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POVZETEK 

Diplomsko delo Primerjalna analiza izbranih Grimmovih pravljic v nemških izdajah in 

slovenskih prevodih je sestavljeno iz dveh delov. 

V teoretičnem delu je predstavljeno življenje in delo Jacoba in Wilhelma Grimma, s 

poudarkom na njunem najbolj znanem delu, Otroških in hišnih pravljicah; življenje in delo 

Polonce (Magdalene) Kovač, slovenske otroške in mladinske pisateljice ter prve prevajalke 

celotnih Grimmovih pravljic, vključno z avtoriziranim prepisom intervjuja z njo ter 

prevajalska teorija, posebnosti prevajanja mladinske književnosti in zgodovina prevajanja 

Grimmovih pravljic v slovenščino.  

V empiričnem delu sem obravnavala sedem izbranih pravljic bratov Grimm: Žabji kralj ali 

železni Henrik, Volk in sedem kozličkov, Janko in Metka, Pepelka, Rdeča Kapica, Trnuljčica, 

Sneguljčica. Obravnava izbranih pravljic je potekala na tri načine:  primerjalna analiza po 

prvinah književnega besedila,  pregled sprememb v sedmih velikih nemških izdajah in 

primerjava  prevodov prevajalcev Frana Albrehta (1954) in Polonce Kovač (1993) v 

slovenščino. 

 

 

 

Ključne besede: 

- Jacob in Wilhelm Grimm 
- Otroške in hišne pravljice 
- Polonca (Magdalena) Kovač 
- Prevod 
- Izbrane pravljice 
- Primerjalna analiza 
- Prvine književnega besedila 
- Sedem velikih nemških izdaj 

 



 
 

SUMMARY 

The thesis Comparative analysis of selected Grimms' fairy tales in German editions and 

Slovenian translations consists of two parts. 

Theoretical part presents life and work of brothers Grimm, with the emphasis on their most 

known work Children- and Household tales; life and work of Polonca (Magdalena) Kovač, 

slovenian children and youth author and first translator of complete Grimms' fairytales in 

slovene languge, including the authorized transcription of the interview with her; and 

translation theory, the features of youth literature translation and the history of  Grimms' 

fairytales translation in slovene language. 

In the empirical part I discussed seven selected Grimms' fairytales: The Frog king or Iron 

Heinrich, The wolf and the seven young goats, Hansel and Gretel, Cinderella, Little red 

riding hood, The sleeping beauty and Snow white. The discussion proceeds in three ways: the 

analysis of the elements of literal text, the overview of the chandes in seven large german 

editions and the comparison between Fran Abreht  (1954) and Polonca Kovač (1993) 

translations. 
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I UVOD 

Leti 2012 in 2013 obeležujemo kot Grimmovi leti, brata Jacob Ludwig Karl Grimm (1785–

1863) in Wilhelm Karl Grimm (1786–1859) sta namreč pred 200 leti, 20. decembra 1812, 

izdala prvo knjigo pravljic z izvirnim naslovom Kinder- und Hausmärchen. Naslov v 

dobesednem prevodu pomeni Otroške in hišne pravljice, vendar jih najpogosteje 

imenujemo kar Grimmove pravljice. Knjiga je plod njunega šestletnega dela, saj sta z 

zbiranjem, zapisovanjem in predelovanjem pravljic in sag iz različnih ustnih in pisnih 

virov začela leta 1806. Iz njunega predgovora v prvi izdaji je razvidno, da sta na svoje delo 

upravičeno ponosna, vendar se takrat verjetno še nista zavedala, kako veliko in pomembno 

je v resnici. Nadaljnje izdaje pravljic so doživele ogromen uspeh, Grimmove pravljice še 

danes veljajo za najbolj znano in največkrat prevajano nemško literarno delo, brata Grimm 

pa ostajata najbolj znana zbiralca in zapisovalca ljudskih pravljic in hkrati utemeljitelja 

pojma pravljica v literarni teoriji. Ob Grimmovih pravljicah so zrasle številne generacije 

otrok, tudi slovenskih, za kar so zaslužni prevajalci, ki so pravljice v prejšnjem stoletju 

prevajali v slovenščino. V današnjem času so Grimmove pravljice deležne tudi številnih 

kritik in polemik. Očitajo jim predvsem nasilnost in krutost in jih zaradi tega celo 

označujejo kot neprimerno branje za otroke. Menim, da otrokom mnogo hujše prizore 

nasilja vsakodnevno vsiljujejo različni mediji brez kakršnegakoli sporočila, medtem  ko 

Grimmove pravljice neposredno sporočajo, da bo dobro nagrajeno in slabo kaznovano. 

»In tudi če v otroku vzbujajo strah, je v njih zagotovilo, da so ljubeznivost, skromnost in 

zvestoba nagrajeni, na koncu hinavščina le ni uspešna, nezaslužena sreča ne traja dolgo, 

umorjeni oživijo, seveda samo tisti pravi« (Kovač, 2012, str. 10). 

Kljub številnim dejstvom, ki so o bratih Grimm in njunih pravljicah že znana, še naprej 

prestavljajo vir podatkov za raziskovalce. To je botrovalo moji odločitvi o izboru teme 

diplomskega dela. V teoretičnem delu diplomskega dela bom predstavila življenje in delo 

bratov Grimm, s poudarkom na okoliščinah nastanka Otroških in hišnih pravljicah 

(Kinder- und Hausmärchen). Nadaljevala bom s predstavitvijo življenja in dela slovenske 

otroške in mladinske pisateljice ter prve prevajalke celotnih Grimmovih pravljic Polonce 

(Magdalene) Kovač, dodala bom tudi avtoriziran prepis zvočnega posnetka intervjuja, v 

katerega je Polonca Kovač prijazno privolila in sva ga opravili 27. avgusta 2012. 

Teoretični del bom zaključila s prevajalsko teorijo in opisom zgodovine prevajanja 
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Grimmovih pravljic v slovenščino. V empiričnem delu bom obravnavala sedem izbranih 

pravljic: Žabji kralj ali železni Henrik, Volk in sedem kozličkov, Janko in Metka, Pepelka, 

Rdeča Kapica, Trnuljčica, Sneguljčica1. Analizirala jih bom po prvinah književnega 

besedila, pregledala spremembe izbranih pravljic v sedmih velikih nemških izdajah in 

primerjala prevode dveh reprezentativnih slovenskih prevajalcev, Frana Albrehta in 

Polonce Kovač. Cilji diplomskega dela so naslednji: 

– predstavitev biografije in bibliografije Jacoba Ludwiga Karla Grimma in Wilhelma 

Karla Grimma ter Polonce (Magdalene) Kovač; 

– predstavitev prevajalskih pojmov, prevajalskih metod, posebnosti prevajanja 

otroške in/ali mladinske književnosti, zgodovine prevajanja Grimmovih pravljic v 

slovenščino; 

– primerjalna analiza izbranih pravljic; 

– ponazoritev hipotez na konkretnih primerih izbranih pravljic. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Pravljice so v tem primeru in v vseh nadaljnjih primerih v diplomskem delu naštete po enakem vrstnem 

redu  kot v izvirniku oziroma v prevodu Polonce Kovač: Grimm, J. in W. (1993). Grimmove pravljice: prva 

knjiga zbranih pravljic. Ljubljana: Mladinska knjiga. Naslovi pravljic, ki jih omenjam, naštevam ali navajam 

v diplomskem delu, so povzeti po prevodu P. Kovač. 
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II TEORETIČNI DEL

1 BRATA JACOB LUDWIG KARL GRIMM IN WILHELM KARL 

GRIMM, NEMŠKA JEZIKOSLOVCA, ZBIRATELJA IN 

ZAPISOVALCA PRAVLJIC 

1.1 Biografija Jacoba Ludwiga Karla Grimma in Wilh

Grimma 

»Knjige obeh bratov so že zdavnaj 

sveta. Kakor ni pozabljeno njuno delo, ostaja živ tudi spomin na njuno življenje, vzor 

bratske povezanosti in poštenosti. S svojim življenjem in delom sta Jacob in Wilhelm 

Grimm postala plemenita hišna du

Jacob Ludwig Karl Grimm se je rodil 4. januarja 1785, Wilhelm Karl Grimm pa 24. 

februarja 1786, oba v mestu Hanau, staršem Dorothei 

Grimmu. Imela sta še tri brate, Karla, Ferdinanda in Ludwiga Emila ter sestro Charlotte

(Lotte). Trije bratje, Friedrich Hermann, Friedrich in Georg

Ludwig Emil Grimm (1790

na kasselski umetnostni akademiji

pravljic (Kinder- und Hausm
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I DEL 

JACOB LUDWIG KARL GRIMM IN WILHELM KARL 

, NEMŠKA JEZIKOSLOVCA, ZBIRATELJA IN 

ZAPISOVALCA PRAVLJIC  

Jacoba Ludwiga Karla Grimma in Wilh

h bratov so že zdavnaj 'proste' – pripadajo znanstvenikom in mladini vsega 

Kakor ni pozabljeno njuno delo, ostaja živ tudi spomin na njuno življenje, vzor 

bratske povezanosti in poštenosti. S svojim življenjem in delom sta Jacob in Wilhelm 

Grimm postala plemenita hišna duhova našega ljudstva«  (Gerstner, 1974

  Slika 1: Jacob in Wilhelm Grimm (vir: Gerstner, 1974)

acob Ludwig Karl Grimm se je rodil 4. januarja 1785, Wilhelm Karl Grimm pa 24. 

februarja 1786, oba v mestu Hanau, staršem Dorothei Zimmer in Philip

Grimmu. Imela sta še tri brate, Karla, Ferdinanda in Ludwiga Emila ter sestro Charlotte

(Lotte). Trije bratje, Friedrich Hermann, Friedrich in Georg, so umrli kot 

(1790–1863) se je uveljavil kot slikar, bakrorezec

na kasselski umetnostni akademiji, ilustriral je tudi 2. veliko izdajo  

und Hausmärchen), ki je izšla leta 1819. 
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JACOB LUDWIG KARL GRIMM IN WILHELM KARL 

, NEMŠKA JEZIKOSLOVCA, ZBIRATELJA IN 

Jacoba Ludwiga Karla Grimma in Wilhelma Karla 

pripadajo znanstvenikom in mladini vsega 

Kakor ni pozabljeno njuno delo, ostaja živ tudi spomin na njuno življenje, vzor 

bratske povezanosti in poštenosti. S svojim življenjem in delom sta Jacob in Wilhelm 

1974, str. 255). 

Slika 1: Jacob in Wilhelm Grimm (vir: Gerstner, 1974) 

acob Ludwig Karl Grimm se je rodil 4. januarja 1785, Wilhelm Karl Grimm pa 24. 

in Philippu Wilhelmu 

Grimmu. Imela sta še tri brate, Karla, Ferdinanda in Ludwiga Emila ter sestro Charlotte 

kot otroci. Mlajši brat 

bakrorezec, grafik in profesor 

veliko izdajo  Otroških in hišnih  
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  Slika 2: Ludwig Emil Grimm (vir: Gerstner, 1974) 

 Leta 1791 se je družina preselila v Steinau, kjer je bil oče imenovan za justiciarja. Ugledna 

funkcija je pomenila udobno življenje za družino.  Otroci so imeli zasebnega učitelja, 

gospoda Zinkhahna. Pomembno vlogo pri vzgoji otrok in v življenju nasploh je imela tudi 

cerkev, saj je bila družina zelo verna, pripadali so kalvinistični protestantski veri. Jacob in 

Wilhelm sta preživljala idilično otroštvo, v  prostem času raziskovala mesto z okolico in 

bila že od rane mladosti nerazdružljivo povezana.  

Devetdeseta leta 18. stoletja je zaznamovala francoska revolucija, ki je vnesla nekaj nemira 

tudi v Steinau. Prava tragedija pa je družino doletela 10. januarja 1796, ko je zaradi 

pljučnice umrl oče Philipp Grimm. Za Jacoba in Wilhelma je to pomenilo nepreklicen 

konec brezskrbnega otroštva, saj sta morala materi pomagati pri skrbi za mlajše brate in 

sestro. Kljub vsemu je mati iskala možnost, da bi ju poslala na šolanje, saj so bile možnosti 

za izobraževanje pri steinauskem  učitelju izčrpane. Uspelo ji je s pomočjo sestre Henriette 

Zimmer, komornice na dvoru deželnega grofa v Kasslu. Bila je pripravljena poskrbeti za 

stanovanje in prehrano svojih nečakov in tako sta septembra 1798 brata Grimm odpotovala 

v Kassel. 

Začela sta obiskovati kasselski licej, kasnejšo Friderikovo gimnazijo.  Pokazale so se 

precejšnje vrzeli v njunem predznanju; Jacoba so sicer takoj sprejeli, Wilhelm pa se mu je 

pridružil šele spomladi leta 1799, po zasebnih učnih urah. Pouk je bil sestavljen iz 

geografije, naravoslovja, antropologije, logike, filozofije, jezikoslovja in zgodovine. 

Posebno jezikoslovje in zgodovina sta že takrat močno privlačila Jacoba. Pouk je trajal šest 

ur dnevno, sledilo je še štiri ali pet ur domačega dela. Jacob je kljub preobremenjenosti in 

naporom dobro prestal leta študija, Wilhelma pa so začele pestiti zdravstvene težave, 

povezane z dihanjem in bolečinami v prsih.  Pred njima naj bi bilo sedem ali celo osem let 
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šolanja, vendar sta z veliko nadarjenostjo in marljivostjo učno snov obvladovala tako hitro, 

da sta preskočila nekaj razredov in šolanje zaključila že po štirih letih, leta 1802. Predvsem 

Jacob se je izkazal z odličnim spričevalom. 

»Plemeniti mladenič zasluži hvalo za sijajne duhovne darove in nezadržno marljivost. 

Sledeč naukom, ki jih je poslušal v tem liceju, se je tako vneto posvečal lepim umetnostim 

in vedam, da ni dokazal samo naravnih duhovnih odlik in darov, ampak tudi izredno 

vnemo in plemenito, vse hvale vredno hrepenenje po izpopolnjevanju znanja s svojo lastno 

skrbjo in delom« (Gerstner, 1973, str. 24). 

Jacob je takoj nadaljeval s študijem in se leta 1802 vpisal na univerzo v Marburgu. Najprej 

je zaradi ljubezni do narave razmišljal o študiju botanike, potem pa se je po očetovem 

vzoru odločil za pravo. Wilhelm je moral iz zdravstvenih razlogov z nadaljevanjem študija 

počakati do pomladi leta 1803,  ko se je lahko pridružil bratu in tudi on izbral pravo.  Svoje 

študijske obveznosti sta vestno izpolnjevala, saj sta želela čim prej doštudirati, se zaposliti 

in tako finančno pomagati materi pri skrbi za družino.  

V času študija je na brata Grimm pomembno vplival univerzitetni predavatelj prava 

Friedrich Carl von Savigny, poznejši minister. Zelo sta cenila njegovo delo, po njegovi 

zaslugi pa sta doživela tudi prvo odločilno srečanje z idejami romantike. Predstavil jima je 

romantičnega pisatelja Clemensa Brentana, s katerim sta navezala osebne stike. Začela sta 

se zavedati, da njuno poslanstvo v prihodnosti ne bo pravno delo, pač pa raziskovanje še 

neodkritih področij v slovstvu in jeziku preteklih obdobij. 

Leta 1805 se je Jacob kot pomočnik pri zbiranju gradiva iz zgodovine starega rimskega 

prava pridružil von Savignyju v Parizu. Imel je dovolj prostega časa, da je v pariški 

Nacionalni knjižnici med rokopisi iskal stara nemška dela. Wilhelm je medtem ostal v 

Marburgu, mati se je z otroki preselila v stanovanje v Kasslu. Družina je septembra 1805, 

po Jacobovi vrnitvi iz Pariza, ponovno zaživela skupaj. Jacob je iskal službo, s katero bi 

preživljal vso družino in se januarja 1806 kot tajnik zaposlil pri vojnem kolegiju kneževine 

Hessen. Uradniško delo mu ni ustrezalo in nostalgično se je spominjal raziskovalnega dela 

v Parizu. Istega leta je tudi Wilhelm končal študij in začel iskati zaposlitev. Vse se je 

spremenilo, ko je kneževina Hessen novembra 1806 prešla pod francosko, Napoleonovo 

oblast. V teh okoliščinah si Wilhelm nikakor ni mogel obetati službe, Jacob je sicer še 
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nekaj časa vztrajal na svojem položaju, vendar je zaradi velikega nezadovoljstva prosil za 

odpust in leta 1807 postal brezposeln. V naslednjem letu je sledil nov udarec. 27. maja  

1808  je umrla Grimmova mati, stara komaj dvainpetdeset let. 

 Jacob je v celoti prevzel skrb za družino in gospodinjstvo, zato je nujno potreboval 

zaposlitev. Iskal je službo, v kateri bi ostal intelektualno svoboden. Westfalsko kraljevino, 

katere prestolnica je bil Kassel, je vodil Napoleonov najmlajši brat Jerome. Po 

posredovanju zgodovinarja in vrhovnega ravnatelja za šolstvo Johannesa von Müllerja , ki 

je zelo cenil delo bratov Grimm, je julija 1808 prevzel vodenje kraljeve zasebne knjižnice 

v kasselskem gradu Wilhelmshöhe. Delo ni bilo težko, bilo je primerno plačano, predvsem 

pa je dopuščalo dovolj časa za raziskovalno dejavnost. Kralj Jerome je bil spoštljiv in je 

leta 1809 Jacoba celo imenoval za avditorja pri državnem svetu, kar je pomenilo nove 

možnosti za napredovanje in odlično plačilo. Družina je bila  preskrbljena. Wilhelm si je 

sicer tudi želel delati, vendar se je zaradi ponovne bolehnosti moral zadovoljiti le z 

znanstvenim delom. Leta 1809 je odpotoval v Halle na zdravljenje k doktorju Johannu 

Christianu Reilu. Tam ga je obiskal Brentano in skupaj sta na povabilo Achima von 

Arnima odšla v Berlin.  

Leta 1811 sta izšli njuni prvi samostojni knjigi: Jacob je izdal delo Über den altdeutschen 

Meistergesang [O staronemškem mojsterskem napevu2], Wilhelm pa Altdänische 

Heldenlieder, Balladen und Märchen übersetzt [Prevedene starodanske junaške pesmi, 

balade in pravljice3]. Odločila sta se, da bosta gradivo, ki sta ga predhodno zbirala za 

Brentana, izdala v lastni zbirki, in tako je 20. decembra 1812 izšla 1. knjiga Kinder- und 

Hausmärchen [Otroške in hišne pravljice]. 

Po padcu Francije leta 1813 je bil Jacob imenovan za poslaniškega tajnika hessenskega 

grofa Kellerja. Potoval je v Marburg, Frankfurt, Darmstadt, Karlsruhe, Freiburg, Basel in 

nazadnje aprila 1814 prispel v Pariz. Spet je v prostem času v knjižnicah raziskoval 

rokopise. Julija 1814 se je vrnil v Kassel. Wilhelm se je zaposlil kot knjižnični tajnik v 

kasselski knjižnici. Istega leta je moral Jacob odpotovati na Dunaj. Leta 1815 mu je 

                                                 
2 in 3 Avtorski prevod za potrebe diplomskega dela. 
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Wilhelm sporočil, da je umrla teta Henriette Zimmer. Diplomatsko delo ga ni več veselilo, 

zato je kneza prosil za odpust in se vrnil v Kassel. Leta 1815 je izšla 2. knjiga Otroških in 

hišnih pravljic. 

Aprila 1816 je Jacob postal drugi bibliotekar v kasselski knjižnici. Brata sta delala v 

ugodnih razmerah, lahko sta se posvečala tudi lastnim raziskavam. Leta 1819 so ponovno 

izšle spremenjene in dopolnjene Otroške in hišne pravljice. Ugled bratov je počasi, a 

vztrajno naraščal, priimek Grimm je postajal znan tudi zunaj nemškega jezikoslovnega 

področja. Leta 1823 je  bilo nekaj izbranih pravljic prevedenih v angleščino. Izšle so z 

ilustracijami in prvič doživele velik uspeh. 

Leta 1822 se je njuna sestra Lotte poročila in se odselila iz skupnega gospodinjstva. Jacob 

je našel zadovoljstvo in izpolnitev v svojem znanstvenem delu, Wilhelm pa se je pri 

devetintridesetih odločil, da se poroči. Izvoljenko, lekarnarjevo hči Dortchen (Dorotheo) 

Wild, je poznal že iz otroštva. Poročila sta se 15. maja 1825. 3. aprila 1826 se jima je rodil 

sin Jacob, ki je že 15. decembra istega leta umrl. 6. januarja 1827 se jima je rodil sin 

Hermann, 31. marca 1830 sin Rudolph in 21. avgusta 1832 hči Auguste. 

   Slika 3: Dortchen Wild (vir: Gerstner, 1974) 

Poleti 1829 sta brata Grimm dobila uradno kraljevo povabilo za delo na univerzi v 

Göttingenu. Odpovedala sta službo v knjižnici. V začetku leta 1830 sta nastopila novo 

službo – postala sta bibliotekarja in profesorja germanistike na univerzi v Göttingenu. 

Najbolj odmeven dogodek tega obdobja je bil t. i. ugovor göttingenske sedmerice. Leta 

1833 je Hannoverska kraljevina dobila ustavo, ki je vladarjem preprečevala samovoljno in 

absolutistično vladanje ter oblikovala pravno razmerje med vladarji in podložniki. Kralj 

Ernest August Cumberlandski, ki je zavladal leta 1837, je to ustavo razveljavil. Sledil je 
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ugovor sedmih univerzitetnih profesorjev (poleg bratov Grimm še Friedrich Christoph 

Dahlmann, Wilhelm Eduard Albrecht, Georg Gottfrieg Gervinus, Georg Heinrich Ewald, 

Wilhelm Eduard Weber), ki se s kraljevo odločitvijo niso strinjali. Vseh sedem profesorjev 

je bilo zaradi nepokorščine odpuščenih, Jacob je bil skupaj z dvema somišljenikoma celo 

izgnan iz kraljevine Hannover. Dogodek ima velik pomen v nemški zgodovini. 

»Tako sta pred vsem svetom in tudi za prihodnost dokazala, da še zdaleč nista bila svetu 

odtujena učenjaka, marveč ob svoji strogi znanosti nista spregledala bistvenega javnega 

dogajanja. Njuna pogumna izjava in tveganje, s katerim sta kot moža več kot petdesetih let 

postavila na kocko doslej dosežene življenjske osnove, sta pomenili zgodovinsko ravnanje. 

Dejanje göttingenske sedmerice je postalo eden najbolj bleščečih dogodkov v zgodovini 

nemške znanosti. Ernest Avgust se je pred zgodovino osramotil – profesorjem je ostala vsa 

čast« (Gerstner, 1974, str. 164). 

     

Slika 4: Göttingenska sedmerica – Jacob in Wilhelm Grimm, Friedrich Christoph Dahlmann, Wilhelm Eduard 
Albrecht, Georg Gottfrieg Gervinus, Georg Heinrich Ewald, Wilhelm Eduard Weber (vir: Gerstner, 1974) 

      

Slika 5: spomenik Göttingenski sedmerici  v Hannovru  (vir: http://commons.wikimedia.org/) 
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Brata Grimm sta se leta 1838 vrnila v Kassel in nadaljevala z znanstvenim delom. V 

Berlinu sta imela vplivne prijatelje in ti so se na dvoru zavzemali za njiju. Leta 1840 jima 

je minister za kulturo ponudil možnost nadaljevanja raziskav v povezavi s Slovarjem 

nemškega jezika, katerega pobudnika in prva avtorja sta bila. Marca 1841 so se Jacob in 

Wilhelm z družino preselili v Berlin, brata sta istega leta začela tudi s predavanji na 

univerzi in postala redna člana Akademije znanosti. Posvečala sta se poučevanju, 

literarnemu delu in raziskovanju. Po revoluciji leta 1948 je bil Jacob izvoljen v parlament, 

istega leta je nehal predavati na univerzi. Wilhelm je s predavanjem končal leta 1852. Leta 

1850 sta začela razmišljati o končni podobi Slovarja nemškega jezika. 1. del je izšel leta 

1854 in je bil v celoti Jacobovo delo. Uvod in seznam virov sta obsegala skoraj sto strani, 

besedilo pa 1824 stolpcev. Andrej Ilc ju zato v spremni besedi  z naslovom Nekoč sta 

živela dva brata … upravičeno imenuje utemeljitelja nemškega jezikoslovja. 

»Brata Jacob in Wilhelm Grimm sta danes v širši javnosti skoraj po krivici poznana zgolj 

kot pravljičarja. V svojem času sta namreč uživala izjemen znanstveni ugled in moralno 

integriteto. Med drugim sta utemeljila nemško jezikoslovje, ki sta mu utrla pot z 

mnogovrstnimi literarnimi in filološkimi projekti, med katerimi gre bržkone najbolj 

ugledno mesto monumentalnemu Slovarju nemškega jezika (Deutsches Wörterbuch), 

katerega pobudnika in prva avtorja (uspelo jima je priti do črke F) sta bila« (Ilc, 1999, str. 

322).  

 Slika 6: naslovnica 1. dela Nemškega slovarja (Deutsches 
Wörtetbuch: A bis Biermolke. 1854, Leipzig: S. Hirzel; vir: http://ferguson3-grimmbrothers.blogspot.com/) 

Jeseni 1859 se je Wilhelm vrnil z oddiha ob Labi. Zaradi na videz nedolžnega tvora ob 

hrbtenici je potreboval kirurški poseg. Sledila je infekcija in Wilhelm je 16. decembra 

umrl. Jacob je ostal v skupnem stanovanju z vdovo Dortchen in otroki ter nadaljeval delo, 

povezano s slovarjem. Zadnje geslo, za katerega je napisal prispevek, je bilo Frucht 
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[sadež]. Septembra 1863 se je prehladil in dobil hudo vnetje jeter. 20. septembra je umrl za 

posledicami kapi. 

 

1.2 Skupna bibliografija Jacoba Ludwiga Karla Grimma in Wilhelma 

Karla Grimma4 

- 1812: Kinder- und Hausmärchen, 1. velika izdaja, 1. del. Berlin: 

Realschulbuchhandlung; 

- 1812: Die beiden ältesten deutschen Gedichte aus dem 8. Jahrhundert: Das Lied 

von Hildebrand und Hadubrand und das Wessobrunner Gebet. Kassel: 

Thurneissen; 

- 1813: Altdeutsche Wälder, 1. del. Kassel: Thurneissen; 

- 1815: Altdeutsche Wälder, 2. del. Frankfurt: Bernhard Körner; 

- 1815: Kinder- und Hausmärchen, 1. velika izdaja, 2. del. Berlin: 

Realschulbuchhandlung; 

- 1815: Der arme Heinrich von Hartmann von der Aue: aus der Strassburgischen 

und Vatikanischen Handschrift. Berlin: Realschulbuchhandlung; 

- 1815: Lieder der alten Edda. Berlin: Realschulbuchhandlung; 

- 1816: Altdeutsche Wälder, 3. del.  Kassel: Thurneissen; 

- 1816: Deutsche Sagen, 1. izdaja, 1. del. Berlin: Nicolaische Buchhandlung; 

- 1818: Deutsche Sagen, 1. izdaja, 2. del. Berlin: Nicolaische Buchhandlung;  

- 1819: Kinder- und Hausmärchen, 2. velika izdaja, 1. in 2. del. Berlin: G. Reimer; 

- 1822: Kinder- und Hausmärchen, 2. velika izdaja, 3. del z opombami. Berlin: G. 

Reimer; 

- 1825: Kinder- und Hausmärchen, mala izdaja. Berlin: G. Reimer; 

- 1826: Irische Elfenmärchen. Leipzig: Friedrich Fleischer; 

- 1837: Kinder- und Hausmärchen, 3. velika izdaja, 1. in 2. del. Göttingen: Verlag 

der Dieterischen Buchhandlung; 

– 1840: Kinder- und Hausmärchen, 4. velika izdaja, 1. in 2. del. Göttingen: Verlag 

der Dieterischen Buchhandlung; 

                                                 
4 Zaradi  obsežnosti posameznih bibliografij bratov Grimm sem se odločila predstaviti samo njuno skupno 
bibliografijo, vir: Gerstner, 1973). 
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– 1843: Kinder- und Hausmärchen, 5. velika izdaja, 1. in 2. del. Göttingen: Verlag 

der Dieterischen Buchhandlung; 

– 1850: Kinder- und Hausmärchen, 6. velika izdaja, 1. in 2. del. Göttingen: Verlag 

der Dieterischen Buchhandlung; 

– 1854: Deutsches Wörtetbuch: A bis Biermolke,. Leipzig: S. Hirzel; 

– 1857: Kinder- und Hausmärchen: Ausgabe letzter Hand, 7. velika izdaja, 1. in 2. 

del. Göttingen: Verlag der Dieterischen Buchhandlung; 

– 1860: Deutsches Wörtetbuch: Biermörder bis D. Leipzig: S. Hirzel; 

– 1862: Deutsches Wörtetbuch: E bis Forsche.  Leipzig: S. Hirzel ; 

– 1865: Deutsche Sagen, 2. izdaja, 1. del. Berlin: Nicolaische Buchhandlung; 

– 1866: Deutsche Sagen, 2. izdaja, 2. del. Berlin: Nicolaische Buchhandlung. 

 

1.3 Nastanek in pomen Otroških in hišnih pravljic (Kinder- und 

Hausmärchen) 

Jacob in Wilhelm Grimm sta med študijem v Marburgu (1802–1806) prišla v stik z 

idejami, značilnimi za obdobje romantike, med katerimi je tudi zanimanje za ljudsko 

kulturo v preteklosti. Sklenila sta prijateljstvo s profesorjem prava in kasnejšim ministrom 

Friedrichom Karlom von Savignyjem, ki ju je uvedel v svet znanstvenega ukvarjanja s 

staro literaturo in jezikom ter ju seznanil z romantičnim pesnikom Clemensom Brentanom. 

Brentano je bil poleg pisatelja Achima von Arnima pomemben predstavnik nemške 

heidelberške romantike. Zbirala sta gradivo preteklih treh stoletij za veliko zbirko nemških 

ljudskih pesmi, ki je leta 1805 izšla pod naslovom Des Knaben Wunderhorn [Dečkov 

čudežni rog]. K sodelovanju pri nadaljnjih dveh knjigah sta povabila tudi brata Grimm, ki 

sta poleg zbiranja in izpisovanja naročenih pesmi zbirala tudi ljudske zgodbe. Njun prvotni 

cilj je bil preko zgodb poglobiti svoje znanje in razumevanje starega nemškega jezika in 

običajev.  

Leta 1810 sta Brentanu poslala sveženj z rokopisi, skupaj 54 pravljic, ki sta jih zbrala in 

uredila z namenom, da bi jih vključil v 3. izdajo dela Dečkov čudežni rog (Des Knaben 

Wunderhorn). Brentano jih je bodisi prezrl bodisi pozabil nanje, kljub njuni prošnji, naj jih 

vrne. Rokopis je dolgo veljal za izgubljenega, v začetku 20. stoletja pa so ga odkrili v 

knjižnici samostana Ölenburg v Alzaciji, kamor je leta 1842 prispel iz Brentanove 
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zapuščine. T. i. Ölenberški rokopis je izšel dvakrat: v pomanjkljivi obliki leta 1927 in 

izpopolnjeni, komentirani izdaji leta 1975 (Grimm, J., in W., Rölleke, H. (1975). Die 

älteste Märchensammlung der Brüder Grimm [Najstarejša zbirka pravljic bratov Grimm], 

Cologny–Ženeva: Fundacija M. Bodmerja). Original je shranjen v knjižnici Martina 

Bodmerja (Biblioteka Bodmeriana) v Ženevi.  

  Slika 7: Clemens Brentano (vir: http://sl.wikipedia.org/)  

 Slika 8: Achim von Arnim   (vir: http://sl.wikipedia.org/) 

 

Prvi ustni vir pravljic je bila družina Wild iz Kassla. Gospa Wild in njuni hčeri Gretchen in 

Dortchen (kasneje Wilhelmova žena) so poznale mnogo pravljic, prav one so bratoma 

Grimm povedale pravljice Gospa Pehtra, Uška in bolhica, Mizica, pogrni se in Šest 

labodov. Pri hiši je bila kot gospodinja zaposlena Marie Müller, ki je prihajala s podeželja, 

kjer so se iz roda v rod prenašale starodavne pravljice, kot so Bratec in sestrica, Krojaček 

hlaček, Rdeča kapica, Brezroka deklica in Trnuljčica.  Pravljice Vrag s tremi zlatimi lasmi, 

Obuti maček in Kralj Drozgobrad sta prispevali sestri Amelie in Jeannette Hassenpflug iz 

Kassla. Pri nekaterih starejših ženskah sta naletela na nepričakovano oviro. Gospe so bile 
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navajene pripovedovati pravljice otrokom, pred odraslimi pa so spregovorile mnogo težje. 

Tako sta bili gospa Lenhard (dojilja pri  von Savignyjevih) in t. i. marburška pravljičarka 

sicer pravi zaklad pravljic, vendar jih zaradi sramu nista želeli pripovedovati odraslim. 

Wilhelm se je zelo trudil, vendar je iz njiju uspeli izvleči samo dve pravljici.  

Med viri se omenjajo še Friederike Mannel (Najdiptiček), gospa Jordis, Achim von Arnim, 

August von Hexthausen in teolog in germanist Ferdinand Siebert. Pomembno vlogo kot 

informator je imel upokojeni vojak Johann Friedrich Krause, ki je pripovedoval pravljice z 

vojaško tematiko (Bisaga, klobuček in rog).  

Domnevno najbolj znana informatorka je bila Dorothea Viehmann, ki je posebej omenjena 

v predgovoru 2. knjige 1. velike izdaje iz leta 1815. Bila je hči gostilničarja in žena krojača 

iz bližnje vasi Zwehrn. Prispevala je preko štirideset pravljic (Gerstner,  1973). 

 

Slika 9: Dorothea Viehmann (vir: Gerstner, 1973) 

Brata Grimm sta se sprva v pravljicah videla ostanke pranemške kulture in se sklicevala na 

nemški, hessenski izvor pravljic. To lokalno gledano sicer drži, dejstvo pa je, da so bile 

skoraj vse informatorke, tudi Dorothea Viehmann, hugenotskega (francosko-

protestantskega) porekla. Tako lahko pojasnimo ujemanje pravljic s pravljicami Charlesa 

Perraulta. To sta spoznala tudi brata Grimm, saj v predgovorih kasnejših izdaj hessenskega 

oziroma nemškega porekla ne omenjata več. Brata Grimm bi bilo zmotno in pomanjkljivo 

označiti zgolj kot zbiratelja. Pravljice so doživele veliko sprememb že v dolgi vrsti 

posrednikov, preden so sploh prišle do njiju. Temu so sledili še njuni temeljiti posegi v 

besedila (Ilc, 1999). 
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»Čeprav sta namreč v predgovoru k prvi knjigi polemizirala z uveljavljeno romantično 

prakso predelovanja in prirejanja folklornega gradiva in trdila, da nista ničesar dodajala, 

olepšala ali spreminjala, sta že v predgovoru k drugem natisu priznala, da je 'izraz' vsakega 

besedila večinoma njuno delo. Jasno sta tudi dala vedeti, da sta popravila 'vse, kar se jima 

je zdelo sumljivo', se pravi tujega izvora, ter 'skrbno izločila vsako frazo, ki ne bi bila 

primerna za otroke'« (Ilc, 1999, str. 325). 

Predvsem Wilhelm je vse do zadnje, 7. velike izdaje iz leta 1857 preoblikoval, 

izpopolnjeval in po njegovem mnenju izboljševal besedilo pravljic. 

»Da bi jih naredil bolj razgibane in slikovite, jih je na primer okraševal s pridevniki, 

starimi reki in pregovori, rimanimi zaključki, vzkliki, pomanjševalnicami in premim 

govorom. Črtal je vse (vsebinske) elemente, ki bi lahko kakorkoli žalili srednjeslojsko 

moralo in slabo vplivali na otroke (predvsem namigovanja na spolnost). Če se je izkazalo, 

da določena pravljica nikakor ne ustreza novim zahtevam, jo je izpustil; nekatere je 

nadomestil s primernejšimi različicami, druge pa uvrstil med opombe, ki so bile namenjene 

samo znanstveni javnosti« (Ilc, 1999, str. 326). 

Leta 1811 sta se odločila zbrano gradivo objaviti v lastni zbirki. 20. decembra 1812 je izšla 

1. knjiga Otroških in hišnih pravljic (Kinder- und Hausmächen), kateri je bilo 86 zgodb. 

Izšla je pri berlinski založbi G. Reimer, v nakladi 900 izvodov. Brata Grimm sta bila v 

precejšnji finančni stiski, vendar sta si zaman obetala zaslužek. Knjiga se je slabo 

prodajala, 900 izvodov so prodali šele po treh letih, založnik pa ni redno in v dogovorjeni 

višini izplačeval honorarjev.  

Leta 1815 je izšla druga knjiga s 70 zgodbami, prav tako v nakladi 900 izvodov, ki se je 

prodajala še slabše. Razloge za to lahko iščemo v slabih ekonomskih razmerah v tedanjem 

času, knjiga je bila brez ilustracij in zaradi podrobnih opomb bolj kot otroški bralni publiki 

namenjena znanstvenemu krogu bralcev (Ilc, 1999). 
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Slika 10: naslovnica 1. knjige 1. velike izdaje Otroških in hišnih pravljic (Kinder- und Hausmächen) (vir: 
http://www.brothers-grimm.eu/) 

Leta 1819 so Otroške in hišne pravljice izšle ponovno, tokrat brez opomb, ki so v dodatni, 

3. knjigi, izšle leta 1822. Število pravljic se je iz 156 povečalo na 161, dodanih je bilo tudi 

9 otroških legend. Prodajale so se še slabše kot prej, saj 1500 izvodov niso razprodali v 

skoraj dveh desetletjih, poleg tega pa sta bila brata Grimm deležna kritik na račun grobega, 

neizpiljenega sloga. Leta 1823 je Edgar Taylor prevedel nekaj izbranih Grimmovih pravljic 

v angleščino. Opremljene so bile z ilustracijami in izdaja je doživela velik uspeh. Po tem 

vzoru je Wilhelm pripravil podobno različico tudi za nemški trg in tako je leta 1825 izšla t. 

i. mala izdaja. Petdeset najbolj priljubljenih pravljic, naslovljenih Zaubermärchen 

[Čarobne pravljice], je bilo opremljenih z jedkanicami mlajšega brata avtorjev, Ludwiga 

Emila Grimma. Pravljice so počasi, a vztrajno doživljale uspeh (Ilc, 1999).  

Leta 1837 je v 3. veliki izdaji izšlo 168 pravljic, leta 1840 pa v 4. veliki izdaji 178 pravljic. 

Leta 1843 se je število pravljic povečalo na 194, v 6. veliki izdaji leta 1850 pa na končnih 

200 pravljic in 10 legend. 7. ali zadnja velika izdaja (Ausgabe letzter Hand) je izšla leta 

1857.  

Izdaja Leto izida Število pravljic 

1. velika izdaja 1. knjiga 1812, 2. knjiga 1815 156 pravljic 

2. velika izdaja 1819 161 pravljic, 9 otroških legend 

3. velika izdaja 1837 168 pravljic, 9 otroških legend 

4. velika izdaja 1840 178 pravljic, 9 otroških legend 

5. velika izdaja 1843 194 pravljic, 9 otroških legend 
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6. velika izdaja 1850 200 pravljic, 10 otroških 

legend 

7. velika izdaja 1857 200 pravljic, 10 otroških 

legend 

Tabela 1: Velike izdaje Otroških in hišnih pravljic (Kinder- und Hausmächen) 

 »Grimmove pravljice pomenijo vrhunec postopnega procesa meščanskega 'prisvajanja' 

folklornega gradiva, ki se je začel v 17. stoletju v Franciji. Bratoma Grimm se je posrečilo 

oblikovati idealni tip 'knjižne pravljice' (Buchmärchen) za vzgojo meščanskega otroka« 

(Ilc, 1999, 328). 

Prava uspešnica so pravljice postale šele po smrti bratov Grimm, posebno v 20. stoletju.   

Pri tem sta imela močen vpliv filmska industrija in Walt Disney, ki je znane pravljice 

upodobil v obliki risank, najprej Sneguljčico in sedem palčkov (Snow White and the Seven 

Dwarfs) leta 1937, nato Pepelko (Cinderella) leta 1950, Pepelko II in Pepelko III (2002, 

2007), Trnuljčico (Sleeping Beauty) leta 1959 in Princesa in žaba (Princess and the Frog) 

kot priredbo pravljice Žabji kralj ali železni Henrik leta 2009. Animirana oblika je 

pravljice gotovo še bolj približala otrokom, sporno pa je dejstvo, da so zgodbe v primerjavi 

z izvirnikom močno prirejene in komercializirane, da bi bile  privlačnejše potrošnikom. V 

današnjem času jim očitajo še antisemitizem in dejstvo, da postavljajo ženske v podrejen 

položaj v družbi. 

 

Slika 11: upodobitev Sneguljčice in sedmih palčkov Walta Disneya (vir: http://www.disneymovieslist.com/) 

Neizpodbitno dejstvo je, da Grimmove Otroške in hišne pravljice (Kinder- und 

Hausmärchen) ostajajo najbolj znano in največkrat prevajano nemško literarno delo. Od 
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leta 2005 so vpisane na Unescov seznam Spomin sveta (Memory of the world),  z 

naslednjo utemeljitvijo: 

»Otroške in hišne pravljice (Kinder- und Hausmärchen) bratov Grimm so poleg Luthrove 

Biblije najbolj prepoznavna in po vsem svetu razširjena knjiga v nemški zgodovini. Hkrati 

predstavljajo prvo sistematično zbirko in prvo znanstveno dokumentacijo v evropski in 

orientalski pravljični tradiciji. Prevedene so v več kot 160 jezikov in narečij vseh celin.5« 

(Unesco, 2005). 

