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Dmiski pisarz Hans Christian Andersen urodził siG 2 kwietnia 
1805 roku w nadmorskiej miejscowoś i Odensee. Był synem bied
nego szewca i praczki. Wychowywała go hahcia i ona pierwsza 
wprowadziła chłopca w świat baśni. odkrywajac przed małym 
Hansem tajemnice przyrody. Dużo motywów z tych opowiada1! 
wykorzyst, I później Andersen w swoich utworach dla dzieci. 

lntcresmrnl si<; fizyką. biologią, baletem. teatrem: wielr podro
żował po Europie. Dzięki uporowi i wytrwałoś i otrzymał stypen
dium królewskie. które umożliwiło mu studia w Kopenhadze. 
W czasie nauki i podróż) poznał wielu znanych ludzi swojej epoki. 
Do jego przyjaci ' I i znajomych należeli pisarze. poed, filozofowie. 
malarze. aktorzy. Tylko nieliczni spośród nich akceptowali Ander
sena takim jaki był. •\ trzeha wiedzieć. że autor ,. Brzydkiego ka
czątka · · charakter mi ał wcale niełatwy. Uchodził za odludka. dziwa
ka. często wpadał w gnił'\\ i równie ez<;sto się obrażał. Był typem 
pclncg1 kompleksów samotnika, o nadmiernie rozbudzonych 
ambicjach literac ich, wciąż szukającym swojego miejsca w życiu. 

Chciał pisać sztuki dla teatrn, poważne powieści i wiersze, ale 
wszystkie te próby okazały się nieudolne. Sławę światow:1 przy
niosły mu baśnie, których początkowo nic traktował poważnie . 
Tymczasem to wla.~nic te wspaniale, zdumiewające bogactwem 
fantazji i obserwacji współczesnego życia, opowieści o „Dziew
czynce z zapałkami'', „Calineczce", „Świniopasie'·, „ Słowiku „, 
„Królowej Śniegu", zdobyły mu gorących wielbicieli wśród dzieci 
i dorosłych na całym świecie. 

Hans Christian Andersen zmarł 4 lipca 1875 roku w Kopen
hadze. Jego baśnie żyją wciąż swoim ponad stuletnim życiem 
wzruszając kolejne pokolenia czytelników. 
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