„Šťastie môže byť aj v drievku.

„Môj život je krásna
rozprávka, bohatá a
plná blaženo stí.“

Vezmi si do úst biele drievko,

budeš neviditeľný! Ale musí to byť

pravé drievko, také, čo sme dostali
ako dar pre šťastie od Stvoriteľa. A

dostal som ho i ja a viem priam ako
náš tokár získať zvonivé zlato,

blýskavé zlato, to najlepšie, ktoré
sa ligoce v detských očiach, zvoní v
detských ústach, aj v ústach otca a
matky. Čítajú moje príbehy a ja
stojím v izbe pri nich, ale som

neviditeľný, lebo mám v ústach
biele drievko. Keď vidím, že sa
tešia z mojich rozprávok, nuž

potom si aj ja poviem: Šťastie
môže byť aj v drievku!“
H.Ch. Andersen
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Hans Christian
ANDERSEN
(2.4.1805 – 4.8.1875)
Hans Christian Andersen
* 2.4.1805 Odense

Malá Kirsten (1846)
Ole Zatvoročká (1850)

† 4.8.1875 Kodaň
● Bol synom obuvníka. Roku 1819
odišiel do Kodane, kde sa chcel stať
hercom. Keď dostal štipendium,
vyštudoval na gymnáziu. Prvú báseň
publikoval v časopise pred maturitou
(1827).
● Veľké meno si získal rozprávkami,
kým ostatné diela sú dnes takmer
zabudnuté. Keď roku 1835, krátko po
vydaní prvého románu, vydal prvý zväzok
rozprávok, kritika mu vyčítala, že sa ako
úspešný románopisec zosmiešňuje
takýmto podradným žánrom.
● V roku 1851 získal profesorský titul. V
roku 1867 na jeho počesť osvetlili jeho
rodné mesto Odense, a tak sa naplnilo
proroctvo starenky, ktorá mu to vyveštila
pri jeho odchode z rodného mesta. Stal sa
i čestným občanom rodného mesta.
● Napísal 156 krátkych próz, ktoré sám
delil na rozprávky zo sveta fantázie a z
reálneho sveta. Čerpal z dánskych i
cudzích ľudových rozprávok a povestí,
z orientálnych motívov i z vlastnej
fantázie, inokedy zo skutočnosti.
● Napísal autobiografickú knihu
Rozprávka môjho života bez príkras
(1855), ktorá je neustále vydávaná,
rovnako i jeho rozprávky vychádzajú v
stále nových a nových vydaniach

Romány:
Improvizátor (1835)
O.T. (1836)
Iba hudec (1839)
Dve barónky (1848)
Byť, či nebyť (1857)

„Niet krajších rozprávok, ako
tie ktoré píše sám život.“

Knihy pre deti:
Rozprávková kniha bez obrázkov (1839)
Rozprávky (slov.vydanie 1956, 1974,...)
Cisárove nové šaty (1980)
Statočný cínový vojačik (1963)
Malá morská panna (1976)
Snežienka (1981)
Pastierka a kominárik (1989)
Hora víl (1991)
Lístoček z neba (1993)
Dcéra močiarneho kráľa (2000)
Neznáme rozprávky o anjeloch, ľuďoch
a zvieratkách (2005)
Cestopisné črty:
Básnikov bazár (1842)
Vo Švédsku (1851)
Divadelné hry:
Láska na Mikulášskej veži (1830)

„Človek vidí svet skoro
vždy okuliarmi citu a podľa
farby skla sa mu javí temný
alebo purpurovo jasný.“
H. Ch. Andersen