2  POLONCA (MAGDALENA) KOVAČ, SLOVENSKA OTROŠKA IN 

MLADINSKA PISATELJICA TER PRVA PREVAJALKA CELOTNIH 

GRIMMOVIH PRAVLJIC V SLOVENŠČINO 

2.1 Biografija Polonce (Magdalene) Kovač 

Polonca Kovač, s pravim imenom Magdalena Kovač, se je rodila 19. februarja 1937 v 

Ljubljani, kjer je končala osnovno šolo in gimnazijo, študij pa je nadaljevala na Filozofski 

fakulteti. Diplomirala je iz primerjalne književnosti in italijanščine. Med svoje zaposlitve 

prišteva poučevanje tujih jezikov na Delavski univerzi Cene Štupar, delo na Centru za tuje 

jezike in Svetovnem centru za otroke, pred upokojitvijo pa je bila samostojna kulturna 

delavka. Tri leta je ob poklicnem delu urejala stran mladih dopisnikov v Ljubljanskem 

dnevniku. Sedaj je upokojena, živi v Ljubljani in občasno še prevaja, predvsem slikanice. 

   

Slika 12: Polonca Kovač (vir: http://www.mladinska.com/) 

                                                 
5 Avtorski prevod za potrebe diplomskega dela. 
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Svojo prvo knjigo, zbirko sodobnih živalskih pravljic Zverinice iz Večne poti, je objavila 

leta 1975. Velja za eno najbolj prepoznavnih avtoric slovenske mladinske književnosti, 

piše krajša in daljša besedila. Priznana je po pravljični fantastični pripovedi (Jakec in stric 

hladilnik, 1976), realistični pripovedni prozi (Andrejev ni nikoli preveč, 1977), piše tudi 

televizijske scenarije (Martina in ptičje strašilo, 2003–2006), lutkovne igre in 

izobraževalna dela (Slovarček tujk, 1980). Njena dela so bila pogosto objavljena v različnih 

otroških revijah, npr. Ciciban. Njena znana dela so še: Klepetava želva (1975), Urške so 

brez napake (1980), Pet kužkov išče pravega (1982), Špelce (1983),  Težave in sporočila 

psička Pafija (1986), Vesoljsko jajce ali 1+1=5 (1986), Zelišča male čarovnice (1995). 

Leta 2007 je ob pisateljičini 70-letnici izšla antološka izdaja Zverinice od a do ž z 

ilustracijami Marjana Mančka, spremno besedo pa je obliki pogovora s pisateljico napisala 

Marjana Kobe. 

Polonca Kovač je dejavna tudi kot prevajalka. Prevaja iz angleščine, nemščine, francoščine 

in  italijanščine. Leta 1993 je po 7. veliki  izdaji iz leta 1857 v slovenščino prevedla celotne 

Grimmove Otroške in hišne pravljice (Kinder- und Hausmärchen). Izšle so pod naslovom 

Grimmove pravljice in v dveh delih, enako kot izvirnik. Gre za prvi prevod celotnih 

Otroških in hišnih pravljic v slovenščino. Leta 1994 je izšel njen prevod knjige Dnevnik 

Ane Frank. Prevedla je tudi deli Michaela Endeja O začarani skledi in žlici (1997) in 

Dolga pot v Santa Cruz (1998). V zadnjih letih pa se ukvarja predvsem s prevajanjem 

slikanic.  

Tudi dve njeni deli sta  prevedeni v tuje jezike. Knjiga Stric hladilnik, boben sreče in 

kanarček je leta 1985 izšla v nemškem jeziku, knjiga Zelišča male čarovnice pa leta  1997 

v češkem in litvanskem jeziku. 

Za svoje delo je bila večkrat nagrajena. Večernico, nagrado za najboljše mladinsko delo 

preteklega leta (Kaja in njena družina, 1999), je prejela leta 2000. IBBY (International 

Board on Books for Young People) vsaki dve leti na svojo Častno listo (IBBY Honour list) 

uvrsti najboljša dela posameznih pisateljev, ilustratorjev in prevajalcev. Leta 2008 je bila 

na Častno listo IBBY za prevod Grimmovih pravljic uvrščena Polonca Kovač.  Leta 2009 

je prejela Levstikovo nagrado založbe Mladinska knjiga za življenjsko delo.  
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2.2 Bibliografija Polonce (Magdalene) Kovač 6 

Otroška in mladinska književnost 

– 1975: Zverinice v Večne poti. Ljubljana: Borec; 

– 1975: Klepetava želva. Ljubljana: Mladinska knjiga; 

– 1976: Jakec in stric Hladilnik. Ljubljana: Mladinska knjiga; 

– 1977: Andrejev ni nikoli preveč. Ljubljana: Borec; 

– 1978: Stric Hladilnik, boben sreče in kanarček. Ljubljana: Mladinska knjiga; 

– 1979: Deževen dan je krasen dan. Ljubljana: Mladinska knjiga; 

– 1980: Slovarček tujk. Ljubljana: Univerzum; 

– 1980: Urške so brez napake. Ljubljana: Mladinska knjiga; 

– 1982: Igrice za kratek čas. Ljubljana: Univerzum; 

– 1982: Zgodbe od A do Ž. Ljubljana: Univerzum; 

– 1982: Pet kužkov išče pravega. Ljubljana: Mladinska knjiga; 

– 1983: Špelce. Ljubljana: Borec; 

– 1983: Kresnica podnevnica. Ljubljana: Mladinska knjiga; 

– 1986: Vesoljsko jajce ali 1+1=5. Ljubljana: Državna založba Slovenije; 

– 1986: Mufijeve sanje. Ljubljana: Borec; 

– 1986: Težave in sporočila psička Pafija. Ljubljana: Borec; 

– 1989: O krokodilih, putkah in miselnih igrah. Ljubljana: Mladinska knjiga; 

– 1989: Mišek. Ljubljana: Borec; 

– 1989: O dveh občutljivkah. Ljubljana: Mladinska knjiga; 

– 1990: Kaj se komu sanja. Ljubljana: Mladinska knjiga; 

– 1991: V mestu. Ljubljana: Mladinska knjiga; 

– 1993: Klepetava želva. Ljubljana: Mladinska knjiga (zvočna kaseta); 

– 1995: Zelišča male čarovnice. Ljubljana: Državna založba Slovenije; 

– 1996: Palčki na Smovskem griču. Ljubljana: Mladika; 

– 1999: Kaja in njena družina: povej mi o ločitvi. Ljubljana: Mladinska knjiga; 

– 2001: S pravljico na izlet. Ljubljana: Mladika; 

– 2005: Ptičje leto. Radovljica: Didakta; 

– 2007: Zverinice od A do Ž: izbrane zgodbe za otroke. Ljubljana: Mladinska knjiga; 

                                                 
6 Bibliografija je avtorsko delo za potrebe diplomskega dela. 
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– 2009: Hrabroslav Preplašeni: pravljična potepanja po slovenskih mestih. 

Ljubljana: Državna založba Slovenije; 

– 2009: Ena medvedja: pravljična potepanja po slovenskih pokrajinah. Ljubljana: 

Državna založba Slovenije. 

Dela Polonce Kovač, prevedena v druge jezike 

– 1985: Onkel Kühlschrank, die Glückstrommel und der Kanarienvogel. Herrsching: 

Pawlak (Stric Hladilnik, boben sreče in kanarček, v nemški jezik prevedla Doris 

Debenjak);  

– 1997: Byliny malé čarodějky. Klobouky u Brna: F. Ráček (Zelišča male čarovnice, 

v češki jezik prevedla Kateřina Literová); 

– 1997: Mažosios burtininkes vaistažoles. Vilnus: Vaga (Zelišča male čarovnice, v 

litvanski jezik prevedel Stasys Sabonis). 

Otroške lutkovne igre 

– 1979: Jakec in njegov hladilnik; 

– 1982: Vrtec pri stari kozi; 

– 1985: Kaj mora sova opraviti pozimi; 

– 1987: Kaj mora sova opraviti jeseni. 

 

Prevodi tujih literarnih del 

– 1993: Grimm, Jacob in Wilhelm: Grimmove pravljice: prva knjiga zbranih pravljic. 

Ljubljana: Mladinska knjiga; 

– 1993: Grimm, Jacob in Wilhelm: Grimmove pravljice: druga knjiga zbranih 

pravljic. Ljubljana: Mladinska knjiga; 

– 1994: Frank, Anne: Dnevnik Ane Frank. Ljubljana: Mladinska knjiga; 

– 1995: Baumann, Kurt: Lunino jezero. Ljubljana: Epta; 

– 1995: Lobato, Arcadio: Čarobna krogla. Ljubljana: Epta; 

– 1996: Ehrhardt, Ute: Pridne punce pridejo v nebesa, poredne pa povsod: zakaj nas 

poslušnost nikamor ne pripelje. Ljubljana: Vale-Novak; 
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– 1996: Gantschev, Ivan: Dobro jutro, lahko noč. Ljubljana: Epta; 

– 1996: McBratney, Sam: A veš, koliko te imam rad. Ljubljana: Epta; 

– 1996: Pfister, Marcus: Mavrična ribica, na pomoč!. Ljubljana: Epta; 

– 1996: Streit, Jakob: Čarobna pišča., Ljubljana: Epta; 

– 1996: Wagener, Gerda: Vampirčka je v temi strah. Radovljica: Didakta; 

– 1997: Ende, Michael: O začarani skledi in žlici. Ljubljana: Epta; 

– 1997: Jung, Reinhardt: Skrivno znanje pingvinov. Radovljica: Didakta; 

– 1997: Kazuo, Iwamura: Rdeče jopice: Pepi, Piko, Pika. Ljubljana: Epta; 

– 1997: Lobato, Arcadio: Zvezdica. Ljubljana: Epta; 

– 1998: Blazejovsky, Maria: Ema Pipifilipi. Radovljica: Didakta; 

– 1998: Ende, Michael: Dolga pot v Santa Cruz. Ljubljana: Epta; 

– 1998: Erlbruch, Wolf: Medvedji čudež. Ljubljana: Tangram; 

– 1998: Kazuo, Iwamura: Očka snežak:  Pepi, Piko, Pika. Ljubljana: Epta; 

– 1998: Kazuo, Iwamura: Prijatelji poletnega dežja: Pepi, Piko, Pika. Ljubljana: 

Epta; 

– 1998: Kazuo, Iwamura: Ptiček otročiček. Ljubljana: Epta; 

– 1998: Pfister, Marcus: Mavrična ribica zgladi prepir. Ljubljana: Epta; 

– 1998: Wilhelm, Andreas: Dobimo se na internetu. Radovljica: Didakta; 

– 1999: Grimm, Jacob in Wilhelm: Pravljice. Ljubljana: Mladinska knjiga; 

– 2001: Langreuter, Jutta: Hej, to je moj popek!. Radovljica: Didakta; 

– 2001: Langreuter, Jutta: Babka pa jezik kaže!. Radovljica: Didakta; 

– 2004: Simon, Francesca: Grozni Gašper. Tržič: Učila International; 

– 2004: Simon, Francesca: Grozni Gašper goljufa zobno miško. Tržič: Učila 

International; 

– 2004: Simon, Francesca: Grozni Gašper in tajno društvo. Tržič: Učila 

International; 

– 2005: Bourguignon, Lawrence: Bratec in sestrica. Tržič: Učila International; 

– 2005: Butler, Christina: Neke zimske noči. Tržič: Učila International; 

– 2005: Maquoy, Isabelle: Čebelica Meli. Tržič: Učila International; 

– 2005: Reider, Katja: Pikec sploh še ni utrujen. Tržič: Učila International; 

– 2005: Simon, Francesca: Grozni Gašper in vražja varuška. Tržič: Učila 

International; 

– 2005: Simon, Francesca: Grozni Gašper na hitro obogati. Tržič: Učila 

International; 
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– 2005: Simon, Francesca: Grozni Gašper ima uši. Tržič: Učila International; 

– 2005: Simon, Francesca: Grozni Gašper in hiša strahov. Tržič: Učila International; 

– 2005: Simon, Francesca: Grozni Gašper in smrdljiva bomba. Tržič: Učila 

International; 

– 2005: Simon, Francesca: Grozni Gašper se maščuje. Tržič: Učila International; 

– 2005: Simon, Francesca: Grozni Gašper in prekletstvo mumije. Tržič: Učila 

International; 

– 2006: Butler, Christina: Nekega zimskega dne. Tržič: Učila International; 

– 2006: Davies, Nicola: Beli medved. Tržič: Učila International; 

– 2006: Simon, Francesca: Grozni Gašper in mega žleht časovni stroj. Tržič: Učila 

International; 

– 2006: Simon, Francesca: Grozni Gašper in spodnjice. Tržič: Učila International; 

– 2006: Simon, Francesca: Grozni Gašper sreča kraljico. Tržič: Učila International; 

– 2007: Freedman, Claire: Zaspane bučke. Tržič: Učila International; 

– 2007: Simon, Francesca: Grozni Gašper in božične želje. Tržič: Učila International; 

– 2007: Simon, Francesca: Grozni Gašper, nogometni navdušenec. Tržič: Učila 

International; 

– 2007: Tickle, Jack: Zelo radoživa riba. Tržič: Učila International; 

– 2007: Tickle, Jack: Zelo tacast tiger. Tržič: Učila International; 

– 2008: Butler, Christina: Nekega deževnega dne. Tržič: Učila International; 

– 2008: Freedman, Claire: Čarobni božič. Tržič: Učila International; 

– 2008: Simon, Francesca: Grozni Gašper oropa banko. Tržič: Učila International; 

– 2008: Simon, Francesca: Grozni Gašper in strašljivi snežak. Tržič: Učila 

International; 

– 2008: Simon, Francesca: Ne bodi grozen, Gašper. Tržič: Učila International: 

– 2008: Tickle, Jack: Zelo živahna žaba. Tržič: Učila International; 

– 2008: Tickle, Jack: Zelo marljiv medved. Tržič: Učila International; 

– 2009: Freedman, Claire: Božični angelci. Tržič: Učila International; 

– 2009: Freedman, Claire: V deželi snežink. Tržič: Učila International; 

– 2010: Butler, Christina: Prav poseben dan. Tržič: Učila International; 

– 2010: Simon, Francesca: Grozni Gašper je zakon. Tržič: Učila International; 

– 2010: Simon, Francesca: Grozni Gašper prebudi smrt. Tržič: Učila International; 

– 2011: Butler, Christina: Neke božične noči. Tržič: Učila International; 
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– 2011: Cousins, Lucy: Njam!: moje najljubše pravljice. Ljubljana: Mladinska 

knjiga; 

– 2011: Simon, Francesca: Grozni Gašper in zombi vampir. Tržič: Učila 

International; 

– 2012: Grimm, Jacob in Wilhelm: Zlate Grimmove pravljice. Ljubljana: Mladinska 

knjiga7; 

– 2012: Pfister, Marcus: Mavrična ribica. Ljubljana: Mladinska knjiga; 

– 2012: Simon, Francesca: Grozni Gašper snema srhljivko. Tržič: Učila 

International; 

– 2013: McBratney, Sam: A veš, koliko te imam rad vse leto: štirje letni časi, štiri 

zgodbe. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

2.3 Intervju s Polonco (Magdaleno) Kovač8 

Kraj: Ljubljana 

Datum in čas: 27.8.2012 ob 17.15 

Trajanje: 29:32 

Poleg avtorskega dela imate zelo obsežno bibliografijo kot prevajalka. Našla sem 

podatek, da ste diplomirali iz primerjalne književnosti in italijanščine. Iz katerih 

jezikov prevajate, med vašimi prevodi sem namreč zasledila imena nemških, 

švicarskih, britanskih, ameriških pisateljev, celo japonskega avtorja?  

Slikanice sem prevajala iz nemščine, angleščine in francoščine. Če malo pomislim, iz 

italijanščine ni bilo nobene. Seveda so pa nekatere že do mene prišle v prevodu, kot na 

primer tiste lepe japonske o veveričkah. Slikanica je posebne vrste tekst, po navadi je 

kratek in nima zelo širokega besedišča. Je pa zelo izrazit, včasih dramatičen, včasih 

poetičen, ali pa oboje. To prestaviti v slovenščino je izziv in pravo veselje, če se posreči.  

Bi lahko rekli, da kakšnega avtorja favorizirate oziroma kaj najrajši prevajate? 

                                                 
7 Pravljice bratov Grimm, ki jih je prevedla Polonca Kovač, so izšle tudi v številnih samostojnih izdajah; v 
bibliografijo sem uvrstila samo štiri večje zbirke. 
8 Prepis zvočnega posnetka intervjuja je avtoriziran s strani Polonce Kovač. 
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Težko rečem. Bili so taki in drugačni teksti, od biserčkov do kakšnega prav omlednega. 

Rada pa prevajam Gašperja, ki je vedno duhovit in me sili, da iščem (tudi »na terenu«) v 

slovenščini prave besede za najstniški žargon in pa norčave izraze za reklamirane 

potrošniške predmete. 9  

Kako bi opisali razlike med prevajanjem starejših besedil, denimo Grimmovih 

pravljic, in sodobnejših besedil?  

Nisem čutila posebne razlike, sodobna besedila so po svoje zahtevnejša, zato, ker imajo 

toliko novih besed in šaljivih pomenov, Grimmove pravljice pa so klasika. In klasike sem 

veliko prebrala v slovenščini. Upam, da se jim to pozna. 

Kaj pri prevajanju postavljate v ospredje? Skladnosti prevoda z izvirnikom, 

prilagojenost prevoda razvojni stopnji bralcev, ki jim je besedilo namenjeno, estetsko 

funkcijo prevoda, ali kaj drugega? 

Skladnost prevoda je seveda bistvena, ustrezati mora po pomenu  in tudi po čustvenem 

naboju. In biti mora tudi lepo povedano. Pri prevodu Grimmovih pravljic sem se trudila, da 

sem ohranila stavčne strukture in dolžino odstavkov originala. Ker sem vsako pravljico 

naglas prebrala in velikokrat tudi povedala na pamet, je bilo to kar težko. Uredniku se je 

zdelo, da so odstavki predolgi, zato sem jih kasneje naredila več, dolžina stavkov pa je 

ostala. Grimmova.  

Zdaj sem pri prevajanju malo bolj sproščena. Veliko mi pomaga, če preberem poleg 

originala še prevod v kakšnem drugem jeziku. To je bilo posebno zanimivo pri prevajanju 

televizijskih risank. Najraje pred prevajanjem zgodbe sploh ne preberem in kar takoj 

prevajam, ker pri prvem branju več doživiš in tudi najdeš ustreznejše besede. No, ne 

zmeraj. Potem pride seveda dolgotrajno »likanje«. 

Prilagojenost razvojni stopnji otroka? Ni to malo podcenjevalno do otrok? Še pri svojih 

lastnih tekstih ne mislim na to, kaj šele, da bi si upala »prilagoditi« tekst, ki ga prevajam. 

Se pri prevajanju s kom posvetujete? Se po kom zgledujete? 

                                                 
9 Grozni Gašper je glavni književni lik zbirke slikanic Francesce Simon. 
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Zelo se posvetujem s SSKJ, pa tudi raznimi drugimi slovarji. Vsak tekst, ki ga imam v 

delu, berem vedno znova in znova. Ko sem končno zadovoljna, ga dam prebrati enemu ali 

dvema in potem pripombe sprejmem, ali pa tudi ne. 

Kako bi opredelili vlogo urednika? 

Uredniki so pa vseh sort, ampak moram reči, da sem imela z njimi veliko srečo. Prvič s 

tem, da so mi dali spodoben rok, drugič s tem, da so našli pravega ilustratorja, našli pa so 

tudi prave lektorje. Vedno sem se bolj kot urednikov bala lektorjev. 

Prevajate samo prozo ali tudi poezijo?  

Prozo. Se mi je pa zgodilo, da mi je založba Učila poslala slikanico s prošnjo, da jo v 

kratkem roku prevedem. Obljubila sem, potem pa z grozo ugotovila, da je v verzih. No, 

nekako sem jih le zmašila. Sklepam, da so bili zadovoljni, ker so mi kmalu poslali še eno.  

Torej so tudi prevodi verzov v Grimmovih pravljicah vaše delo. 

Tudi. Res pa so verzi, ki sem jih tolikokrat slišala v otroških letih, taki ostali. »Zrcalce, 

zrcalce na steni … «, to pač ne more biti drugače.  

V letu 2012 so Grimmove pravljice v krajši izdaji (54 pravljic) izšle ponovno. So v tej 

izdaji v primerjavi s prevodom iz leta 1993 kakšne spremembe?  

Pravljice sem dobila ponovno na vpogled, prva verzija je bila natipkana še na pisalni stroj, 

zdaj so mi jih poslali v elektronski obliki in edino, kar sem preverila in spremenila, so bili 

odstavki. 

Slovenci smo zelo pozno dobili prevod Grimmovih pravljic v celoti. Zakaj mislite, da 

je tako? 

Najbolj priljubljene pravljice, tiste brez katerih ne zraste noben otrok v Evropi, so bile 

preveden že zgodaj. Da pa Slovenci zaslužimo celotno zbirko,  je bila ideja Nika 

Grafenauerja. Zdeli smo se mu zamudniki in da je to nujno popraviti. Vesela sem, da se je 

odločil zame. 
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Kakšen »zalogaj« predstavlja prevod celotnih Grimmovih Kinder-und Hausmärchen? 

Koliko časa traja, kakšne so priprave?  

Grimmove pravljice sem prevajala tri leta. Takrat sem hodila še v službo in sem zanje 

porabila ves svoj prosti čas. Delala sem vse nedelje in praznike, še na novega leta dan sem 

si privoščila pravljico. Takrat še nisem imela računalnika in sem velik kup papirja nosila v 

košari tudi na počitnice. Bil je lep čas, z veseljem se ga spominjam. Hvaležnost pa sem 

dolžna  uredniku, ki mi za to veliko delo ni postavil nobenega roka. »Ko boš gotova, pa 

prinesi,« je rekel. Velikodušno, kajne? 

Glede priprav pa, priskrbela sem si italijanski prevod in nemške prevode pravljic, ki so bile 

v narečju. Precej težav je bilo s poimenovanjem orodja in predmetov, ki niso več v rabi, ali 

pa vsaj zelo redko. 

Ste pred tem prebrali tudi prejšnje izdaje (od leta 1812 dalje) ali samo izdajo iz 1857, 

po kateri ste sami prevajali?   

Prevedla sem jih izdaje Insel Verlag Leipzig 1910, ki so mi jo dali v založbi.10  

Ste se seznanili s prejšnjimi prevodi, npr. prevodom Frana Albrehta iz leta 1953? 

Še iz otroških let sem poznala izdajo s prevodi Alojzija Bolharja in v Pionirski knjižnici so 

mi jo ljubeznivo posodili iz arhiva. Pri hiši so bile še pravljice v prevodu Frana Albrehta, 

ki sem jih prebirala svojim otrokom. Iz spoštovanja do njegovega znanja in imena sem 

sprva pri prevajanju te pravljice izpustila. Urednik pa je bil mnenja, da naj bo prevod 

enoten, in tako sem se lotila tudi tistih, ki jih je že prevedel Fran Albreht.  Seveda sem jih 

imela še v ušesih, ampak pred prevajanjem jih nisem marala še enkrat prebrati. Šele ko 

sem končala, sem prebrala tudi njegov prevod. Včasih sem si rekla: »Tole je pri meni 

bolje«, včasih pa: »Tole bom pa vzela.« 

Kaj vam je pri prevajanju povzročalo največje težave? 

                                                 
10 Ponatis 7. velike izdaje (Ausgabe letzter Hand) iz leta 1857. 
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Dialekti, z njimi sem se precej namučila. Dialekti so seveda bogastvo vsakega jezika in 

nekaj časa sva se z urednikom dogovarjala, da bi mogoče te pravljice prevedla v slovenske 

dialekte. Potem sva to misel opustila. Kot sem že omenila, je bilo tudi nekaj težav z 

liturgičnimi predmeti in kmečkim orodjem. Za prvo sem včasih poklicala k frančiškanom, 

za drugo pa me je večkrat razsvetlil kakšen prijazen kmet v škofjeloških hribih. 

Kakšno je vaše mnenje o Grimmovih pravljicah? 

Kot otrok sem imela veliko raje Andersenove pravljice, kasneje sem jih svojim otrokom  

sicer prebirala, ampak imeli smo druge favorite. Tako so mi bile Grimmove  pravljica pri 

prevajanju pravo odkritje. Če nekaj veš o zgodovini in se ti kaj malega sanja o psihologiji, 

je vsaka zase zanimiva. Pri prevajanju sem rada razmišljala o tem, iz kakšnega stvarnega 

dogodka se je rodila pravljica in koga je nagovorila, da jo je pripovedoval in oblikoval 

naprej. 

Kako ste se soočili s številnimi elementi nasilja?  Ste si jih želeli omiliti ali se vam je 

zdelo pomembno, da ostanejo pristni? 

Mislim, da sta jih že brata Grimm precej omilila, jaz sem se trudila za lepe izraze, ampak 

ustrezne. Ampak časi so vedno nasilni, tako Grimmovi kot naši. Grimma sta obrnila svoj 

pogled v zgodovino, da bi našla v njej oporo za zmešnjave njunega časa. V teh pravljicah 

res tiči vse, kar še danes tare našo staro Evropo, tudi zmešnjave našega časa, od pohlepa in 

krutosti pa do antisemitizma. 

Ja, v pravljici Žid v trnju zagotovo. Kaj pa krutost do otrok, recimo v pravljici Brin? 

Pravljica o brinu je čista zloba, za kakršno misliš, da je ne more biti na svetu. Žal vemo, da 

je, in tu je povedana z veliko umetniško močjo in je zato še hujša. Nikoli je nisem 

nobenemu otroku prebrala in je tudi ne bom. Res je prehuda. 

Krutost do otrok je najbrž prisotna v vseh časih, le način se menja . V deželi Hessen, kjer 

sta bila doma brata Grimm, je veljal državni zakon, ki je ukazoval staršem, da je treba 

otroke strogo kaznovati, če niso ubogljivi.  In strogo kaznovati je pomenilo  pretepati in 

sramotiti. Vzgoja pač, kot jo je opisal Dickens v svojih romanih. 
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Po drugi strani pa, otrok je pravičnik in gleda na stvari črno-belo. Če si hudoben, ti pač 

odsekajo glavo. Če ti jo pa odsekajo po krivici, se glava v pravljici na koncu spet znajde na 

svojem mestu, živa in zdrava. Naj otrokom ta vera pomaga tudi, če ujamejo groze, ki jih 

redno kažejo večerna poročila. 

 V pravljicah so pogosto prisotni tudi verski elementi. Kako ste se jih lotili? 

So, saj je ena ali druga vera prisotna povsod na svetu. Bili so časi, ko je bila vera pri nas 

stigmatizirana in to se mogoče Albrehtovemu prevodu malo pozna. Meni je pri prevodu 

delala težave nemška beseda fromm [pobožen]. Ne glede na vero, danes ne slišiš več 

pohvale, da je nekdo pobožen, večkrat je beseda uporabljena ironično. Tako sem »pobožna 

deklica« največkrat prevedla »krotka, mila, bogaboječa«. Zanimivo, da so bile »pobožne« 

večinoma punčke. Svojevrstna težava pri prevajanju so bili tudi spoli. Zakaj je v nemščini 

smrt možakar? Je drugačna zgodba, če te pride iskat moški  ali ženska s koso?  

Zanimivost je tudi v pravljici Žabji kralj ali Železni Henrik. Der Frosch [žaba] je v 

nemščini moškega spola. Tudi to spremeni zgodbo.  

Res. Pri nas je zvita lisica, v nemščini pa je to lisjak. Zanimivo vprašanje je, zakaj je narod 

kot ustvarjalec jezika, občutil nekaj bolj moško in nekaj bolj žensko. V latinščini je smrt 

ženskega spola in to so povzeli vsi romanski jeziki. Kako smo Slovani prišli do tega 

mnenja, pa ne vem. Tudi ne vem, kakšne ilustracije imajo Angleži, ki spola nimajo. Pri nas 

ima smrt vedno »kiklo« in koso.    

Opazila sem nekaj posebnosti v prevodu imen oseb.  Nekatera imena ste prevedli, 

npr. Johannes v Janez, Else v Špelo, Hans v Janez, Anže in Anžon, Grethel v Metka 

in Lenčka. Nekatera imena, npr. Jorinda in Joringel, Knoist, Ferenand in Hildebrand 

ste pustili v nemščini. Čemu taka odločitev?  

Imena so pa poglavje zase in sem se z njimi precej trudila. V pravljici ime ni samo ime 

osebe, ampak velikokrat zaznamuje tudi značaj. V veliko pomoč mi je bil Slovar imen 

Janeza Kebra. Tam je natanko razložen izvor imena, njegove različice, pa tudi raba in 

pomeni v različnih jezikih. Vse sem premislila in se odločila po občutku. Tista imena, ki so 

se v slovenščini že »prijela«, pa sem seveda pustila. Knoist? Hm, ne spomnim se.  Ampak, 

saj se ne sliši slabo? 
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Na koncu naj omeniva še nagrade – častna lista IBBY za leto 2008 za prevod 

Grimmovih pravljic, Levstikova nagrada 2009 za življenjsko delo, Večernica 1999 za 

Kaja in njena družina – govorijo same zase. Iskrene čestitke, seveda, pa še vprašanje, s 

čim se ukvarjate trenutno in kakšni so vaši načrti za naprej?  

Od časa do časa prevedem še kakšno slikanico, urednica revije Otrok in knjiga me je 

zasnubila, da bi za naslednjo številko napisala o Grimmih. Takole sem in tja »prileti« 

kakšno naročilo. Drugače sem pa stara gospa in se mi ni treba ubadati z načrti. Pravo 

razkošje.  

 

3 PREVODOSLOVJE, PREVAJANJE OTROŠKE IN MLADINSKE 

KNJIŽEVNOSTI IN ZGODOVINA PREVAJANJA GRIMMOVIH 

PRAVLJIC V SLOVENŠČINO 

3.1 Vrste prevodov in teorija literarnega prevajanja;  povzeto po  

Učbenik prevajanja (Newmark, 2000) in Temeljni aspekti in principi teorije 

literarnega prevajanja  (Vevar, 2001) 

Prevajanje je proces prenosa izhodiščnega jezika v ciljni jezik. Poteka v govorni 

(tolmačenje) ali pisni obliki, prevajamo lahko besedila z različnih področij (splošna, 

strokovna, književna). Newmark (2000) glede na poudarek na izhodiščnem (IJ) oziroma 

ciljnem jeziku (CJ) loči naslednje oblike prevodov: 

– dobesedni prevod: ohranjen besedni red IJ, besede so prevedene v skladu z 

najobičajnejšim pomenom, kulturni izrazi so prevedeni dobesedno, tak prevod 

je uporabljen za razumevanje mehanizmov izhodiščnega jezika ali za analizo 

težavnih besedil pred prevajanjem; 

– popolnoma verodostojni prevod: slovnične konstrukcije IJ so spremenjene v 

najbližje ustreznice CJ, pred prevajanjem nakaže probleme, ki jih bo potrebno 

rešiti; 

– zvesti prevod: skuša se poustvariti natančen kontekstualen pomen izvirnika, 

vendar z upoštevanjem slovničnih struktur CJ, namen in realizacija IJ ostaneta 

enaka; 
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– semantični prevod: v primerjavi z zvestim prevodom ni brezkompromisen, pač 

pa bolj gibljiv, dopušča ustvarjalne izjeme in ne zahteva brezpogojne zvestobe 

izvirniku; 

– priredba: najbolj svobodna oblika prevajanja, najpogosteje uporabljena pri 

poeziji ali dramskih besedilih, kultura IJ se spremeni v kulturo CJ, tema, liki in 

zapleti IJ pa se ohranijo; 

– prosti prevod: gre za poustvarjanje snovi ob neupoštevanju načina ali 

poustvarjanje vsebine brez izvirne oblike, običajno prevod daljši od izvirnika; 

– idiomatski prevod: poustvari sporočilo izvirnika, vendar daje prednost 

pregovorom in idiomom, ki jih v izvirniku ni; 

– komunikativni prevod: pomen izvirnika predstavljen na način, ki bralcem 

omogoča enostavno sprejemanje in razumevanje. 

Razmerje med prevodom in priredbo obravnava Majda Stanovnik v prispevku Prevod 

izvirnika, prevod priredbe. 

»Po osnovnem razmerju do izvirnika sta si prevod in priredba deloma nasprotna, deloma 

podobna: prevod želi v drugem jeziku, z drugimi besedami povedati isto kot izvirnik, 

priredba pa želi izvirnik predrugačiti, spremeniti. Sicer ne v celoti, ampak tako, da prvotno 

besedilo ali vsaj njegove elemente razpoznavno ohranja, medtem ko se prevod z 

jezikovnim preoblikovanjem v marsičem smiselno ali vsebinsko oddalji od izvirnika, ga 

torej dejansko zmeraj deloma spremeni, četudi tega ne namerava« (Stanovnik, 1998, str. 

17). 

Štefan Vevar (2001) v knjigi Temeljni aspekti in principi teorije literarnega prevajanja 

med drugim izpostavlja pojem prevodna enakovrednost (ekvivalenca). Gre za 

enakovrednost prevoda v primerjavi z izvirnikom, ki jo je možno opredeliti na dva načina. 

V absolutnem smislu pomeni idealnotipično, zgolj v teoriji možno popolno ekvivalenco, 

identičnost prevoda z izvirnikom. Bolj realna je opredelitev relativno dosegljive 

enakovrednost v prevodni praksi, torej visoko stopnjo ujemanja prevoda z izvirnikom, 

čemur pritrjuje tudi Vevar. 

»Ključno vprašanje zame torej ni, ali lahko ta ali oni prevod imenujemo ekvivalenten, 

temveč le, v kolikšni meri je ekvivalenten. S tematiziranim pojmom torej izražamo 
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predvsem stopnjo enakovrednosti prevodnega izida v razmerju do izvirnika, pri tem pa 

kaže izhajati iz relativne enakosti in ne iz identičnosti oziroma identitete« (Vevar, 2001, 

str. 31). 

Vevar (2001) predlaga model devetih principov za preverjanje prevodne enakovrednosti: 

– princip semantične ekvivalence: semantična (pomenska) raven v besedilu je 

večplastno in hierarhično strukturirana, kar mora prevod ohraniti, konotativna, 

kontekstualna in tekstualna raven ima večji pomen kot denotativna ali 

referencialne, zato jim je treba v prevodu dodeliti prioriteto; 

– princip konvencije: prevodni proces od besedne ravni do ravni kulturnega konteksta 

mora potekati v znamenju ustaljenosti, jezikovne rešitve morajo biti ustrezne, ne 

formalne preslikave, uveljavljenemu izrazu IJ poiščemo uveljavljen izraz CJ, prav 

tako tradicionalen, redek, nevtralen, eksotičen izraz; 

– princip dedukcije: konkretno mesto v stavku naj bo prevedeno v skladu s celotnim 

stavkom, odstavkom, poglavjem in celotnim besedilom, upoštevajoč ciljnojezično 

literarno tradicijo in kulturni kontekst; 

– princip razumljivosti: izhodiščno besedilo mora biti prevedeno tako, da omogoča 

konkretizacijo in hkrati branje prevoda v enakem tempu kot branje izvirnika; 

– princip ohranitve literarnosti: prevod mora ohraniti enako mero literarnosti kot 

izvirnik; 

– princip ohranjanja slogovno-estetske kategorije; 

– princip neprepoznavnosti prevoda kot takega: prevod mora biti tekstualno pristen in 

avtentičen, ne sme demonstrirati svoje sekundarne, poustvarjene narave; 

– princip gospodarnosti: prevajalec v prevod ne sme vnašati znakovnega preobilja ali 

pomensko revne besedne in znakovne gostote; 

– princip relativizacije: predstavlja skupni imenovalec vseh ostalih principov, pomeni 

relativizacijo prevodne vrednosti prevoda v primerjavi z izvirnikom, na vseh 

ravneh, od besedne ravni do ravni kulturnega konteksta. 

Meta Grosman (1997) se strinja, da bi moral vsak prevod biti kar najbolj podoben 

izvirniku, vendar mora hkrati učinkovati v ciljnem literarnem sistemu in pravi: »Glede na 

objektivno obstoječe in dokazljive razlike med jeziki je vprašljiva celo možnost idealnega 

ujemanja prevoda z izvirnikom« (Grosman, 1997, str. 17). 
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Književno oziroma literarno  prevajanje zavzema posebno mesto v prevodoslovju tudi 

zato, ker ne dopušča samo omejevanja na izvirno in prevodno besedilo, pač pa vključuje 

tudi širši, medkulturni kontekst, množico individualnih in družbenih dejavnikov, ki 

vplivajo na proces prevajanja in prevod. 

»Književni prevod zato ni in ne more biti zgolj jezikovni 'prenos' izvirnega besedila v drug 

jezik, marveč je hkrati poskus umestiti prevodno besedilo v  drugačne družbeno-kulturne 

okoliščine in drugačno literarno medbesedilno okolje. V tem pomenu je vsak književni 

prevod odvisen predvsem od delovanja ciljnega literarnega sistema. Vse več proučevalcev 

prevajanja zato sodi, da moramo književno prevajanje razumeti kot posebno družbeno-

kulturno dejavnost z določljivimi cilji« (Grosman, 1997, str. 7). 

Meta Grosman prevodu pripisuje celo večjo moč kot izvirniku: »Izvirno besedilo lahko 

doseže samo govorce v njem uporabljenega jezika, medtem ko prevodi književno besedilo 

posredujejo govorcem različnih jezikov in ga tako ponesejo preko jezikovnih in kulturnih 

meja številnim jezikovnim in kulturnim skupnostim« (Grosman, 1997, str. 11). 

3.2  Prevajanje otroške in mladinske književnosti; povzeto po Prevajanje 

otroške in mladinske književnosti: 22. prevajalski zbornik (1998) 

Meta Grosman poudarja, da mora biti prevajalec predvsem dober bralec, ker: »Prevajalec 

kot vsi drugi bralci, lahko sestavi pomen prevajanega besedila samo z lastnim branjem: to 

se pravi, s pomočjo zapletene interakcije z besedilom, v kateri je odločilna njegova lastna 

dejavna udeležba in kulturno pogojen prispevek« (Grosman, 1997, str. 18). 

Vlogo bralca v mladinski književnosti pa pojasnjuje Vasja Cerar v prispevku Kako otročje 

je prevajati za otroke: »Literarni pojem otroška in mladinska književnost namreč bolj kot 

katerakoli druga kategorija opredeljuje definicija bralca. Ta otrok, ta fiktivni ali celo 

ontološki bralec ima tako posebne kognitivne in družbene zahteve, da mu pripada privilegij 

– lastna literarna zvrst, vrsta ali celo več kot to – samostojna vrsta književnosti« (Cerar, 

1998, str. 6). 

Vasja Cerar se sprašuje tudi, ali ne bi bilo potrebno prevajanja mladinske književnosti 

obravnavati kot posebno zvrst književnega prevajanja. Pri prevajanju mladinske 

književnosti so namreč dovoljeni nekateri prevajalski posegi, recimo zavestno prirejanje, 
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poenostavitve, pačenje in krajšanje, ki bi bili prevajanju književnosti za odrasle že 

označeni s pojmom cenzure. Nujno je poznavanje estetskih, jezikovni in vzgojnih meril, ki 

so primerna za določeno starost otrok, ki jim je besedilo namenjeno. Izogibati se je treba 

predolgim povedim, tujkam in izrazom, ki jih otroci ne razumejo. Bolj kot pri katerikoli 

drugi vrsti prevajanja je treba upoštevati bralčevo komponento (Cerar, 1998). 

Prevajalec Janez Gradišnik v prispevku Nekaj prevajalskih izkušenj in spoznanj priznava, 

da je prevajanje mladinske književnosti včasih oddih po prevajanju težavnih, obsežnih 

romanov za odrasle. Hkrati pa dodaja, da je prevajanje mladinskih del, zlasti kvalitetnih, 

lahko tudi zahtevnejše zaradi mnogih jezikovnih posebnosti, s katerimi so obogatena 

(Gradišnik, 1998). 

Savina Zwitter v prispevku Recepcija leposlovnega dela pri mladem bralcu poudarja, da 

mora prevajalec upoštevati, kateri starostni skupini bralcev bo prevedeno literarno delo  

namenjeno. 

• Predbralno obdobje (2-5 let) 

Otroci še ne berejo, zato jim leposlovna dela, predvsem pravljice, predstavimo (prosto 

in živo pripovedovanje, branje, uprizarjanje). Prevajalec mora prevajati nazorno, saj 

abstraktne ravni besedišča otroci še ne razumejo. Zato je nujno izbirati besedišče iz 

otroškega doživljajskega sveta in preproste jezikovne strukture. 

• Osnovnošolci (6-15 let) 

Poleg pravljic jih zanima tudi žanrska literatura in zgodbe iz vsakdanjega sveta. 

Prevajalec se mora truditi, da bo prevod kljub drugačnemu družbenemu in kulturnemu 

okolju bralcu omogočil čim bolj podobno izkušnjo kot izvirnik. Hkrati mora 

upoštevati, da izkušnje bralcev v ciljni kulturi morda niso enake izkušnjam bralcev v 

izhodiščni kulturi. 

• Mladostniki (16-18 let) 

Avtorica izpostavlja pojem »tujost« prevedenega besedila in loči dve skupini vrstnikov, 

na eni strani so mladostniki, ki jih zanima dogajanje v svetu, so zelo odprti za 
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informacije in se z veseljem vživljajo v »tujost«. Na drugi strani pa nekateri bralci 

živijo v bolj zaprti skupnosti in jih vse, kar je tuje, ne zanima. Prevajalec se mora 

odločiti, ali bo ohranil »tujost«, ali bo izbral prilagoditev domačemu okolju. Od tega je 

odvisna percepcija in odziv mladostnikov obeh skupin na prevedeno delo (Zwitter 

1998).  

