
artystycznej 
Wies ława Atlamcqk 

Reżyser światła 
scenicznego 
Krzysztof Sendke 

Inspicjenci , suflerzy 
Alicja Ćwiklińska 
Zclzislawa Gloskowska 
Jadwiga Paul 
Ewa Wie ł gosi ń s ka 

Korepetytor muzyczny 
El7,bieta Kozowicz 

Korektor instrumentów 
muzycznych 
Maciej Wichlirisk i 

Z-ca kierownika 
literackiego 
Ewa Drozdowska 

Sekretarz literacki 
Joanna Siudzitiska 

Redakcja programu 
Joanna Siudzi1iska 

Projekt plakatu i programu 
Zbigniew Koszalkowski 

Druk - Hossa - Druk 
Lócł:i. ul, Chocianowicka 27 

Pełnomocnik dyrektora 
d/s sponsoringu 
Zbigniew Sw ikowski 

Kierownik techniczny 
Ryszard Warchołiń s ki 

Zastępca kierownika 
technicznego 
Mieczysław Kowalski 

Główny elektryk 
Marek Despul 

Brygadierzy scen 
Zbigniew Dyrda 
Adam Forys i1iski 

Prace malarskie 
i modelatorskie 
Grzegorz Nowak 

Prace krawieckie 
Henryka Antczak 
Zygmunt Ciesielski 

Prace fryzjerskie 
i pernkarskic 
Jolanta Fidos 

Prace stolarskie 
Roland Unczur 

Prace ślusarskie 
Wies ław Brot 

Prace tapicerskie 
Stanisław Wosiecki 

Kierownik Biura Obsługi 
Widzów 
Barbara Stanislawsh.a 

Szef reklamy 
Aleksander Pawlak 

Kasa Teatru 
i Biuro Obslugi Widzów 
(uL Jaracza 27) 
L<tpraszajq 
od ponied z iałku cło piątku 

w godz, K'' - 19'" 
w soboty i nied ziele 
w godz_ 16'" - 19" ' 
tcL (0-42) 32 66 18 

(0-42) 33 I 5 33 
!ax (0-42) 33 30 35 

"Niezupełnie." 



PPH Linda 
Biura i Salony Sprzedaży 

91 -4971:.ódź , ul. Zgierska 211 
tel . (0 42) 58 -84- 17, 
58-84-55 , fax 58-9 1-45 
l:.ódź, ul. Rzgowska 232, 
tel. (0 42) 46-37 -94 

CV 
4n lrl\) 

IUMINI M 

MINI tv1 

Materiały wykońaeniowe dla budownictwa: 
blacha dachówkowa i trapezowa, siding USA, szeroki wybór paneli boazeryjnych, drzwi POL-SKONE 
w cenach producenta, płyty elewacyjne 'JAN', ' ISOBAU", marmury naturalne, polimeryane i aglomormur, 
włoskie okucia budowlane, włoskie drzwi harmonijkowe, dachówko bitumiano, kominki wołnostojqce, 
szafy "STANLEY", wonny ' RELAX SPAS", kamień elewacyjny. 

Usługi: 
montaż okien 1 PCV i Alumnium, doradztwolechniane, transport na terenie łodzi - gratis 



ODKRYJ , 
SWIAT 

NAJLEPSZYCH 
ALKOHOLI 

P.P.H.U. 11 EDEN 11 S.C. 
HURTOWNI ul. TuwiMA 8 ~ 
TEL ~0~72~57 do 59 9~~ o~ l Łódź 



ZAPRASZAMY 

CODZIENNIE 8.00 -18.00 ŁÓDŹ UL. GDAŃSKA 91/93 
SOBOTY 9.00 - 13.00 TEL./FAX (0-42) 37-57-11, 37-39-78 



LISA S.11. 
Towarzystwo Ubezpieczeniowo - Reasekuracyjne 

POLISAS.A. 
proponuje konkurencyjne ubezpieczenia 

krajowe i zagraniczne: 

V majątkowe 
V osobowe 

V komunikacyjne 
V ustawowe (obowiązkowe) 
V kosztów leczenia i następstw 

nieszczęśliwych wypadków 
V bagażu podróżnego za granicą 

Zainteresowanym naszą ofer1ą dodatkowych informacji 
udzieli oraz zawrze umowę o ubezpieczenie 
punkt akwizycyjny mieszczący się w kasie 

~ Inf or:::;:~:~~~ ~:~::::· r~:~i:·:: ;i~: ~~-~ 5~~3~rSA, i-•· 

~2tel.36-2:;;::;.J 



Spółka z o.o. 90-646 Lódź ul.6 Sierpnia /OO Tlx 886392 Fax 33-50-26 Tel.33-23-90 Centertel 0-90231333 

~ ROSE z PROFESJONALNE KOSMETYKI 
~ W PONAD 
~ 800 
r:1J. GABINETACH KOSMETYCZNYCH 
ti--4 W POLSCE 

~ 
:I:: u 

02-637 WARSZAWA, ul. SPARTAŃSKA 6B, tel fax 447 
Przedstawiciel na Łódź Lenek BARTOSIK, 

Łęczyca ul. Konopnickiej 1 Ul3 tel 49-20 



m 
kwiat· serwis 
.c. J11aL ./ANINA /lWAl'ISZ 
•J..4S UM."'- F.-młA l 

ld.IJG (tul> /U Jl J5 

KOMPOZYCJE KWIATOWE 

ARA N Ż A CJE W1'ĘTRZ 

hotel 

restauracja 

wystawa 

sklep 

wesele 

przyj~cle 

bankiet 

rocznica 

s ympozjum 

konferencja 

biur o 

gabinet 

teatr 

targi 





POWSZECHNY 
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. 

to TRADYCJA i NOWOCZESNOŚĆ !!! 
Łącząc dwa wieki doświadczeń z nowoczesnością 

oferujemy - 100 - różnego rodzaju ubezpieczeń: 

• komunikacyjnych 
•odpowiedzialności cywilnej 

• wypadkowych• zdrowotnych 
•majątkowych• finansowych 

ZAPRASZAMY 

Al. Kościuszki nr 57 tel. 37 23 46 
ul. Piotrkowska nr 192 tel. 36 48 55 

ul. Próchnika nr 23 tel. 33 24 55 
ul. Sienkiewicza nr 31 tel. 33 71 87 
ul. A. Struga nr 19/21 tel. 37 01 98 

Teatr im. Stefana Jaracza 
ubezpieczony 

w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. 
Oddział Okręgowy w Łodzi 

Procter&Gamble 

111an1y zaszczyt . , 
wspzerac 
swoimi 

produktami 
najlepszy 

TEATR w Łodzi 

Procter&Gamble 
ul. Zabraniecka 20 

03-872 Warszawa 

tel.: (0-22) 6785544 

fax: (0-22) 6787101 




