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Introducere

Copil fiind, Hans Christian Andersen era aproape la fel de
sãrac ca ºi mica vânzãtoare de chibrituri dintr-una dintre poves -
tirile sale. S-a nãscut pe 2 aprilie 1805, la Odense, Danemarca.
Tatãl sãu, cizmar de profesie, a trebuit sã se lupte cu o stare a
sãnãtãþii destul de ºubredã ºi a murit înainte ca Hans Christian sã
împlineascã doi sprezece ani (1816). Dupã aceea, bãiatul a tre-
buit sã se întreþinã singur ºi nici mãcar nu s-a mai dus la ºcoalã
o perioadã, ci a lucrat ca ucenic la un þesãtor ºi mai apoi la un
croitor. Mai târziu s-a amuzat la un teatru de pãpuºi – îmbrãcând
pãpuºi care sã joace în piese de teatru ºi visând, fãrã îndoialã, la
poveºtile pe care urma sã le spunã lumii mai târziu. A pãrãsit
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locul sãu de naºtere, Odense, ºi a plecat la Copenhaga la vârsta
de paisprezece ani. Acolo, aproape cã a murit de foame; dar ºi-a
fãcut prieteni ºi Regele Frederick al VI-lea a fost convins de unul
dintre ei sã-l trimitã la colegiu. Era totuºi foarte încet la lecþii (era
dislexic) ºi rãmânea la ºcoalã mai mult decât trebuia. Dar a
început sã scrie poezie pe când era încã un copil; ºi unul dintre
poemele sale timpurii „Copilul muribund“, nu numai cã l-a ajutat
sã-ºi atragã prieteni, ci a devenit cunoscut în toatã lumea. Po -
veºtile datoritã cãrora îl cunoaºtem foarte bine în zilele noastre
(danezã: Eventyr) au apãrut pentru prima datã în 1835: avea
treizeci de ani. Aceste poveºti minunate erau atât de simple,
încât oamenii n-au sesizat cât de bune sunt; ºi a trecut mult timp
înainte ca propriii lui compatrioþi sã se lase convinºi cã ghinio -
nistul Hans pe care îl cunoscuserã în copilãrie era unul dintre cei
mai buni povestitori ai lumii.

Pe lângã aceste povestiri – basme populare vechi ºi basme
noi – a scris romane, piese de teatru ºi jurnale de cãlãtorie, cãci
era mult mai dornic sã facã pe plac oamenilor cu influenþã decât
sã-i încânte pe cei neînsemnaþi. A cãlãtorit în strãinãtate, a vizitat
Italia ºi Spania ºi a scris despre ce a vãzut acolo. Dar era încã în
formã când a mers pânã la capãtul tãrâmului basmelor, care se
aflã la uºa fiecãruia dintre noi. Ultima sa carte de basme a fost
dãruitã lumii în 1872. Trei ani mai târziu (pe 4 august 1875), a
murit, când doar ce ajunsese la vârsta de ºaptezeci de ani; ºi
toatã lumea a plâns dupã bietul fiu minunat al cizmarului din
Odense.



eparte, în largul mãrii, apa e
la fel de albastrã ca cea mai
albastrã vineþea* ºi la fel de
limpede ca cel mai limpede

cleºtar; dar este foarte adâncã, prea adâncã pentru a fi
mãsuratã cu un odgon** ºi dacã am aduna mai multe
turle una peste alta de pe fundul mãrii, nu ar ajunge
pânã la suprafaþa apei. Tocmai acolo în adâncuri locui-
esc tritonii.

Sã nu vã imaginaþi cã existã numai nisipuri albe pustii
în adâncuri; oh nu! acolo cresc cei mai minunaþi copaci
ºi cele mai minunate plante, cu cele mai mlãdioase
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Mica 
sirenã
(1836)

* vineþea – albãstrea
** odgon – funie groasã ºi lungã, îmbibatã cu gudron, folositã în 

marinã.



tulpini ºi frunze, încât la cea mai micã unduire a apei se
miºcã de parcã ar fi vii. Toþi peºtii, mari ºi mici, se stre-
coarã printre ramuri la fel cum ºi acolo sus, pe cer,
pãsãrile strãbat vãzduhul. Palatul regelui triton se aflã în
cel mai adânc loc; cu pereþi din coral, ferestre lungi
ascuþite, din cel mai transpa rent chihlimbar ºi acoperiº
din cochilii de midii care se deschid ºi se închid odatã
cu clipocitul apei. Efectul este minunat, cãci existã
perle strãlucitoare în fiecare scoicã, ºi fiecare dintre ele
ar putea fi mândria coroanei unei regine.

Regele triton era vãduv de mulþi ani, dar bãtrâna sa
mamã îi þinea gospodãria; era o femeie deºteaptã ºi atât
de mândrã de originea ei nobilã, încât purta doi -
sprezece scoici pe coadã, în timp ce celorlalþi nobili nu
li se permitea sã poarte decât ºase. Altminteri, era
demnã de toatã lauda, mai ales fiindcã le iubea atât de
mult pe micile prinþese sirene, nepoatele ei. Erau ºase
copii frumoºi, dar cea micã era cea mai frumoasã din-
tre toate, pielea fiindu-i atât de moale ºi delicatã, ca o
petalã de trandafir, ochii albaºtri precum cea mai
adâncã mare, dar ca ºi celelalte, nu avea picioare, în
locul lor având o coadã de peºte.

Toatã ziulica obiºnuiau sã se joace în palat pe
holurile mari, unde flori vii creºteau din pereþi. Când fer-
estrele mari de chihlimbar erau deschise larg, peºtii îno-
tau înãuntru, la fel cum zboarã rândunelele în camerele
noastre atunci când deschidem ferestrele, numai cã
peºtii înotau pânã la micile prinþese, mâncau din
mâinile lor ºi se lãsau mângâiaþi.

În afara palatului era o grãdinã întinsã, de un roºu ca
flacãra ºi copaci albaºtri, cu rãdãcini adânci, ale cãror
fruc te scânteiau ca aurul, în timp ce florile strãluceau
fãrã în cetare, ca focul, pe tulpinile unduioase. Fundul
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Era o prinþesã care stãtea afarã, dar se afla într-o
stare teribilã din cauza ploii ºi a furtunii. Apa curgea
ºiroaie din pãrul ei ºi din hainele ei ºi îi intrase în pantofi
atât la vârf, cât ºi la cãlcâie, dar spunea cã este o
prinþesã adevãratã.

– Ei bine, vom vedea în curând dacã este adevãrat,
s-a gândit bãtrâna reginã, dar n-a spus nimic. 

A intrat în dormitor, a dat toate aºternuturile la o
parte ºi a pus un bob de mazãre pe lemnãria patului;
apoi a luat douãzeci de saltele ºi le-a îngrãmãdit peste
bobul de mazã re, apoi a pus douãzeci de plãpumi de
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