3.3  Zgodovina prevajanja Grimmovih pravljic v slovenščino 

• 1849-1939 

Za prvi znani prevod posameznih Grimmovih  pravljic v slovenščino velja prevod pravljice 

Ubogi in bogatinc, objavljene leta 1849 v reviji Pravi Slovenec. V tem času so prevodi 

posameznih pravljic izhajali pretežno v časopisih in revijah, kot so: Novice gospodarske, 

obertnijske in narodne (Srečen Anže, 1857); Vrtec: slovenski mladini (Volk in lisjak, 

1888); Ilustrirani glasnik (Trije paljčki v gozdu, 1916, Kraljiček in medved, 1918); Naš 

glas (Kako je kmetič prekanil zlomka, Ukradena deklica, Velikan in krojaček, 1927); Jutro 

(Jorinda in Joringel, O slamici, oglju in bobku, Štrboncelj, Trije bratje, Žabji kralj, 1927); 

Glas naroda (Trije bratje, 1929), Slovenec (Milanček, Milenka in čarovnica, 1930); 

Mladinski list (O slamici, oglju in bobku, Cekini z zvezd, 1935). Prevajalci največkrat niso 

znani, izjema je Luiza Pesjak, ki je leta 1875 objavila prevod Rudeča kapica v reviji Vrtec. 

Leta 1930 izšla znana priredba Franceta Bevka, Čudoviti godec. 

V prvi zbirki slovenskih prevodov Grimmovih pravljic Pripovedke za mladino prevajalca 

Janeza Markiča so leta 1887 izšle naslednje pravljice: Žabji kralj ali železni Henrik, 

Marijini otrok, Kako je šel nekdo po širokem svetu, da bi zvedel, kaj je strah, Volk in 

sedem mladih kozic, Zvesti Ivan, Dobra kupčija, Dvanajst bratov, Potepuhi, Bratec in 

sestrica, Trije možički v gojzdu, Tri predice in Janezek in Jerica.  
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Slika 13: naslovnica Pripovedk za mladino (Grimm, J. in W. (1887). Pripovedke za mladino [prevedel Janez 
Markič]. Ljubljana: M. Gerber; vir: http://www.dlib.si/) 

Julij Slapšak je poslovenil pet pravljic: Mizica, pogrni se!, Velikan in krojač, Jurček v 

sreči, Sedem telebanov in Ded in vnuk, ki so leta 1930 opremljene z ilustracijami Maksima 

Gasparija  izšle pod naslovom Mizica, pogrni se! in druge Grimmove pravljice (Ljubljana: 

Mladinska matica). 

Leta 1932 (Ljubljana: Jugoslovanska tiskarna) je izšla zbirka Pravljice prevajalca Alojzija 

Bolharja. V njej je štirideset pravljic z ilustracijami Milka Bambiča.  

• 1940-1949 

V tem obdobju sta znani samo dve izdaji pravljic, in sicer slikaniška izdaja Pepelke 

(Ljubljana: Loton) in dopolnjena izdaja leta 1932 izdanih Pravljic Alojzija Bolharja – 

prvotnim štiridesetim pravljicam je dodanih še pet novih (Ljubljana: Ljudska knjigarna).  

Obe knjigi sta izšli leta 1944. 

• 1950-1992 

Po vojni so Grimmove pravljice prevajali, poslovenili ali prirejali številni prevajalci: Olga 

Trebičnik, Mimi Malenšek, Mirko Jurkić, Vlado Repe, Rade Zaplotnik, Oskar Hudales, 

Branko Žužek, Roža Lucija Petelin in Jože Zupančič, po letu 1960 pa tudi Viktor Pirnat, 

Vera Albreht, Janko Moder, Alenka Glavan, Alja Behrends, Severin Šali, Rudolf Kresal, 

Marjana Samide, Jože Šmit in drugi. 

Najbolj znan in reprezentativen prevajalec tega obdobja je nedvomno Fran Albreht. 

Prevajanja Grimmovih pravljic se je lotil na poziv Kristine Brenk, takratne urednice pri 
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Mladinski knjigi. Leta 1953 je kot prva slikanica v zbirki Čebelica (Ljubljana: Mladinska 

knjiga) izšel njegov prevod Rdeče kapice z ilustracijami Marlenke Stupica. Istega leta je 

izšla tudi slikaniška izdaja Pepelke (Ljubljana: Mladinska knjiga) z ilustracijami Jožeta 

Ciuhe. Leta 1954 je pod naslovom Žabji kralj: in druge pravljice (Ljubljana: Mladinska 

knjiga)  izšlo 56 pravljic, ki jih je prevedel Fran Albreht.  Kasneje so izšle tudi pod naslovi 

Pravljice (1958), Sneguljčica in druge Grimmove pravljice (1966) in Grimmove pravljice v 

zbirki Zlata ptica (1975), posamezne pravljice tudi v zbirki Kondor. Prav množično pa so 

njegovi prevodi pravljic (Pepelka, Trnuljčica, Pepelka, Zvezdni tolarji in mnogi drugi)  

izhajali v slikaniški obliki, leta 1968 je Rdeča Kapica (Ljubljana: Mladinska knjiga) izšla v 

ogromni nakladi 65.000 izvodov. Poleg Marlenke Stupica (Levstikova nagrada leta 1954 

za ilustracije pravljice Trnuljčica) so jih ilustrirali tudi Lidija Osterc, Mara Kraljeva, 

Danica Rusjan, Bernhard Nast in Kamila Volčanšek (Levstikova nagrada leta 1981 za 

ilustracije pravljice Kralj Drozgobrad). 

 

Slika 14: naslovnica Grimmovih pravljic (Grimm, J. in W. (1975). Grimmove pravljice [prevedel Fran Albreht]. 
Ljubljana: Mladinska knjiga.) 

• 1993-2012 

Leta 1993 je na pobudo Nika Grafenauerja,  urednika pri Mladinski knjigi, v prevodu 

Polonce Kovač v slovenščini prvič izšlo vseh 210 pravljic in legend. Prevajalka je 

prevajala po 7. veliki nemški izdaji (Ausgabe letzter Hand)  iz leta 1857, pravljice so tako 

kot izvirnik izšle v dveh knjigah: Grimmove pravljice: prva knjiga zbranih pravljic in 

Grimmove pravljice: druga knjiga zbranih pravljic. 
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Slika 15: naslovnici Grimmove pravljice: prva knjiga zbranih pravljic in Grimmove pravljice: druga knjiga zbranih 
pravljic (Grimm, J. in W. (1993). Grimmove pravljice: prva knjiga zbranih pravljic in Grimmove pravljice: druga 
knjiga zbranih pravljic [prevedla Polonca Kovač]. Ljubljana: Mladinska knjiga.) 

Po letu 1993 so posamezne pravljice prevajali tudi Jana Osojnik, Matjaž Loboda, Andrej 

Lovko, Nena Kopčavar Guček, Andreja Trtnik Herlec, Anja Uršič, Barbara Vuga in drugi, 

ilustrirali pa Svjetlan Junaković, Jelka Reichman, Alenka Sottler (Levstikova nagrada leta 

2007 za ilustracije pravljice Pepelka), Zvone Čoh, Jelka Godec Schmidt, Marija Lucija 

Stupica, Marjan Manček in drugi. 

Ob 200. obletnici prve izdaje Grimmovih pravljic v nemščini je leta 2012 pri založbi 

Mladinska knjiga izšla zbirka Zlate Grimmove pravljice, v kateri je zbranih 54 pravljic v 

prevodu Polonce Kovač  z ilustracijami Jelke Godec Schmidt. 

 

Slika 16: naslovnica Zlatih Grimmovih pravljic (Grimm, J. in W. (2012). Zlate Grimmove pravljice [prevedla 
Polonca Kovač]. Ljubljana: Mladinska knjiga) 
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III EMPIRIČNI DEL 

4 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

V empiričnem delu diplomskega dela bom obravnavala sedem izbranih pravljic bratov 

Grimm. 

Naslov izbrane pravljice v 

izvirniku 

KHM 

številka11 

ATU 

indeks12 

Prevod Frana Albrehta 

(1954) 

Prevod Polonce Kovač 

(1993) 

1. Der Froschkönig 

oder der eiserne 

Heinrich 

1 440 – Žabji kralj in 

Železni Henrik 

– Žabji kralj ali 

železni Henrik 

2. Der Wolf und die 

sieben junge 

Geiselein 

5 123 – Volk in sedem 

kozic 

– Volk in sedem 

kozličkov 

3. Hänsel und Gretel 15 327A – Janko in Metka – Janko in Metka 

4. Aschenputtel 21 510A – Pepelka – Pepelka 

5. Rothkäppchen 26 333 – Rdeča Kapica – Rdeča Kapica 

6. Dornröschen 50 410 – Trnuljčica – Trnuljčica 

7. Sneewittchen 

(Schneeweißchen) 

53 709 – Sneguljčica – Sneguljčica 

 

Tabela 2: Naslovi izbranih pravljic 

Izbrane pravljice bom obravnavala na tri načine: 

1. Analiza izbrane pravljice po prvinah književnega besedila (povzeto po Učnem 

načrtu za slovenščino, 2011): 

– književna oseba (glavna in stranska); 

– književni prostor in čas; 

– dogajanje, tema, sporočilo, motivi; 

– avtor in pripovedovalec. 
                                                 
11 KHM številka: zaporedna številka pravljice v  Otroških in hišnih pravljicah (Kinder- und Hausmärchen); 

12
ATU indeks: mednarodni sistem za klasifikacijo pravljic glede na prevladujoč motiv (kratica začetnic 

priimkov avtorjev  Aarne, Thompson, Uther). 
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Analizirala bom različice pravljic iz 7. velike izdaje iz leta 1857. Za opise 

književnega dogajanja bom uporabila povzetke opisov Hans-Jörga Utherja (2011). 

 

2. Pregled sprememb izbrane pravljice v sedmih velikih nemških izdajah 

(1812/15, Berlin: Realschulbuchhandlung; 1819, Berlin: G. Reimer; 1837, 

Göttingen: Verlag der Dieterischen Buchhandlung; 1840, Göttingen: Verlag 

der Dieterischen Buchhandlung; 1843, Göttingen: Verlag der Dieterischen 

Buchhandlung; 1850, Göttingen: Verlag der Dieterischen Buchhandlung; 

1857, Göttingen: Verlag der Dieterischen) 

V razpredelnici bodo zapisani avtorsko prevedeni odlomki pravljic, kjer so 

nastajale spremembe, sledil bo opis sprememb po naslednjih točkah: 

– dodajanje in/ali odvzemanje besedila (dodajanje opisov, nekaterih besednih figur: 

okrasnih pridevkov, primer ali komparacij, pretiravanja, dodajanje verskih 

elementov, dodajanje premega govora); 

– spreminjanje podrobnosti; 

– vsebinske spremembe. 

Vse navedene spremembe se ne pojavijo v vseh pravljicah. 

 

3. Primerjalna analiza prevodov izbranih pravljic Frana Albrehta (1954) in 

Polonce  Kovač (1993), primerjava s pravljico v 7. veliki  izdaji  Kinder- und 

Hausmärchen: Ausgabe letzter Hand (1857) 

V razpredelnici bodo zapisani odlomki pravljic, kjer se prevoda  pomembno 

razlikujeta, dodana bo primerjava z izvirnikom – različico izbrane pravljice iz 7. 

velike izdaje. 

5 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA OZIROMA HIPOTEZE 

S svojo raziskavo bom potrdila ali ovrgla naslednji hipotezi: 

Hipoteza 1: 

Jacob Ludwig Karl Grimm in Wilhelm Karl Grimm sta izbranim pravljicah v sedmih 

nemških izdajah vnašala spremembe: 
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A) dodajanje  in/ali odvzemanje besedila (vse izbrane pravljice: Žabji kralj ali železni 

Henrik, Volk in sedem kozličkov, Janko in Metka, Pepelka, Rdeča kapica, 

Trnuljčica, Sneguljčica). 

B) poimenovanje književnih oseb (Žabji kralj ali železni Henrik, Janko in Metka, 

Pepelka, Trnuljčica, Sneguljčica). 

C) dodajanje in/ali odvzemanje elementov nasilja (Pepelka). 

Č) druge spremembe.  

Hipoteza 2: 

V pravljicah Pepelka in Janko in Metka se v nemških izdajah in slovenskih prevodih glede 

na čas nastanka spreminja prisotnost verskih elementov. 

6 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

Za namene diplomskega dela sem izvedla kvalitativno raziskavo, ki jo Janez Vogrinc v 

delu Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju opiše: »Za kvalitativno 

raziskovanje je značilna interpretativna paradigma, kar pomeni, da daje poudarek na 

proučevanje subjektivnih doživetij in na ugotavljanje pomena, ki ga posameznik pripisuje 

posameznim dogodkom, pri čemer niso zanemarjeni niti subjektivni pogledi raziskovalca 

na proučevano situacijo. Podatki so zbrani bolj v besedni in slikovni kot numerični obliki. 

Tudi pri analiziranju zbranih podatkov ne uporabljamo statističnih postopkov. Kvalitativno 

empirično raziskovanje se usmerja na proučevanje posameznih primerov (to je idiografski 

pristop). Večinoma poteka kot študija le enega primera ali majhnega števila primerov, zato 

so tudi tehnike zbiranja podatkov prilagojene za analizo manjšega obsega, raziskovalec pa 

z njimi spoznava socialni svet neposredno« (Vogrinc, 2008, str. 14). 

Uporabila sem naslednje raziskovalne metode: 

• opisna (deskriptivna) metoda: za opisovanje dejstev, lastnosti, pojavov; 

• primerjalna (komparativna) metoda: za primerjanje enakih ali podobnih dejstev, 

lastnosti, pojavov; 
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• metoda analize: razčlenjevanje raziskovalnega gradiva na manjše dele za 

podrobnejše proučevanje. 

7 PRIMERJALNA ANALIZA IZBRANIH PRAVLJIC 

7.1 Žabji kralj ali železni Henrik (Der Froschkönig oder der eiserne 

Heinrich); KHM 1, ATU 440 

7.1.1 Analiza po prvinah književnega besedila 

• Glavni književni osebi: kraljična (princesa), žabec – kraljevič (princ); 

• stranske književne osebe: kralj, služabnik Henrik, dvorjani; 

• književni prostor: kraljevi grad – jedilnica, spalnica, stopnišče, gozd ob gradu, 

tolmun pod staro lipo, voz, pot do kraljevičevega gradu; 

• književni čas: čas je opredeljen kot »davno nekoč«, glede na življenje na gradu ga 

lahko umestimo v obdobje srednjega veka, pravljica zajema čas treh dni; 

• književno dogajanje (povzeto po opisu Hans-Jörga Utherja):  

Mladi princesi  (najmlajši med tremi sestrami) pade zlata krogla v vodnjak in žabec 

ji jo vrne.  Princesa mora žabcu obljubiti, da bo lahko jedel iz njenega krožnika, pil 

iz njenega kozarca in spal v njeni postelji. Žabec pride po svojo nagrado in kralj 

vztraja, da mora princesa storiti, kar je obljubila. V jezi princesa vrže žabca ob 

steno in spremeni se v čednega princa. Princ v kočiji pelje princeso na svoj dom. 

Srečata njegovega zvestega služabnika Henrika, ki mu je počilo srce, ker je bil 

njegov gospodar zaklet. Tako se razveseli, da železni obroči, ki so držali srce 

skupaj, počijo (Uther, 2011)13; 

• književna tema: proces preobrazbe žabca v princa (kraljeviča) in odraščanja 

princese (kraljične) –  od deklice, ki se igra s kroglo, do dekleta, zrelega za poroko;  

• sporočilo: glavno sporočilo pravljice je, da je obljube  potrebno izpolniti, hkrati pa 

sporoča, naj ne presojamo drugih samo po zunanjem videzu; 

• motivi:  

Motiv žabjega kralja: žaba tudi v realnosti doživi metamorfozo, tako, kot v 

pravljici, ko se spremeni v princa (kraljeviča); 

                                                 
13 Avtorski prevod iz angleščine za potrebe diplomskega dela. 
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Motiv zlate krogle, zlate krone, zlatega krožnika, biserov, dragih kamnov, svilene 

postelje: vse navedeno simbolizira bogastvo, ki postavlja kraljično v primerjavi z 

žabo na višji položaj, ne samo po videzu, pač pa tudi po premoženju; 

Motiv kralja: kralj predstavlja avtoriteto, ki ji kraljična ne kljubuje; 

Motiv nasilja: kraljična vrže žabo ob steno, kar ga spremeni v kraljeviča, v 

pravljicah je nasilno dejanje pogosto zamenjano s poljubom; 

Motiv zvestobe: služabnik Henrik je gospodarju zvest, nasprotno od kraljične, ki 

prelomi obljubo; 

Motiv obljube; 

• avtor in pripovedovalec: tretjeosebni ali vsevedni. 

 

Slika 17: ilustracije pravljice Žabji kralj ali železni Henrik, avtor: Ludwig Richter (Grimm, J. in W. (1993). 
Grimmove pravljice: prva knjiga zbranih pravljic [prevedla Polonca Kovač]. Ljubljana: Mladinska knjiga) 

7.1.2 Pregled sprememb v sedmih velikih nemških izdajah  

V tabeli so zapisane spremembe, ki se v izbrani pravljici pojavijo v sedmih velikih 

nemških izdajah (1. velika izdaja: 1812, Berlin: Realschulbuchhandlung; 2. velika izdaja: 

1819, Berlin: G. Reimer; 3. velika izdaja: 1837, Göttingen: Verlag der Dieterischen 

Buchhandlung; 4. velika izdaja:  1840, Göttingen: Verlag der Dieterischen Buchhandlung; 

5. velika izdaja: 1843, Göttingen: Verlag der Dieterischen Buchhandlung; 6. velika izdaja:  

1850, Göttingen: Verlag der Dieterischen Buchhandlung; 7. velika izdaja: 1857, Göttingen: 

Verlag der Dieterischen). Ležeče besedilo v tabeli predstavlja avtorski prevod iz nemščine 

za potrebe diplomskega dela – delovni prevod. Namen je natančen prikaz sprememb, zato 

je prevod na nekaterih mestih dobeseden in posledično jezikovno manj dovršen. 
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1. VELIKA IZDAJA 
(1812) 

2. VELIKA IZDAJA 
(1819) 

3. VELIKA IZDAJA 
(1837) 

4. VELIKA IZDAJA 
(1840) 

5. VELIKA IZDAJA 
(1843) 

6. VELIKA IZDAJA 
(1850) 

7. VELIKA IZDAJA 
(1857) 

Nekoč je živela 
kraljeva hči, ki je šla 
v gozd in sedla ob 
hladnem tolmunu. 

… kraljeva hči, ki ni 
vedela, kaj naj stori 
zaradi dolgočasja. 
Vzela je svojo zlato 
kroglo in šla v gozd 
… 

V starih časih, ko so 
še želje pomagale, je 
živel kralj, čigar 
hčere so bile vse lepe, 
najmlajša pa je bila 
tako lepa, da se je še 
sonce, ki je vendar 
videlo že veliko 
lepega, čudilo njeni 
lepoti, kadarkoli ji je 
posijalo v obraz.  
Ob kraljevem gradu 
je bil velik, temen 
gozd, in v gozdu pod 
staro lipo vodnjak … 

V starih časih, ko so 
še želje pomagale, je 
živel kralj, čigar 
hčere so bile vse lepe, 
najmlajša pa je bila 
tako lepa, da se je še 
sonce, ki je vendar 
videlo že veliko 
lepega, čudilo njeni 
lepoti, kadarkoli ji je 
posijalo v obraz.  
Ob kraljevem gradu 
je bil velik, temen 
gozd, in v gozdu pod 
staro lipo vodnjak … 

V starih časih, ko so 
še želje pomagale, je 
živel kralj, čigar 
hčere so bile vse lepe, 
najmlajša pa je bila 
tako lepa, da se je še 
sonce, ki je vendar 
videlo že veliko 
lepega, čudilo njeni 
lepoti, kadarkoli ji je 
posijalo v obraz.  
Ob kraljevem gradu 
je bil velik, temen 
gozd, in v gozdu pod 
staro lipo vodnjak … 

V starih časih, ko so 
še želje pomagale, je 
živel kralj, čigar 
hčere so bile vse lepe, 
najmlajša pa je bila 
tako lepa, da se je še 
sonce, ki je vendar 
videlo že veliko 
lepega, čudilo njeni 
lepoti, kadarkoli ji je 
posijalo v obraz.  
Ob kraljevem gradu 
je bil velik, temen 
gozd, in v gozdu pod 
staro lipo vodnjak … 

V starih časih, ko so 
še želje pomagale, je 
živel kralj, čigar 
hčere so bile vse lepe, 
najmlajša pa je bila 
tako lepa, da se je še 
sonce, ki je vendar 
videlo že veliko 
lepega, čudilo njeni 
lepoti, kadarkoli ji je 
posijalo v obraz.  
Ob kraljevem gradu 
je bil velik, temen 
gozd, in v gozdu pod 
staro lipo vodnjak … 

Naslednjega dne 
kraljična sedi za mizo 
in zasliši z 
marmornega 
stopnišča … 

Naslednjega dne 
kraljična sedi s  
kraljem in vsemi  
dvorjani  za mizo,  
jedo  z zlatih 
krožnikov, ko zaslišijo 
…       

Naslednjega dne 
kraljična sedi s  
kraljem in vsemi  
dvorjani  za mizo,  
jedo  z zlatih 
krožnikov, ko zaslišijo 
…       

Naslednjega dne 
kraljična sedi s  
kraljem in vsemi  
dvorjani  za mizo,  
jedo  z zlatih 
krožnikov, ko zaslišijo 
…       

Naslednjega dne 
kraljična sedi s  
kraljem in vsemi  
dvorjani  za mizo,  
jedo  z zlatih 
krožnikov, ko zaslišijo 
…       

Naslednjega dne 
kraljična sedi s  
kraljem in vsemi  
dvorjani  za mizo,  
jedo  z zlatih 
krožnikov, ko zaslišijo 
…       

Naslednjega dne 
kraljična sedi s  
kraljem in vsemi  
dvorjani  za mizo,  
jedo  z zlatih 
krožnikov, ko zaslišijo 
…       

Kralj vpraša 
kraljično: »Koga se 
bojiš?« 

Kralj vpraša: »Koga 
se bojiš? Velikana, ki 
te hoče odnesti?« 

Kralj vpraša: »Koga 
se bojiš? Velikana, ki 
te hoče odnesti?« 

Kralj vpraša: »Koga 
se bojiš? Velikana, ki 
te hoče odnesti?« 

Kralj vpraša: »Koga 
se bojiš? Velikana, ki 
te hoče odnesti?« 

Kralj vpraša: »Koga 
se bojiš? Velikana, ki 
te hoče odnesti?« 

Kralj vpraša: »Koga 
se bojiš? Velikana, ki 
te hoče odnesti?« 

Žaba vrže kroglo na 
zemljo. 

Žaba vrže kroglo v 
travo. 

Žaba vrže kroglo v 
travo. 

Žaba vrže kroglo v 
travo. 

Žaba vrže kroglo v 
travo. 

Žaba vrže kroglo v 
travo. 

Žaba vrže kroglo v 
travo. 

Žaba jo prosi, naj mu 
približa krožnik in 
kraljična ga mora 
približati. 

Kraljična nerada 
približa krožnik,  žabi 
hrana tekne, njej pa 
vsak grižljaj ji obtiči v 
grlu. 

Kraljična nerada 
približa krožnik,  žabi 
hrana tekne, njej pa 
vsak grižljaj ji obtiči v 
grlu. 

Kraljična nerada 
približa krožnik,  žabi 
hrana tekne, njej pa 
vsak grižljaj ji obtiči v 
grlu. 

Kraljična nerada 
približa krožnik,  žabi 
hrana tekne, njej pa 
vsak grižljaj ji obtiči v 
grlu. 

Kraljična nerada 
približa krožnik,  žabi 
hrana tekne, njej pa 
vsak grižljaj ji obtiči v 
grlu. 

Kraljična nerada 
približa krožnik,  žabi 
hrana tekne, njej pa 
vsak grižljaj ji obtiči v 
grlu. 

Kraljična odnese žabo 
v spalnico, se uleže na 
posteljo, žabo pa vrže 

… kraljična žabo vrže 
ob steno z vso močjo 
in reče: »Zdaj boš le 

… kraljična žabo vrže 
ob steno z vso močjo 
in reče: »Zdaj boš le 

Kraljična odnese žabo 
v spalnico in jo položi 
v kot. Ko leze v 

Kraljična odnese žabo 
v spalnico in jo položi 
v kot. Ko leze v 

Kraljična odnese žabo 
v spalnico in jo položi 
v kot. Ko leze v 

Kraljična odnese žabo 
v spalnico in jo položi 
v kot. Ko leze v 
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ob steno in reče: 
»Zdaj me boš le 
pustila pri miru, 
umazana žaba!« 

imela mir, umazana 
žaba!« 

imela mir, umazana 
žaba!« 

posteljo, se žaba 
priplazi in reče: 
»Utrujena sem, rada 
bi se naspala tako 
dobro kot ti, zato me 
vzemi v posteljo, ali 
pa bom povedala 
tvojemu očetu!« To 
kraljično razjezi, zato 
jo z vso močjo vrže ob 
steno … « 
 

posteljo, se žaba 
priplazi in reče: 
»Utrujena sem, rada 
bi se naspala tako 
dobro kot ti, zato me 
vzemi v posteljo, ali 
pa bom povedala 
tvojemu očetu!« To 
kraljično razjezi, zato 
jo z vso močjo vrže ob 
steno … « 
 

posteljo, se žaba 
priplazi in reče: 
»Utrujena sem, rada 
bi se naspala tako 
dobro kot ti, zato me 
vzemi v posteljo, ali 
pa bom povedala 
tvojemu očetu!« To 
kraljično razjezi, zato 
jo z vso močjo vrže ob 
steno … « 
 

posteljo, se žaba 
priplazi in reče: 
»Utrujena sem, rada 
bi se naspala tako 
dobro kot ti, zato me 
vzemi v posteljo, ali 
pa bom povedala 
tvojemu očetu!« To 
kraljično razjezi, zato 
jo z vso močjo vrže ob 
steno … « 
 

S stene ne pade mrtva 
žaba, pač pa lep, 
mlad princ. Ta je bil 
zdaj njen ljubi 
sopotnik, kraljična 
izpolni obljubo in 
skupaj zadovoljno 
zaspita. 

Kar pade s stene, ni 
mrtva žaba, pač pa 
živ, mlad kraljevi sin z 
lepimi in prijaznimi 
očmi. Po pravici in 
očetovi volji postane 
njen ljubi sopotnik in 
mož. Nato zadovoljno 
skupaj zaspita … 

Kar pade s stene, ni 
mrtva žaba, pač pa 
živ, mlad kraljevi sin z 
lepimi in prijaznimi 
očmi. Po pravici in 
očetovi volji postane 
njen ljubi sopotnik in 
mož. Nato zadovoljno 
skupaj zaspita … 

Dodano je: Nato ji 
razloži, da ga je 
zlobna čarovnica 
začarala in ga je le 
ona lahko rešila iz 
tolmuna. Naslednje 
jutro se bosta skupaj 
odpravila v njegovo 
kraljestvo. 

Nato ji razloži, da ga 
je zlobna čarovnica 
začarala in ga je le 
ona lahko rešila iz 
tolmuna. Naslednje 
jutro se bosta skupaj 
odpravila v njegovo 
kraljestvo. 

Izpuščeno po pravici, 
ostane samo Po 
očetovi volji postane 
njen ljubi sopotnik … 

Po očetovi volji 
postane njen ljubi 
sopotnik … 

Naslednje jutro se 
pripelje kočija z 
osmimi vpreženimi 
konji, okrašenimi s 
peresi … 

Naslednje jutro, ko 
vzide sonce, se 
pripelje kočija z 
osmimi belimi konji, 
okrašenimi s peresi … 

Naslednje jutro, ko 
vzide sonce, se 
pripelje kočija z 
osmimi belimi konji, 
okrašenimi s peresi … 

… kočija z osmimi 
belimi konji z 
nojevimi peresi na 
glavi … 

… kočija z osmimi 
belimi konji z 
nojevimi peresi na 
glavi … 

… kočija z osmimi 
belimi konji, ki so 
imeli na glavi bela 
nojeva peresa … 

… kočija z osmimi 
belimi konji, ki so 
imeli na glavi bela 
nojeva peresa… 

 

Tabela 3: Spremembe v pravljici Žabji kralj ali železni Henrik 
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V pravljici Žabji kralj ali železni Henrik so v sedmih velikih izdajah vidne naslednje 

spremembe: 

Dodajanje ali odvzemanje besedila:  

– v primerjavi z  besedilom pravljice v 1. veliki izdaji iz leta 1812 je na začetku 

pravljice dodano besedilo pravljici v 2. veliki izdaji iz leta 1819 in 3. veliki izdaji iz 

leta 1837, v 3. veliki izdaji iz leta 1837  je nekaj besedila tudi  izpuščenega; 

–  pri naštevanju predmetov, ki jih kraljična ponudi v zameno za zlato kroglo in pri 

opisu omizja je dodano besedilo  pravljici v 2. veliki izdaji iz leta 1819, prav tako 

so dodane besede: velikan, mož, sončni vzhod; 

– pravljici je v 4. veliki izdaji iz leta 1840 je dodana razlaga, da je kraljeviča uročila 

čarovnica; 

–  v primerjavi z  besedilom pravljice v 1. veliki izdaji iz leta 1812 so pravljicam v 

vseh nadaljnjih izdajah dodani številni okrasni pridevki: čist, mrzel vodnjak, debela 

glava, živ, mlad kraljevič z lepimi, prijaznimi očmi, pri opisu konjev, vpreženih v 

kočijo, so dodani okrasni pridevki  v 1. veliki izdaji iz leta 1819, 5. veliki izdaji iz 

leta 1843 in 6. veliki izdaji iz leta 1850: konji, beli konji, beli konji s peresi, beli 

konji z belimi nojevimi peresi; 

– pravljicam v 3. veliki izdaji iz leta 1837 in vseh nadaljnjim izdajam je besedilu 

dodano pretiravanje: … najmlajša pa je bila tako lepa, da se je še sonce, ki je 

vendar videlo že veliko lepega, čudilo njeni lepoti, kadarkoli ji je posijalo v obraz. 

Spreminjanje podrobnosti: 

– v pravljici v 1. veliki izdaji iz leta 1812 žaba vrže kroglo iz vode na zemljo, v 

pravljicah v vseh nadaljnjih izdajah pa v travo; 

– v pravljici v 1. veliki izdaji iz leta 1812 se žaba spremeni v princa, v pravljicah v 

vseh nadaljnjih izdajah je uporabljen izraz kraljevi sin oz. kraljevič. 

Vsebinske spremembe: 

– pomembna vsebinska sprememba se pojavi v odlomku, ko kraljična prinese žabo v 

sobo.  V pravljici v 1. veliki izdaji iz leta 1812, 2. veliki izdaji iz leta 1819 in 3. 
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veliki izdaji iz leta 1837 jo vrže v steno brez povoda. V pravljici v 4. veliki izdaji iz 

leta iz leta 1840 je povod žabina grožnja, da bo povedala očetu, če je ne vzame v 

posteljo. V pravljici v 1. veliki izdaji iz leta 1812 ni omenjeno, da kraljevič postane 

njen mož, vseeno pa spita v isti  postelji. 

7.1.3 Primerjalna analiza prevodov Frana Albrehta (1954) in Polonce Kovač (1993) 

Izpostavljeni so deli besedila, kjer se v prevodih obeh prevajalcev pojavijo razlike. Ležeče 

besedilo predstavlja dobesedne navedke. Dodana je primerjava prevodov z različico 

pravljice iz sedme velike nemške izdaje. 

Prevod Frana Albrehta (1954) Prevod Polonce Kovač (1993) Primerjalna analiza 

Žabji kralj in Železni Henrik Žabji kralj ali železni Henrik P. Kovač ohrani veznik ali kot v 
izvirniku [oder]. 
Pridevnik železni je v prevodu F. 
Albrehta pisan z veliko začetnico,  
pri prevodu P. Kovač pa je raba 
male začetnice razvidna iz izdaje 
leta 1999 (Zupančič, 2007).  

V starih časih, ko se je človeku še 
vsaka želja izpolnila … 

Davno nekoč, ko so še želje kaj 
zalegle … 

Oba prevoda sta delno skladna z 
izvirnikom V starih časih, ko so 
želje še pomagale …( nemško In 
den alten Zeiten, wo das Wunsch 
noch geholfen hat …), delno sta 
prirejena. 

Pod staro lipo je bil tolmun. 
… in sedla na rob hladnega 
tolmuna. 
Tolmun je bil  globok, tako 
globok, da mu ni bilo videti dna. 

… kjer se je pod staro lipo zrcalil 
tolmun. 
… in sedla na rob hladnega 
tolmuna. 
… toda krogla je izginila v 
tolmun, ki je bil tako globok, da 
mu ni bilo videti dna. 

Zanimivo je, da oba prevajalca 
uporabita samostalnik tolmun. V 
izvirniku je uporabljen 
samostalnik vodnjak (nemško der 
Brunnen), kar je razvidno tudi iz 
ilustracije Ludwiga Richterja, s 
katero je opremljen prevod P. 
Kovač iz leta 1993. Izraz vodnjak 
bi pomensko bolj ustrezal 
sobesedilu. 

»Saj tožiš tako, da bi se te kamen 
usmilil.« 

»Saj se dereš, da bi se te kamen 
usmilil.« 

P. Kovač je uporabila izraz dreti 
se, ki je skladen z izvirnikom       
(nemško schreien). 

… debelo, grdo glavo … … debelo, nemarno glavo … V izvirniku je uporabljen 
pridevnik grd ( nemško hässlich), 
pridevnik nemaren, ki ga je 
uporabila P. Kovač,  pomeni 
»umazan, zanemarjen, len« 
(SSKJ, 2000). 

čofotalka, cop cap, cop cap čofodralo, člomp člomp Prevajalca sta ustvarila vsak svoj 
nov izraz  (neologizem) za 
nemško besedo der 
Wasserpatscher, oba medmeta pa 
uspešno posnemata capljanje žabe 
po stopnicah (Zupančič, 2007, str. 
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38), v izvirniku plitsch platsch. 
Žaba je ženskega spola: bom 
smela, bova skupaj jedli, 
tovarišica. 

Žaba je moškega spola: bom tvoj 
prijatelj, se bom potopil, bova 
skupaj jedla. 

Samostalnik žaba je v slovenščini 
ženskega spola, vendar se je P. 
Kovač odločila uporabljati moško 
obliko, kar je skladno s 
preobrazbo žabe v kraljeviča; tudi 
v nemškem jeziku je žaba (der 
Frosch) moškega spola. 

po kraljevi želji po očetovi volji Prevod P. Kovač je skladen 
izvirnikom (nemško Vaters Will). 

voz ti poka kolo se tre Izraz voz, ki ga je uporabil F. 
Albreht, je skladen z izvirnikom 
(nemško der Wagen). 

»Henrik, voz ti poka!« »Ne, 
gospod, to ni voz, to je le obroč s 
srca, ki je pokalo od gorja, ko v 
tolmunu ste utonili in se v žabo 
spremenili.« 

»Henrik, kolo se ti tre!«          
»Ne, gospod, to je srce,          to je 
obroč s srca, ki je trpelo za oba,                  
ko ste bili krota zacoprana!« 

Oba sestavka se rimata, vendar pri 
F. Albrehtu ni zapisan v verzih; 
izraz krota zacoprana, ki ga 
uporabi P. Kovač,  je neknjižen in 
izrazito slabšalen, prevod F. 
Albrehta pa ni povsem točen, saj 
kraljevič ni utonil. 

 

Tabela 4: Žabji kralj ali železni Henrik, primerjava prevodov Frana Albrehta in Polonce 

Kovač  

7.2 Volk in sedem kozličkov (Der Wolf und die sieben junge Geiselein); 

KHM 5, ATU 123 

7.2.1 Analiza po prvinah književnega besedila 

• Glavne književne osebe: koza, kozlički, volk; 

• stranske književne osebe: kramar, pek, mlinar; 

• književni prostor: gozd, hišica, kramarjev dom, pekarna, mlin, travnik, prostor pod 

drevesom, tolmun ; 

• književni čas: čas je opredeljen kot »nekoč«, na podlagi stenske ure, ki je omenjena 

v zgodbi,  lahko dogajanje umestimo v čas od 17. stoletja dalje; 

• književno dogajanje (povzeto po opisu Hans-Jörga Utherja):  

V odsotnosti matere koze pride volk in upa, da bo lahko pojedel njene mladiče. Ker 

ne odprejo vrat, volk spremeni glas in si z moko prebarva taco. Mladiči verjamejo, 

da je njihova mati in odprejo vrata. Volk požre vse mladiče, razen najmlajšega, ki 

se skrije v uro. Mati se vrne in se maščuje volku. Najde ga spečega, iz njegovega 
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trebuha izreže mladiče  in ga znova napolni s kamenjem. Volk gre piti vodo k 

vodnjaku, kjer zaradi teže kamenja utone (Uther, 2011)14; 

• književna tema: volk požre kozličke, vendar jih koza reši;  

• sporočilo: glavno sporočilo pravljice je svarilo – treba je upoštevati, kar naročijo 

starejši (starši), pravljica pa ima tudi sporočilo, da bodo slabe lastnosti, v tem 

primeru požrešnost in krutost volka, kaznovane; 

• motivi:  

Motiv volka in sedmih kozličkov: volk je prikazan negativno, kot grožnja, plenilec, 

požrešnež, morilec, njegov glas je hripav, taca črna, kozlički so lahkomiselni; 

Motiv matere: mati je prikazana izrazito pozitivno, kot ljubeča, skrbna, njen glas je 

nežen, taca pa bela; 

Motiv neposlušnosti: kozlički so kaznovani za svojo neposlušnost; 

Motiv smrti in ponovnega rojstva: za kozličke se zdi, da so mrtvi, vendar pridejo iz 

trebuha živi, volk na koncu umre; 

Motiv nasilja: volk požre kozličke, mati koza mu prereže trebuh, volk utone; 

• avtor in pripovedovalec: tretjeosebni ali vsevedni. 

7.2.2 Pregled sprememb v sedmih velikih nemških izdajah  

V tabeli so zapisane spremembe, ki se v izbrani pravljici pojavijo v sedmih velikih 

nemških izdajah (1. velika izdaja: 1812, Berlin: Realschulbuchhandlung; 2. velika izdaja: 

1819, Berlin: G. Reimer; 3. velika izdaja: 1837, Göttingen: Verlag der Dieterischen 

Buchhandlung; 4. velika izdaja:  1840, Göttingen: Verlag der Dieterischen Buchhandlung; 

5. velika izdaja: 1843, Göttingen: Verlag der Dieterischen Buchhandlung; 6. velika izdaja:  

1850, Göttingen: Verlag der Dieterischen Buchhandlung; 7. velika izdaja: 1857, Göttingen: 

Verlag der Dieterischen). Ležeče besedilo v tabeli predstavlja avtorski prevod iz nemščine 

za potrebe diplomskega dela – delovni prevod. Namen je natančen prikaz sprememb, zato 

je prevod na nekaterih mestih dobeseden in posledično jezikovno manj dovršen. 

                                                 
14 Avtorski prevod iz angleščine za potrebe diplomskega dela. 
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1. VELIKA IZDAJA 
(1812) 

2. VELIKA IZDAJA 
(1819) 

3. VELIKA IZDAJA 
(1837) 

4. VELIKA IZDAJA 
(1840) 

5. VELIKA IZDAJA 
(1843) 

6. VELIKA IZDAJA 
(1850) 

7. VELIKA IZDAJA 
(1857) 

Koza je imela sedem 
mladičev, ki jih je 
imela zelo rada in jih 
je skrbno čuvala pred 
volkom. 

… ki jih je imela res 
materinsko rada in jih 
je skrbno čuvala pred 
volkom. 

… ki jih je imela res 
materinsko rada in jih 
je skrbno čuvala pred 
volkom. 

… ki jih je imela res 
materinsko rada in jih 
je skrbno čuvala pred 
volkom. 

Nekoč je bila stara 
koza, ki je imela 
sedem kozličkov, ki jih 
je ljubila, kakor mati 
ljubi svoje otroke. 

Nekoč je bila stara 
koza, ki je imela 
sedem kozličkov, ki jih 
je ljubila, kakor mati 
ljubi svoje otroke. 

Nekoč je bila stara 
koza, ki je imela 
sedem kozličkov, ki jih 
je ljubila, kakor mati 
ljubi svoje otroke. 

» … če pride v hišo, 
vas bo pojedel enega 
za drugim.« 

»… če pride v hišo, 
vas bo pojedel s kožo 
in dlako vred.« 

»… če pride v hišo, 
vas bo pojedel s kožo 
in dlako vred.« 

»… če pride v hišo, 
vas bo pojedel s kožo 
in dlako vred.« 

Dodana obljuba 
kozličkov, da bodo 
pazili nase, … in koza 
se pomirjena odpravi 
na pot. 

Dodana obljuba 
kozličkov, da bodo 
pazili nase, … in koza 
se pomirjena odpravi 
na pot. 

Dodana obljuba 
kozličkov, da bodo 
pazili nase, … in koza 
se pomirjena odpravi 
na pot. 

»Premaži mi taco s 
testom.« 

»Premaži mi taco s 
testom.« 

»Premaži mi taco s 
testom.« 

»Premaži mi taco s 
testom.« 

»Udaril sem se v taco, 
zato mi jo premaži s 
testom.« 

»Udaril sem se v taco, 
zato mi jo premaži s 
testom.« 

»Udaril sem se v taco, 
zato mi jo premaži s 
testom.« 

»Mlinar, posuj mi 
moko po taci.« Mlinar 
ni hotel. »Potem te 
požrem!« Tako je 
mlinar to moral  
storiti. 

»Mlinar, posuj mi 
moko po taci.« Mlinar 
ni hotel. »Potem te 
požrem!« Mlinar je to 
storil iz strahu 

»Mlinar, posuj mi 
moko po taci.« Mlinar 
ni hotel. »Potem te 
požrem!« Mlinar je to 
storil iz strahu 

Mlinar je pomislil, da 
hoče gotovo koga 
prelisičiti in tega ni 
hotel storiti. Nato se 
je prestrašil in mu 
pobelil taco. Ja, 
takšni so ljudje 

Mlinar je pomislil, da 
hoče gotovo koga 
prelisičiti in tega ni 
hotel storiti. Nato se 
je prestrašil in mu 
pobelil taco. Ja, 
takšni so ljudje 

Mlinar je pomislil, da 
hoče gotovo koga 
prelisičiti in tega ni 
hotel storiti. Nato se 
je prestrašil in mu 
pobelil taco. Ja, 
takšni so ljudje 

Mlinar je pomislil, da 
hoče gotovo koga 
prelisičiti in tega ni 
hotel storiti. Nato se 
je prestrašil in mu 
pobelil taco. Ja, 
takšni so ljudje 

Koza je poimenovana 
stara koza. 

