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HANS CHRISTIAN ANDERSEN 

 Żył w latach 1805 – 1875; 

 Prozaik, poeta, dramaturg i baśniopisarz 

duński; 



 W wieku 14 lat, po śmierci ojca, we wrześniu 

1819 wyjechał z rodzinnego Odense do 

Kopenhagi z zamiarem zostania aktorem. 

 

Dom rodzinny pisarza 





KOPENHAGA – 

STOLICA DANII 

 Syrenka - posąg przedstawiający postać z baśni 

„Mała Syrenka” Andresena. Znajduje się  

w porcie w Kopenhadze. Stała się jednym  

z najbardziej znanych symboli miasta i znaną 

na całym świecie atrakcją turystyczną 



ANDERSEN W STOLICY 

 Starał się być jak najbliżej 
teatru, w którym 
zadebiutował jako autor 
sztuką „Miłość na Wieży 
Mikołaja”. Od tego czasu 
pisał sporo sztuk teatralnych, 
które nie zawsze cieszyły się 
powodzeniem. 

 Dzięki wytrwałości dostał  
w 1822 stypendium 
królewskie, które umożliwiło 
mu dalszą naukę w szkole,  
a później studia. 



 Pewniejsza sytuacja 

materialna pozwoliła na 

kontynuowanie pracy twórczej 

i rozwijanie zainteresowań. 

Zwiedził niemal całą Europę.  

 W 1851 w wyrazie uznania dla 

wiedzy i zasług Andersena 

przyznano mu tytuł profesora, 

a w 1874 tytuł radcy. 

 



TWÓRCZOŚĆ 

 Debiutował w 1822 zbiorem utworów 
Młodzieńcze próby wydanych pod 
pseudonimem William Christian Walter. 

 Wydał kilka tomów wierszy, wiele opowiadań, 
szkiców, powieści, sztuki teatralne. Także 
dziennik swojego życia. 

 



BAŚNIE 
 Twórczości dla dzieci początkowo 

nie traktował poważnie, raczej jako 
zajęcie na marginesie pisarstwa 
dla dorosłych. Choć zastrzegał, iż 
jego baśnie to pudełka: dzieci 
oglądają opakowanie, a dorośli 
mają zajrzeć do wnętrza. Bardzo 
nie lubił, gdy jego baśnie od 
początku uznano za dzieła dla 
dzieci, bez głębszego sensu. 
Jednak właśnie baśnie przyniosły 
mu wielki rozgłos i sławę. 

 



BAŚNIE 

 W krainę baśni pierwsza 

wprowadziła Andersena babcia ze 

strony ojca. Andersen bywał z nią 

w przytułku dla chorych, gdzie 

zajmowała się ogrodem, i gdzie 

później przebywał jego chory 

dziadek. Kilka motywów z 

opowieści babki zostało później 

wykorzystanych przez Andersena 

w jego utworach. 



BAŚNIE 

 Pierwszy ich zbiór („Baśnie opowiedziane dla 

dzieci”), został wydany w Kopenhadze w roku 

1835, a kolejne tomy ukazały się w latach 

1836 i 1837. Zachęcony powodzeniem 

pierwszej serii, pisarz wydawał kolejne aż do 

roku 1872. 



NAJPOPULARNIEJSZE BAŚNIE PISARZA 



JAKA TO BAŚŃ? 





„Pasterka i kominiarczyk” 





„Bzowa babuleńka” 



„Świniopas” 



„DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI” 

 Jest to jedna z najbardziej 
przejmujących baśni 
Andersena. Jest właściwie 
zapisem trudnej, okrutnej 
rzeczywistości, jaka była 
udziałem wielu dzieci. 

 

 Najsmutniejsze jest to, że 
losem dziewczynki nikt się 
nie przejął. Wszyscy myśleli 
tylko o uroczystym 
zakończeniu roku  
i czekającej ich miłej 
zabawie. 



„DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI” 

 Baśń ta przypomina, że skrzywdzone, biedne 

dzieci wciąż istnieją. Żyją obok nas i wystarczy 

odrobina dobrej woli, by wywołać na ich twarzy 

uśmiech. 



„DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI” 

 Motywem baśniowym 

jest pojawiająca się 

przed oczami dziecka 

babcia, która sprawia, 

że zakończenie baśni 

jest nieco mniej 

bolesne. 



„DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI” 

 Przesłanie baśni jest ponadczasowe. Czy  

w naszym świecie nie jesteśmy czasem 

bezduszni i obojętni na krzywdę i cierpienie 

innych? Czy potrafimy im pomóc? Czy też 

obojętnie przechodzimy obok „dziewczynek  

z zapałkami”, które potrzebują pomocy? 



 Baśnie pana Andersena zostały 
przetłumaczone na ponad 80 języków.  

 W 1956 powstała międzynarodowa nagroda dla 
najwybitniejszych twórców literatury dla dzieci –
Medal im. H.C. Andersena (otrzymała go m. in. 
Astrid Lindgren) przyznawany co dwa lata,  
a także Lista Honorowa im. H.C. Andersena, na 
której umieszczane są najlepsze książki dla 
dzieci i młodzieży. 



 Pisarz zmarł 4 sierpnia 1875 roku na terenie 

posiadłości wiejskiej Rolighed koło 

Kopenhagi.  

Grób pisarza w Kopenhadze 



 ZACHĘCAM DO POZNANIA WSZYSTKICH BAŚNI 

ANDERSENA I DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ  