Koza je poimenovana 
mati. 
 

Koza je poimenovana 
mati. 
Dodan opis razdejanja 
v hiši: ... vrata so bila 
odprta, miza, klop , in 
stoli prevrnjeni, 
umivalnik razbit, 
odeje in blazine 
razmetane po tleh. 

Koza je poimenovana 
mati. 
... vrata so bila 
odprta, miza, klop , in 
stoli prevrnjeni, 
umivalnik razbit, 
odeje in blazine 
razmetane po tleh. 

Koza je poimenovana 
mati. 
... vrata so bila 
odprta, miza, klop , in 
stoli prevrnjeni, 
umivalnik razbit, 
odeje in blazine 
razmetane po tleh. 

Koza je poimenovana 
mati. 
... vrata so bila 
odprta, miza, klop , in 
stoli prevrnjeni, 
umivalnik razbit, 
odeje in blazine 
razmetane po tleh. 

Koza je poimenovana 
stara koza. 
... vrata so bila 
odprta, miza, klop , in 
stoli prevrnjeni, 
umivalnik razbit, 
odeje in blazine 
razmetane po tleh. 

Najmlajši kozliček 
sam skoči iz stenske 
ure. 

Najmlajši kozliček 
sam skoči iz stenske 
ure. 

Najmlajši kozliček 
sam skoči iz stenske 
ure. 

Najmlajši kozliček 
sam skoči iz stenske 
ure. 

Najmlajši kozliček 
sam skoči iz stenske 
ure. 

Najmlajši kozliček se 
oglasi iz ure in mama 
ga vzame ven. 

Najmlajši kozliček se 
oglasi iz ure in mama 
ga vzame ven. 
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Volk se je  ulegel na 
travo, obsijano s 
soncem, in trdno 
zaspal. 

Volk se je  ulegel na 
travo, obsijano s 
soncem, in trdno 
zaspal. 

Volk se je  ulegel na 
travo, obsijano s 
soncem, in trdno 
zaspal. 

Volk se je  ulegel na 
travo, obsijano s 
soncem, in trdno 
zaspal. 

Volk se je  ulegel na 
travo pod drevo in 
trdno zaspal 

Volk se je  ulegel na 
travo pod drevo in 
trdno zaspal 

Volk se je  ulegel na 
travo pod drevo in 
zasmrčal, da so se 
tresle veje. 

Stara koza je 
razmišljala, ali bi še 
lahko rešila svoje 
mladiče. 

Stara koza, bila je 
pametna in 
prebrisana, se je 
domislila, da  bi še 
lahko  rešila svoje 
mladiče. 

Stara koza, bila je 
pametna in 
prebrisana, se je 
domislila, da  bi še 
lahko  rešila svoje 
mladiče. 

Stara koza, bila je 
pametna in 
prebrisana, se je 
domislila, da  bi še 
lahko  rešila svoje 
mladiče. 

Stara koza, bila je 
pametna in 
prebrisana, se je 
domislila, da  bi še 
lahko  rešila svoje 
mladiče. 

Stara koza, bila je 
pametna in 
prebrisana, se je 
domislila, da  bi še 
lahko  rešila svoje 
mladiče. 

Stara koza, bila je 
pametna in 
prebrisana, se je 
domislila, da  bi še 
lahko  rešila svoje 
mladiče. 

Mama in najmlajši 
kozliček sta s seboj 
vzela škarje, sukanec 
in šivanko, že ko sta 
odšla od doma. 

Mama in najmlajši 
kozliček sta s seboj 
vzela škarje, sukanec 
in šivanko, že ko sta 
odšla od doma. 

Mama in najmlajši 
kozliček sta s seboj 
vzela škarje, sukanec 
in šivanko, že ko sta 
odšla od doma. 

Mama in najmlajši 
kozliček sta s seboj 
vzela škarje, sukanec 
in šivanko, že ko sta 
odšla od doma. 

Mama je poslala 
kozlička po škarje, 
sukanec in šivanko 
potem, ko sta našla 
spečega volka.  

Mama je poslala 
kozlička po škarje, 
sukanec in šivanko 
potem, ko sta našla 
spečega volka.  

Mama je poslala 
kozlička po škarje, 
sukanec in šivanko 
potem, ko sta našla 
spečega volka.  

»O, ko bi bili moji 
otroci še živi v 
njegovem trebuhu!« je 
rekla koza. 

»O, ko bi bili moji 
otroci še živi v 
njegovem trebuhu!« je 
rekla koza. 

»O, ko bi bili moji 
otroci še živi v 
njegovem trebuhu!« je 
rekla koza. 

»O, ko bi bili moji 
otroci še živi v 
njegovem trebuhu!« je 
rekla koza. 

»O, bog,« je pomislila 
koza, »je mogoče, da 
so moji otroci še živi 
… « 

»O, bog,« je pomislila 
koza, »je mogoče, da 
so moji otroci še živi 
… « 

»O, bog,« je pomislila 
koza, »je mogoče, da 
so moji otroci še živi 
… « 

Ko se je volk naspal, 
je v trebuhu čutil težo: 
»Kaj mi ropota in 
šklopota v trebuhu, 
saj sem vendar 
pojedel le šest 
kozličkov?« Mislil je, 
da mu bo sveža voda 
pomagala. 

Ko se je volk naspal, 
je v trebuhu čutil težo: 
»Kaj mi ropota in 
šklopota v trebuhu, 
saj sem vendar 
pojedel le šest 
kozličkov?« Mislil je, 
da mu bo sveža voda 
pomagala. 

Ko se je volk naspal, 
je v trebuhu čutil težo: 
»Kaj mi ropota in 
šklopota v trebuhu, 
saj sem vendar 
pojedel le šest 
kozličkov?« Mislil je, 
da mu bo sveža voda 
pomagala. 

Ko se je volk naspal, 
je v trebuhu čutil težo: 
»Kaj mi ropota in 
šklopota v trebuhu, 
saj sem vendar 
pojedel le šest 
kozličkov?« Mislil je, 
da mu bo sveža voda 
pomagala. 

Ko se je volk naspal, 
je bil zelo žejen, zato 
je hotel iti piti k 
vodnjaku. »Kaj mi 
ropota in šklopota,      
v mojem trebuhu?        
Mislil sem, da je bilo 
šest kozličkov, pa so 
težji kot kamenje.« (v 
izvirniku se sestavek 
rima in je pisan v 
verzih).    

Ko se je volk naspal, 
je bil zelo žejen, zato 
je hotel iti piti k 
vodnjaku. »Kaj mi 
ropota in šklopota,      
v mojem trebuhu?        
Mislil sem, da je bilo 
šest kozličkov, pa so 
težji kot kamenje.« (v 
izvirniku se sestavek 
rima in je pisan v 
verzih).   

Ko se je volk naspal, 
je bil zelo žejen, zato 
je hotel iti piti k 
vodnjaku. »Kaj mi 
ropota in šklopota,      
v mojem trebuhu?        
Mislil sem, da je bilo 
šest kozličkov, pa so 
težji kot kamenje.« (v 
izvirniku se sestavek 
rima in je pisan v 
verzih).   
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Ko so kozlički to 
videli, so prišli tja in 
od veselja plesali 
okoli vodnjaka. 

Ko so kozlički to 
videli, so prišli tja in 
od veselja plesali 
okoli vodnjaka. 

Ko so kozlički to 
videli, so prišli tja, 
kričali: »Volk je 
mrtev! Volk je 
mrtev!« in od veselja 
plesali okoli 
vodnjaka.  

Ko so kozlički to 
videli, so prišli tja, 
kričali: »Volk je 
mrtev! Volk je 
mrtev!« in od veselja 
plesali okoli 
vodnjaka.  

Ko so kozlički to 
videli, so prišli tja, 
kričali: »Volk je 
mrtev! Volk je 
mrtev!« in od veselja 
z mamo plesali okoli 
vodnjaka. 

Ko so kozlički to 
videli, so prišli tja, 
kričali: »Volk je 
mrtev! Volk je mrtev!« 
in od veselja z mamo 
plesali okoli 
vodnjaka. 

Ko so kozlički to 
videli, so prišli tja, 
kričali: »Volk je 
mrtev! Volk je mrtev!« 
in od veselja z mamo 
plesali okoli 
vodnjaka. 

 

Tabela 5: Spremembe v pravljici Volk in sedem kozličkov 

  

Slika 18: ilustracija pravljice Volk in sedem kozličkov, avtor: Ludwig Richter (Grimm, J. in W. (1993). Grimmove pravljice: prva knjiga zbranih pravljic [prevedla Polonca Kovač]. 
Ljubljana: Mladinska knjiga.) 
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V pravljici so Volk in sedem kozličkov v sedmih velikih izdajah vidne naslednje 

spremembe: 

Dodajanje besedila: 

– v primerjavi z  besedilom pravljice v 1. veliki izdaji iz leta 1812 je besedilo  

dodano pravljicam v 2. veliki izdaji iz leta 1819,  3. veliki izdaji iz leta 1837, 4. 

veliki izdaji iz leta 1840 in 5. veliki izdaji iz leta 1843; 

– v 5. veliki izdaji iz leta 1843 je pravljici dodana primera ali komparacija: … ki jih 

je ljubila, kakor mati ljubi svoje otroke; 

–  v 7. veliki izdaji iz leta 1857 je pravljici dodano pretiravanje: Smrčal je, da so se 

tresle veje; 

–  pravljici je v 4. veliki izdaji iz leta 1840  dodano besedilo na mestu, kjer je mlinar 

iz strahu pobelil volku taco: Ja, takšni so ljudje; 

– v 3. veliki izdaji iz leta 1837 je pravljici dodan podroben opis razdejanja v hiši: 

Vrata so bila odprta, miza, klop in stoli prevrnjeni, umivalnik razbit, odeje in 

blazine razmetane po tleh; 

– v 5. veliki izdaji iz leta 1843 je pravljici na koncu dodan volkov monolog v verzih, 

– pravljici je v 5. veliki izdaji iz leta 1843 dodan verski element,  kozin vzklik: »O, 

bog!«. 

Spreminjanje podrobnosti: 

– poimenovanje koze je v različnih izdajah različno: stara koza ali mati; 

– volk se v pravljici v 1. veliki izdaji iz leta 1812, 2. veliki izdaji iz leta 1819, 3. 

veliki izdaji iz leta 1837 in  4. veliki izdaji iz leta 1840 uleže na travo na sonce, v  

pravljici v 5. veliki izdaji iz leta 1843, 6. veliki izdaji iz leta 1850 in 7. veliki izdaji 

iz leta 1857  pa na travo pod drevo. 

Vsebinske spremembe: 

– v pravljici v 1. veliki izdaji iz leta 1812, 2. veliki izdaji iz leta 1819, 3. veliki izdaji 

iz leta 1837, 4. veliki izdaji iz leta 1840 in 5. veliki izdaji iz leta 1843 najmlajši 

kozliček sam skoči iz ure, kjer je skrit, v 6. veliki izdaji iz leta 1850 in 7. veliki 

izdaji iz leta 1857 pa se oglasi materi in ga ta vzame iz ure; 
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– v pravljici v 1. veliki izdaji iz leta 1812, 2. veliki izdaji iz leta 1819, 3. veliki izdaji 

iz leta 1837 in 4. veliki izdaji iz leta 1840 mati in najmlajši kozliček vzameta s 

seboj škarje, sukanec in šivanko, že ko gresta od doma, 5. veliki izdaji iz leta 1843, 

6. veliki izdaji iz leta 1850 in 7. veliki izdaji iz leta 1857 pa mama pošlje kozlička 

po omenjene predmete, ko najdeta spečega volka. 

7.2.3 Primerjalna analiza prevodov Frana Albrehta (1954) in Polonce Kovač (1993) 

Izpostavljeni so deli besedila, kjer se v prevodih obeh prevajalcev pojavijo razlike. Ležeče 

besedilo predstavlja dobesedne navedke. Dodana je primerjava prevodov z različico 

pravljice iz sedme velike nemške izdaje. 

Prevod Frana Albrehta (1954) Prevod Polonce Kovač (1993) Primerjalna analiza 

Volk in sedmero kozic15  Volk in sedem kozličkov Naslov v izvirniku je Der Wolf 
und die sieben jungen Geislein; 
prevajalca sta uporabila različni 
pomanjševalnici kozica in 
kozliček; oba prevajalca sta 
izpustila pridevnik mlad (nemško 
jung). 

Malopridnež, hudobna žival Hudobnež, grdavš, nemarna 
mrcina 

Prevajalca uporabljata različne 
slabšalne izraze za poimenovanje 
volka. 

… šesta pod umivalnik … … šesta v umivalnik … Prevod F. Albrehta je skladen z 
izvirnikom, saj se je kozliček skril 
pod, ne v umivalnik. 

Ko si je volk potešil lakoto … Ko je volk tako potešil svoje 
skomine … 

Izraz skomine je skladen z 
izrazom v izvirniku (nemško die 
Lust). 

… edino najmlajše, tiste v novi 
omarici ni našel. 
»Mamica, tukaj sem, v omarici za 
uro.« 

»Ljuba mama, v uri sem.« Prevod P. Kovač  je ustreznejši, 
saj se je kozliček dejansko skril v 
stensko uro. 
Ni jasno, zakaj je Albreht 
uporabil izraz nova omarica. 

V svoji veliki žalosti … V tej svoji revi … Prevajalca na različen način 
opišeta kozino stisko. 

»Mili bog,« je pomislila, »kaj če 
so moji otroci, ki jih je požrl, še 
pri življenju?« 

»O, bog,« si je mislila, »kaj je 
mogoče, da bi bili moji ubogi 
otroci še pri življenju, čeprav jih 
je požrl za večerjo?« 

F. Albreht  samostalniku bog 
doda pridevnik mili, v izvirniku je 
samo »O, bog …« (nemško »Ach, 
Gott … «], P. Kovač doda za 
večerjo, kar je skladno z 
izvirnikom (nemško zum 
Abendbrot). 

Objemale so svojo drago mamico 
… 

Ljubčkali so svojo ljubo mamo … Prevod F. Albrehta je skladen z 
izvirnikom, kjer je tudi  
uporabljen glagol objemati 
(nemško herzten). 

                                                 
15 Naslov Volk in sedmero kozic je v izdajah do vključno leta 1966, kasneje pa Volk in sedem kozic 
(Zupančič, 2007). 
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Vodnjak Tolmun Izraz vodnjak je skladen z 
izvirnikom (nemško der 
Brunnen), , kar je razvidno tudi iz 
ilustracije Ludwiga Richterja v 
izdaji iz leta 1993. 

 

Tabela 6: Volk in sedem kozličkov, primerjava prevodov Frana Albrehta in Polonce Kovač 

7.3 Janko in Metka (Hänsel und Gretel); KHM 15, ATU 327A 

7.3.1 Analiza po prvinah književnega besedila 

• Glavni književni osebi: Janko in Metka; 

• stranske književne osebe: oče, mačeha, čarovnica; 

• književni prostor: hiša na robu gozda, hišno dvorišče, gozd, hiša čarovnice, velika 

voda; 

• književni čas: nedoločen, dogajanje lahko na podlagi dimnika in krušne peči 

umestimo v čas po srednjem veku, od 16. stoletja dalje; 

• književno dogajanje (povzeto po opisu Hans-Jörga Utherja) :  

Reven oče po prepričevanju žene – mačehe svoja otroka, dečka Janka in deklico 

Metko, pusti v gozdu. Prvič sledita kamnom, s katerimi je Janko označil pot in se 

vrneta, naslednjič pa ptice pojedo raztresene drobtine in otroka ostaneta v gozdu. 

Naletita na hišo iz sladkorja in peciva, ki pripada čarovnici. Zvabi ju v hišo. Janka 

želi porediti, Metka mora gospodinjiti. Čarovnica preverja Jankov prst, da bi videla, 

kako debel je, vendar ji on kaže kost. Ko čarovnica želi skuhati Janka, jo Metka z 

zaigrano nevednostjo zavede in porine v peč. Otroka pobegneta s čarovničinim 

zakladom, raca jima pomaga prečkati vodo. Vrneta se domov (Uther, 2011)16; 

• književna tema: zapuščena otroka premagata čarovnico in najdeta pot domov; 

• sporočilo:  sporočilo pravljice je, da ljubi s slabimi lastnostmi (sebičnost mačehe in 

čarovnice) čaka kazen;  

• motivi:  

Motiv očeta: oče je neodločen, pasiven, ne zavzame se za svoja otroka, ampak 

popusti ženi in ju pusti v gozdu; 

Motiv mačehe: negativna književna oseba, ki se želi znebiti otrok, ukazovalna, 

sebična; 

                                                 
16 Avtorski prevod iz angleščine za potrebe diplomskega dela. 
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Motiv dečka in deklice: deček je skozi zgodbo prikazan kot pameten, iznajdljiv in 

pogumen, deklica pa kot plašna in obupana, vendar vseeno deklica reši zaplet; 

Motiv kanibalizma: čarovnica je ljudožerka; 

Motiv smrti in nasilja: oba negativna lika, mačeha in čarovnica, umreta, čarovnica 

umre nasilne smrti; 

Motiv bele ptice in bele race: bela ptica otroka vodi v past, bela raca predstavlja 

pomoč, saj ju popelje čez vodo; 

• avtor in pripovedovalec: tretjeosebni ali vsevedni.  

 

Slika 19: ilustracija pravljice Janko in Metka, avtorica: Kamila Volčanšek (Grimm, J. in W. (2011). Janko in 
Metka [prevedla Polonca Kovač]. Ljubljana: Mladinska knjiga) 

7.3.2 Pregled sprememb v sedmih velikih nemških izdajah 

V tabeli so zapisane spremembe, ki se v izbrani pravljici pojavijo v sedmih velikih 

nemških izdajah (1. velika izdaja: 1812, Berlin: Realschulbuchhandlung; 2. velika izdaja: 

1819, Berlin: G. Reimer; 3. velika izdaja: 1837, Göttingen: Verlag der Dieterischen 

Buchhandlung; 4. velika izdaja:  1840, Göttingen: Verlag der Dieterischen Buchhandlung; 

5. velika izdaja: 1843, Göttingen: Verlag der Dieterischen Buchhandlung; 6. velika izdaja:  

1850, Göttingen: Verlag der Dieterischen Buchhandlung; 7. velika izdaja: 1857, Göttingen: 

Verlag der Dieterischen). Ležeče besedilo v tabeli predstavlja avtorski prevod iz nemščine 

za potrebe diplomskega dela – delovni prevod. Namen je natančen prikaz sprememb, zato 

je prevod na nekaterih mestih dobeseden in posledično jezikovno manj dovršen. 
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1. VELIKA IZDAJA 
(1812) 

2. VELIKA IZDAJA 
(1819) 

3. VELIKA IZDAJA 
(1837) 

4. VELIKA IZDAJA 
(1840) 

5. VELIKA IZDAJA 
(1843) 

6. VELIKA IZDAJA 
(1850) 

7. VELIKA IZDAJA 
(1857) 

Zapis imena: Gretel 
(Metka) 

Zapis imena: Grethel 
(Metka) 

Zapis imena: Grethel 
(Metka) 

Zapis imena: Grethel 
(Metka) 

Zapis imena: Grethel 
(Metka) 

Zapis imena: Grethel 
(Metka) 

Zapis imena: Grethel 
(Metka) 

Drvarjeva žena je 
otrokoma prava mati. 

Drvarjeva žena je 
otrokoma prava mati. 

Drvarjeva žena je 
otrokoma prava mati. 

Drvarjeva žena je 
otrokoma mačeha. 

Drvarjeva žena je 
otrokoma mačeha. 

Drvarjeva žena je 
otrokoma mačeha. 

Drvarjeva žena je 
otrokoma mačeha. 

Janko tolaži sestro: 
»Potolaži se, Metka, 
in mirno zaspi.« 
 

Janko tolaži sestro: 
»Potolaži se, Metka, 
in mirno zaspi.« 
 

Janko tolaži sestro: 
»Potolaži se, Metka, 
in mirno zaspi.« 
 

Janko tolaži sestro: 
»Potolaži se, Metka, 
in mirno zaspi.« 
 

Janko tolaži sestro: 
»Potolaži se, ljuba 
sestrica, in mirno 
zaspi, bog naju ne bo 
zapustil.« 

Janko tolaži sestro: 
»Potolaži se, ljuba 
sestrica, in mirno 
zaspi, bog naju ne bo 
zapustil.« 

Janko tolaži sestro: 
»Potolaži se, ljuba 
sestrica, in mirno 
zaspi, bog naju ne bo 
zapustil.« 

Mačeha zbudi otroka 
z besedami: 
»Vstanita, otroka, 
gremo v gozd.« 

Mačeha zbudi otroka 
z besedami: 
»Vstanita, otroka, 
gremo v gozd.« 

Mačeha zbudi otroka 
z besedami: 
»Vstanita, otroka, 
gremo v gozd.« 

Mačeha zbudi otroka 
z besedami: 
»Vstanita, otroka, 
gremo v gozd.« 

Mačeha zbudi otroka 
z besedami: 
»Vstanita, lenobi, 
gremo v gozd po 
drva.«  

Mačeha zbudi otroka 
z besedami: 
»Vstanita, lenobi, 
gremo v gozd po 
drva.«  

Mačeha zbudi otroka 
z besedami: 
»Vstanita, lenobi, 
gremo v gozd po 
drva.« 

Janko in Metka sta 
sedela ob ognju, 
opoldne sta pojedla 
vsak svoj košček  
kruha, prišel je večer,  
oče in mati pa nista 
prišla po njiju. Ko je 
bila že temna noč, je 
Metka začela jokati, 
Janko pa je rekel: 
»Počakaj samo še 
malo, da vzide 
mesec.« 

Janko in Metka sta 
sedela ob ognju, 
opoldne sta pojedla 
vsak svoj košček  
kruha; mislila sta, da 
je oče v bližini, ker sta 
slišala udarce njegove 
sekire. Toda to ni bila 
sekira, pač pa veja, ki 
je tolkla ob drevo, 
kamor jo je oče 
privezal. Počakala sta 
do večera, oče in mati 
pa še vedno nista 
prišla. 

Janko in Metka sta 
sedela ob ognju, 
opoldne sta pojedla 
vsak svoj košček  
kruha; mislila sta, da 
je oče v bližini, ker sta 
slišala udarce njegove 
sekire. Toda to ni bila 
sekira, pač pa veja, ki 
je tolkla ob drevo, 
kamor jo je oče 
privezal. Počakala sta 
do večera, oče in mati 
pa še vedno nista 
prišla. 

Janko in Metka sta 
sedela ob ognju, 
opoldne sta pojedla 
vsak svoj košček  
kruha; mislila sta, da 
je oče v bližini, ker sta 
slišala udarce njegove 
sekire. Toda to ni bila 
sekira, pač pa veja, ki 
je tolkla ob drevo, 
kamor jo je oče 
privezal. Počakala sta 
do večera, oče in mati 
pa še vedno nista 
prišla. 

Janko in Metka sta 
sedela ob ognju, 
opoldne sta pojedla 
vsak svoj košček  
kruha; mislila sta, da 
je oče še v gozdu, ker 
sta slišala udarce 
njegove sekire. Toda 
to ni bila sekira, pač 
pa veja, ki je tolkla ob 
drevo, kamor jo je oče 
privezal. Dolgo sta 
sedela in od 
utrujenosti zaprla oči, 
trdno zaspala, ko sta 
se zbudila, je bila že 
temna noč. Metka je 
začela jokati in rekla: 
»Kako bova zdaj 

Janko in Metka sta 
sedela ob ognju, 
opoldne sta pojedla 
vsak svoj košček  
kruha; mislila sta, da 
je oče še v gozdu, ker 
sta slišala udarce 
njegove sekire. Toda 
to ni bila sekira, pač 
pa veja, ki je tolkla ob 
drevo, kamor jo je oče 
privezal. Dolgo sta 
sedela in od 
utrujenosti zaprla oči, 
trdno zaspala, ko sta 
se zbudila, je bila že 
temna noč. Metka je 
začela jokati in rekla: 
»Kako bova zdaj 

Janko in Metka sta 
sedela ob ognju, 
opoldne sta pojedla 
vsak svoj košček  
kruha; mislila sta, da 
je oče še v gozdu, ker 
sta slišala udarce 
njegove sekire. Toda 
to ni bila sekira, pač 
pa veja, ki je tolkla ob 
drevo, kamor jo je oče 
privezal. Dolgo sta 
sedela in od 
utrujenosti zaprla oči, 
trdno zaspala, ko sta 
se zbudila, je bila že 
temna noč. Metka je 
začela jokati in rekla: 
»Kako bova zdaj 
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prišla iz gozda!« 
Janko pa jo je 
potolažil: »Počakaj 
samo še malo, da 
vzide mesec, potem 
bova že našla pot.« 

prišla iz gozda!« 
Janko pa jo je 
potolažil: »Počakaj 
samo še malo, da 
vzide mesec, potem 
bova že našla pot.« 

prišla iz gozda!« 
Janko pa jo je 
potolažil: »Počakaj 
samo še malo, da 
vzide mesec, potem 
bova že našla pot.« 

Zjutraj sta prišla do 
očetove hiše. Oče se 
je razveselil, ko je 
spet videl svoja 
otroka, saj mu je bilo 
težko pri srcu, ko ju je 
zapustil. Mati se je 
pretvarjala, da se 
veseli, v resnici pa je 
bila jezna.  

Zjutraj sta prišla do 
očetove hiše. Oče se 
je razveselil, ko je 
spet videl svoja 
otroka, saj mu je bilo 
težko pri srcu, ko ju je 
zapustil. Mati se je 
pretvarjala, da se 
veseli, v resnici pa je 
bila jezna.  

Zjutraj sta prišla do 
očetove hiše. Oče se 
je razveselil, ko je 
spet videl svoja 
otroka, saj mu je bilo 
težko pri srcu, ko ju je 
zapustil. Mati se je 
pretvarjala, da se 
veseli, v resnici pa je 
bila jezna.  

Zjutraj sta prišla do 
očetove hiše. Oče se 
je razveselil, ko je 
spet videl svoja 
otroka, saj mu je bilo 
težko pri srcu, ko ju je 
zapustil. Mačeha se je 
pretvarjala, da se 
veseli, v resnici pa je 
bila jezna.  

Hodila s celo noč in 
ob zori  prispela  do 
očetove hiše. Potrkala 
sta na vrata , žena je 
odprla, zagledala 
Janka in Metko in 
rekla: »Poredna 
otroka, tako dolgo sta 
spala v gozdu, da sva 
mislila, da vaju sploh 
ne bo več domov.« 
Oče pa se ju je 
razveselil, saj mu je 
bilo težko pri srcu, 
ker ju je  zapustil. 

Hodila s celo noč in 
ob zori  prispela  do 
očetove hiše. Potrkala 
sta na vrata , žena je 
odprla, zagledala 
Janka in Metko in 
rekla: »Poredna 
otroka, tako dolgo sta 
spala v gozdu, da sva 
mislila, da vaju sploh 
ne bo več domov.« 
Oče pa se ju je 
razveselil, saj mu je 
bilo težko pri srcu, 
ker ju je  zapustil. 

Hodila s celo noč in 
ob zori  prispela  do 
očetove hiše. Potrkala 
sta na vrata , žena je 
odprla, zagledala 
Janka in Metko in 
rekla: »Poredna 
otroka, tako dolgo sta 
spala v gozdu, da sva 
mislila, da vaju sploh 
ne bo več domov.« 
Oče pa se ju je 
razveselil, saj mu je 
bilo težko pri srcu, 
ker ju je  zapustil. 

Kmalu zatem pri hiši 
spet ni bilo kruha in 
Janko in Metka sta 
zvečer slišala, kako je 
mati rekla očetu: 
»Enkrat sta otroka 
našla pot nazaj, pa 
sem ju pustila, ampak 
spet ni nič več kot pol 
hlebca kruha pri hiši. 
Jutri ju moraš peljati 
globlje v gozd, da ne 
bosta znala priti 
nazaj, sicer nama ni 
pomoči.« 

Kmalu zatem pri hiši 
spet ni bilo kruha in 
Janko in Metka sta 
zvečer slišala, kako je 
mati rekla očetu: 
»Enkrat sta otroka 
našla pot nazaj, pa 
sem ju pustila, ampak 
spet ni nič več kot pol 
hlebca kruha pri hiši. 
Jutri ju moraš peljati 
globlje v gozd, da ne 
bosta znala priti 
nazaj, sicer nama ni 
pomoči.« 

Kmalu zatem pri hiši 
spet ni bilo kruha in 
Janko in Metka sta 
zvečer slišala, kako je 
mati rekla očetu: 
»Enkrat sta otroka 
našla pot nazaj, pa 
sem ju pustila, ampak 
spet ni nič več kot pol 
hlebca kruha pri hiši. 
Jutri ju moraš peljati 
globlje v gozd, da ne 
bosta znala priti 
nazaj, sicer nama ni 
pomoči.« 

Kmalu zatem pri hiši 
spet ni bilo kruha in 
Janko in Metka sta 
zvečer slišala, kako je 
mati rekla očetu: 
»Enkrat sta otroka 
našla pot nazaj, pa 
sem ju pustila, ampak 
spet ni nič več kot pol 
hlebca kruha pri hiši. 
Jutri ju moraš peljati 
globlje v gozd, da ne 
bosta znala priti 
nazaj, sicer nama ni 
pomoči.« 

Kmalu zatem je bila 
spet v vseh kotih 
stiska in otroka sta 
slišala, kako je mati 
ponoči v postelji rekla 
očetu: »Spet smo vse 
pojedli, pri hiši je 
samo še pol hlebca 
kruha, v potem je 
konec. Otroka morata 
stran, jutri ju bova 
peljala globlje v gozd, 
da ne bosta spet našla 
poti, sicer za naju ni 
rešitve.« 

Kmalu zatem je bila 
spet v vseh kotih 
stiska in otroka sta 
slišala, kako je mati 
ponoči v postelji rekla 
očetu: »Spet smo vse 
pojedli, pri hiši je 
samo še pol hlebca 
kruha, v potem je 
konec. Otroka morata 
stran, jutri ju bova 
peljala globlje v gozd, 
da ne bosta spet našla 
poti, sicer za naju ni 
rešitve.« 

Kmalu zatem je bila 
spet v vseh kotih 
stiska in otroka sta 
slišala, kako je mati 
ponoči v postelji rekla 
očetu: »Spet smo vse 
pojedli, pri hiši je 
samo še pol hlebca 
kruha, v potem je 
konec. Otroka morata 
stran, jutri ju bova 
peljala globlje v gozd, 
da ne bosta spet našla 
poti, sicer za naju ni 
rešitve.« 

Ker je prvič storil Ker je prvič storil Ker je prvič storil Ker je prvič storil Kdor reče A, mora Kdor reče A, mora Kdor reče A, mora 
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tako, tudi tokrat ni 
mogel reči ne. 

tako, tudi tokrat ni 
mogel reči ne. 

tako, tudi tokrat ni 
mogel reči ne. 

tako, tudi tokrat ni 
mogel reči ne. 

reči tudi B, in ker je 
prvič popustil, je 
moral tudi drugič. 

reči tudi B, in ker je 
prvič popustil, je 
moral tudi drugič. 

reči tudi B, in ker je 
prvič popustil, je 
moral tudi drugič. 

… hodila sta celo noč 
in naslednji dan, nato 
pa zaspala od 
utrujenosti. Potem sta 
hodila še en dan, pa 
nista prišla iz gozda 
in bila sta zelo lačna, 
saj sta pojedla le 
nekaj jagod. Tretji 
dan sta prišla do 
hišice … 

… hodila sta celo noč 
in naslednji dan, nato 
pa zaspala od 
utrujenosti. Potem sta 
hodila še en dan, pa 
nista prišla iz gozda 
in bila sta zelo lačna, 
saj sta pojedla le 
nekaj jagod. Tretji 
dan sta prišla do 
hišice … 

… hodila sta celo noč 
in naslednji dan, nato 
pa zaspala od 
utrujenosti. Potem sta 
hodila še en dan, pa 
nista prišla iz gozda 
in bila sta zelo lačna, 
saj sta pojedla le 
nekaj jagod. Tretji 
dan sta prišla do 
hišice … 

… hodila sta celo noč 
in naslednji dan, nato 
pa zaspala od 
utrujenosti. Potem sta 
hodila še en dan, pa 
nista prišla iz gozda 
in bila sta zelo lačna, 
saj sta pojedla le 
nekaj jagod. Tretji 
dan sta prišla do 
hišice … 

Hodila sta celo noč in 
naslednji dan od jutra 
do večera,pa nista 
prišla iz gozda, bila 
sta zelo lačna, saj sta 
pojedla le nekaj 
jagod. Ko sta bila 
tako utrujena, da ju 
noge niso več nosile, 
sta se ulegla pod 
drevo in zaspala. Bil 
je že tretji dan, odkar 
sta zapustila očetovo 
hišo. Spet sta začela 
hoditi, a sta blodila 
čedalje globlje v gozd 
in če ne bi kmalu 
prišla pomoč, bi 
omagala. Opoldne sta 
na veji  zagledala 
lepo,  snežno belo 
ptičico, ki je tako lepo 
pela, da sta kar 
obstala in jo 
poslušala. Ko je 
odpela, je zamahnila s 
perutmi in odletela,  
otroka pa za njo, 
dokler niso prišla do 
hišice, kjer je ptička 
sedla na streho. 

Hodila sta celo noč in 
naslednji dan od jutra 
do večera,pa nista 
prišla iz gozda, bila 
sta zelo lačna, saj sta 
pojedla le nekaj 
jagod. Ko sta bila 
tako utrujena, da ju 
noge niso več nosile, 
sta se ulegla pod 
drevo in zaspala. Bil 
je že tretji dan, odkar 
sta zapustila očetovo 
hišo. Spet sta začela 
hoditi, a sta blodila 
čedalje globlje v gozd 
in če ne bi kmalu 
prišla pomoč, bi 
omagala. Opoldne sta 
na veji  zagledala 
lepo,  snežno belo 
ptičico, ki je tako lepo 
pela, da sta kar 
obstala in jo 
poslušala. Ko je 
odpela, je zamahnila s 
perutmi in odletela,  
otroka pa za njo, 
dokler niso prišla do 
hišice, kjer je ptička 
sedla na streho. 

Hodila sta celo noč in 
naslednji dan od jutra 
do večera,pa nista 
prišla iz gozda, bila 
sta zelo lačna, saj sta 
pojedla le nekaj 
jagod. Ko sta bila 
tako utrujena, da ju 
noge niso več nosile, 
sta se ulegla pod 
drevo in zaspala. Bil 
je že tretji dan, odkar 
sta zapustila očetovo 
hišo. Spet sta začela 
hoditi, a sta blodila 
čedalje globlje v gozd 
in če ne bi kmalu 
prišla pomoč, bi 
omagala. Opoldne sta 
na veji  zagledala 
lepo,  snežno belo 
ptičico, ki je tako lepo 
pela, da sta kar 
obstala in jo 
poslušala. Ko je 
odpela, je zamahnila s 
perutmi in odletela,  
otroka pa za njo, 
dokler niso prišla do 
hišice, kjer je ptička 
sedla na streho. 

»Hrsk, hrsk, kaj 
hrustlja? Kdo hrusta 
mojo hišico?« (v 
izvirniku se rima in je 

»Hrsk, hrsk, kaj 
hrustlja? Kdo hrusta 
mojo hišico?« »Veter, 
veter, nebeški otrok!«  

»Hrsk, hrsk, kaj 
hrustlja? Kdo hrusta 
mojo hišico?« »Veter, 
veter, nebeški otrok!«  

»Hrsk, hrsk, kaj 
hrustlja? Kdo hrusta 
mojo hišico?« »Veter, 
veter, nebeški otrok!«  

»Hrsk, hrsk, kaj 
hrustlja? Kdo hrusta 
mojo hišico?« »Veter, 
veter, nebeški otrok!«  

»Hrsk, hrsk, kaj 
hrustlja? Kdo hrusta 
mojo hišico?« »Veter, 
veter, nebeški otrok!«  

»Hrsk, hrsk, kaj 
hrustlja? Kdo hrusta 
mojo hišico?« »Veter, 
veter, nebeški otrok!«  
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zapisano v verzih) 
Janko in Metka sta se 
tako prestrašila, da 
sta izpustila, kar sta 
držala v rokah, nato 
pa na vratih 
zagledala staro ženico 
… 
 

(v izvirniku se 
sestavek  rima in je 
zapisan v verzih) 
In jedla sta dalje. 

(v izvirniku se 
sestavek  rima in je 
zapisan v verzih) 
In jedla sta dalje. 

(v izvirniku se 
sestavek  rima in je 
zapisan v verzih) 
In jedla sta dalje. 

(v izvirniku se 
sestavek  rima in je 
zapisan v verzih) 
In jedla sta dalje. 

(v izvirniku se 
sestavek  rima in je 
zapisan v verzih) 
In jedla sta dalje. 

(v izvirniku se 
sestavek  rima in je 
zapisan v verzih) 
In jedla sta dalje. 

Čarovnica je bila res 
vesela, da sta otroka 
zašla k njej. 

Čarovnica je bila res 
vesela, da sta otroka 
zašla k njej. 

Čarovnica je bila res 
vesela, da sta otroka 
zašla k njej. 

Čarovnica je bila res 
vesela, da sta otroka 
zašla k njej. 

Čarovnica je bila res 
vesela, da sta otroka 
zašla k njej. 

Čarovnice imajo 
rdeče oči in ne vidijo 
daleč, pač pa vohajo 
dobro kot živali in od 
daleč zavohajo 
človeka. Ko sta Janko 
in Metka zašla v njeno 
bližino, se je zlobno 
zasmejala in 
porogljivo rekla: »Sta 
že moja, ne bosta mi 
ušla.« 

Čarovnice imajo 
rdeče oči in ne vidijo 
daleč, pač pa vohajo 
dobro kot živali in od 
daleč zavohajo 
človeka. Ko sta Janko 
in Metka zašla v njeno 
bližino, se je zlobno 
zasmejala in 
porogljivo rekla: »Sta 
že moja, ne bosta mi 
ušla.« 

Popokala je Janka in 
ga vtaknila v hlevček, 
in ko se je zbudil, je 
bil obdan z mrežo, kot 
so zaprti piščanci in 
je lahko naredil samo 
nekaj korakov. 

Popokala je Janka in 
ga vtaknila v hlevček, 
in ko se je zbudil, je 
bil obdan z mrežo, kot 
so zaprti piščanci in 
je lahko naredil samo 
nekaj korakov. 

Popokala je Janka in 
ga vtaknila v hlevček, 
in ko se je zbudil, je 
bil obdan z mrežo, kot 
so zaprti piščanci in 
je lahko naredil samo 
nekaj korakov. 

Popokala je Janka in 
ga vtaknila v hlevček, 
in ko se je zbudil, je 
bil obdan z mrežo, kot 
so zaprti piščanci in 
je lahko naredil samo 
nekaj korakov. 

Janka je pograbila s 
svojo mršavo roko in 
ga vrgla v hlevček, 
obdan z mrežastimi 
vrati; lahko je kričal, 
kolikor je hotel, pa ni 
nič pomagalo. 

Janka je pograbila s 
svojo mršavo roko in 
ga vrgla v hlevček, 
obdan z mrežastimi 
vrati; lahko je kričal, 
kolikor je hotel, pa ni 
nič pomagalo. 

Janka je pograbila s 
svojo mršavo roko in 
ga vrgla v hlevček, 
obdan z mrežastimi 
vrati; lahko je kričal, 
kolikor je hotel, pa ni 
nič pomagalo. 

»Poglej v peč, če je 
kruh že lepo zapečen, 
moje oči so slabe in 
ne vidim tako daleč, 
in če tudi ti ne boš 
videla, se usedi na 
desko, porinila te bom 
noter in boš lahko šla 
naokoli in 

»Poglej v peč, če je 
kruh že lepo zapečen, 
moje oči so slabe in 
ne vidim tako daleč, 
in če tudi ti ne boš 
videla, se usedi na 
desko, porinila te bom 
noter in boš lahko šla 
naokoli in 

»Poglej v peč, če je 
kruh že lepo zapečen, 
moje oči so slabe in 
ne vidim tako daleč, 
in če tudi ti ne boš 
videla, se usedi na 
desko, porinila te bom 
noter in boš lahko šla 
naokoli in 

»Splazi se noter,« je 
rekla čarovnica, »in 
poglej, ali je že dovolj 
vroče, da lahko kruh 
porinem noter.« Ko bi 
bila Metka notri, bi jo 
zaprla in bi se v vroči 
peči spekla, čarovnica 
pa bi jo pojedla. A 

»Splazi se noter,« je 
rekla čarovnica, »in 
poglej, ali je že dovolj 
vroče, da lahko kruh 
porinem noter.« Ko bi 
bila Metka notri, bi jo 
zaprla in bi se v vroči 
peči spekla, čarovnica 
pa bi jo pojedla. A 

»Splazi se noter,« je 
rekla čarovnica, »in 
poglej, ali je že dovolj 
vroče, da lahko kruh 
porinem noter.« Ko bi 
bila Metka notri, bi jo 
zaprla in bi se v vroči 
peči spekla, čarovnica 
pa bi jo pojedla. A 

»Splazi se noter,« je 
rekla čarovnica, »in 
poglej, ali je že dovolj 
vroče, da lahko kruh 
porinem noter.« Ko bi 
bila Metka notri, bi jo 
zaprla in bi se v vroči 
peči spekla, čarovnica 
pa bi jo pojedla. A 
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pogledala.« Ko bi bila 
Metka notri, bi jo 
zaprla in bi se v vroči 
peči spekla, čarovnica 
pa bi jo pojedla. Bog 
pa jo je razsvetlil in 
rekla je: »Ne vem, 
kako naj začnem. 
Pokažite mi najprej, 
usedite se in porinila 
vas bom noter.« 

pogledala.« Ko bi bila 
Metka notri, bi jo 
zaprla in bi se v vroči 
peči spekla, čarovnica 
pa bi jo pojedla. Bog 
pa jo je razsvetlil in 
rekla je: »Ne vem, 
kako naj začnem. 
Pokažite mi najprej, 
usedite se in porinila 
vas bom noter.« 

pogledala.« Ko bi bila 
Metka notri, bi jo 
zaprla in bi se v vroči 
peči spekla, čarovnica 
pa bi jo pojedla. Bog 
pa jo je razsvetlil in 
rekla je: »Ne vem, 
kako naj začnem. 
Pokažite mi najprej, 
usedite se in porinila 
vas bom noter.« 

Metka je ugotovila, 
kaj namerava in 
rekla: »Ne vem, kako 
naj to storim. Kako 
naj pridem noter?« 
»Gos neumna,« je 
odgovorila stara, 
»peč je dovolj velika, 
saj vidiš, da grem še 
sama noter,« je 
zagodrnjala in 
vtaknila glavo v peč. 

Metka je ugotovila, 
kaj namerava in 
rekla: »Ne vem, kako 
naj to storim. Kako 
naj pridem noter?« 
»Gos neumna,« je 
odgovorila stara, 
»peč je dovolj velika, 
saj vidiš, da grem še 
sama noter,« je 
zagodrnjala in 
vtaknila glavo v peč. 

Metka je ugotovila, 
kaj namerava in 
rekla: »Ne vem, kako 
naj to storim. Kako 
naj pridem noter?« 
»Gos neumna,« je 
odgovorila stara, 
»peč je dovolj velika, 
saj vidiš, da grem še 
sama noter,« je 
zagodrnjala in 
vtaknila glavo v peč. 

Metka je ugotovila, 
kaj namerava in 
rekla: »Ne vem, kako 
naj to storim. Kako 
naj pridem noter?« 
»Gos neumna,« je 
odgovorila stara, 
»peč je dovolj velika, 
saj vidiš, da grem še 
sama noter,« je 
zagodrnjala in 
vtaknila glavo v peč. 

Metka je tekla h 
Janku, odprla vratca 
in Janko je skočil ven. 

Metka je tekla k 
Janku, mu odprla 
vratca in zaklicala: 
»Skoči ven, Janko, 
rešena sva!« Janko je 
skočil ven kot ujet 
ptiček. 

Metka je tekla k 
Janku, mu odprla 
vratca in zaklicala: 
»Skoči ven, Janko, 
rešena sva!« Janko je 
skočil, kot skoči zaprt 
ptiček iz kletke, ko mu 
odpreš vratca. 

Metka je tekla k 
Janku, mu odprla 
vratca in zaklicala: 
»Skoči ven, Janko, 
rešena sva!« Janko je 
skočil, kot skoči zaprt 
ptiček iz kletke, ko mu 
odpreš vratca. 

Metka je tekla k 
Janku, mu odprla 
vratca in zaklicala: 
»Skoči ven, Janko, 
rešena sva!« Janko je 
skočil, kot skoči zaprt 
ptiček iz kletke, ko mu 
odpreš vratca. 

Metka je tekla k 
Janku, mu odprla 
vratca in zaklicala: 
»Skoči ven, Janko, 
rešena sva!« Janko je 
skočil, kot skoči zaprt 
ptiček iz kletke, ko mu 
odpreš vratca. 

Metka je tekla k 
Janku, mu odprla 
vratca in zaklicala: 
»Skoči ven, Janko, 
rešena sva!« Janko je 
skočil, kot skoči zaprt 
ptiček iz kletke, ko mu 
odpreš vratca. 

Hišica je bila polna  
dragih kamnov in 
biserov, s katerimi sta 
napolnila žepe, šla  
naprej in našla pot 
domov.  
 

Hišica je bila polna  
dragih kamnov in 
biserov, s katerimi sta 
napolnila žepe, šla  
naprej in iskala pot 
domov 

Hišica je bila polna  
dragih kamnov in 
biserov, s katerimi sta 
napolnila žepe, šla  
naprej in iskala pot 
domov 

Hišica je bila polna  
dragih kamnov in 
biserov, s katerimi sta 
napolnila žepe, šla  
naprej in iskala pot 
domov 

Ker se nista imela več 
česa bati, sta šla v 
čarovničino hišo, kjer 
so po vseh kotih ležali 
dragi kamni in biseri. 
»Ti so še boljši kot 
kamenčki,« je rekel 
Janko in jih tlačil v 
žepe, Metka pa je 
rekla: »Tudi jaz jih 
bom nekaj prinesla 
domov,« in jih 
spravljala v 
predpasnik. »Zdaj pa 
greva naprej,« je 
rekel Janko, »da 
prideva iz 
čarovničinega 

Ker se nista imela več 
česa bati, sta šla v 
čarovničino hišo, kjer 
so po vseh kotih ležali 
dragi kamni in biseri. 
»Ti so še boljši kot 
kamenčki,« je rekel 
Janko in jih tlačil v 
žepe, Metka pa je 
rekla: »Tudi jaz jih 
bom nekaj prinesla 
domov,« in jih 
spravljala v 
predpasnik. »Zdaj pa 
greva naprej,« je 
rekel Janko, »da 
prideva iz 
čarovničinega 

Ker se nista imela več 
česa bati, sta šla v 
čarovničino hišo, kjer 
so po vseh kotih ležali 
dragi kamni in biseri. 
»Ti so še boljši kot 
kamenčki,« je rekel 
Janko in jih tlačil v 
žepe, Metka pa je 
rekla: »Tudi jaz jih 
bom nekaj prinesla 
domov,« in jih 
spravljala v 
predpasnik. »Zdaj pa 
greva naprej,« je 
rekel Janko, »da 
prideva iz 
čarovničinega 
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gozda.« gozda.« gozda.« 
Oče se je razveselil, 
ko ju je spet videl, saj 
ni imel več 
zadovoljnega dne, 
odkar sta bila stran, 
in je bil zdaj bogat 
mož. Mati je bila 
umrla. 

Prišla sta do velike 
vode in nista mogla 
preko. Sestrica je 
zagledala belo račko, 
ki je plavala, in 
zaklicala: »Oh, ljuba 
račka, vzemi naju na 
svoj hrbet.« Ko je 
račka to slišala, je 
priplavala in prenesla 
najprej Metko, nato 
pa še Janka. Potem 
sta kmalu našla 
domovino. Oče se je 
od srca razveselil, ko 
ju je spet videl, saj ni 
imel več zadovoljnega 
dne, odkar sta bila 
stran. Mati (1840 
mačeha) je bila 
umrla. Otroka sta 
seboj prinesla  dovolj 
dragocenosti, da jim 
ni bilo treba več 
skrbeti za hrano in 
pijačo. 

Prišla sta do velike 
vode in nista mogla 
preko. Sestrica je 
zagledala belo račko, 
ki je plavala, in 
zaklicala: »Oh, ljuba 
račka, vzemi naju na 
svoj hrbet.« Ko je 
račka to slišala, je 
priplavala in prenesla 
najprej Metko, nato 
pa še Janka. Potem 
sta kmalu našla 
domovino. Oče se je 
od srca razveselil, ko 
ju je spet videl, saj ni 
imel več zadovoljnega 
dne, odkar sta bila 
stran. Mati (1840 
mačeha) je bila 
umrla. Otroka sta 
seboj prinesla  dovolj 
dragocenosti, da jim 
ni bilo treba več 
skrbeti za hrano in 
pijačo. 

Prišla sta do velike 
vode in nista mogla 
preko. Sestrica je 
zagledala belo račko, 
ki je plavala, in 
zaklicala: »Oh, ljuba 
račka, vzemi naju na 
svoj hrbet.« Ko je 
račka to slišala, je 
priplavala in prenesla 
najprej Metko, nato 
pa še Janka. Potem 
sta kmalu našla 
domovino. Oče se je 
od srca razveselil, ko 
ju je spet videl, saj ni 
imel več zadovoljnega 
dne, odkar sta bila 
stran. Mati (1840 
mačeha) je bila 
umrla. Otroka sta 
seboj prinesla  dovolj 
dragocenosti, da jim 
ni bilo treba več 
skrbeti za hrano in 
pijačo. 

Po nekaj urah hoje 
sta naletela na veliko 
vodo. »Ne moreva 
preko,« je rekel 
Janko, »ne vidim 
nobene brvi ali 
mostu.« »Tudi noben 
čoln ne pluje,« je 
odgovorila Metka, 
»ampak tam plava 
bela račka; če jo 
prosim, nama bo 
pomagala preko.« 
Nato je zaklicala: 
»Račka, račka, tu sva 
Metka in Janko, ni 
brvi ali mostu, vzemi 
naju na svoj beli 
hrbet.« (v izvirniku 
pisano v verzih) 
Račka je priplavala, 
Janko se je usedel 
nanjo in rekel tudi 
Metki, naj sede. »Ne,« 
je odgovorila, »to bo 
za račko pretežko. Naj 
naju prenese enega za 
drugim.« To je dobra 
živalca storila in ko 
sta srečno prispela 
preko, šla delček poti 
dalje, je postajal gozd 
bolj in bolj znan in 
končno sta zagledala 
očetovo hišo. Pričela 
sta teči, planila v 
sobo in padla očetu v 

Po nekaj urah hoje 
sta naletela na veliko 
vodo. »Ne moreva 
preko,« je rekel 
Janko, »ne vidim 
nobene brvi ali 
mostu.« »Tudi noben 
čoln ne pluje,« je 
odgovorila Metka, 
»ampak tam plava 
bela račka; če jo 
prosim, nama bo 
pomagala preko.« 
Nato je zaklicala: 
»Račka, račka, tu sva 
Metka in Janko, ni 
brvi ali mostu, vzemi 
naju na svoj beli 
hrbet.« (v izvirniku 
pisano v verzih) 
Račka je priplavala, 
Janko se je usedel 
nanjo in rekel tudi 
Metki, naj sede. »Ne,« 
je odgovorila, »to bo 
za račko pretežko. Naj 
naju prenese enega za 
drugim.« To je dobra 
živalca storila in ko 
sta srečno prispela 
preko, šla delček poti 
dalje, je postajal gozd 
bolj in bolj znan in 
končno sta zagledala 
očetovo hišo. Pričela 
sta teči, planila v 
sobo in padla očetu v 

Po nekaj urah hoje 
sta naletela na veliko 
vodo. »Ne moreva 
preko,« je rekel 
Janko, »ne vidim 
nobene brvi ali 
mostu.« »Tudi noben 
čoln ne pluje,« je 
odgovorila Metka, 
»ampak tam plava 
bela račka; če jo 
prosim, nama bo 
pomagala preko.« 
Nato je zaklicala: 
»Račka, račka, tu sva 
Metka in Janko, ni 
brvi ali mostu, vzemi 
naju na svoj beli 
hrbet.« (v izvirniku 
pisano v verzih) 
Račka je priplavala, 
Janko se je usedel 
nanjo in rekel tudi 
Metki, naj sede. »Ne,« 
je odgovorila, »to bo 
za račko pretežko. Naj 
naju prenese enega za 
drugim.« To je dobra 
živalca storila in ko 
sta srečno prispela 
preko, šla delček poti 
dalje, je postajal gozd 
bolj in bolj znan in 
končno sta zagledala 
očetovo hišo. Pričela 
sta teči, planila v 
sobo in padla očetu v 
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objem. Oče ni imel 
več vesele ure, odkar 
je otroka pustil v 
gozdu, mačeha pa je 
bila umrla. Metka je 
stresla predpasnik in 
ven so skočili biseri in 
dragi kamni, Janko pa 
jih je pest za pestjo 
zlagal iz žepov na 
mizo. Zdaj je bilo 
skrbi konec in veselo 
so skupaj živeli. Moje 
pravljice je konec, 
tam teče miška, ta, ki 
jo ulovi, si lahko 
naredi veliko krzneno 
kapo. (zadnja poved 
se v izvirniku rima). 

objem. Oče ni imel 
več vesele ure, odkar 
je otroka pustil v 
gozdu, mačeha pa je 
bila umrla. Metka je 
stresla predpasnik in 
ven so skočili biseri in 
dragi kamni, Janko pa 
jih je pest za pestjo 
zlagal iz žepov na 
mizo. Zdaj je bilo 
skrbi konec in veselo 
so skupaj živeli. Moje 
pravljice je konec, 
tam teče miška, ta, ki 
jo ulovi, si lahko 
naredi veliko krzneno 
kapo. (zadnja poved 
se v izvirniku rima). 

objem. Oče ni imel 
več vesele ure, odkar 
je otroka pustil v 
gozdu, mačeha pa je 
bila umrla. Metka je 
stresla predpasnik in 
ven so skočili biseri in 
dragi kamni, Janko pa 
jih je pest za pestjo 
zlagal iz žepov na 
mizo. Zdaj je bilo 
skrbi konec in veselo 
so skupaj živeli. Moje 
pravljice je konec, 
tam teče miška, ta, ki 
jo ulovi, si lahko 
naredi veliko krzneno 
kapo. (zadnja poved 
se v izvirniku rima). 

 

Tabela 7: Spremembe v pravljici Janko in Metka 
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V pravljici Janko in Metka so v sedmih velikih izdajah vidne naslednje spremembe: 

Dodajanje besedila: 

– v primerjavi z besedilom pravljice v 1. veliki izdaji iz leta 1812 je bilo besedilo 

dodano pravljicam v vseh nadaljnjih izdajah, prav tako je na več mestih dodan 

premi govor namesto odvisnega, 

– pravljici je v 2. veliki izdaji iz leta 1819 dodan opis veje, ki je tolkla ob drevo: 

mislila sta, da je oče v bližini, ker sta slišala udarce njegove sekire. Toda to ni bila 

sekira, pač pa veja, ki je tolkla ob drevo; 

– pravljici je v 6. veliki izdaji iz leta 1850 dodan opis čarovnice: Čarovnice imajo 

rdeče oči in ne vidijo daleč, pač pa vohajo dobro kot živali in od daleč zavohajo 

človeka; 

– že v pravljici v 1. veliki izdaji iz leta 1812 so prisotni verski elementi, pravljici v 2. 

veliki izdaji iz leta 1819 je dodana besedna zveza nebeški otrok, pravljici v 5. veliki 

izdaji iz leta 1843 stavek … bog naju ne bo zapustil, pravljici v 4. veliki izdaji iz 

leta 1840 pa je odvzeto, da je bog pomagal Metki uvideti čarovničino namero; 

– pravljici je v 5. veliki izdaji iz leta 1843 dodan del besedila, kjer je omenjena ptica, 

ki sta ji otroka sledila; 

– pravljici je v 2. veliki izdaji iz leta 1819 dodan odgovor otrok na čarovničino 

vprašanje, kdo hrusta njeno hišo: »Veter, veter, nebeški otrok!«  (v izvirniku se 

sestavek  rima in je zapisan v verzih); 

– pravljici je v 2. veliki izdaji iz leta 1819 dodan del besedila, kjer otroka naletita na 

veliko vodo in raco: Prišla sta do velike vode in nista mogla preko. Sestrica je 

zagledala belo račko, ki je plavala … , pravljici pa je v 5. veliki izdaji iz leta 1843 

dodan še nagovor race v verzih: »Račka, račka, tu sva Metka in Janko, ni brvi ali 

mostu, vzemi naju na svoj beli hrbet.«; 

– v 5. veliki izdaji iz leta 1843 je pravljici dodan pregovor: Kdor reče A, mora tudi B, 

– v 5. veliki izdaji iz leta 1843 je pravljici dodana primera ali komparacija: Janko je 

skočil, kot skoči zaprt ptiček iz kletke, ko mu odpreš vratca; 

– v različnih izdajah so pravljici dodani slabšalni izrazi: lenuha, gos neumna. 
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Spreminjanje podrobnosti: 

– različno poimenovanje drvarjeve žene: v 1. veliki izdaji iz leta 1812, v 2. veliki 

izdaji iz leta 1819 in v 3. veliki izdaji iz leta 1837 je poimenovana mati in je torej 

otrokoma prava mama, v 4. veliki izdaji iz leta 1840,  v 5. veliki izdaji iz leta 1843,  

v 6. veliki izdaji iz leta 1850 in v 7. veliki izdaji iz leta 1857 pa je mačeha. 

Vsebinske spremembe: 

– v 1. veliki izdaji iz leta 1812 se otroka ustrašita čarovnice, ko ju nagovori iz hiše in 

izpustita, kar držita v rokah, v vseh nadaljnjih izdajah pa ji odgovorita in jesta njeno 

hišo dalje, 

– v delu pravljice, kjer namerava čarovnica Metko s pretvezo poriniti v peč, ji v 1. 

veliki izdaji iz leta 1812, v 2. veliki izdaji iz leta 1819 in v 3. veliki izdaji iz leta 

1837 naroči, naj se usede na desko in preveri, če je kruh že rjavo zapečen, v 4. 

veliki izdaji iz leta 1840,  v 5. veliki izdaji iz leta 1843,  v 6. veliki izdaji iz leta 

1850 in v 7. veliki izdaji iz leta 1857 pa ji naroči, naj cela zleze v peč in preveri, če 

je dovolj zakurjeno za peko kruha. 

7.3.3 Primerjalna analiza prevodov Frana Albrehta (1954) in Polonce Kovač (1993)  

Izpostavljeni so deli besedila, kjer se v prevodih obeh prevajalcev pojavijo razlike. Ležeče 

besedilo predstavlja dobesedne navedke. Dodana je primerjava prevodov z različico 

pravljice iz sedme velike nemške izdaje. 

Prevod F. Albrehta (1954) Prevod P. Kovač (1993) Primerjalna analiza 

Na robu nekega velikega gozda je 
živel reven drvar s svojo ženo in z 
dvema otrokoma. 

Na robu velikega gozda sta živela 
ubog drvar in njegova žena s 
svojima otrokoma… 

Prevod P. Kovač nedvoumno 
namiguje, da sta bila otroka 
njuna, v resnici pa sta bila samo 
drvarjeva, žena je bila njuna 
mačeha. 

… ko pa je nastopilo nerodovitno 
leto … 

… ko je bila spet enkrat v  deželi 
velika draginja … 

Prevod P. Kovač je skladen z 
izvirnikom, saj nemško die 
Teuerung dobesedno pomeni 
draginja. 

»Nič ne skrbi, draga sestrica, kar 
mirno zaspi. Vse bo še dobro.« 
 

»Kar potolaži se, sestrica, in 
mirno zaspi, Bog naju ne bo 
zapustil.« 
»Ljubi Bog nama bo že pomagal.« 

Prevod P. Kovač je skladen z 
izvirnikom (nemško Gott wird 
uns nicht verlassen in der liebe 
Gott wird uns schon helfen, 
Albreht pa je verski element 
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zamenjal z nevtralnim. 
Lenuh, bedak, otroka malopridna Lenoba, butelj, poredna otroka Prevajalca uporabljata različne 

slabšalne izraze. 
Toda pri ženski je bilo bob ob 
steno vse, kar je dejal.  Oštevala 
ga je in obsipala z očitki. In ko je 
drvar že enkrat pristal, je moral 
še drugič.  

Toda žena ga sploh ni poslušala, 
zmerjala ga je in mu kar naprej 
očitala. Kdor reče A, mora reči 
tudi B, in ker je mož prvikrat 
popustil, je moral še drugič. 

Pregovor iz izvirnika (nemško 
Wer A sagt muss auch B sagen) je 
P. Kovač prevedla dobesedno, F. 
Albreht pa je našel zanimivo 
rešitev in je uporabil reklo bob ob 
steno. 

… ki je sedela na veji in tako 
prelepo gostolela …  

… ki je tako lepo žvrgolela … Prevajalca uporabita različna 
izraza za opis ptičjega petja. 

»Hrst, hrst, kateri miško,    kruši, 
hrusta mojo hiško?« 
»Vetrc, vetrc iz neba, okrog hišice 
pihlja.« 

»Kdo pa zunaj mi hrustlja,     to je 
moja hišica!« 
»Kdo hrustlja? Vetrc pihlja.« 

Prevajalca različno prevajata 
verze. F. Albreht posnema 
izvirnik s hrst, hrst (nemško 
knuper knuper), dodana je beseda 
miško,  vetrc iz neba je njegovo 
nevtralno nadomestilo za verski 
element božji otrok (nemško das 
himmlische Kind). Prevod P. 
Kovačeve se  rima, prevod F. 
Albrehta pa ne. 

… Janko in Metka sta legla in 
sladko zaspala. 

Janko in Metka sta legla in 
mislila, da sta v nebesih. 

Prevod P. Kovač je popolnoma 
skladen z izvirnikom, F. Albreht 
pa je izpustil verski element v 
nebesih. 

»Račka, ljuba račka ti, ker ni 
mostička ne brvi,    midva prosiva 
lepo,               da naju prepelješ 
čez vodo.« 

»Račka, račka, račkica,       midva 
bi čez vodo šla. Prav lepo te 
prosiva, da naju preneseš ti,               
ker ni ne mosta ne brvi.« 

Prevajalca različno prevajata 
verze, oba prevoda se rimata in 
sta skladna z izvirnikom. 

Pravljica se konča: Tako je bilo 
konec njihovih stisk in nadlog in 
revni drvar je veselo in srečno 
živel s svojima otrokoma. 

Pravljica se konča: Zdaj je bilo 
skrbi konec in veselo so živeli 
skupaj. Tako. Spravil sem 
pravljico v hiško, če pa ti ujameš 
miško, si lahko narediš iz njenega 
kožuščka veliko veliko kučmo. 

Kovačeva je prevedla konec 
pravljice v celoti, Albreht pa je 
izpustil zadnjo poved. 

 

Tabela 8: Janko in Metka, primerjava prevodov Frana Albrehta in Polonce Kovač  

7.4 Pepelka (Aschenputtel); KHM 21, ATU 510A 

7.4.1 Analiza po prvinah književnega besedila 

• Glavna književna oseba: Pepelka; 

• stranske književne osebe: mrtva mati, oče, mačeha, mačehini hčerki, dva goloba, 

dve grlici, bela ptica, kraljevič, ; 

• književni prostor: hiša Pepelkinega očeta: soba pokojne matere, kuhinja z 

ognjiščem, izba, vrt za hišo, golobnjak, materin grob, kraljevi grad,  cerkev; 

• književni čas: nedoločen, ker se del zgodbe dogaja na gradu, lahko dogajanje 

umestimo v čas srednjega veka; 

• književno dogajanje (povzeto po opisu Hans-Jörga Utherja):  
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Mačeha in polsestri zlorabljajo dekle, ki mora garati kot dekla in spati v pepelu ob 

ognjišču, zato jo imenujejo Pepelka. Ko se mačeha in polsestri odpravijo na 

zabavo, Pepelki naložijo nemogočo zadolžitev –  prebiranje leče in graha. S 

pomočjo ptic izpolni nalogo. Iz drevesa, ki raste na grobu pokojne matere, pridobi 

razkošna oblačila in odide na ples, kjer je ne prepoznajo. Kraljevič se vanjo zaljubi, 

vendar mora Pepelka predčasno zapustiti zabavo. Naslednji večer se zgodi enako, 

tretji večer pa Pepelka med begom izgubi čevelj. Kraljevič se želi poročiti le z 

dekletom, ki mu je čevelj prav. Polsestri si odrežeta del stopala, da bi jima bil 

čevelj prav, vendar goloba razkrijeta njuni prevari.  Pepelka se najprej skriva pred 

kraljevičem, nato pa pomeri čevelj in ta ji je prav. S kraljevičem se poročita (Uther, 

2011)17; 

• književna tema: zatirana junakinja na koncu zmaga; 

• sporočilo:  sporočilo pravljice je, da dobro zmaga nad zlim, da so pozitivne 

lastnosti (ponižnost, prijaznost, skromnost) nagrajene, negativne (zlobnost, 

ošabnost, posmehljivost) pa kaznovane;  

• motivi:  

Motiv Pepelke: zatirana glavna junakinja, ki mora bivati ob ognjišču, na koncu se 

kljub vsemu poroči s kraljevičem ; 

Motiv očeta: oče je , neodločen in podrejen ženi, ne pomaga svoji hčeri, 

Motiv mačehe in sester: negativne književne osebe, brez razloga zaničujejo 

Pepelko, kar se jim maščuje; 

Motiv živali (golobov, grlic, bele ptice): vse živali služijo glavni junakinji, ji 

pomagajo, razkrijejo prevaro sester in ju na koncu pohabijo; 

Motiv nasilja: sestri si odrežeta prst in peto, goloba jima izkljujeta oči; 

Motiv smrti in ponovnega rojstva: dekličina mati umre, vendar potem iz groba v 

obliki drevesa še vedno pomaga hčerki; 

Motiv svilene, srebrne, zlate obleke in čevljev: dragocena oblačila dodatno 

poudarijo lepoto in pozitiven značaj glavne junakinje; 

Motiv števila tri: ples poteka tri dni, negativne književne osebe so tri, Pepelka tretja 

pomeri čevelj; 

• avtor in pripovedovalec: tretjeosebni ali vsevedni. 

                                                 
17 Avtorski prevod iz angleščine za potrebe diplomskega dela. 
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Slika 20: naslovnica slikanice Pepelka, avtorica ilustracije: Alenka Sottler (Grimm, J. in W. (2006). Pepelka 
[prevedla Polonca Kovač]. Ljubljana: Mladinska knjiga.) 

 

Slika 21: ilustracija pravljice Pepelka, avtorica: Lidija Osterc (Grimm, J. in W. (1975). Grimmove pravljice 
[prevedel Fran Albreht]. Ljubljana: Mladinska knjiga.) 

 

7.4.2 Pregled sprememb v sedmih velikih nemških izdajah  

V tabeli so zapisane spremembe, ki se v izbrani pravljici pojavijo v sedmih velikih 

nemških izdajah (1. velika izdaja: 1812, Berlin: Realschulbuchhandlung; 2. velika izdaja: 

1819, Berlin: G. Reimer; 3. velika izdaja: 1837, Göttingen: Verlag der Dieterischen 

Buchhandlung; 4. velika izdaja:  1840, Göttingen: Verlag der Dieterischen Buchhandlung; 

5. velika izdaja: 1843, Göttingen: Verlag der Dieterischen Buchhandlung; 6. velika izdaja:  

1850, Göttingen: Verlag der Dieterischen Buchhandlung; 7. velika izdaja: 1857, Göttingen: 

Verlag der Dieterischen). Ležeče besedilo v tabeli predstavlja avtorski prevod iz nemščine 

za potrebe diplomskega dela – delovni prevod. Namen je natančen prikaz sprememb, zato 

je prevod na nekaterih mestih dobeseden in posledično jezikovno manj dovršen
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1. VELIKA IZDAJA 
(1812) 

2. VELIKA IZDAJA 
(1819) 

3. VELIKA IZDAJA 
(1837) 

4. VELIKA IZDAJA 
(1840) 

5. VELIKA IZDAJA 
(1843) 

6. VELIKA IZDAJA 
(1850) 

7. VELIKA IZDAJA 
(1857) 

Nekoč je bil bogat 
mož, ki jo dolgo 
zadovoljno živel s 
svojo ženo, skupaj pa 
sta imela hči edinko. 
Nato je žena zbolela, 
ko je bila na smrtni 
bolna, je poklicala 
hčerkico in ji rekla: 
»Ljubi otrok, moram 
te zapustiti, ampak te 
bom gledala iz nebes. 
Na moj grob posadi 
drevesce in ko si boš 
kaj zaželela, ga 
potresi, pa boš dobila, 
in kadar boš v stiski, 
ti bom poslala pomoč, 
samo ostani pobožna 
in dobra.« Ko je to 
rekla, je zaprla oči in 
umrla; deklica pa je 
jokala in posadila 
drevesce na grob in 
potrebovala vode, saj 
ga je zalivala s 
svojimi solzami. Sneg 
je grob pokril z belo 
odejo, in ko ga je 
sonce spet odkrilo in 

Bogati mož je imel 
bolno ženo, in ko je 
čutila, da prihaja 
konec, je poklicala 
svojo hči edinko k 
postelji in rekla: 
»Ljubi otrok, ostani 
pobožna in dobra, 
tako ti bo ljubi Bog 
vedno stal ob strani, 
in jaz te bom gledala 
iz nebes in bom ob 
tebi. Nato je zaprla 
oči in preminila. 
Deklica je šla vsak 
dan materin grob in 
jokala in ostala 
pobožna in dobra. 
Sneg je pokril grob z 
belo odejo, in ko ga je 
sonce ga je spet 
odkrilo, je mož vzel 
drugo ženo. 

Bogati mož je imel 
bolno ženo, in ko je 
čutila, da prihaja 
konec, je poklicala 
svojo hči edinko k 
postelji in rekla: 
»Ljubi otrok, ostani 
pobožna in dobra, 
tako ti bo ljubi Bog 
vedno stal ob strani, 
in jaz te bom gledala 
iz nebes in bom ob 
tebi. Nato je zaprla 
oči in preminila. 
Deklica je šla vsak 
dan materin grob in 
jokala in ostala 
pobožna in dobra. 
Sneg je pokril grob z 
belo odejo, in ko ga je 
sonce ga je spet 
odkrilo, je mož vzel 
drugo ženo. 

Bogati mož je imel 
bolno ženo, in ko je 
čutila, da prihaja 
konec, je poklicala 
svojo hči edinko k 
postelji in rekla: 
»Ljubi otrok, ostani 
pobožna in dobra, 
tako ti bo ljubi Bog 
vedno stal ob strani, 
in jaz te bom gledala 
iz nebes in bom ob 
tebi. Nato je zaprla 
oči in preminila. 
Deklica je šla vsak 
dan materin grob in 
jokala in ostala 
pobožna in dobra. 
Sneg je pokril grob z 
belo odejo, in ko ga je 
sonce ga je spet 
odkrilo, je mož vzel 
drugo ženo. 

Bogati mož je imel 
bolno ženo, in ko je 
čutila, da prihaja 
konec, je poklicala 
svojo hči edinko k 
postelji in rekla: 
»Ljubi otrok, ostani 
pobožna in dobra, 
tako ti bo ljubi Bog 
vedno stal ob strani, 
in jaz te bom gledala 
iz nebes in bom ob 
tebi. Nato je zaprla 
oči in preminila. 
Deklica je šla vsak 
dan materin grob in 
jokala in ostala 
pobožna in dobra. 
Sneg je pokril grob z 
belo odejo, in ko ga je 
sonce ga je spet 
odkrilo, je mož vzel 
drugo ženo. 

Bogati mož je imel 
bolno ženo, in ko je 
čutila, da prihaja 
konec, je poklicala 
svojo hči edinko k 
postelji in rekla: 
»Ljubi otrok, ostani 
pobožna in dobra, 
tako ti bo ljubi Bog 
vedno stal ob strani, 
in jaz te bom gledala 
iz nebes in bom ob 
tebi. Nato je zaprla 
oči in preminila. 
Deklica je šla vsak 
dan materin grob in 
jokala in ostala 
pobožna in dobra. 
Sneg je pokril grob z 
belo odejo, in ko ga je 
sonce ga je spet 
odkrilo, je mož vzel 
drugo ženo. 

Bogati mož je imel 
bolno ženo, in ko je 
čutila, da prihaja 
konec, je poklicala 
svojo hči edinko k 
postelji in rekla: 
»Ljubi otrok, ostani 
pobožna in dobra, 
tako ti bo ljubi Bog 
vedno stal ob strani, 
in jaz te bom gledala 
iz nebes in bom ob 
tebi. Nato je zaprla 
oči in preminila. 
Deklica je šla vsak 
dan materin grob in 
jokala in ostala 
pobožna in dobra. 
Sneg je pokril grob z 
belo odejo, in ko ga je 
sonce ga je spet 
odkrilo, je mož vzel 
drugo ženo. 



Primerjalna analiza izbranih Grimmovih pravljic v nemških izdajah in slovenskih prevodih 
Križman, Maja; diplomsko delo  

 

 
 

 79 

je drevesce drugič 
ozelenelo, je mož vzel 
drugo ženo. 
Mačeha je imela dve 
hčerki, ki sta bili na 
pogled lepi, po srcu 
pa naduti in vzvišeni 
in trdosrčni. 

Žena je imela dve 
hčerki, ki sta bili na 
pogled lepi in beli, po 
srcu pa umazani in 
črni. 

Žena je imela dve 
hčerki, ki sta bili na 
pogled lepi in beli, po 
srcu pa umazani in 
črni. 

Žena je imela dve 
hčerki, ki sta bili na 
pogled lepi in beli, po 
srcu pa umazani in 
črni. 

Žena je imela dve 
hčerki, ki sta bili na 
pogled lepi in beli, po 
srcu pa umazani in 
črni. 

Žena je imela dve 
hčerki, ki sta bili na 
pogled lepi in beli, po 
srcu pa umazani in 
črni. 

Žena je imela dve 
hčerki, ki sta bili na 
pogled lepi in beli, po 
srcu pa umazani in 
črni. 

»Kaj počne to 
nekoristno bitje v 
sobi, v kuhinjo z njo, 
kdor hoče jesti kruh, 
si ga mora najprej 
zaslužiti, lahko je 
naša kuhinjska 
dekla.« 

»Kaj počne to 
nekoristno bitje v 
sobi, v kuhinjo z njo, 
kdor hoče jesti kruh, 
si ga mora najprej 
zaslužiti, lahko je 
naša kuhinjska 
dekla.« 

Kaj počne ta stvor v 
sobi, kdor hoče jesti 
kruh, si ga mora 
najprej zaslužiti, ven s 
kuhinjsko deklo.« 

Kaj počne ta stvor v 
sobi, kdor hoče jesti 
kruh, si ga mora 
najprej zaslužiti, ven s 
kuhinjsko deklo.« 

Kaj počne ta stvor v 
sobi, kdor hoče jesti 
kruh, si ga mora 
najprej zaslužiti, ven s 
kuhinjsko deklo.« 

»Neumna gos ne bo 
sedela z nami v sobi! 
Kdor hoče jesti kruh, 
si ga mora najprej 
zaslužiti, ven s 
kuhinjsko deklo.« 

»Neumna gos ne bo 
sedela z nami v sobi! 
Kdor hoče jesti kruh, 
si ga mora najprej 
zaslužiti, ven s 
kuhinjsko deklo.« 

Pepelko oblečejo v 
staro, sivo krilo 

Pepelko oblečejo v 
staro, sivo haljo. 

Pepelko oblečejo v 
staro, sivo haljo. 

Pepelko oblečejo v 
staro, sivo haljo. 

Pepelko oblečejo v 
staro, sivo haljo. 

 Pepelko oblečejo v 
staro, sivo haljo in ji 
dajo še lesene čevlje. 

Pepelko oblečejo v 
staro, sivo haljo in ji 
dajo še lesene čevlje. 

Ni odlomka, kjer je 
opisano, da je šel oče 
na sejem in prinesel 
darila. 

Dodan odlomek, ki 
govori o tem, da je šel 
oče na sejem. Pastorki 
sta si zaželeli lepe 
obleke in drage 
kamne, Pepelka pa 
prvi poganjek, ki mu 
bo oplazil klobuk in 
tako ji je prinesel 
leskovo mladiko. 
Pepelka jo je posadila 
na materin grob in ga 
zalivala s solzami. 
Zraslo je drevo, na 
katerega se je usedel 
bel ptiček, ki ji je 
izpolnil želje. 

Dodan odlomek, ki 
govori o tem, da je šel 
oče na sejem. Pastorki 
sta si zaželeli lepe 
obleke in drage 
kamne, Pepelka pa 
prvi poganjek, ki mu 
bo oplazil klobuk in 
tako ji je prinesel 
leskovo mladiko. 
Pepelka jo je posadila 
na materin grob in ga 
zalivala s solzami. 
Zraslo je drevo, na 
katerega se je usedel 
bel ptiček, ki ji je 
izpolnil želje. 

Dodan odlomek, ki 
govori o tem, da je šel 
oče na sejem. Pastorki 
sta si zaželeli lepe 
obleke in drage 
kamne, Pepelka pa 
prvi poganjek, ki mu 
bo oplazil klobuk in 
tako ji je prinesel 
leskovo mladiko. 
Pepelka jo je posadila 
na materin grob in ga 
zalivala s solzami. 
Zraslo je drevo, na 
katerega se je usedel 
bel ptiček, ki ji je 
izpolnil želje. 

Dodan odlomek, ki 
govori o tem, da je šel 
oče na sejem. Pastorki 
sta si zaželeli lepe 
obleke in drage 
kamne, Pepelka pa 
prvi poganjek, ki mu 
bo oplazil klobuk in 
tako ji je prinesel 
leskovo mladiko. 
Pepelka jo je posadila 
na materin grob in ga 
zalivala s solzami. 
Zraslo je drevo, na 
katerega se je usedel 
bel ptiček, ki ji je 
izpolnil želje. 

Dodan odlomek, ki 
govori o tem, da je šel 
oče na sejem. Pastorki 
sta si zaželeli lepe 
obleke in drage 
kamne, Pepelka pa 
prvi poganjek, ki mu 
bo oplazil klobuk in 
tako ji je prinesel 
leskovo mladiko. 
Pepelka jo je posadila 
na materin grob in ga 
zalivala s solzami. 
Zraslo je drevo, na 
katerega se je usedel 
bel ptiček, ki ji je 
izpolnil želje. 

Dodan odlomek, ki 
govori o tem, da je šel 
oče na sejem. Pastorki 
sta si zaželeli lepe 
obleke in drage 
kamne, Pepelka pa 
prvi poganjek, ki mu 
bo oplazil klobuk in 
tako ji je prinesel 
leskovo mladiko. 
Pepelka jo je posadila 
na materin grob in ga 
zalivala s solzami. 
Zraslo je drevo, na 
katerega se je usedel 
bel ptiček, ki ji je 
izpolnil želje. 

Sestri dražita Pepelko, Pepelka prosi Pepelka prosi Pepelka prosi Pepelka prosi Pepelka prosi mačeho, Pepelka prosi mačeho, 
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ali ne bi tudi ona šla 
na ples. Pepelka jima 
odgovori, da  ne more 
iti, ker nima obleke. 
Pepelka mora prebrati 
lečo do takrat, ko se  
sestri vrneta. 
Pomagata ji dva 
goloba. Nato spleza 
na golobnjak, od 
koder vidi v dvorano 
na gradu, kjer sestri 
plešeta s princem. 
Naslednji večer sestri 
spet odideta na ples, 
Pepelka pa mora 
ponovno prebirati 
lečo. Goloba ji tudi 
tokrat pomagata in 
naročita, naj gre na 
materin grob in 
potrese drevo. Z 
drevesa pade srebrna 
obleka, biseri, svilene 
nogavice in srebrni 
čeveljci, čaka pa jo 
tudi voz s  šestimi 
konji, ki jo odpelje na 
grad. Princ misli, da 
je tuja princesa, 
skupaj plešeta, 
opolnoči pa Pepelka 
pobegne  z vozom. 
Drevo vzame obleko 
in čevlje, Pepelka 
obleče stara oblačila 
in se vrne v kuhinjo. 
Naslednje jutro se s 

mačeho, naj ji dovoli 
iti na ples, ta pa jo 
zavrne: »Nimaš 
obleke, čevljev, 
plesati ne znaš, pa bi 
se možila?«  Obljubi 
ji, da bo lahko šla, če 
v dveh urah prebere 
skledo leče iz pepela. 
Pri tem ji pomagajo 
dva golobčka, dve 
grlici in še vsi ostali 
ptički, delo je 
opravljeno, vendar ji 
mačeha kljub temu ne 
dovoli. Potem mačeha 
strese dve skledi leče, 
zgodi se enako, 
Pepelka pa še vedno 
ne sme na ples. 
Pepelka odide na 
materin grob, kjer 
dobi srebrno obleko 
in čeveljce in odide na 
ples. Sestri in mačeha 
jo ne prepoznajo, 
kraljevič želi plesati 
le z njo. Zvečer mu 
pobegne domov, 
skoči v golobnjak, od 
tam v kuhinjo. 
Kraljevič jo z njenim 
očetom zaman išče. 
Drugi dan grejo sestre 
in mačeha spet na 
grad, Pepelka pa k 
leski, ki ji da še lepšo 
obleko. Kraljevič jo 

mačeho, naj ji dovoli 
iti na ples, ta pa jo 
zavrne: »Nimaš 
obleke, čevljev, 
plesati ne znaš, pa bi 
se možila?«  Obljubi 
ji, da bo lahko šla, če 
v dveh urah prebere 
skledo leče iz pepela. 
Pri tem ji pomagajo 
dva golobčka, dve 
grlici in še vsi ostali 
ptički, delo je 
opravljeno, vendar ji 
mačeha kljub temu ne 
dovoli. Potem mačeha 
strese dve skledi leče, 
zgodi se enako, 
Pepelka pa še vedno 
ne sme na ples. 
Pepelka odide na 
materin grob, kjer 
dobi srebrno obleko 
in čeveljce in odide na 
ples. Sestri in mačeha 
jo ne prepoznajo, 
kraljevič želi plesati 
le z njo. Zvečer mu 
pobegne domov, 
skoči v golobnjak, od 
tam v kuhinjo. 
Kraljevič jo z njenim 
očetom zaman išče. 
Drugi dan grejo sestre 
in mačeha spet na 
grad, Pepelka pa k 
leski, ki ji da še lepšo 
obleko. Kraljevič jo 

mačeho, naj ji dovoli 
iti na ples, ta pa jo 
zavrne: »Nimaš 
obleke, čevljev, 
plesati ne znaš, pa bi 
se možila?«  Obljubi 
ji, da bo lahko šla, če 
v dveh urah prebere 
skledo leče iz pepela. 
Pri tem ji pomagajo 
dva golobčka, dve 
grlici in še vsi ostali 
ptički, delo je 
opravljeno, vendar ji 
mačeha kljub temu ne 
dovoli. Potem mačeha 
strese dve skledi leče, 
zgodi se enako, 
Pepelka pa še vedno 
ne sme na ples. 
Pepelka odide na 
materin grob, kjer 
dobi srebrno obleko 
in čeveljce in odide na 
ples. Sestri in mačeha 
jo ne prepoznajo, 
kraljevič želi plesati 
le z njo. Zvečer mu 
pobegne domov, 
skoči v golobnjak, od 
tam v kuhinjo. 
Kraljevič jo z njenim 
očetom zaman išče. 
Drugi dan grejo sestre 
in mačeha spet na 
grad, Pepelka pa k 
leski, ki ji da še lepšo 
obleko. Kraljevič jo 

mačeho, naj ji dovoli 
iti na ples, ta pa jo 
zavrne: »Nimaš 
obleke, čevljev, 
plesati ne znaš, pa bi 
se možila?«  Obljubi 
ji, da bo lahko šla, če 
v dveh urah prebere 
skledo leče iz pepela. 
Pri tem ji pomagajo 
dva golobčka, dve 
grlici in še vsi ostali 
ptički, delo je 
opravljeno, vendar ji 
mačeha kljub temu ne 
dovoli. Potem mačeha 
strese dve skledi leče, 
zgodi se enako, 
Pepelka pa še vedno 
ne sme na ples. 
Pepelka odide na 
materin grob, kjer 
dobi srebrno obleko 
in čeveljce in odide na 
ples. Sestri in mačeha 
jo ne prepoznajo, 
kraljevič želi plesati 
le z njo. Zvečer mu 
pobegne domov, 
skoči v golobnjak, od 
tam v kuhinjo. 
Kraljevič jo z njenim 
očetom zaman išče. 
Drugi dan grejo sestre 
in mačeha spet na 
grad, Pepelka pa k 
leski, ki ji da še lepšo 
obleko. Kraljevič jo 

naj ji dovoli iti na 
ples, ta pa jo zavrne: 
»Nimaš obleke, 
čevljev, plesati ne 
znaš, pa bi se 
možila?«  Obljubi ji, 
da bo lahko šla, če v 
dveh urah prebere 
skledo leče iz pepela. 
Pri tem ji pomagajo 
dva golobčka, dve 
grlici in še vsi ostali 
ptički, delo je 
opravljeno, vendar ji 
mačeha kljub temu ne 
dovoli. Potem mačeha 
strese dve skledi leče, 
zgodi se enako, 
Pepelka pa še vedno 
ne sme na ples. 
Pepelka odide na 
materin grob, kjer 
dobi srebrno obleko 
in čeveljce in odide na 
ples. Sestri in mačeha 
jo ne prepoznajo, 
kraljevič želi plesati le 
z njo. Zvečer mu 
pobegne domov, 
skoči v golobnjak, od 
tam v kuhinjo. 
Kraljevič jo z njenim 
očetom zaman išče. 
Drugi dan grejo sestre 
in mačeha spet na 
grad, Pepelka pa k 
leski, ki ji da še lepšo 
obleko. Kraljevič jo 

naj ji dovoli iti na 
ples, ta pa jo zavrne: 
»Nimaš obleke, 
čevljev, plesati ne 
znaš, pa bi se 
možila?«  Obljubi ji, 
da bo lahko šla, če v 
dveh urah prebere 
skledo leče iz pepela. 
Pri tem ji pomagajo 
dva golobčka, dve 
grlici in še vsi ostali 
ptički, delo je 
opravljeno, vendar ji 
mačeha kljub temu ne 
dovoli. Potem mačeha 
strese dve skledi leče, 
zgodi se enako, 
Pepelka pa še vedno 
ne sme na ples. 
Pepelka odide na 
materin grob, kjer 
dobi srebrno obleko 
in čeveljce in odide na 
ples. Sestri in mačeha 
jo ne prepoznajo, 
kraljevič želi plesati le 
z njo. Zvečer mu 
pobegne domov, 
skoči v golobnjak, od 
tam v kuhinjo. 
Kraljevič jo z njenim 
očetom zaman išče. 
Drugi dan grejo sestre 
in mačeha spet na 
grad, Pepelka pa k 
leski, ki ji da še lepšo 
obleko. Kraljevič jo 
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sestrama pogovarja o 
plesu, razlagata ji o 
»neznani princesi«, ki 
se je tam pojavila, 
Pepelka pa jima celo 
reče da jo je videla, 
ko se je peljala mimo 
hiše. Zvečer se sestri 
še tretjič odpravita na 
ples, Pepelka mora 
prebirati grah. Goloba 
ji spet pomagata in 
drevo ji vrže še lepšo 
obleko. Čaka jo voz s 
še lepšimi konji in jo 
odpelje na grad. Princ 
jo že pričakuje in 
hoče izvedeti več o 
njej. Ker se boji, da 
mu ne bi spet ušla, 
stopnišče namaže s 
smolo. Pepelka pred 
polnočjo odhiti, saj 
opolnoči čarovnija z 
obleko in kočijo neha 
delovati. Ura bije 
polnoč, ravno ko teče 
po stopnicah. En 
čevelj se prilepi na 
smolo. 

pričakuje, ko se 
zvečeri, pa mu spet 
pobegne, tokrat na vrt 
za domačo hišo, kjer 
čez krošnjo hruške v 
kuhinjo in kraljevič jo 
z njenim očetom spet 
zaman išče. Tretji dan 
ji drevo pokloni 
najlepšo, zlato obleko, 
kraljevič pleše samo z 
njo, vendar mu ona 
spet uide. Na 
stopnicah, premazanih 
s smolo, izgubi zlati 
čeveljček. 

pričakuje, ko se 
zvečeri, pa mu spet 
pobegne, tokrat na vrt 
za domačo hišo, kjer 
čez krošnjo hruške v 
kuhinjo in kraljevič jo 
z njenim očetom spet 
zaman išče. Tretji dan 
ji drevo pokloni 
najlepšo, zlato obleko, 
kraljevič pleše samo z 
njo, vendar mu ona 
spet uide. Na 
stopnicah, premazanih 
s smolo, izgubi zlati 
čeveljček. 

pričakuje, ko se 
zvečeri, pa mu spet 
pobegne, tokrat na vrt 
za domačo hišo, kjer 
čez krošnjo hruške v 
kuhinjo in kraljevič jo 
z njenim očetom spet 
zaman išče. Tretji dan 
ji drevo pokloni 
najlepšo, zlato obleko, 
kraljevič pleše samo z 
njo, vendar mu ona 
spet uide. Na 
stopnicah, premazanih 
s smolo, izgubi zlati 
čeveljček. 

pričakuje, ko se 
zvečeri, pa mu spet 
pobegne, tokrat na vrt 
za domačo hišo, kjer 
čez krošnjo hruške v 
kuhinjo in kraljevič jo 
z njenim očetom spet 
zaman išče. Tretji dan 
ji drevo pokloni 
najlepšo, zlato obleko, 
kraljevič pleše samo z 
njo, vendar mu ona 
spet uide. Na 
stopnicah, premazanih 
s smolo, izgubi zlati 
čeveljček. 

pričakuje, ko se 
zvečeri, pa mu spet 
pobegne, tokrat na vrt 
za domačo hišo, kjer 
čez krošnjo hruške v 
kuhinjo in kraljevič jo 
z njenim očetom spet 
zaman išče. Tretji dan 
ji drevo pokloni 
najlepšo, zlato obleko, 
kraljevič pleše samo z 
njo, vendar mu ona 
spet uide. Na 
stopnicah, premazanih 
s smolo, izgubi zlati 
čeveljček. 

pričakuje, ko se 
zvečeri, pa mu spet 
pobegne, tokrat na vrt 
za domačo hišo, kjer 
čez krošnjo hruške v 
kuhinjo in kraljevič jo 
z njenim očetom spet 
zaman išče. Tretji dan 
ji drevo pokloni 
najlepšo, zlato obleko, 
kraljevič pleše samo z 
njo, vendar mu ona 
spet uide. Na 
stopnicah, premazanih 
s smolo, izgubi zlati 
čeveljček. 

Princ razglasi, da bo 
njegova nevesta tista, 
ki ji bo zlati čeveljček 
prav. Vsem je 
premajhen. Tudi sestri 
prideta na  vrsto, prva 
si odreže palec, druga 
kos pete, da bi jima 

Naslednji dan gre 
kraljevič s čeveljčkom 
k Pepelkinemu očetu 
in reče, da bo njegova 
nevesta tista, ki ji bo 
čeveljček prav. Prva 
sestra si po materinem 
nasvetu  odreže palec, 

Naslednji dan gre 
kraljevič s čeveljčkom 
k Pepelkinemu očetu 
in reče, da bo njegova 
nevesta tista, ki ji bo 
čeveljček prav. Prva 
sestra si po materinem 
nasvetu  odreže palec, 

Naslednji dan gre 
kraljevič s čeveljčkom 
k Pepelkinemu očetu 
in reče, da bo njegova 
nevesta tista, ki ji bo 
čeveljček prav. Prva 
sestra si po materinem 
nasvetu  odreže palec, 

Naslednji dan gre 
kraljevič s čeveljčkom 
k Pepelkinemu očetu 
in reče, da bo njegova 
nevesta tista, ki ji bo 
čeveljček prav. Prva 
sestra si po materinem 
nasvetu  odreže palec, 

Naslednji dan gre 
kraljevič s čeveljčkom 
k Pepelkinemu očetu 
in reče, da bo njegova 
nevesta tista, ki ji bo 
čeveljček prav. Prva 
sestra si po materinem 
nasvetu  odreže palec, 

Naslednji dan gre 
kraljevič s čeveljčkom 
k Pepelkinemu očetu 
in reče, da bo njegova 
nevesta tista, ki ji bo 
čeveljček prav. Prva 
sestra si po materinem 
nasvetu  odreže palec, 
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čevelj  pristajal, 
vendar goloba s 
pesmico princu 
razkrijeta njuni 
prevari. Princ 
nazadnje želi, da še 
Pepelka pomeri 
čevelj, kljub 
mačehinim 
zagotovilom, da ona 
gotovo ni prava. 
Čeveljček ji je kot 
ulit. Princ reče: »To je 
prava nevesta.« 
Mačeha in sestri 
zakričijo in 
prebledijo, ko se 
skupaj odpeljeta v 
kočiji. Pravljica se 
konča s pesmijo 
golobov. 

druga kos pete, da bi 
jima čevelj  pristajal, 
vendar goloba s 
pesmico princu 
razkrijeta njuni 
prevari.  Očeta 
vpraša, ali ima še 
kakšno hčer, ta 
odgovori, da le še 
Pepelko, ki pa gotovo 
ni prava. Kraljevič 
vztraja in Pepelka 
pomeri čeveljček, ki ji 
je kot ulit. Princ reče: 
»To je prava 
nevesta.« Mačeha in 
sestri zakričijo in 
prebledijo od jeze. 
Kraljevič Pepelko 
posadi na konja in 
skupaj odjezdita. Ko 
jezdita mimo leske, 
goloba pojeta pesem.  
Ko odpojeta, sedeta 
Pepelki vsak na eno 
ramo. Ko gresta 
polsestri ob Pepelki v 
cerkev, jima goloba 
izkljujeta vsaki po 
eno oko, ko gredo iz 
cerkve, pa še vsaki 
drugo. Tako zaradi 
svoje zlobe ostaneta 
do konca življenja 
slepi. 

druga kos pete, da bi 
jima čevelj  pristajal, 
vendar goloba s 
pesmico princu 
razkrijeta njuni 
prevari.  Očeta 
vpraša, ali ima še 
kakšno hčer, ta 
odgovori, da le še 
Pepelko, ki pa gotovo 
ni prava. Kraljevič 
vztraja in Pepelka 
pomeri čeveljček, ki ji 
je kot ulit. Princ reče: 
»To je prava 
nevesta.« Mačeha in 
sestri zakričijo in 
prebledijo od jeze. 
Kraljevič Pepelko 
posadi na konja in 
skupaj odjezdita. Ko 
jezdita mimo leske, 
goloba pojeta pesem.  
Ko odpojeta, sedeta 
Pepelki vsak na eno 
ramo. Ko gresta 
polsestri ob Pepelki v 
cerkev, jima goloba 
izkljujeta vsaki po 
eno oko, ko gredo iz 
cerkve, pa še vsaki 
drugo. Tako zaradi 
svoje zlobe ostaneta 
do konca življenja 
slepi. 

druga kos pete, da bi 
jima čevelj  pristajal, 
vendar goloba s 
pesmico princu 
razkrijeta njuni 
prevari.  Očeta 
vpraša, ali ima še 
kakšno hčer, ta 
odgovori, da le še 
Pepelko, ki pa gotovo 
ni prava. Kraljevič 
vztraja in Pepelka 
pomeri čeveljček, ki ji 
je kot ulit. Princ reče: 
»To je prava 
nevesta.« Mačeha in 
sestri zakričijo in 
prebledijo od jeze. 
Kraljevič Pepelko 
posadi na konja in 
skupaj odjezdita. Ko 
jezdita mimo leske, 
goloba pojeta pesem.  
Ko odpojeta, sedeta 
Pepelki vsak na eno 
ramo. Ko gresta 
polsestri ob Pepelki v 
cerkev, jima goloba 
izkljujeta vsaki po 
eno oko, ko gredo iz 
cerkve, pa še vsaki 
drugo. Tako zaradi 
svoje zlobe ostaneta 
do konca življenja 
slepi. 

druga kos pete, da bi 
jima čevelj  pristajal, 
vendar goloba s 
pesmico princu 
razkrijeta njuni 
prevari.  Očeta 
vpraša, ali ima še 
kakšno hčer, ta 
odgovori, da le še 
Pepelko, ki pa gotovo 
ni prava. Kraljevič 
vztraja in Pepelka 
pomeri čeveljček, ki ji 
je kot ulit. Princ reče: 
»To je prava 
nevesta.« Mačeha in 
sestri zakričijo in 
prebledijo od jeze. 
Kraljevič Pepelko 
posadi na konja in 
skupaj odjezdita. Ko 
jezdita mimo leske, 
goloba pojeta pesem.  
Ko odpojeta, sedeta 
Pepelki vsak na eno 
ramo. Ko gresta 
polsestri ob Pepelki v 
cerkev, jima goloba 
izkljujeta vsaki po 
eno oko, ko gredo iz 
cerkve, pa še vsaki 
drugo. Tako zaradi 
svoje zlobe ostaneta 
do konca življenja 
slepi. 

druga kos pete, da bi 
jima čevelj  pristajal, 
vendar goloba s 
pesmico princu 
razkrijeta njuni 
prevari.  Očeta vpraša, 
ali ima še kakšno 
hčer, ta odgovori, da 
le še Pepelko, ki pa 
gotovo ni prava. 
Kraljevič vztraja in 
Pepelka pomeri 
čeveljček, ki ji je kot 
ulit. Princ reče: »To je 
prava nevesta.« 
Mačeha in sestri 
zakričijo in prebledijo 
od jeze. Kraljevič 
Pepelko posadi na 
konja in skupaj 
odjezdita. Ko jezdita 
mimo leske, goloba 
pojeta pesem.  
Ko odpojeta, sedeta 
Pepelki vsak na eno 
ramo. Ko gresta 
polsestri ob  Pepelki v 
cerkev, jima goloba 
izkljujeta vsaki po 
eno oko, ko gredo iz 
cerkve, pa še vsaki 
drugo. Tako zaradi 
svoje zlobe ostaneta 
do konca življenja 
slepi. 

druga kos pete, da bi 
jima čevelj  pristajal, 
vendar goloba s 
pesmico princu 
razkrijeta njuni 
prevari.  Očeta vpraša, 
ali ima še kakšno 
hčer, ta odgovori, da 
le še Pepelko, ki pa 
gotovo ni prava. 
Kraljevič vztraja in 
Pepelka pomeri 
čeveljček, ki ji je kot 
ulit. Princ reče: »To je 
prava nevesta.« 
Mačeha in sestri 
zakričijo in prebledijo 
od jeze. Kraljevič 
Pepelko posadi na 
konja in skupaj 
odjezdita. Ko jezdita 
mimo leske, goloba 
pojeta pesem.  
Ko odpojeta, sedeta 
Pepelki vsak na eno 
ramo..  Ko gresta 
polsestri ob Pepelki v 
cerkev, jima goloba 
izkljujeta vsaki po 
eno oko, ko gredo iz 
cerkve, pa še vsaki 
drugo. Tako zaradi 
svoje zlobe ostaneta 
do konca življenja 
slepi. 

 

Tabela 9: Spremembe v pravljici Pepelka 
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V pravljici Pepelka so v sedmih velikih izdajah vidne naslednje spremembe: 

Dodajanje in odvzemanje besedila: 

– začetek pravljice je v primerjavi z besedilom pravljice v 1. veliki izdaji iz leta 1812 

skrajšan in spremenjen v pravljicah v vseh nadaljnjih izdajah; 

– pravljici so v 2. veliko izdaji iz leta 1819 in vseh nadaljnjih izdajah v materinem 

nagovoru dodani verski elementi: »Ljubi otrok, ostani pobožna in dobra, tako ti bo 

ljubi Bog vedno stal ob strani … «, na koncu besedila je dodano, da se kraljevič in 

Pepelka poročita v cerkvi; 

– pravljici je v 2. veliki izdaji iz leta 1819 in vseh nadaljnjih izdajah dodan odlomek, 

v katerem je opisano, da je šel oče na sejem in hčerki ter pastorkama prinesel, kar 

so si zaželele; 

– samo v pravljici v 1. veliki izdaji iz leta 1812 je opisano, kako Pepelka opazuje ples 

s strehe golobnjaka in je navedeno, da Pepelki drevo poleg obleke in čevljev podari 

tudi kočijo s konji, v vseh nadaljnjih izdajah so ti deli besedila izpuščeni; 

– pravljici so v 2. veliki izdaji iz leta 1819 in vseh nadaljnjih izdajah dodani opisi 

Pepelkinega bega pred kraljevičem (skozi golobnjak, v krošnjo hruške); 

– pravljici je v 2. veliki izdaji iz leta 1819 in vseh nadaljnjih izdajah dodano besedilo 

na koncu pravljice, v katerem so eksplicitni elementi nasilja (goloba sestrama 

izkljujeta oči); 

– v pravljici v 1. veliki  izdaji iz leta 1812 je navedeno, da drevo Pepelki vrže obleko, 

nogavice in čevlje, v pravljicah v vseh nadaljnjih izdajah pa samo obleko in čevlje; 

– v pravljici je v 1. veliki izdaji iz leta 1812 opisan pogovor med Pepelko in 

sestrama, o tem, da se je prejšnji večer mimo hiše peljala kočija neznane princese; 

– v pravljici v 1. veliki  izdaji iz leta 1812 je opis bitja ure – ko Pepelka tretji večer 

beži z gradu in odbije polnoč, se Pepelka znajde na ulici v svojih umazanih 

oblačilih, kočija pa izgine, v vseh nadaljnjih izdajah je ta del besedila izpuščen; 

– v pravljici v 2. veliki izdaji iz leta 1819 in vseh nadaljnjih izdajah poleg dveh 

golobov v kuhinjo priletijo še dve grlici in vse druge ptice ter pomagajo Pepelki; 

– pravljici je v 2. veliki izdaji iz leta 1819 in vseh nadaljnjih izdajah dodana metafora 

– sestri sta imeli umazano in črno srce. 
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Spreminjanje podrobnosti: 

– v pravljici v 1. veliki izdaji  iz leta 1812 Pepelko mačeha in sestri oblečejo v staro, 

sivo krilo, v 2. veliki izdaji iz leta 1819,  3. veliki izdaji iz leta 1837, 4. veliki izdaji 

iz leta 1840 in 5. veliki izdaji iz leta 1843 v staro, sivo haljo, v 6. veliki izdaji iz 

leta 1850 in 7. veliki izdaji iz leta 1857 pa ji poleg tega obujejo še lesene cokle; 

–  v pravljici v 1. veliki izdaji iz leta 1812 je kraljevi sin poimenovan princ, v vseh 

nadaljnjih izdajah pa kraljevič; 

– Pepelka je v različnih izdajah poimenovana z različnimi slabšalnimi izrazi: 

nekoristna, stvor, neumna gos; 

– v pravljici v 1. veliki izdaji  iz leta 1812  kraljevi sin sestri in nazadnje Pepelko 

odpelje s kočijo, v vseh nadaljnjih izdajah pa odjezdijo na konju. 

Vsebinske spremembe: 

– v pravljici v 1. veliki izdaji iz leta 1812 Pepelka na materin grob posadi lesko že na 

začetku, zato, ker ji tako naroči mati, v pravljici v 2. veliki izdaji iz leta 1819 in 

vseh nadaljnjih izdajah pa šele takrat, ko oče prinese sadiko s poti na sejem; 

–  v pravljici v 1. veliki izdaji iz leta 1812 Pepelka prvi večer ples samo opazuje, 

udeleži se ga šele drugi in tretji dan, v pravljici v 2. veliki izdaji iz leta 1819 in vseh 

nadaljnjih izdajah pa se ga udeleži vse tri dni; 

–  v pravljici v 1. veliki izdaji iz leta 1812 sestri zbadata Pepelko, ali ne bi tudi ona 

šla na ples, vendar ju zavrne, v pravljici v 2. veliki izdaji iz leta 1819 in vseh 

nadaljnjih izdajah pa si Pepelka močno želi iti na ples in zato prosi mačeho za 

dovoljenje; 

– v pravljici v 1. veliki izdaji iz leta 1812 Pepelka pobegne s plesa s kočijo, kraljevič 

ji ne sledi, v pravljici v 2. veliki izdaji iz leta 1819 in vseh nadaljnjih izdajah pa ji 

prvi in drugi večer sledi in jo išče skupaj z njenim očetom. 

7.4.3 Primerjalna analiza prevodov Frana Albrehta (1954) in Polonce Kovač (1993) 

Izpostavljeni so deli besedila, kjer se v prevodih obeh prevajalcev pojavijo razlike. Ležeče 

besedilo predstavlja dobesedne navedke. Dodana je primerjava prevodov z različico 

pravljice iz sedme velike nemške izdaje. 
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Prevod F. Albrehta (1954) Prevod P. Kovač (1993) Primerjalna analiza 

Nagovor umirajoče matere na 
začetku pravljice: »Ljuba hčerka, 
ostani pridna in dobra, ohrani 
zvest spomin name in na mojo 
ljubezen in jaz ti bom v mislih 
vedno pomagala.« 

Nagovor umirajoče matere na 
začetku pravljice: »Ljubo dete, 
ostani krotka in dobra in ljubi bog 
te bo čuval, jaz pa bom gledala 
nate iz nebes in bom vedno v tvoji 
bližini.« 

F. Albreht je v svojem prevodu v 
primerjavi z izvirnikom izpustil 
vse verske izraze: bog, pobožnost, 
nebesa, P. Kovač je besedilo 
prevedla bolj zvesto, z izjemo 
nemške besede fromm, ki  
dobesedno pomeni pobožna, P. 
Kovač pa se je odločila uporabiti 
pridevnik krotka. 

Avša prismojena Neumna gos Prevajalca uporabita različna 
slabšalna izraza. 

… in jo oblekli v staro, 
raševinasto krilo … 

… in jo oblekli v staro sivo 
haljo… 

Prevajalca različno prevajata, 
prevod P. Kovač je skladen z 
izvirnikom (nemško graues altes 
Kittel). 

Prva vejica Prvi prot Prevajalca uporabita različna 
izraza za poimenovanje leskove 
mladike. 

Slovesnost, veselica, svatba Praznovanje, ples Prevajalca uporabita različne 
izraze za poimenovanje zabave na 
kraljevem gradu, izraz svatba 
(nemško die Hochzeit) se pojavi 
tudi v izvirniku, čeprav v resnici 
ne gre za poroko, pač pa ples. 

»Dobro lečo odberite, slabo 
pozobljite!« 
»Stresi, potresi se, ljubo drevo, 
vrzi name zlato in srebro.« 
»Gru gri, gru gri, gru gri,        v 
čevlju je kri:             premajhen je 
čeveljček ta, prava nevesta je še 
doma.« 
»Gru gri, gru gri, gru gri,   v 
čevlju ni krvi, premajhen ni 
čeveljček ta, to je prava 
nevestica.«      

Dobra zrna v lonček, slaba v 
kljunček!« 
»Drevesce, drevesce, veje otresi, z 
zlatom in srebrom me potresi!« 
»Goru goru – kaj je v tem 
čeveljčku? V premajhnem 
čeveljčku je kri, prava nevesta 
doma sedi.« 
»Goru  – ni  več krvi v čeveljčku. 
Na konju kraljevič sedi in s pravo 
nevesto domov hiti.« 

Prevajalca različno prevajata 
verze, pri P. Kovač se prvi 
sestavek ne rima. Onomatopoetski 
izrazi gru gri in goru goru 
uspešno posnemajo oglašanje 
golobov. Prevoda sta skladna z 
izvirnikom. 
 

In tako sta bili za svoje hudobije 
in grdobije s slepoto kaznovani – 
če ne zares, pa bi bili vsaj 
zaslužili tako. 

Tako sta zaradi hudobije in 
hinavščine ostali slepi vse svoje 
žive dni. 

Prevod P. Kovač se konča tako 
kot izvirnik. F. Albreht je dodal še 
svoj stavek. Breda Zupančič 
meni, da je želel z njim omiliti 
dejstvo, da sta bili sestri kruto 
kaznovani, in dodaja, da je bil ta 
del v Pepelki, ki je izšla v zbirki 
Čebelica leta 1971, izpuščen 
(Zupančič, 2007). 

 

Tabela 10: Pepelka, primerjava prevodov Frana Albrehta in Polonce Kovač 

7.5 Rdeča kapica (Rothkäpchen); KHM 26, ATU 333 

7.5.1 Analiza po prvinah književnega besedila 

• Glavni književni osebi: Rdeča kapica, volk; 
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• stranske književne osebe: mama, babica, lovec; 

• književni prostor: dom Rdeče kapice v vasi, gozd, babičina hiša; 

• književni čas: nedoločen, opredeljen kot »nekoč«, glede na to, da je začetku 

pravljice omenjena šola, lahko pravljico umestimo v čas od konca 18. stoletja dalje 

(uvedba splošne šolske obveznosti); 

• književno dogajanje (povzeto po opisu Hans-Jörga Utherja):  

Deklico, ki jo zaradi  rdeče kape kličejo Rdeča kapica, pošljejo k babici, ki stanuje 

v gozdu. Opozorijo jo, naj ne zapušča poti. Na poti sreča volka. Volk se pozanima, 

kam je deklica namenjena, pohiti naprej in požre babico. Obleče njena oblačila in 

se uleže v njeno posteljo. Rdeča kapica prispe do babičine hiše. Rdeča kapica 

dvomi, ali v postelji res leži babica in jo povpraša, zakaj ima tako velika ušesa, oči 

in usta. Volk požre tudi Rdečo kapico. Lovec volku razpara trebuh in reši Rdečo 

kapico in babico. Trebuh mu napolnijo s kamenjem in volk utone. Naslednjič drug 

volk sledi Rdeči kapici na poti k babici in na strehi čaka, da bo odšla. Babica naroči 

Rdeči kapici, naj v korito nanosi vodo, v kateri so se kuhale klobase. Volka vonj 

premami, da pade s strehe in utone (Uther, 2011)18; 

• književna tema: volk požre babico in Rdečo kapico, vendar ju lovec reši;  

• sporočilo: glavno sporočilo pravljice je, da je treba poslušati in upoštevati, kar 

naročijo starejši (starši), pravljica pa nosi tudi sporočilo, da bodo negativne 

lastnosti, v tem primeru požrešnost in krutost volka, kaznovane, 

• motivi:  

Motiv Rdeče kapice: glavna pozitivna književna oseba, prijazna, ljubka, vendar 

tudi lahkomiselna deklica; 

Motiv volka: volk je prikazan negativno, kot grožnja, plenilec, požrešnež, morilec; 

Motiv neposlušnosti: Rdeča kapica je  kaznovana za svojo neposlušnost, kar jo 

izuči in naslednjič upošteva materina svarila; 

Motiv ponovnega rojstva: za Rdečo kapico in babico se zdi, da sta mrtvi, vendar 

prideta iz volkovega trebuha živi, volk na koncu umre; 

Motiv smrti in nasilja: volk požre Rdečo kapico in babico,  lovec mu prereže 

trebuh, volk pade na tla oziroma utone; 

• avtor in pripovedovalec: tretjeosebni ali vsevedni.  

                                                 
18 Avtorski prevod iz angleščine za potrebe diplomskega dela. 
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Slika 22: ilustracija slikanice Rdeča kapica, avtorica: Marlenka Stupica (Grimm, J. in W. (1953). Rdeča kapica 
[prevedel Fran Albreht]. Ljubljana: Mladinska knjiga.) 

 

Slika 23: ilustracija pravljice Rdeča kapica, avtor: Ludwig Richter (Grimm, J. in W. (1993). Grimmove pravljice: 
prva knjiga zbranih pravljic [prevedla Polonca Kovač]. Ljubljana: Mladinska knjiga.) 

 

7.5.2 Pregled sprememb v sedmih velikih nemških izdajah  

V tabeli so zapisane spremembe, ki se v izbrani pravljici pojavijo v sedmih velikih 

nemških izdajah (1. velika izdaja: 1812, Berlin: Realschulbuchhandlung; 2. velika izdaja: 

1819, Berlin: G. Reimer; 3. velika izdaja: 1837, Göttingen: Verlag der Dieterischen 

Buchhandlung; 4. velika izdaja:  1840, Göttingen: Verlag der Dieterischen Buchhandlung; 

5. velika izdaja: 1843, Göttingen: Verlag der Dieterischen Buchhandlung; 6. velika izdaja:  

1850, Göttingen: Verlag der Dieterischen Buchhandlung; 7. velika izdaja: 1857, Göttingen: 

Verlag der Dieterischen). Ležeče besedilo v tabeli predstavlja avtorski prevod iz nemščine 

za potrebe diplomskega dela – delovni prevod. Namen je natančen prikaz sprememb, zato 

je prevod na nekaterih mestih dobeseden in posledično jezikovno manj dovršen. 
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1. VELIKA IZDAJA 
(1812) 

2. VELIKA IZDAJA 
(1819) 

3. VELIKA IZDAJA 
(1837) 

4. VELIKA IZDAJA 
(1840) 

5. VELIKA IZDAJA 
(1843) 

6. VELIKA IZDAJA 
(1850) 

7. VELIKA IZDAJA 
(1857) 

Rdeča kapica nese 
babici buteljko vina. 

Rdeča kapica nese 
babici steklenico vina. 

Rdeča kapica nese 
babici steklenico vina. 

Rdeča kapica nese 
babici steklenico vina. 

Rdeča kapica nese 
babici steklenico vina. 

Rdeča kapica nese 
babici steklenico vina. 

Rdeča kapica nese 
babici steklenico vina. 

Rdeča kapica je 
obljubila materi, da 
bo poslušna. 

Rdeča kapica je 
rekla: »Ja, vse bom 
res dobro opravila« 
in obljubila materi, da 
bo poslušna. 

Rdeča kapica je 
rekla: »Bom že vse 
dobro opravila,« in 
materi segla v roko. 

Rdeča kapica je 
rekla: »Bom že vse 
dobro opravila,« in 
materi segla v roko. 

Rdeča kapica je 
rekla: »Bom že vse 
dobro opravila,« in 
materi segla v roko. 

Rdeča kapica je rekla: 
»Bom že vse dobro 
opravila,« in materi 
segla v roko. 

Rdeča kapica je rekla: 
»Bom že vse dobro 
opravila,« in materi 
segla v roko. 

Volk si je sam pri sebi 
mislil, da je to zanj 
dober, tolst zalogaj; 
kakor pričneš, toliko 
potem dobiš … 

Volk si je sam pri sebi 
mislil, da je  mlada, 
nežna deklica zanj res 
dober, tolst zalogaj, 
kakor pričneš, toliko 
potem dobiš … 

Volk si je sam pri sebi 
mislil: »Mlada, nežna 
stvarca, to je res tolst 
zalogaj, ki bo še 
veliko bolj teknil kot 
stara,  začeti  moraš 
zvito, da boš 
pohrustal obe.« 

Volk si je sam pri sebi 
mislil: »Mlada, nežna 
stvarca, to je res tolst 
zalogaj, ki bo še 
veliko bolj teknil kot 
stara,  začeti  moraš 
zvito, da boš 
pohrustal obe.« 

Volk si je sam pri sebi 
mislil: »Mlada, nežna 
stvarca, to je res tolst 
zalogaj, ki bo še 
veliko bolj teknil kot 
stara,  začeti  moraš 
zvito, da boš 
pohrustal obe.« 

Volk si je sam pri sebi 
mislil: »Mlada, nežna 
stvarca, to je res tolst 
zalogaj, ki bo še 
veliko bolj teknil kot 
stara,  začeti  moraš 
zvito, da boš 
pohrustal obe.« 

Volk si je sam pri sebi 
mislil: »Mlada, nežna 
stvarca, to je res tolst 
zalogaj, ki bo še 
veliko bolj teknil kot 
stara,  začeti  moraš 
zvito, da boš 
pohrustal obe.« 

… je videla, kako je se 
je sonce prebilo skozi 
drevje … 

… je videla, kako je 
sonce med drevjem 
poskakovalo sem in 
tja … 

… je videla, kako je 
sonce med drevjem 
poskakovalo sem in 
tja … 

… je videla, kako je 
sonce med drevjem 
poskakovalo sem in 
tja … 

… je videla, kako je 
sonce med drevjem 
poskakovalo sem in 
tja … 

… je videla, kako so 
sončni žarki  skozi 
drevje poplesavali 
sem in tja  … 

… je videla, kako so 
sončni žarki  skozi 
drevje poplesavali 
sem in tja … 

»Če babici prinesem 
šopek, ji bo to tudi 
ljubo.« 

»Če babici prinesem 
šopek, ji bo to tudi 
ljubo.« 

»Če babici prinesem 
šopek, ji bo to tudi 
ljubo.« 

»Če babici prinesem 
šopek, ji bo to tudi v 
veselje.« 

»Če babici prinesem 
šopek, ji bo to tudi v 
veselje.« 

»Če babici prinesem 
šopek, ji bo to tudi v 
veselje.« 

»Če babici prinesem 
šopek, ji bo to tudi v 
veselje.« 

Volk je pritisnil na 
kljuko in vrata so 
odskočila. Nato je šel 
noter, naravnost k 
babičini postelji in jo 
požrl. 

Volk je pritisnil na 
kljuko, vstopil in šel, 
ne da bi rekel besedo, 
naravnost k babičini 
postelji, in jo požrl. 

Volk je pritisnil na 
kljuko, vstopil in šel, 
ne da bi rekel besedo, 
naravnost k babičini 
postelji, in jo požrl. 

Volk je pritisnil na 
kljuko, vstopil in šel, 
ne da bi rekel besedo, 
naravnost k babičini 
postelji, in jo požrl. 

Volk je pritisnil na 
kljuko, vstopil in šel, 
ne da bi rekel besedo, 
naravnost k babičini 
postelji, in jo požrl. 

Volk je pritisnil na 
kljuko, vstopil in šel, 
ne da bi rekel besedo, 
naravnost k babičini 
postelji, in jo požrl. 

Volk je pritisnil na 
kljuko, vstopil in šel, 
ne da bi rekel besedo, 
naravnost k babičini 
postelji, in jo požrl. 

Šla je k postelji in 
dvignila zaveso. 

Šla je k postelji in 
dvignila zaveso. 

Šla je k postelji in 
dvignila zaveso. 

Šla je k postelji in 
dvignila zaveso. 

Šla je k postelji in 
dvignila zaveso. 

Zaklicala je: »Dober 
dan,« vendar ni 
dobila odgovora. 
Nato je šla k postelji 
… 

Zaklicala je: »Dober 
dan,« vendar ni 
dobila odgovora. 
Nato je šla k postelji 
… 
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Ko je volk dobil tolst 
zalogaj,  je spet legel 
v posteljo … 

Ko je imel volk v 
trebuhu tolst zalogaj, 
je spet legel v posteljo 
…                       

Ko je imel volk v 
trebuhu tolst zalogaj, 
je spet legel v posteljo 
…                       

Ko je volk potešil 
svoje skomine, je spet 
legel v posteljo …              

Ko je volk potešil 
svoje skomine, je spet 
legel v posteljo …              

Ko je volk potešil 
svoje skomine, je spet 
legel v posteljo …              

Ko je volk potešil 
svoje skomine, je spet 
legel v posteljo …              

Lovec je šel mimo in 
pomislil, kako lahko 
stara gospa tako 
smrči, to je treba 
preveriti. Tako je 
vstopil in ko je prišel 
k postelji, je tam ležal 
volk, ki ga je že dolgo 
iskal; ta je gotovo 
požrl babico, morda 
se jo še da rešiti, ne 
bom streljal, je 
pomislil lovec. 

Lovec je šel mimo in 
pomislil, kako lahko 
stara gospa tako 
smrči, moram 
preveriti, ali je z njo 
kaj narobe. Vstopil je 
v sobo in ko je prišel k 
postelji, je tam ležal 
volk, ki ga je že dolgo 
iskal. Ko je ravno 
hotel nabiti puško, se 
mu je posvetilo, da je 
morda požrl babico in 
jo da še rešiti, zato ni 
streljal, pač pa vzel 
škarje in spečemu 
volku razparal trebuh. 
 

Lovec je šel mimo in 
pomislil, kako lahko 
stara gospa tako 
smrči, moram 
preveriti, ali je z njo 
kaj narobe. Vstopil je 
v sobo in ko je prišel k 
postelji, je tam ležal 
volk, ki ga je že dolgo 
iskal. Ko je ravno 
hotel nabiti puško, se 
mu je posvetilo, da je 
morda požrl babico in 
jo da še rešiti, zato ni 
streljal, pač pa vzel 
škarje in spečemu 
volku razparal trebuh. 
 
 

Lovec je šel mimo in 
pomislil: »Kako lahko 
stara gospa tako 
smrči, moram 
preveriti, ali je z njo 
kaj narobe.« Vstopil 
je v sobo in ko je 
prišel k postelji, je 
tam ležal volk. »Tukaj 
si,« je rekel, »dolgo 
sem te iskal.« Ko je 
ravno hotel nabiti 
puško … 

Lovec je šel mimo in 
pomislil: »Kako lahko 
stara gospa tako 
smrči, moram 
preveriti, ali je z njo 
kaj narobe.« Vstopil 
je v sobo in ko je 
prišel k postelji, je 
tam ležal volk. »Tukaj 
si,« je rekel, »dolgo 
sem te iskal.« Ko je 
ravno hotel nabiti 
puško … 

Lovec je šel mimo in 
pomislil: »Kako lahko 
stara gospa tako 
smrči, moram 
preveriti, ali je z njo 
kaj narobe.« Vstopil 
je v sobo in ko je 
prišel k postelji, je 
tam ležal volk. »Tukaj 
si,« je rekel, »dolgo 
sem te iskal.« Ko je 
ravno hotel nabiti 
puško … 

Lovec je šel mimo in 
pomislil: »Kako lahko 
stara gospa tako 
smrči, moram 
preveriti, ali je z njo 
kaj narobe.« Vstopil 
je v sobo in ko je 
prišel k postelji, je 
tam ležal volk. »Tukaj 
si,« je rekel, »dolgo 
sem te iskal.« Ko je 
ravno hotel nabiti 
puško … 

… nato je šel 
hudobnež … 

… nato je šel 
hudobnež … 

… nato je šel 
hudobnež … 

… nato je šel 
hudobnež … 

… nato je šel 
hudobnež … 

… nato se je 
sivoglavec odplazil … 

… nato se je 
sivoglavec odplazil … 

Rdeča kapica je šla 
veselo in varno 
domov. 

Rdeča kapica je šla 
veselo domov in nihče 
ji ni več storil nič 
žalega. 

Rdeča kapica je šla 
veselo domov in nihče 
ji ni več storil nič 
žalega. 

Rdeča kapica je šla 
veselo domov in nihče 
ji ni več storil nič 
žalega. 

Rdeča kapica je šla 
veselo domov in nihče 
ji ni več storil nič 
žalega. 

Rdeča kapica je šla 
veselo domov in nihče 
ji ni več storil nič 
žalega. 

Rdeča kapica je šla 
veselo domov in nihče 
ji ni več storil nič 
žalega. 

 

Tabela 11: Spremembe v pravljici Rdeča kapica 
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V pravljici Rdeča kapica so v sedmih velikih izdajah vidne naslednje spremembe: 

Dodajanje in odvzemanje besedila: 

– besedilo je  v primerjavi s pravljico v 1. veliki izdaji iz leta 1812 dodano  pravljici v 2. 

veliki izdaji iz leta 1819: Rdeča kapica obljubi, da bo dobro opravila, mlada, nežna 

deklica, volk je šel, ne da bi rekel besedo, nihče ji ni več storil žalega;  

– besedilo je dodano  pravljici v 3. veliki izdaji iz leta 1837: Rdeča kapica materi seže v 

roko, lotiti se moraš zvito, pa boš dobil obe; 

– v pravljici v 2. veliki izdaji iz leta 1819, 4. veliki izdaji iz leta 1840 in 6. veliki izdaji 

iz leta 1850 je dodan premi govor namesto odvisnega; 

– v pravljici v 2. veliki izdaji iz leta 1819 je odvzeto besedilo: vrata so odskočila; 

– v pravljici v 3. veliki v izdaji iz leta 1837 je odvzeto besedilo, kjer Rdeča kapica 

materi obljubi, da bo poslušna. 

Spreminjanje podrobnosti: 

– v pravljici v 1. veliki izdaji iz leta 1812 Rdeča kapica nese babici buteljko, v 

pravljicah v vseh nadaljnjih izdajah pa steklenico vina; 

– opis sončnih žarkov, ki jih opazuje Rdeča kapica: v pravljici v 1. veliki izdaji iz leta 

1812: … je videla, kako je se je sonce prebilo skozi drevje …, v pravljici v 2. veliki 

izdaji iz leta 1819, 3. veliki izdaji iz leta 1837, 4. veliki izdaji iz leta 1840 in 5. veliki 

izdaji iz leta 1843: …je videla, kako je sonce med drevjem poskakovalo sem in tja…, v 

pravljici v 6. veliki izdaji iz leta 1850 in 7. veliki izdaji iz leta 1857: …je videla, kako 

so sončni žarki  skozi drevje poplesavali sem in tja; 

– v  pravljici v 1. veliki izdaji iz leta 1812,  2. veliki izdaji iz leta 1819 in 3. veliki izdaji 

iz leta 1837 je volk dobil tolst zalogaj, v pravljicah v vseh nadaljnjih izdajah pa je volk 

potešil svoje skomine; 

– v  pravljici v 1. veliki izdaji iz leta 1812,  2. veliki izdaji iz leta 1819, 3. veliki izdaji iz 

leta 1837, 4. veliki izdaji iz leta 1840 in 5. veliki izdaji iz leta 1843 je volk 

poimenovan hudobnež,  v pravljici v 6. veliki izdaji iz leta 1850 in 7. veliki izdaji iz 

leta 1857 pa sivoglavec. 
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Vsebinske spremembe: 

– v pravljici v 1. veliki izdaji iz leta 1812 je opisano, da lovec najde spečega volka, za 

katerega je prepričan, da je požrl babico in zato ne strelja, v pravljicah v vseh 

nadaljnjih izdajah pa je opisano, da lovec najde spečega volka, hoče nabiti puško in 

ustreliti, potem pa pomisli, da je morda požrl babico in zato ne strelja.  

7.5.2 Primerjalna analiza prevodov Frana Albrehta (1954) in  Polonce Kovač (1993) 

Izpostavljeni so deli besedila, kjer se v prevodih obeh prevajalcev pojavijo razlike. Ležeče 

besedilo predstavlja dobesedne navedke. Dodana je primerjava prevodov z različico pravljice 

iz sedme velike nemške izdaje. 

Prevod F. Albrehta (1954) Prevod P. Kovač (1993) Primerjalna analiza 

Pogača Potica Prevajalca uporabita različna 
izraza za poimenovanje peciva, v 
izvirniku je uporabljen izraz kolač 
(nemško der Kuchen). 

»Babica je bolna in slaba in jo bo 
to dobro delo.« 

»Stara je in betežna, gotovo ji bo 
dobro delo in jo okrepilo.« 

Prevajalca različno opišeta stanje 
babica, v izvirniku je dobesedno 
opisano kot stara in šibka 
(nemško krank und schwach). 

Babica pa je imela hišico dve uri 
od vasi, sredi nekega gozda. 

Babica pa je stanovala daleč 
zunaj v gozdu pol ure hoda od 
vasi. 

V izvirniku se poved glasi: 
Babica je stanovala zunaj v 
gozdu, pol ure od vasi (nemško 
Die Großmutter aber wohnte  
draußen im Wald, eine halbe 
Stunde vom Dorf.). F. Albreht je 
izraz pol ure spremenil v dve uri, 
morda je s tem želel poudariti 
razdaljo, ki jo je morala premagati 
Rdeča kapica. P. Kovač je, 
verjetno s podobnim namenom, v 
svoj prevod dodala prislov daleč.  

»Kaj pa imaš v košarici?« »Kaj pa imaš pod 
predpasnikom?« 

Prevod P. Kovač je skladen z 
izvirnikom (nemško Was trägst 
du unter der Schürze?), v 
izvirniku se ne pojavi izraz 
košara, ki ga je uporabil F. 
Albreht. 

»Okrog je leskova meja z lešniki, 
saj jo gotovo poznaš.« 

» … in spodaj je leskova živa 
meja, gotovo si že hodil tam.« 

Prevod P. Kovač je skladen z 
izvirnikom (nemško … unten sind 
die Nußhecken … ), F. Albreht je 
dodal z lešniki, česar v izvirniku 
ni. 

»Joj, kako tesno mi je danes pri 
srcu. 

»Oj, ti moj ljubi bog, kako mi je 
danes tesno pri srcu … « 

F. Albreht je izpustil moj ljubi 
bog, prevod P. Kovač pa je 
skladen z izvirnikom (nemško Ei, 
du mein Gott … ). 
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Zavzdihnila je in rekla glasno: 
»Dobro jutro.« Odgovora pa ni 
bilo.  

Izpuščen del besedila, kjer Rdeča 
kapica pozdravi in ne dobi 
odgovora. 

V prevodu P. Kovač je izpuščen 
del besedila, kjer Rdeča kapica 
pozdravi, preden odide k postelji, 
odgovora pa ne dobi. To ni 
skladno z izvirnikom, poleg tega 
pa se ne ujema z začetkom 
pravljice, kjer mati natančno 
naroči Rdeči kapici, naj pozdravi, 
ko pride v hišo. Prevod F. 
Albrehta je skladen z izvirnikom. 

Ko je volk tako nasitil svoj pohlep 
… 

Ko je volk tako potolažil svoje 
skomine … 

Prevod P. Kovač je skladen z 
izvirnikom (nemško Wie der Wolf 
seine Gelüsten gestillt hatte … ). 

Mrcina stara Stari grešnik Prevod P. Kovač je skladen z 
izvirnikom (nemško alter Sinner), 
F. Albreht je uporabil slabšalni 
izraz mrcina. 

Ko je prerezal kožo, je zagledal 
Rdečo kapico, ko pa je še malo 
globlje razparal, je skočila 
deklica iz trebuha. 

Komaj je zarezal, že se mu je 
zasvetila iz trebuha Rdeča kapica 
in še nekajkrat je zarezal, ko je 
deklica že skočila iz trebuha… 

Poved se v izvirniku  glasi: Ko je 
naredil nekaj rezov, se mu je 
zasvetila rdeča kapica, in še nekaj 
rezov, pa je ven skočila deklica… 
(nemško Wie er ein paar Schnitte 
gethan hatte, da sah er das rothe 
Käppchen leuchten, und noch ein 
paar Schnitte, da sprang das 
Mädchen heraus … ). Iz male 
začetnice pridevnika rdeča 
(nemško rothe) je razvidno, da ne 
gre za lastno ime, torej ime 
deklice, pač pa za predmet. Lovec 
je torej zagledal oz. se mu je 
zasvetila dekličina kapa, ne sama 
deklica. 

Pravljica se konča: »Nikdar več 
ne smeš uhajati s poti in sama 
tekati po gozdu, če ti je mama 
prepovedala. Kako hudo bi bilo 
ubogi mami, če bi jaz ostala v 
volkovem trebuhu!« 

»Svoj živi dan se ne bom več 
oddaljila s poti in tekala po 
gozdu, če mi bo mama to 
prepovedala.« Dodano je: Rdeča 
kapica je spet šla k babici, srečala 
drugega volka, ki je potem prežal 
nanjo s strehe hiše. Rdeča kapica 
je v korito pred hišo nanosila 
vodo, v kateri so se kuhale 
klobase. Vonj je premamil volka, 
ki je v koritu utonil. 

Prevod P. Kovač je skladen z 
izvirnikom. F. Albreht je dodal 
poved: »Kako hudo bi bilo ubogi 
mami, če bi jaz ostala v volkovem 
trebuhu!«, ki je v izvirniku ni in 
izpustil del besedila ter spremenil 
konec pravljice. 

 

Tabela 12: Rdeča kapica, primerjava prevodov Frana Albrehta in Polonce Kovač 

7.6 Trnuljčica (Dornröschen); KHM 50, ATU 410 

7.6.1 Analiza po prvinah književnega besedila: 

• glavne književne osebe: kralj, kraljica, kraljična – Trnuljčica, trinajsta vila, kraljevič; 



Primerjalna analiza izbranih Grimmovih pravljic v nemških izdajah in slovenskih prevodih 
Križman, Maja; diplomsko delo 

 
 

93 
 

  

• stranske književne osebe: žaba, kraljevi sorodniki, prijatelji in znanci, dvanajst modrih 

žena – vil, starka, starka za kolovratom, kuhar, kuharček, kuhinjska dekla, kraljeviči, 

ki so poskušali rešiti Trnuljčico, dobri starec in njegov ded, dvorjani; 

• književni prostor: kraljestvo oziroma dežela, v katerem je kraljevi grad, prostori v 

gradu: kopalnica, dvorana, star grajski stolp, čumnata na vrhu stolpa, kuhinja, grajsko 

dvorišče; 

• književni čas: dogajalni čas je opredeljen kot »davno nekoč«, ker dogajanje poteka na 

gradu, ga lahko umestimo v obdobje srednjega veka; 

• književno dogajanje (povzeto po opisu Hans-Jörga Utherja):  

Kakor je napovedala žaba, se kraljevemu paru rodi hči. Modra žena – vila, ki ni 

povabljena na slavje, deklici napove, da se bo na 15. rojstni dan zbodla z vretenom in 

umrla. Druga modra žena smrtno obsodbo spremeni v dolgo, stoletno spanje. Kralj 

naroči, naj v kraljestvu uničijo vse kolovrate in vretena. Enega spregledajo in prerokba 

se izpolni: deklica naleti na starko, ki v skrivni sobi prede, se zbode v prst in skupaj s 

celotnim dvorom zaspi. Okoli gradu se razraste trnovo grmovje. Ko se  bliža konec 

napovedanega spanja, se mlad kraljevič prebije skozi grmovje, najde princeso in jo 

prebudi s poljubom (Uther, 2011)19; 

• književna tema: kraljična je obsojena na stoletno spanje, iz katerega jo prebudi 

kraljevič;  

• sporočilo: pravljica ima sporočilo, da usodi (v tem primeru prerokbi vile) ni moč 

ubežati, sporočilo pravljice bi lahko bila tudi potrpežljivost – ko mine sto let, kraljevič 

brez težav reši kraljično, vsi prejšnji poskusi so neuspešni. V pravljici manjka kazen, 

ki bi morala doleteti negativno književno osebo, trinajsto vilo; 

• motivi:  

Motiv Trnuljčice: kraljična, ki je kmalu po rojstvu obsojena, da bo pri petnajstih letih 

za sto let zaspala, pasivna književna oseba, aktivna  le v delu pravljice, kjer raziskuje 

grad, vstopi v sobo na vrhu grajskega stolpa, kjer najde kolovrat, se zbode v prst in 

omahne v stoletni spanec; 

Motiv kralja in kraljice: kralj in kraljica si kljub svojemu položaju dolgo želita otroka, 

ko dobita hčerko, je ta kmalu po rojstvu obsojena na stoletno spanje, česar ne moreta 

preprečiti; 

                                                 
19 Avtorski prevod iz angleščine za potrebe diplomskega dela. 
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Motiv trinajstih modrih žena: na praznovanje je povabljenih samo dvanajst modrih 

žena, ki otroka obdarujejo z različnimi čudežnimi darovi, trinajsta žena pa kraljično 

obsodi na smrt; 

Motiv smrti: kraljični trinajsta vila napove smrt, kraljeviči, ki poskušajo priti v grad, 

umrejo v trnju; 

Motiv kolovrata in vretena: kolovrat ima v več pravljicah simbolni pomen, njegovo 

vrtenje in nastajajoča nit lahko predstavljata tok časa, življenja, lahko pa simbolizira 

tudi povezavo s smrtjo, kot v tem primeru; 

Motiv nasilja: kraljična se zbode v prst, kuhar udari mladega kuharja;  

• avtor in pripovedovalec: tretjeosebni ali vsevedni. 

 

Slika 24: ilustracija slikanice Trnuljčica, avtorica: Marlenka Stupica (Grimm, J. in W. (1963). Trnuljčica [prevedel 
Fran Albreht]. Ljubljana: Mladinska knjiga.) 

 

7.6.2 Pregled sprememb v sedmih velikih nemških izdajah  

V tabeli so zapisane spremembe, ki se v izbrani pravljici pojavijo v sedmih velikih nemških 

izdajah (1. velika izdaja: 1812, Berlin: Realschulbuchhandlung; 2. velika izdaja: 1819, Berlin: 

G. Reimer; 3. velika izdaja: 1837, Göttingen: Verlag der Dieterischen Buchhandlung; 4. 

velika izdaja:  1840, Göttingen: Verlag der Dieterischen Buchhandlung; 5. velika izdaja: 

1843, Göttingen: Verlag der Dieterischen Buchhandlung; 6. velika izdaja:  1850, Göttingen: 

Verlag der Dieterischen Buchhandlung; 7. velika izdaja: 1857, Göttingen: Verlag der 

Dieterischen). Ležeče besedilo v tabeli predstavlja avtorski prevod iz nemščine za potrebe 

diplomskega dela – delovni prevod. Namen je natančen prikaz sprememb, zato je prevod na 

nekaterih mestih dobeseden in posledično jezikovno manj dovršen. 
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1. VELIKA IZDAJA 
(1812) 

2. VELIKA IZDAJA 
(1819)  

3. VELIKA IZDAJA 
(1837) 

4. VELIKA IZDAJA 
(1840) 

5. VELIKA IZDAJA 
(1843) 

6. VELIKA IZDAJA 
(1850) 

7. VELIKA IZDAJA 
(1857) 

Kralj in kraljica nista 
dobila otroka, pa tako 
rada bi imela enega. 

Pred časom sta bila 
kralj in kraljica, ki je 
vsak dan rekla: »Ah, 
ko bi vsaj imela 
otroka!«, vendar ga 
nista dobila. 

Pred časom sta bila 
kralj in kraljica, ki je 
vsak dan rekla: »Ah, 
ko bi vsaj imela 
otroka!«, vendar ga 
nista dobila. 

Pred časom sta bila 
kralj in kraljica, ki je 
vsak dan rekla: »Ah, 
ko bi vsaj imela 
otroka!«, vendar ga 
nista dobila. 

Pred časom sta bila 
kralj in kraljica, ki je 
vsak dan rekla: »Ah, 
ko bi vsaj imela 
otroka!«, vendar ga 
nista dobila. 

Pred časom sta bila 
kralj in kraljica, ki je 
vsak dan rekla: »Ah, 
ko bi vsaj imela 
otroka!«, vendar ga 
nista dobila. 

Pred časom sta bila 
kralj in kraljica, ki je 
vsak dan rekla: »Ah, 
ko bi vsaj imela 
otroka!«, vendar ga 
nista dobila. 

Kraljico v kopeli 
nagovori rak. 

Kraljico v kopeli 
nagovori rak. 

Kraljico v kopeli 
nagovori žaba. 

Kraljico v kopeli 
nagovori žaba. 

Kraljico v kopeli 
nagovori žaba. 

Kraljico v kopeli 
nagovori žaba. 

Kraljico v kopeli 
nagovori žaba. 

»Tvoja želja se bo 
kmalu izpolnila in na 
svet boš spravila 
hčer.« 

»Tvoja želja se bo 
kmalu izpolnila in na 
svet boš spravila 
hčer.« 

»Tvoja želja se bo 
kmalu izpolnila in na 
svet boš spravila 
hčer.« 

»Tvoja želja se bo 
kmalu izpolnila in na 
svet boš spravila 
hčer.« 

»Tvoja želja se bo 
kmalu izpolnila in na 
svet boš spravila 
hčer.« 

»Tvoja želja se bo 
izpolnila, prej kot 
mine leto, boš na svet 
spravila hčer.« 

»Tvoja želja se bo 
izpolnila, prej kot 
mine leto, boš na svet 
spravila hčer.« 

»Tvoja želja se bo 
izpolnila, prej kot 
mine leto, boš na svet 
spravila hčer.« 

Kar je rak napovedal, 
se je zgodilo, in 
kraljica je rodila 
hčer, ki je bila tako 
lepa, da je kralj od 
veselja ni vedel, kaj 
naj in je priredil 
veliko zabavo. 

Kar je žaba 
napovedala, se je 
zgodilo, in kraljica je 
rodila hčer, ki je bila 
tako lepa, da je kralj 
od veselja ni vedel, 
kaj naj in je priredil 
veliko zabavo. 

Kar je žaba 
napovedala, se je 
zgodilo, in kraljica je 
rodila hčer, ki je bila 
tako lepa, da je kralj 
od veselja ni vedel, 
kaj naj in je priredil 
veliko zabavo. 

Kar je žaba 
napovedala, se je 
zgodilo, in kraljica je 
rodila hčer, ki je bila 
tako lepa, da je kralj 
od veselja ni vedel, 
kaj naj in je priredil 
veliko zabavo. 

Kar je žaba 
napovedala, se je 
zgodilo, in kraljica je 
rodila hčer, ki je bila 
tako lepa, da je kralj 
od veselja ni vedel, 
kaj naj in je priredil 
veliko zabavo. 

Kar je žaba 
napovedala, se je 
zgodilo, in kraljica je 
rodila hčer, ki je bila 
tako lepa, da je kralj 
od veselja ni vedel, 
kaj naj in je priredil 
veliko zabavo. 

Povabil tudi vile, ki so 
bile v deželi. Ker je 
imel samo dvanajst 
zlatih krožnikov, ene 
ni mogel povabiti, 
bilo jih je namreč 
trinajst. 

Povabil ni le svojih 
sorodnikov, 
prijateljev in znancev, 
pač pa tudi modre 
žene, da bi bile 
njegovemu otroku 
naklonjene. V 
njegovem kraljestvu 
jih je bilo trinajst, ker 
pa je imel le dvanajst 
zlatih krožnikov, s 
katerih naj bi jedle, 

Povabil ni le svojih 
sorodnikov, 
prijateljev in znancev, 
pač pa tudi modre 
žene, da bi bile 
njegovemu otroku 
naklonjene. V 
njegovem kraljestvu 
jih je bilo trinajst, ker 
pa je imel le dvanajst 
zlatih krožnikov, s 
katerih naj bi jedle, 

Povabil ni le svojih 
sorodnikov, 
prijateljev in znancev, 
pač pa tudi modre 
žene, da bi bile 
njegovemu otroku 
naklonjene. V 
njegovem kraljestvu 
jih je bilo trinajst, ker 
pa je imel le dvanajst 
zlatih krožnikov, s 
katerih naj bi jedle, 

Povabil ni le svojih 
sorodnikov, 
prijateljev in znancev, 
pač pa tudi modre 
žene, da bi bile 
njegovemu otroku 
naklonjene. V 
njegovem kraljestvu 
jih je bilo trinajst, ker 
pa je imel le dvanajst 
zlatih krožnikov, s 
katerih naj bi jedle, 

Povabil ni le svojih 
sorodnikov, 
prijateljev in znancev, 
pač pa tudi modre 
žene, da bi bile 
njegovemu otroku 
naklonjene. V 
njegovem kraljestvu 
jih je bilo trinajst, ker 
pa je imel le dvanajst 
zlatih krožnikov, s 
katerih naj bi jedle, 

Povabil ni le svojih 
sorodnikov, 
prijateljev in znancev, 
pač pa tudi modre 
žene, da bi bile 
njegovemu otroku 
naklonjene. V 
njegovem kraljestvu 
jih je bilo trinajst, ker 
pa je imel le dvanajst 
zlatih krožnikov, s 
katerih naj bi jedle, 
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ene ni mogle povabiti. ene ni mogle povabiti. ene ni mogle povabiti. ene ni mogle povabiti. ene ni mogle povabiti. ene ni mogle povabiti. 
Vile so prišle na 
zabavo in na koncu 
otroka obdarile: prva 
s čednostjo, druga z 
lepoto in tako dalje, z 
vsem, kar je bilo na 
svetu lepega in 
zaželenega. 

Povabljene so prišle  
in po zabavi obdarile 
otroka s svojimi 
čudežnimi darovi: 
prva s čednostjo, 
druga z lepoto, tretja 
z bogastvom in tako 
dalje, z vsem, kar je 
zaželenega na svetu. 

Povabljene so prišle  
in po zabavi obdarile 
otroka s svojimi 
čudežnimi darovi: 
prva s čednostjo, 
druga z lepoto, tretja 
z bogastvom in tako 
dalje, z vsem, kar je 
zaželenega na svetu. 

Povabljene so prišle  
in po zabavi obdarile 
otroka s svojimi 
čudežnimi darovi: 
prva s čednostjo, 
druga z lepoto, tretja 
z bogastvom in tako 
dalje, z vsem, kar je 
zaželenega na svetu. 

Povabljene so prišle  
in po zabavi obdarile 
otroka s svojimi 
čudežnimi darovi: 
prva s čednostjo, 
druga z lepoto, tretja 
z bogastvom in tako 
dalje, z vsem, kar je 
zaželenega na svetu. 

Povabljene so prišle  
in po zabavi obdarile 
otroka s svojimi 
čudežnimi darovi: 
prva s čednostjo, 
druga z lepoto, tretja 
z bogastvom in tako 
dalje, z vsem, kar je 
zaželenega na svetu. 

Povabljene so prišle  
in po zabavi obdarile 
otroka s svojimi 
čudežnimi darovi: 
prva s čednostjo, 
druga z lepoto, tretja 
z bogastvom in tako 
dalje, z vsem, kar je 
zaželenega na svetu. 

Ko je enajsta izrekla 
svoje darilo, je 
vstopila trinajsta, ki je 
bila zares besna, ker 
ni bila povabljena, in 
zavpila: »Ker me 
nista prosila, naj 
pridem, vama povem, 
da se bo vajina hči v 
svojem petnajstem 
letu zbodla ob vreteno 
in mrtva padla na 
tla.« Starša sta se 
prestrašila, vendar je 
morala dvanajsta vila 
še izreči željo, in je 
rekla: »Ne bo umrla, 
samo za sto let bo 
trdno zaspala.«   

Ko je enajsta izrekla 
želje, je prišla 
trinajsta, ki ni bila 
povabljena in se je 
hotela maščevati. 
Zaklicala je: 
»Kraljeva hči se bo v 
petnajstem letu zbodla 
ob vreteno in padla 
mrtva na tla.« Nato je 
pristopila dvanajsta, 
ki je še imela željo, 
napovedi sicer ni 
mogla preklicati, 
lahko pa jo je omilila 
in rekla: »Ne bo smrt, 
pač pa stoletni trden 
spanec, v katerega bo 
utonila kraljična.« 

Ko je enajsta izrekla 
želje, je prišla 
trinajsta, ki ni bila 
povabljena in se je 
hotela maščevati. 
Zaklicala je: 
»Kraljeva hči se bo v 
petnajstem letu zbodla 
ob vreteno in padla 
mrtva na tla.« Nato je 
pristopila dvanajsta, 
ki je še imela željo, 
napovedi sicer ni 
mogla preklicati, 
lahko pa jo je omilila 
in rekla: »Ne bo smrt, 
pač pa stoletni trden 
spanec, v katerega bo 
utonila kraljična.« 

Ko je enajsta komaj 
izrekla želje, je 
nenadoma vstopila 
trinajsta. Hotela se je 
maščevati, ker ni bila 
povabljena. Ne da bi 
koga pozdravila ali 
vsaj pogledala, je z 
močnim glasom 
zaklicala: »Kraljeva 
hči se bo v petnajstem 
letu zbodla ob vreteno 
in padla mrtva na 
tla.« In ne da bi rekla 
še kakšno besedo, se 
je obrnila in zapustila 
dvorano. Vsi so se 
prestrašili, nato je 
pristopila dvanajsta, 
ki je še imela željo, 
hudobne napovedi 
sicer ni mogla 
preklicati, lahko pa jo 
je omilila in rekla: 
»Ne bo smrt, pač pa 
stoletni trden spanec, 

Ko je enajsta komaj 
izrekla želje, je 
nenadoma vstopila 
trinajsta. Hotela se je 
maščevati, ker ni bila 
povabljena. Ne da bi 
koga pozdravila ali 
vsaj pogledala, je z 
močnim glasom 
zaklicala: »Kraljeva 
hči se bo v petnajstem 
letu zbodla ob vreteno 
in padla mrtva na 
tla.« In ne da bi rekla 
še kakšno besedo, se 
je obrnila in zapustila 
dvorano. Vsi so se 
prestrašili, nato je 
pristopila dvanajsta, 
ki je še imela željo, 
hudobne napovedi 
sicer ni mogla 
preklicati, lahko pa jo 
je omilila in rekla: 
»Ne bo smrt, pač pa 
stoletni trden spanec, 

Ko je enajsta komaj 
izrekla želje, je 
nenadoma vstopila 
trinajsta. Hotela se je 
maščevati, ker ni bila 
povabljena. Ne da bi 
koga pozdravila ali 
vsaj pogledala, je z 
močnim glasom 
zaklicala: »Kraljeva 
hči se bo v petnajstem 
letu zbodla ob vreteno 
in padla mrtva na 
tla.« In ne da bi rekla 
še kakšno besedo, se 
je obrnila in zapustila 
dvorano. Vsi so se 
prestrašili, nato je 
pristopila dvanajsta, 
ki je še imela željo, 
hudobne napovedi 
sicer ni mogla 
preklicati, lahko pa jo 
je omilila in rekla: 
»Ne bo smrt, pač pa 
stoletni trden spanec, 

Ko je enajsta komaj 
izrekla želje, je 
nenadoma vstopila 
trinajsta. Hotela se je 
maščevati, ker ni bila 
povabljena. Ne da bi 
koga pozdravila ali 
vsaj pogledala, je z 
močnim glasom 
zaklicala: »Kraljeva 
hči se bo v petnajstem 
letu zbodla ob vreteno 
in padla mrtva na 
tla.« In ne da bi rekla 
še kakšno besedo, se 
je obrnila in zapustila 
dvorano. Vsi so se 
prestrašili, nato je 
pristopila dvanajsta, 
ki je še imela željo, 
hudobne napovedi 
sicer ni mogla 
preklicati, lahko pa jo 
je omilila in rekla: 
»Ne bo smrt, pač pa 
stoletni trden spanec, 
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v katerega bo utonila 
kraljična.« 

v katerega bo utonila 
kraljična.« 

v katerega bo utonila 
kraljična.« 

v katerega bo utonila 
kraljična.« 

Princesa pa je rastla 
in bila čudež lepote. 

Pri deklici pa so se 
uresničili vsi darovi 
modrih žena, saj je 
bila lepa, spodobna, 
prijazna in razumna, 
da jo je vsak, ki jo je 
pogledal, moral 
vzljubiti. 

Pri deklici pa so se 
uresničili vsi darovi 
modrih žena, saj je 
bila lepa, spodobna, 
prijazna in razumna, 
da jo je vsak, ki jo je 
pogledal, moral 
vzljubiti. 

Pri deklici pa so se 
uresničili vsi darovi 
modrih žena, saj je 
bila lepa, spodobna, 
prijazna in razumna, 
da jo je vsak, ki jo je 
pogledal, moral 
vzljubiti. 

Pri deklici pa so se 
uresničili vsi darovi 
modrih žena, saj je 
bila lepa, spodobna, 
prijazna in razumna, 
da jo je vsak, ki jo je 
pogledal, moral 
vzljubiti. 

Pri deklici pa so se 
uresničili vsi darovi 
modrih žena, saj je 
bila lepa, spodobna, 
prijazna in razumna, 
da jo je vsak, ki jo je 
pogledal, moral 
vzljubiti. 

Pri deklici pa so se 
uresničili vsi darovi 
modrih žena, saj je 
bila lepa, spodobna, 
prijazna in razumna, 
da jo je vsak, ki jo je 
pogledal, moral 
vzljubiti. 

Nekega dne, ko je 
ravno dopolnila 
petnajst let, sta kralj 
in kraljica odšla 
zdoma, in je bila 
popolnoma sama v 
gradu. 

Zgodilo se je, da na 
dan, ko je bila stara 
petnajst let, kralja in 
kraljice ni bilo doma, 
in  je deklica v gradu 
ostala popolnoma 
sama. 

Zgodilo se je, da na 
dan, ko je bila stara 
petnajst let, kralja in 
kraljice ni bilo doma, 
in  je deklica v gradu 
ostala popolnoma 
sama. 

Zgodilo se je, da na 
dan, ko je bila stara 
petnajst let, kralja in 
kraljice ni bilo doma, 
in  je deklica v gradu 
ostala popolnoma 
sama. 

Zgodilo se je, da na 
dan, ko je bila stara 
petnajst let, kralja in 
kraljice ni bilo doma, 
in  je deklica v gradu 
ostala popolnoma 
sama. 

Zgodilo se je, da na 
dan, ko je bila stara 
petnajst let, kralja in 
kraljice ni bilo doma, 
in  je deklica v gradu 
ostala popolnoma 
sama. 

Zgodilo se je, da na 
dan, ko je bila stara 
petnajst let, kralja in 
kraljice ni bilo doma, 
in  je deklica v gradu 
ostala popolnoma 
sama. 

Po mili volji je 
prehodila vse kraje, 
nazadnje je prišla tudi 
do starega stolpa. 

Prehodila je vse 
kraje, obiskala vse 
sobe in izbe po mili 
volji, nazadnje … 

Prehodila je vse 
kraje, obiskala vse 
sobe in izbe po mili 
volji, nazadnje … 

Prehodila je vse 
kraje, obiskala vse 
sobe in izbe po mili 
volji, nazadnje … 

Prehodila je vse 
kraje, obiskala vse 
sobe in izbe po mili 
volji, nazadnje … 

Prehodila je vse 
kraje, obiskala vse 
sobe in izbe po mili 
volji, nazadnje … 

Prehodila je vse 
kraje, obiskala vse 
sobe in izbe po mili 
volji, nazadnje … 

Tja so vodil zavite 
stopnice, in ker je bila 
radovedna, se je 
vzpela po njih in 
prišla do majhnih vrat 
… 

Vzpela se je po zavitih 
stopnicah in prišla do 
majhnih vrat. 

Vzpela se je po zavitih 
stopnicah in prišla do 
majhnih vrat. 

Vzpela se je po zavitih 
stopnicah in prišla do 
majhnih vrat. 

Vzpela se je po zavitih 
stopnicah in prišla do 
majhnih vrat. 

Vzpela se je po zavitih 
stopnicah in prišla do 
majhnih vrat. 

Vzpela se je po zavitih 
stopnicah in prišla do 
majhnih vrat. 

Rumen ključ Rumen ključ Zarjavel ključ Zarjavel ključ Zarjavel ključ Zarjavel ključ Zarjavel ključ 
Stara žena ji je bila 
všeč in se je pošalila, 
da želi tudi sama 
enkrat zavrteti 
kolovrat ter ji vzela 
vreteno iz rok. Komaj 
se ga je dotaknila, že 
se je zbodla z njim in 

»O, stara mamca«, je 
rekla kraljeva hči, 
»Kaj pa počneš?« 
»Predem«,  je 
odgovorila stara in 
pokimala z glavo. 
»Kako se  ta stvar 
vrti!« je rekla 

»O, stara mamca«, je 
rekla kraljeva hči, 
»Kaj pa počneš?« 
»Predem«,  je 
odgovorila stara in 
pokimala z glavo. 
»Kako se  ta stvar 
vrti!« je rekla 

»O, stara mamca«, je 
rekla kraljeva hči, 
»Kaj pa počneš?« 
»Predem«,  je 
odgovorila stara in 
pokimala z glavo. 
»Kako se  ta stvar 
vrti!« je rekla 

»O, stara mamca«, je 
rekla kraljeva hči, 
»Kaj pa počneš?« 
»Predem«,  je 
odgovorila stara in 
pokimala z glavo. 
»Kako se  ta stvar 
vrti!« je rekla 

»Dober dan, stara 
mamca,« … 
 
 
»Kakšna stvar pa je 
to, ki se tako zabavno 
vrti?« je rekla deklica 
in vzela vreteno … 

»Dober dan, stara 
mamca,« … 
 
 
»Kakšna stvar pa je 
to, ki se tako zabavno 
vrti?« je rekla deklica 
in vzela vreteno … 
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padla v globok 
spanec. 

gospodična in vzela 
vreteno ter hotela 
presti. Komaj se ga je 
dotaknila, že se je 
izpolnila napoved 
čarobne žene in se je 
zbodla. V trenutku, ko 
se je zbodla, je padla 
v globok spanec. 

gospodična in vzela 
vreteno ter hotela 
presti. Komaj se ga je 
dotaknila, že se je 
izpolnila napoved 
čarobne žene in se je 
zbodla. V trenutku, ko 
se je zbodla, je padla 
v globok spanec. 

gospodična in vzela 
vreteno ter hotela 
presti. Komaj se ga je 
dotaknila, že se je 
izpolnila napoved 
čarobne žene in se je 
zbodla. V trenutku, ko 
se je zbodla, je padla 
v globok spanec. 

gospodična in vzela 
vreteno ter hotela 
presti. Komaj se ga je 
dotaknila, že se je 
izpolnila napoved 
čarobne žene in se je 
zbodla. V trenutku, ko 
se je zbodla, je padla 
v globok spanec. 

V tem trenutku se je 
vrnil kralj z vsemi 
dvorjani in vsi so 
zaspali, konji v hlevu, 
golobi na strehi, psi v 
kočah, muhe na steni 
… in kuhinjska dekla 
je izpustila kokoš, ki 
jo je ravno skubla ter 
zaspala 

Kralj in kraljica, ki 
sta se ravno vrnila, 
sta zaspala z vsemi 
dvorjani. Nato so 
zaspali tudi konju v 
hlevu…vse, kar je bilo 
živega, je bilo tiho in 
spalo. (izpuščen del o 
kuhinjski dekli.)     

Kralj in kraljica, ki 
sta se ravno vrnila, 
sta zaspala z vsemi 
dvorjani. Nato so 
zaspali tudi konju v 
hlevu…vse, kar je bilo 
živega, je bilo tiho in 
spalo. (izpuščen del o 
kuhinjski dekli.)     

V spanec je utonil ves 
dvor: kralj in kraljica, 
ki sta ravno prišla 
domov, sta zaspala in 
z njima vsi dvorjani. 
Nato so zaspali konji 
v hlevu…in veter se je 
umiril in na drevesih 
pred gradom se ni več 
premaknil noben 
listek 

V spanec je utonil ves 
dvor: kralj in kraljica, 
ki sta ravno prišla 
domov, sta zaspala in 
z njima vsi dvorjani. 
Nato so zaspali konji 
v hlevu…in veter se je 
umiril in na drevesih 
pred gradom se ni več 
premaknil noben 
listek 

V spanec je utonil ves 
dvor: kralj in kraljica, 
ki sta ravno prišla 
domov, sta zaspala in 
z njima vsi dvorjani. 
Nato so zaspali konji 
v hlevu…in veter se je 
umiril in na drevesih 
pred gradom se ni več 
premaknil noben 
listek 

V spanec je utonil ves 
dvor: kralj in kraljica, 
ki sta ravno prišla 
domov, sta zaspala in 
z njima vsi dvorjani. 
Nato so zaspali konji 
v hlevu…in veter se je 
umiril in na drevesih 
pred gradom se ni več 
premaknil noben 
listek 

Ves grad je prekrilo 
trnovo grmovje, 
visoko in vedno višje, 
da se sploh nič več ni 
videlo skozi. 

Okoli gradu je začelo 
rasti trnovo grmovje, 
ki je bilo vsako leto 
višje, in je končno 
prekrilo vse grad in še 
naprej rastlo, da se ni 
videlo nič več, niti 
zastave na strehi.           

Okoli gradu je začelo 
rasti trnovo grmovje, 
ki je bilo vsako leto 
višje, in je končno 
prekrilo vse grad in še 
naprej rastlo, da se ni 
videlo nič več, niti 
zastave na strehi.           

Okoli gradu je začelo 
rasti trnovo grmovje, 
ki je bilo vsako leto 
višje, in je končno 
prekrilo vse grad in še 
naprej rastlo, da se ni 
videlo nič več, niti 
zastave na strehi.           

Okoli gradu je začelo 
rasti trnovo grmovje, 
ki je bilo vsako leto 
višje, in je končno 
prekrilo vse grad in še 
naprej rastlo, da se ni 
videlo nič več, niti 
zastave na strehi.           

Okoli gradu je začelo 
rasti trnovo grmovje, 
ki je bilo vsako leto 
višje, in je končno 
prekrilo vse grad in še 
naprej rastlo, da se ni 
videlo nič več, niti 
zastave na strehi.           

Okoli gradu je začelo 
rasti trnovo grmovje, 
ki je bilo vsako leto 
višje, in je končno 
prekrilo vse grad in še 
naprej rastlo, da se ni 
videlo nič več, niti 
zastave na strehi.           

Princi, ki so slišali o 
lepi Trnuljčici, so 
prišli in jo želeli 
osvoboditi, vendar se 
niso mogli prebiti 
skozi grmovje. 

Po deželi je krožila 
zgodba o lepi speči 
Trnuljčici, kakor so 
poimenovali kraljevo 
hči, zato so od časa 
do časa prišli 
kraljeviči in se 
poskušali skozi 

Po deželi je krožila 
zgodba o lepi speči 
Trnuljčici, kakor so 
poimenovali kraljevo 
hči, zato so od časa 
do časa prišli 
kraljeviči in se 
poskušali skozi 

Po deželi je krožila 
zgodba o lepi speči 
Trnuljčici, kakor so 
poimenovali kraljevo 
hči, zato so od časa 
do časa prišli 
kraljeviči in se 
poskušali skozi 

Po deželi je krožila 
zgodba o lepi speči 
Trnuljčici, kakor so 
poimenovali kraljevo 
hči, zato so od časa 
do časa prišli 
kraljeviči in se 
poskušali skozi 

Po deželi je krožila 
zgodba o lepi speči 
Trnuljčici, kakor so 
poimenovali kraljevo 
hči, zato so od časa 
do časa prišli 
kraljeviči in se 
poskušali skozi 

Po deželi je krožila 
zgodba o lepi speči 
Trnuljčici, kakor so 
poimenovali kraljevo 
hči, zato so od časa 
do časa prišli 
kraljeviči in se 
poskušali skozi 
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grmovje prebiti do 
gradu. 

grmovje prebiti do 
gradu. 

grmovje prebiti do 
gradu. 

grmovje prebiti do 
gradu. 

grmovje prebiti do 
gradu. 

grmovje prebiti do 
gradu. 

»To me ne bo 
prestrašilo«, je rekel 
kraljevič, »prebil se 
bom skozi grmovje in 
osvobodil lepo 
Trnuljčico.« 

»To me ne bo 
prestrašilo, hočem iti 
preko in videti lepo 
Trnuljčico.« Starec ga 
je lahko prepričeval, 
kolikor je hotel,  pa ni 
nič slišal. 

»To me ne bo 
prestrašilo, hočem iti 
preko in videti lepo 
Trnuljčico.« Starec ga 
je lahko prepričeval, 
kolikor je hotel,  pa ni 
nič slišal. 

»To me ne bo 
prestrašilo, hočem iti 
preko in videti lepo 
Trnuljčico.« Starec ga 
je lahko prepričeval, 
kolikor je hotel,  pa ni 
nič slišal. 

»To me ne bo 
prestrašilo, hočem iti 
preko in videti lepo 
Trnuljčico.« Starec ga 
je lahko prepričeval, 
kolikor je hotel,  pa ni 
nič slišal. 

»To me ne bo 
prestrašilo, hočem iti 
noter in videti lepo 
Trnuljčico.« Dobri 
starec ga je lahko 
prepričeval, kolikor je 
hotel, pa ni slišal 
njegovih besed. 

»To me ne bo 
prestrašilo, hočem iti 
noter in videti lepo 
Trnuljčico.« Dobri 
starec ga je lahko 
prepričeval, kolikor je 
hotel, pa ni slišal 
njegovih besed. 

Šel je naprej, in ko je 
prišel k trnovem 
grmovju,bili so sami 
cvetovi, ki so se 
razmaknili, in šel je 
skozi, za njim pa je 
bilo spet trnje. 

Ravno na dan, ko je 
prišel kraljevič, je 
minilo sto let. Ko se je 
bližal trnovemu 
grmovju, so to bili 
veliki lepi cvetovi, ki 
so se razmaknili, da je 
šel nepoškodovan 
skozi, za njim pa so se 
spet kot živa meja 
pomaknili skupaj. 

Ravno na dan, ko je 
prišel kraljevič, je 
minilo sto let. Ko se je 
bližal trnovemu 
grmovju, so to bili 
veliki lepi cvetovi, ki 
so se razmaknili, da je 
šel nepoškodovan 
skozi, za njim pa so se 
spet kot živa meja 
pomaknili skupaj. 

Ravno na dan, ko je 
prišel kraljevič, je 
minilo sto let. Ko se je 
bližal trnovemu 
grmovju, so to bili 
veliki lepi cvetovi, ki 
so se razmaknili, da je 
šel nepoškodovan 
skozi, za njim pa so se 
spet kot živa meja 
pomaknili skupaj. 

Ravno na dan, ko je 
prišel kraljevič, je 
minilo sto let. Ko se je 
bližal trnovemu 
grmovju, so to bili 
veliki lepi cvetovi, ki 
so se razmaknili, da je 
šel nepoškodovan 
skozi, za njim pa so se 
spet kot živa meja 
pomaknili skupaj. 

Ravno je preteklo sto 
let, in prišel je dan, ko 
naj bi se Trnuljčica 
prebudila. Ko se je 
kraljevič bližal 
trnovemu grmovju … 

Ravno je preteklo sto 
let, in prišel je dan, ko 
naj bi se Trnuljčica 
prebudila. Ko se je 
kraljevič bližal 
trnovemu grmovju … 

Tam so ležali in spali 
dvorjani, naprej pa 
kralj in kraljica … 

Tam so ležali in spali 
dvorjani, naprej pa 
kralj in kraljica … 

V dvorani je videl vse 
dvorjane ležati in 
spati, zgoraj pri 
prestolu sta ležala 
kralj in kraljica. 

V dvorani je videl vse 
dvorjane ležati in 
spati, zgoraj pri 
prestolu sta ležala 
kralj in kraljica. 

V dvorani je videl vse 
dvorjane ležati in 
spati, zgoraj pri 
prestolu sta ležala 
kralj in kraljica. 

V dvorani je videl vse 
dvorjane ležati in 
spati, zgoraj pri 
prestolu sta ležala 
kralj in kraljica. 

V dvorani je videl vse 
dvorjane ležati in 
spati, zgoraj pri 
prestolu sta ležala 
kralj in kraljica. 

Končno je prišel v 
stari stolp, tam je 
ležala Trnuljčica in 
spala. 

Končno je prišel k 
stolpu in odprl vrata v 
malo izbo, v kateri je 
spala Trnuljčica. 

Končno je prišel k 
stolpu in odprl vrata v 
malo izbo, v kateri je 
spala Trnuljčica. 

Končno je prišel k 
stolpu in odprl vrata v 
malo izbo, v kateri je 
spala Trnuljčica. 

Končno je prišel k 
stolpu in odprl vrata v 
malo izbo, v kateri je 
spala Trnuljčica. 

Končno je prišel k 
stolpu in odprl vrata v 
malo izbo, v kateri je 
spala Trnuljčica. 

Končno je prišel k 
stolpu in odprl vrata v 
malo izbo, v kateri je 
spala Trnuljčica. 

Kraljevič je bil tako 
presenečen nad njeno 
lepoto, da je pokleknil 
in jo poljubil, in v 
hipu se je prebudila, 
in tudi kralj in 

Ležala je tam in bila 
tako lepa, da ni mogel 
odmakniti oči in  je 
pokleknil in ji dal 
poljub. Ko jo je 
poljubil, je Trnuljčica 

Ležala je tam in bila 
tako lepa, da ni mogel 
odmakniti oči in  je 
pokleknil in ji dal 
poljub. Ko jo je 
poljubil, je Trnuljčica 

Ležala je tam in bila 
tako lepa, da ni mogel 
odmakniti oči in  je 
pokleknil in ji dal 
poljub. Ko jo je 
poljubil, je Trnuljčica 

Ležala je tam in bila 
tako lepa, da ni mogel 
odmakniti oči in  je 
pokleknil in ji dal 
poljub. Ko jo je 
poljubil, je Trnuljčica 

Ležala je tam in bila 
tako lepa, da ni mogel 
odmakniti oči in  je 
pokleknil in ji dal 
poljub. Ko jo je 
poljubil, je Trnuljčica 

Ležala je tam in bila 
tako lepa, da ni mogel 
odmakniti oči in  je 
pokleknil in ji dal 
poljub. Ko jo je 
poljubil, je Trnuljčica 
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kraljica, vsi dvorjani, 
konji in psi, golobi na 
strehi, muhe na steni, 
in ogenj je vzplamtel 
in plapolal in do 
konca skuhal hrano, 
in pečenka je cvrčala 
naprej, in kuhar je dal 
kuharčku zaušnico, in 
dekla je do konca 
oskubla kokoš. Nato 
so praznovali poroko 
kraljevega sina s 
Trnuljčico, in živela 
sta za zadovoljno do 
konca. 

odprla oči, se zbudila 
in ga prijazno 
pogledala. Nato sta   
skupaj odšla dol in 
kralj se je zbudil in 
kraljica in vsi 
dvorjani so se debelo 
gledali. Konji v hlevu 
so vstali in se otresli, 
lovski psi so skakali in 
tekali, golobi na 
strehi so potegnili 
glave izpod peruti, 
pogledali naokoli in 
zleteli na polje, muhe 
so se dalje plazile po 
steni, ogenj v kuhinji 
se je dvignil, plapolal 
in dalje kuhal kosilo, 
pečenka je cvrčala 
naprej, kuhar je dal 
kuharčku zaušnico, da 
je ta zakričal in dekla 
je do konca oskubla 
kokoš. Nato so v vsem 
blišču praznovali 
poroko kraljevega 
sina s Trnuljčico, in 
živela sta za 
zadovoljno do konca. 

odprla oči, se zbudila 
in ga prijazno 
pogledala. Nato sta   
skupaj odšla dol in 
kralj se je zbudil in 
kraljica in vsi 
dvorjani so se debelo 
gledali. Konji v hlevu 
so vstali in se otresli, 
lovski psi so skakali in 
tekali, golobi na 
strehi so potegnili 
glave izpod peruti, 
pogledali naokoli in 
zleteli na polje, muhe 
so se dalje plazile po 
steni, ogenj v kuhinji 
se je dvignil, plapolal 
in dalje kuhal kosilo, 
pečenka je cvrčala 
naprej, kuhar je dal 
kuharčku zaušnico, da 
je ta zakričal in dekla 
je do konca oskubla 
kokoš. Nato so v vsem 
blišču praznovali 
poroko kraljevega 
sina s Trnuljčico, in 
živela sta za 
zadovoljno do konca. 

odprla oči, se zbudila 
in ga prijazno 
pogledala. Nato sta   
skupaj odšla dol in 
kralj se je zbudil in 
kraljica in vsi 
dvorjani so se debelo 
gledali. Konji v hlevu 
so vstali in se otresli, 
lovski psi so skakali in 
tekali, golobi na 
strehi so potegnili 
glave izpod peruti, 
pogledali naokoli in 
zleteli na polje, muhe 
so se dalje plazile po 
steni, ogenj v kuhinji 
se je dvignil, plapolal 
in dalje kuhal kosilo, 
pečenka je cvrčala 
naprej, kuhar je dal 
kuharčku zaušnico, da 
je ta zakričal in dekla 
je do konca oskubla 
kokoš. Nato so v vsem 
blišču praznovali 
poroko kraljevega 
sina s Trnuljčico, in 
živela sta za 
zadovoljno do konca. 

odprla oči, se zbudila 
in ga prijazno 
pogledala. Nato sta   
skupaj odšla dol in 
kralj se je zbudil in 
kraljica in vsi 
dvorjani so se debelo 
gledali. Konji v hlevu 
so vstali in se otresli, 
lovski psi so skakali in 
tekali, golobi na 
strehi so potegnili 
glave izpod peruti, 
pogledali naokoli in 
zleteli na polje, muhe 
so se dalje plazile po 
steni, ogenj v kuhinji 
se je dvignil, plapolal 
in dalje kuhal kosilo, 
pečenka je cvrčala 
naprej, kuhar je dal 
kuharčku zaušnico, da 
je ta zakričal in dekla 
je do konca oskubla 
kokoš. Nato so v vsem 
blišču praznovali 
poroko kraljevega 
sina s Trnuljčico, in 
živela sta za 
zadovoljno do konca. 

odprla oči, se zbudila 
in ga prijazno 
pogledala. Nato sta   
skupaj odšla dol in 
kralj se je zbudil in 
kraljica in vsi 
dvorjani so se debelo 
gledali. Konji v hlevu 
so vstali in se otresli, 
lovski psi so skakali in 
tekali, golobi na 
strehi so potegnili 
glave izpod peruti, 
pogledali naokoli in 
zleteli na polje, muhe 
so se dalje plazile po 
steni, ogenj v kuhinji 
se je dvignil, plapolal 
in dalje kuhal kosilo, 
pečenka je cvrčala 
naprej, kuhar je dal 
kuharčku zaušnico, da 
je ta zakričal in dekla 
je do konca oskubla 
kokoš. Nato so v vsem 
blišču praznovali 
poroko kraljevega 
sina s Trnuljčico, in 
živela sta za 
zadovoljno do konca. 

odprla oči, se zbudila 
in ga prijazno 
pogledala. Nato sta   
skupaj odšla dol in 
kralj se je zbudil in 
kraljica in vsi 
dvorjani so se debelo 
gledali. Konji v hlevu 
so vstali in se otresli, 
lovski psi so skakali in 
tekali, golobi na 
strehi so potegnili 
glave izpod peruti, 
pogledali naokoli in 
zleteli na polje, muhe 
so se dalje plazile po 
steni, ogenj v kuhinji 
se je dvignil, plapolal 
in dalje kuhal kosilo, 
pečenka je cvrčala 
naprej, kuhar je dal 
kuharčku zaušnico, da 
je ta zakričal in dekla 
je do konca oskubla 
kokoš. Nato so v vsem 
blišču praznovali 
poroko kraljevega 
sina s Trnuljčico, in 
živela sta za 
zadovoljno do konca. 

 

Tabela 13: Spremembe v pravljici Trnuljčica
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V pravljici Trnuljčica so v sedmih velikih izdajah vidne naslednje spremembe: 

Dodajanje in odvzemanje besedila: 

– največ besedila je v primerjavi z besedilom pravljice v 1. veliki izdaji dodanega 

pravljici v 2. veliki izdaji iz leta 1819, in sicer naštevanje povabljenih na zabavo: 

sorodniki, prijatelji in znanci, naštevanje darov modrih žena: bogastvo, opis 

kraljičninih lastnosti: lepa, spodobna, prijazna … , daljši opis njenega raziskovanja 

grad: Vse sobe in izbe … , daljši opis, kako je grad z okolico preraščalo trnje: Okoli 

gradu je začelo rasti trnovo grmovje, ki je bilo vsako leto višje, in je končno 

prekrilo vse grad in še naprej rastlo, da se ni videlo nič več, niti zastave na strehi, 

podatek, da so o Trnuljčici po deželi krožile zgodbe in da je ob kraljevičevem 

prihodu minilo natanko sto let in podrobnejši opis zbujanja ljudi in živali; 

– v pravljici v 4. veliki izdaji iz leta 1840 je podrobneje opisan prihod trinajste modre 

žene: Ne da bi koga pozdravila … ; 

– pravljici v 2. veliki izdaji iz leta 1819 je dodan premi govor: na začetku pravljice, 

ko kraljica izrazi željo po otroku in dialog med kraljično in predico; 

– pravljici v 2. veliki izdaji iz leta 1819 so dodani okrasni pridevki: lepa, speča 

Trnuljčica, veliki, lepi cvetovi, lovski psi; 

– v pravljici v 3. veliki izdaji iz leta 1837 in vseh nadaljnjih izdajah je poudarjeno, da 

sta kralj in kraljica zaspala ob prestolu; 

– pravljici v 2. veliki izdaji iz leta 1819 je nekaj besedila odvzetega, in sicer: da je 

bila kraljična radovedna in del besedila, kjer je opisano, da je kuhinjska dekla 

zaspala in izpustila kokoš.  

Spreminjaje podrobnosti: 

– v pravljici v 1. veliki izdaji iz leta 1812 in 2. veliki izdaji iz leta 1819 kraljico v 

kopeli nagovori rak, v vseh nadaljnjih izdajah pa žaba; 

– v pravljici v 1. veliki izdaji iz leta 1812 je uporabljen izraz vila, v vseh nadaljnjih 

izdajah pa modra žena; 

– v pravljici v 1. veliki izdaji iz leta 1812 in 2. veliki izdaji iz leta 1819 je v vratih 

rumen ključ, v vseh nadaljnjih izdajah pa zarjavel ključ; 

– kraljična v  pravljici v 1. veliki izdaji iz leta 1812 predice ne pozdravi, v pravljici v 

2. veliki izdaji iz leta 1819, 3. veliki izdaji iz leta 1837, 4. veliki izdaji iz leta 1840 
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in  5. veliki izdaji iz leta 1840 predico pozdravi: »O, stara mamca.«, v  pravljici v 

6. veliki izdaji iz leta 1850 in 7. veliki izdaji iz leta 1857 pa: »Dober dan, stara 

mamca.«; 

– poved: Kar je bilo živega, je bilo tiho in spalo iz pravljice v 2. veliki izdaji iz leta 

1819 in 3. veliki izdaji iz leta 1837 je v vseh nadaljnjih izdajah zamenjana z: In 

veter se je umiril in na drevesih pred gradom se ni več premaknil noben listek; 

– književne osebe so v različnih izdajah različno poimenovane: v pravljici v 1. veliki  

izdaji iz leta 1812 z izrazi princesa in princ, v pravljici v 2. veliki  izdaji iz leta 

1819 in vseh nadaljnjih izdajah jih zamenjajo izrazi kraljeva hči oz. kraljična in 

kraljevi sin oz. kraljevič ter gospodična, v pravljici v 3. veliki  izdaji iz leta 1837 pa 

izraz gospodična zamenja izraz deklica. 

Vsebinske spremembe: 

– v pravljici v 1. veliki  izdaji iz leta 1812 se kralj razveseli hčerinega rojstva, v 

pravljicah v vseh nadaljnjih izdajah pa dejstva, da je lepa; 

– v pravljici v 1. veliki izdaji iz leta 1812,  2. veliki izdaji iz leta 1819, 3. veliki izdaji 

iz leta 1837, 4. veliki izdaji iz leta 1840 in 5. veliki izdaji iz leta 1843 je navedeno, 

da kralj trinajste vile ni mogel povabiti, v 6. veliki izdaji iz leta 1850 in 7. veliki 

izdaji iz leta 1857 pa, da je morala ostati doma; 

– v pravljici v 1. veliki  izdaji iz leta 1812 se kraljevič nameni v grad, da bi osvobodil 

kraljično, v pravljicah v vseh nadaljnjih izdajah pa jo želi videti.  

7.6.3 Primerjalna analiza prevodov Frana Albrehta (1954) in Polonce Kovač (1993) 

Izpostavljeni so deli besedila, kjer se v prevodih obeh prevajalcev pojavijo pomembne 

razlike. Ležeče besedilo predstavlja dobesedne navedke. Dodana je primerjava prevodov z 

različico pravljice iz sedme velike nemške izdaje in vrednotenje prevoda. 

Prevod F. Albrehta (1954) Prevod P. Kovač (1993) Primerjalna analiza 

Naneslo je, da se je šla kraljica 
nekoč kopat.  

Pa se je dogodilo, da je kraljica 
sedela v kopeli …. 

Prevod P. Kovač je skladen z 
izvirnikom, kjer je kraljica sedela 
v kopeli, ko jo je nagovorila žaba 
(nemško Königin einmal im Bade 
saß). 

Modre žene – sojenice Modre žene, vile Oba prevajalca sta dodala vsak 
svojo dopolnitev, F. Albreht 
sojenice, P. Kovač pa vile, v 
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izvirniku je samo izraz modre 
žene (nemško wiesen Frauen). 

Huda napoved Hud zagovor Prevajalca različno prevajata izraz 
urok, izrek (nemško der Spruch).  

»Pa vendar to ne bo resnična 
smrt: to bo samo stoletno globoko 
spanje, ki bo premagalo 
kraljično.« 

»Kraljična ne bo umrla, ampak za 
sto let zaspala.« 

Poved se s izvirniku dobesedno 
glasi: »To ne bo smrt, pač pa 
stoleten trden spanec, v katerega 
bo padla kraljična.« (nemško: 
»Es soll aber kein Tod sein, 
sondern ein hundertjäriger tiefer 
Schlaf, in welcher die 
Königstochter fällt.«) F. Albreht 
je dodal pridevnik resnična, P. 
Kovač pa je poved skrajšala. 

Izba Čumnata Prevajalca uporabita različna 
izraza za izraz izba, soba (nemško 
die Stube). 

Zgubana ženica Starka  Prevajalca uporabita različna 
izraza za izraz stara žena (nemško 
eine alte Frau). F. Albreht je 
dodal pridevnik zgubana. 

Predivo  Lan Izraz predivo je splošen, medtem 
ko je izraz lan skladen izrazu v 
izvirniku (nemško der Flachs). 

»Kakšna stvarca pa je tole, ki 
tako zabavno poskakuje?« 

»Kaj pa je tole, ki tako zabavno 
brni?« 

Prevod F. Albrehta je skladen z 
izvirnikom, kjer je uporabljen 
glagol poskakovati (nemško 
herumspringen), ki opisuje 
gibanje kolovrata, P. Kovač  je 
uporabila glagol brneti, kar 
ponazarja zvok kolovrata  

Okrog gradu se je začelo 
razraščati gosto trnovo drevje … 

Okoli gradu je pričelo rasti 
trnjevo grmičevje … 

Prevod P. Kovač je skladen z 
izvirnikom (nemško 
Dornenhecke). 

... da ga sploh ni bilo več videti, 
še zastave na strehi ne. 

... da ga sploh ni bilo več videti, 
še zastave vrh stolpa.  

Prevod F. Albrehta je skladen z 
izvirnikom, kjer so navedene 
zastave na strehi (nemško die 
Fahne auf dem Dach).  

Po deželi pa se je širila govorica 
o prelepi speči Trnuljčici … 

Po deželi pa so bajali o prelepi 
speči Trnuljčici … 

Prevod F. Albrehta jev skladen z 
izvirnikom (nemško Es gieng 
aber die Sage in dem Land …), P. 
Kovač pa je uporabila redek 
glagol bajati. 

Princ, kraljevič Kraljevič F. Albreht za poimenovanje 
kraljeviča uporabi oba izraza, tudi 
izraz princ, ki se v izvirniku ne 
pojavi, tam je poimenovan zgolj 
kraljevič oz. dobesedno kraljevi 
sin (nemško der Königssohn). 

… dekla je čepela pred črno 
kokošjo, ki jo je hotela oskubiti. 

… pred črnim petelinom pa je 
sedela dekla, ki ga je hotela 
oskubiti. 

Prevod F. Albrehta je skladen z 
izvirnikom, kjer je uporabljen 
izraz kokoš (nemško das Huhn), 
ne petelin. 

… gori pri prestolu pa sta ležala 
kralj in kraljica. 

… na prestolu pa sta spala kralj 
in kraljica. 

Prevod F. Albrehta je skladen z 
izvirnikom, saj sta kralj in kraljica 
spala gor ob, ne na prestolu 
(nemško oben bei dem Throne). 

… in so z začudenimi, velikimi 
očmi gledali drug drugega. 

… in prav debelo so se 
spogledali. 

F. Albreht je poved prevedel 
skoraj dobesedno (nemško … sie 
sahen einander mit großen Augen 
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an), P. Kovač pa je uporabila 
ekspresivno besedno zvezo 
debelo gledati. 

Tudi konji v hlevu so vstali … Konji na dvorišču so skočili 
pokonci … 

Prevod F. Albrehta je skladen z 
izvirnikom, saj so bili konji v 
hlevu, ne na dvorišču. 

 

Tabela 14: Trnuljčica, primerjava prevodov Frana Albrehta in Polonce Kovač  

7.7 Sneguljčica (Sneewittchen, Schneeweißchen); KHM 53, ATU 709 

7.7.1 Analiza po prvinah književnega besedila 

• Glavne književne osebe: Sneguljčica, mačeha, sedem palčkov, kraljevič; 

• stranske književne osebe: pokojna kraljica, kralj, lovec, kuhar, kraljevičevi 

služabniki; 

• književni prostor: prostor, kjer se besedilo začne in kjer bivajo kralj, mačeha in 

Sneguljčica, ni poimenovan, verjetno gre za grad, gozd, hiša palčkov, pot, ki čez 

sedem gora vodi k palčkom, mrtvaški oder, prostor vrh gore, kjer stoji krsta, grad 

kraljevičevega očeta; 

• književni čas: čas je opredeljen kot »nekoč«, glede na življenje na gradu ga lahko 

umestimo v obdobje srednjega veka, pravljica zajema daljše časovno obdobje (čas 

do rojstva Sneguljčice, čas do njenega sedmega leta starosti, čas bivanja pri 

palčkih, čas, ko leži v krsti); 

• književno dogajanje (povzeto po opisu Hans-Jörga Utherja):  

Sneguljčica ima kožo belo kot sneg, ustnice rdeče kot kri in lase črne kot 

ebenovina. Čarobno ogledalo njeni mačehi govori, da je Sneguljčica lepša od nje. 

Ljubosumna mačeha lovcu naroči, naj Sneguljčico ubije. Lovec jo reši, namesto 

njenega srca in jeter pa mačehi prinese srnjakova. Sneguljčica pride k  hiši palčkov 

in ostane pri njih. Mačeha jo poskuša ubiti s pasom, strupenim glavnikom in 

strupenim jabolkom. Prvič in drugič razbeljenih jo palčkom uspe rešiti, tretjič pa 

ne. Položijo jo v stekleno krsto. Kraljevič jo reši in se z njo poroči. Mačeha mora 

na poroki do smrti plesti v rdečih razbeljenih čevljih (Uther, 2011)20; 

• književna tema: kraljica zaradi ljubosumja preganja Sneguljčico; 

• sporočilo: sporočilo pravljice je, da bodo slabe lastnosti in dejanja – ljubosumje, 

maščevalnost – kaznovane; 

                                                 
20 Avtorski prevod iz angleščine za potrebe diplomskega dela. 
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• motivi:  

Motiv Sneguljčice: kraljična, ki je bela kot sneg, rdeča kot kri in črna kot 

ebenovina, zaradi svoje lepote je preganjana s strani svoje mačehe; 

Motiv mačehe: negativna književna oseba, ki zaradi nečimrnosti preganja 

Sneguljčico; 

Motiv nasilja in smrti: kraljica se zbode v prst, mačeha želi ubiti Sneguljčico, lovec 

ubije srnjaka, mačeha v razbeljenih čevljih pleše do smrti; 

Motiv kanibalizma: mačeha hoče pojesti jetra in pljuča Sneguljčice; 

Motiv rdeče barve: v sneg pade rdeča kaplja krvi, Sneguljčica ima lica, rdeča kot 

kri, rdeča polovica jabolka, rdeči razbeljeni čevlji; 

Motiv sedmih palčkov: palčki nimajo imen, predstavljali naj bi nekatere vrednote, 

kot so delavnost, modrost (ko svarijo Sneguljčico pred mačeho), poštenost, 

gostoljubje, zvestobo; 

Motiv lepote: lepota Sneguljčice je motiv za mačehino preganjanje, zaradi lepote se 

lovec usmili Sneguljčice, palčki so osupli nad njeno lepoto, takoj ko jo zagledajo, 

kasneje pa se jim zdi prelepa, da bi jo pokopali, kraljevič se zaradi lepote ne more 

ločiti od nje; 

Motiv števila tri: tri kaplje krvi kanejo v sneg, bela, rdeča in črna barva, mačeha v 

tretjem poskusu uniči Sneguljčico, tri živali: sova, krokar in golob; 

Motiv neupoštevanja prepovedi: Sneguljčica ne upošteva prepovedi palčkov. 

• avtor in pripovedovalec: tretjeosebni ali vsevedni. 

7.7.2 Pregled sprememb v sedmih velikih nemških izdajah  

V tabeli so zapisane spremembe, ki se v izbrani pravljici pojavijo v sedmih velikih 

nemških izdajah (1. velika izdaja: 1812, Berlin: Realschulbuchhandlung; 2. velika izdaja: 

1819, Berlin: G. Reimer; 3. velika izdaja: 1837, Göttingen: Verlag der Dieterischen 

Buchhandlung; 4. velika izdaja:  1840, Göttingen: Verlag der Dieterischen Buchhandlung; 

5. velika izdaja: 1843, Göttingen: Verlag der Dieterischen Buchhandlung; 6. velika izdaja:  

1850, Göttingen: Verlag der Dieterischen Buchhandlung; 7. velika izdaja: 1857, Göttingen: 

Verlag der Dieterischen). Ležeče besedilo v tabeli predstavlja avtorski prevod iz nemščine 

za potrebe diplomskega dela – delovni prevod. Namen je natančen prikaz sprememb, zato 

je prevod na nekaterih mestih dobeseden in posledično jezikovno manj dovršen. 
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1. VELIKA IZDAJA 
(1812) 

2. VELIKA IZDAJA 
(1819) 

3. VELIKA IZDAJA 
(1837) 

4. VELIKA IZDAJA 
(1840) 

5. VELIKA IZDAJA 
(1843) 

6. VELIKA IZDAJA 
(1850) 

7. VELIKA IZDAJA 
(1857) 

Naslov pravljice je: 
Schneewittchen  
(Schneeweißchen), 
sestavljen je torej iz 
dveh izrazov 
Sneguljčica (oklepaju 
dodano še dobesedno 
Snežnobela). 

Naslov je samo 
Schneewittchen. Drug 
izraz je dodan na 
koncu prvega 
odstavka: … zato so 
jo imenovali 
Sneguljčica 
(Snežnobela). 

Naslov je samo 
Schneewittchen. Drug 
izraz je dodan na 
koncu prvega 
odstavka: … zato so 
jo imenovali 
Sneguljčica 
(Snežnobela). 

Naslov je samo 
Schneewittchen. Drug 
izraz je dodan na 
koncu prvega 
odstavka: … zato so 
jo imenovali 
Sneguljčica 
(Snežnobela). 

Naslov je samo 
Schneewittchen. Drug 
izraz je dodan na 
koncu prvega 
odstavka: … zato so 
jo imenovali 
Sneguljčica 
(Snežnobela). 

Naslov je samo 
Schneewittchen. Drug 
izraz je dodan na 
koncu prvega 
odstavka: … zato so 
jo imenovali 
Sneguljčica 
(Snežnobela). 

Naslov je samo 
Schneewittchen. Drug 
izraz je dodan na 
koncu prvega 
odstavka: … zato so 
jo imenovali 
Sneguljčica 
(Snežnobela). 

Kraljica po rojstvu 
hčerke ne umre, 
nadaljnje besedilo se 
nanaša nanjo. 

Kraljica po rojstvu 
hčerke umre, dodano 
je, da se čez eno leto 
kralj ponovno poroči, 
nova kraljica je torej 
Sneguljčici mačeha. 

Kraljica po rojstvu 
hčerke umre, dodano 
je, da se čez eno leto 
kralj ponovno poroči, 
nova kraljica je torej 
Sneguljčici mačeha. 

Kraljica po rojstvu 
hčerke umre, dodano 
je, da se čez eno leto 
kralj ponovno poroči, 
nova kraljica je torej 
Sneguljčici mačeha. 

Kraljica po rojstvu 
hčerke umre, dodano 
je, da se čez eno leto 
kralj ponovno poroči, 
nova kraljica je torej 
Sneguljčici mačeha. 

Kraljica po rojstvu 
hčerke umre, dodano 
je, da se čez eno leto 
kralj ponovno poroči, 
nova kraljica je torej 
Sneguljčici mačeha. 

Kraljica po rojstvu 
hčerke umre, dodano 
je, da se čez eno leto 
kralj ponovno poroči, 
nova kraljica je torej 
Sneguljčici mačeha. 

Kraljica je bila 
najlepša v celi deželi 
in zelo ponosna na 
svojo lepoto, imela je 
ogledalo, pred 
katerim je vse jutro 
postopala in 
spraševala … 

Bila je lepa ženska, 
vendar ponosna na 
svojo lepoto in ni 
trpela, da bi jo kdo v 
njej prekašal. Imela je 
čudovito ogledalo, ko 
je postopala pred 
njim in se v njem 
ogledovala, je 
govorila … 

Bila je lepa ženska, 
vendar ponosna na 
svojo lepoto in ni 
trpela, da bi jo kdo v 
njej prekašal. Imela je 
čudovito ogledalo, ko 
je postopala pred 
njim in se v njem 
ogledovala, je 
govorila … 

Bila je lepa ženska, 
vendar ošabna in 
prevzetna … 

Bila je lepa ženska, 
vendar ošabna in 
prevzetna … 

Bila je lepa ženska, 
vendar ošabna in 
prevzetna … 

Bila je lepa ženska, 
vendar ošabna in 
prevzetna … 

In tako je zagotovo 
vedela, da nihče na 
svetu lepši. 

Tako je bila 
zadovoljna, ker je 
vedela, da ogledalo 
govori resnico. 

Tako je bila 
zadovoljna, ker je 
vedela, da ogledalo 
govori resnico. 

Tako je bila 
zadovoljna, ker je 
vedela, da ogledalo 
govori resnico. 

Tako je bila 
zadovoljna, ker je 
vedela, da ogledalo 
govori resnico. 

Tako je bila 
zadovoljna, ker je 
vedela, da ogledalo 
govori resnico. 

Tako je bila 
zadovoljna, ker je 
vedela, da ogledalo 
govori resnico. 

Sneguljčica pa je 
rasla in ko je bila 
stara sedem let, je 
bila tako lepa, da je v 
lepoti prekašala celo 

Sneguljčica pa je 
rasla, postajala vedno 
lepša, in ko je bila 
stara sedem let, je 
bila lepa kot jasen 

Sneguljčica pa je 
rasla, postajala vedno 
lepša, in ko je bila 
stara sedem let, je 
bila lepa kot jasen 

Sneguljčica pa je 
rasla, postajala vedno 
lepša, in ko je bila 
stara sedem let, je 
bila lepa kot jasen 

Sneguljčica pa je 
rasla, postajala vedno 
lepša, in ko je bila 
stara sedem let, je 
bila lepa kot jasen 

Sneguljčica pa je 
rasla, postajala vedno 
lepša, in ko je bila 
stara sedem let, je 
bila lepa kot jasen 

Sneguljčica pa je 
rasla, postajala vedno 
lepša, in ko je bila 
stara sedem let, je 
bila lepa kot jasen 
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samo kraljico. dan in lepša od same 
kraljice. 

dan in lepša od same 
kraljice. 

dan in lepša od same 
kraljice. 

dan in lepša od same 
kraljice. 

dan in lepša od same 
kraljice. 

dan in lepša od same 
kraljice. 

Ko je kraljica slišala 
ogledalo tako 
govoriti, je prebledela 
od zavisti … 

Ko je kraljica to 
slišala, se je 
prestrašila in 
prebledela od jeze in 
zavisti … 

Ko je kraljica to 
slišala, se je 
prestrašila in 
prebledela od jeze in 
zavisti … 

Kraljica se je 
prestrašila in bila 
rumena in zelena od 
zavisti. 

Kraljica se je 
prestrašila in bila 
rumena in zelena od 
zavisti. 

Kraljica se je 
prestrašila in bila 
rumena in zelena od 
zavisti. 

Kraljica se je 
prestrašila in bila 
rumena in zelena od 
zavisti. 

… od te ure je 
sovražila Sneguljčico, 
in ko jo je pogledala 
in pomislila, da po 
njeni krivdi ni več 
najlepša na svetu, se 
ji je srce kar obrnilo. 
Zavist ji ni dala miru 
in poklicala je lovca 
… 

Od te ure dalje se ji je 
vsakič, ko je 
pogledala 
Sneguljčico, srce kar 
obrnilo v prsih, tako 
jo je sovražila. In 
zavist in napuh  sta se 
ji razraščala v srcu 
kakor plevel, da ne 
podnevi ne ponoči ni 
več imela miru. Nato 
je poklicala lovca … 

Od te ure dalje se ji je 
vsakič, ko je 
pogledala 
Sneguljčico, srce kar 
obrnilo v prsih, tako 
jo je sovražila. In 
zavist in napuh  sta se 
ji razraščala v srcu 
kakor plevel, da ne 
podnevi ne ponoči ni 
več imela miru. Nato 
je poklicala lovca … 

Od te ure dalje se ji je 
vsakič, ko je 
pogledala 
Sneguljčico, srce kar 
obrnilo v prsih, tako 
jo je sovražila. In 
zavist in napuh  sta se 
ji razraščala v srcu 
kakor plevel, da ne 
podnevi ne ponoči ni 
več imela miru. Nato 
je poklicala lovca … 

Od te ure dalje se ji je 
vsakič, ko je 
pogledala 
Sneguljčico, srce kar 
obrnilo v prsih, tako 
jo je sovražila. In 
zavist in napuh  sta se 
ji razraščala v srcu 
kakor plevel, da ne 
podnevi ne ponoči ni 
več imela miru. Nato 
je poklicala lovca … 

Od te ure dalje se ji je 
vsakič, ko je 
pogledala 
Sneguljčico, srce kar 
obrnilo v prsih, tako 
jo je sovražila. In 
zavist in napuh  sta se 
ji razraščala v srcu 
kakor plevel, da ne 
podnevi ne ponoči ni 
več imela miru. Nato 
je poklicala lovca … 

Od te ure dalje se ji je 
vsakič, ko je 
pogledala 
Sneguljčico, srce kar 
obrnilo v prsih, tako 
jo je sovražila. In 
zavist in napuh  sta se 
ji razraščala v srcu 
kakor plevel, da ne 
podnevi ne ponoči ni 
več imela miru. Nato 
je poklicala lovca … 

»Odpelji Sneguljčico 
v gozd, v velik, 
odročen kraj, jo 
zabodi do smrti in mi 
za dokaz prinesi njena 
jetra in pljuča, ki jih 
bom skuhala v soli in 
pojedla.« 

»Odpelji otroka 
globoko v gozd, 
nočem ga več imeti 
pred očmi. Ubij jo in 
mi za dokaz prinesi 
njena jetra in pljuča.« 

»Odpelji otroka 
globoko v gozd, 
nočem ga več imeti 
pred očmi. Ubij jo in 
mi za dokaz prinesi 
njena jetra in pljuča.« 

»Odpelji otroka 
globoko v gozd, 
nočem ga več imeti 
pred očmi. Ubij jo in 
mi za dokaz prinesi 
njena jetra in pljuča.« 

»Odpelji otroka 
globoko v gozd, 
nočem ga več imeti 
pred očmi. Ubij jo in 
mi za dokaz prinesi 
njena jetra in pljuča.« 

»Odpelji otroka 
globoko v gozd, 
nočem ga več imeti 
pred očmi. Ubij jo in 
mi za dokaz prinesi 
njena jetra in pljuča.« 

»Odpelji otroka 
globoko v gozd, 
nočem ga več imeti 
pred očmi. Ubij jo in 
mi za dokaz prinesi 
njena jetra in pljuča.« 

… in ko jo je ravno 
hotel zabosti, je 
pričela jokati in ga 
lepo prositi, ali ji 
lahko pusti življenje, 
nikoli več se ne bo 
vrnila, pač pa odšla 
naprej v gozd. Lovec 
se jo je usmilil, ker je 
bila tako lepa in 

… ko je hotel prebosti 
njeno nedolžno srce, 
je začela jokati in 
rekla: »Oh, ljubi 
lovec, podari mi 
življenje; stekla bom v 
gozd in ne bom se več 
vrnila domov. Ker je 
bila tako lepa, je 
lovec imel sočutje in 

… ko je hotel prebosti 
njeno nedolžno srce, 
je začela jokati in 
rekla: »Oh, ljubi 
lovec, podari mi 
življenje; stekla bom v 
gozd in ne bom se več 
vrnila domov. Ker je 
bila tako lepa, je 
lovec imel sočutje in 

… ko je hotel prebosti 
njeno nedolžno srce, 
je začela jokati in 
rekla: »Oh, ljubi 
lovec, podari mi 
življenje; stekla bom v 
gozd in ne bom se več 
vrnila domov. Ker je 
bila tako lepa, je 
lovec imel sočutje in 

… ko je hotel prebosti 
njeno nedolžno srce, 
je začela jokati in 
rekla: »Oh, ljubi 
lovec, podari mi 
življenje; stekla bom v 
gozd in ne bom se več 
vrnila domov. Ker je 
bila tako lepa, je 
lovec imel sočutje in 

… ko je hotel prebosti 
njeno nedolžno srce, 
je začela jokati in 
rekla: »Oh, ljubi 
lovec, podari mi 
življenje; stekla bom v 
gozd in ne bom se več 
vrnila domov. Ker je 
bila tako lepa, je 
lovec imel sočutje in 

… ko je hotel prebosti 
njeno nedolžno srce, 
je začela jokati in 
rekla: »Oh, ljubi 
lovec, podari mi 
življenje; stekla bom v 
gozd in ne bom se več 
vrnila domov. Ker je 
bila tako lepa, je 
lovec imel sočutje in 
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pomislil: divje živali 
jo bojo kmalu požrle, 
vesel sem da mi je ni 
bilo treba ubiti. 

je rekel: »Steci torej, 
ubogi otrok.« Divje 
živali jo bodo kmalu 
požrle, si je mislil, in 
bilo mu je, kot bi se 
mu kamen odvalil od 
srca, ker mu je ni bilo 
treba ubiti. 

je rekel: »Steci torej, 
ubogi otrok.« Divje 
živali jo bodo kmalu 
požrle, si je mislil, in 
bilo mu je, kot bi se 
mu kamen odvalil od 
srca, ker mu je ni bilo 
treba ubiti. 

je rekel: »Steci torej, 
ubogi otrok.« Divje 
živali jo bodo kmalu 
požrle, si je mislil, in 
bilo mu je, kot bi se 
mu kamen odvalil od 
srca, ker mu je ni bilo 
treba ubiti. 

je rekel: »Steci torej, 
ubogi otrok.« Divje 
živali jo bodo kmalu 
požrle, si je mislil, in 
bilo mu je, kot bi se 
mu kamen odvalil od 
srca, ker mu je ni bilo 
treba ubiti. 

je rekel: »Steci torej, 
ubogi otrok.« Divje 
živali jo bodo kmalu 
požrle, si je mislil, in 
bilo mu je, kot bi se 
mu kamen odvalil od 
srca, ker mu je ni bilo 
treba ubiti. 

je rekel: »Steci torej, 
ubogi otrok.« Divje 
živali jo bodo kmalu 
požrle, si je mislil, in 
bilo mu je, kot bi se 
mu kamen odvalil od 
srca, ker mu je ni bilo 
treba ubiti. 

… skuhala jih je s 
soljo in pojedla ter 
mislila, da je pojedla 
pljuča in jetra 
Sneguljčice. 

V svoji požrešnosti jih 
je takoj skuhala v soli, 
jih pojedla in mislila, 
da je pojedla pljuča in 
jetra Sneguljčice. 

V svoji požrešnosti jih 
je takoj skuhala v soli, 
jih pojedla in mislila, 
da je pojedla pljuča in 
jetra Sneguljčice. 

Kuhar jih je moral 
skuhati v soli in 
hudobna baba jih je 
pojedla in mislila, da 
je pojedla pljuča in 
jetra Sneguljčice. 

Kuhar jih je moral 
skuhati v soli in 
hudobna baba jih je 
pojedla in mislila, da 
je pojedla pljuča in 
jetra Sneguljčice. 

Kuhar jih je moral 
skuhati v soli in 
hudobna baba jih je 
pojedla in mislila, da 
je pojedla pljuča in 
jetra Sneguljčice. 

Kuhar jih je moral 
skuhati v soli in 
hudobna baba jih je 
pojedla in mislila, da 
je pojedla pljuča in 
jetra Sneguljčice. 

… bilo jo je res strah 
in začela je teči in 
teči, cel dan čez ostre 
kamne in trnje, 
končno, ko je sonce že 
zahajalo, je prišla do 
majhne hiške. Hišica 
je pripadala sedmim 
palčkom,  ki jih ni bilo 
doma, ker  so bili v 
rudniku. 

… bilo jo je tako 
strah, da je pogledala 
vse liste na  drevesih 
in ni vedela, kako bi si 
pomagala. Začela je 
teči in tekla čez ostre 
kamne in trnje, in 
divje živali so ji 
skakale nasproti, 
vendar ji niso nič 
storile. Tekla je tako 
dolgo, dokler so jo 
nosile noge, ko je bil 
že skoraj večer, je 
zagledala majhno 
hiško in vstopila, da 
bi si odpočila. 

… bilo jo je tako 
strah, da je pogledala 
vse liste na  drevesih 
in ni vedela, kako bi si 
pomagala. Začela je 
teči in tekla čez ostre 
kamne in trnje, in 
divje živali so ji 
skakale nasproti, 
vendar ji niso nič 
storile. Tekla je tako 
dolgo, dokler so jo 
nosile noge, ko je bil 
že skoraj večer, je 
zagledala majhno 
hiško in vstopila, da 
bi si odpočila. 

… bilo jo je tako 
strah, da je pogledala 
vse liste na  drevesih 
in ni vedela, kako bi si 
pomagala. Začela je 
teči in tekla čez ostre 
kamne in trnje, in 
divje živali so ji 
skakale nasproti, 
vendar ji niso nič 
storile. Tekla je tako 
dolgo, dokler so jo 
nosile noge, ko je bil 
že skoraj večer, je 
zagledala majhno 
hiško in vstopila, da 
bi si odpočila. 

… bilo jo je tako 
strah, da je pogledala 
vse liste na  drevesih 
in ni vedela, kako bi si 
pomagala. Začela je 
teči in tekla čez ostre 
kamne in trnje, in 
divje živali so ji 
skakale nasproti, 
vendar ji niso nič 
storile. Tekla je tako 
dolgo, dokler so jo 
nosile noge, ko je bil 
že skoraj večer, je 
zagledala majhno 
hiško in vstopila, da 
bi si odpočila. 

… bilo jo je tako 
strah, da je pogledala 
vse liste na  drevesih 
in ni vedela, kako bi si 
pomagala. Začela je 
teči in tekla čez ostre 
kamne in trnje, in 
divje živali so ji 
skakale nasproti, 
vendar ji niso nič 
storile. Tekla je tako 
dolgo, dokler so jo 
nosile noge, ko je bil 
že skoraj večer, je 
zagledala majhno 
hiško in vstopila, da 
bi si odpočila. 

… bilo jo je tako 
strah, da je pogledala 
vse liste na  drevesih 
in ni vedela, kako bi si 
pomagala. Začela je 
teči in tekla čez ostre 
kamne in trnje, in 
divje živali so ji 
skakale nasproti, 
vendar ji niso nič 
storile. Tekla je tako 
dolgo, dokler so jo 
nosile noge, ko je bil 
že skoraj večer, je 
zagledala majhno 
hiško in vstopila, da 
bi si odpočila. 

… tam je stala miza, 
… od steni pa sedem 
sveže postlanih 
postelj. 

Tam je stala belo 
pogrnjena miza … , 
ob steni pa druga ob 
drugi sedem postelj s 
snežno belimi 
rjuhami.   

Tam je stala belo 
pogrnjena miza … , 
ob steni pa druga ob 
drugi sedem postelj s 
snežno belimi 
rjuhami.   

Tam je stala belo 
pogrnjena miza … , 
ob steni pa druga ob 
drugi sedem postelj s 
snežno belimi 
rjuhami.   

Tam je stala belo 
pogrnjena miza … , 
ob steni pa druga ob 
drugi sedem postelj s 
snežno belimi 
rjuhami.   

Tam je stala belo 
pogrnjena miza … , 
ob steni pa druga ob 
drugi sedem postelj s 
snežno belimi 
rjuhami.   

Tam je stala belo 
pogrnjena miza … , 
ob steni pa druga ob 
drugi sedem postelj s 
snežno belimi 
rjuhami.   
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… popila iz vsakega 
kozarčka malo vina, 
in ker je bila tako 
utrujena, se je ulegla, 
da bi zaspala. 

… popila iz vsakega 
kozarčka malo vina, 
ker ni hotela vsega 
vzeti enemu samemu. 
Nato se je, ker je bila 
utrujena, … 

… popila iz vsakega 
kozarčka malo vina, 
ker ni hotela vsega 
vzeti enemu samemu. 
Nato se je, ker je bila 
utrujena, … 

… popila iz vsakega 
kozarčka malo vina, 
ker ni hotela vsega 
vzeti enemu samemu. 
Nato se je, ker je bila 
utrujena, … 

… popila iz vsakega 
kozarčka malo vina, 
ker ni hotela vsega 
vzeti enemu samemu. 
Nato se je, ker je bila 
utrujena, … 

… popila iz vsakega 
kozarčka malo vina, 
ker ni hotela vsega 
vzeti enemu samemu. 
Nato se je, ker je bila 
utrujena, … 

… popila iz vsakega 
kozarčka malo vina, 
ker ni hotela vsega 
vzeti enemu samemu. 
Nato se je, ker je bila 
utrujena, … 

Preizkusila je vseh 
sedem posteljic, 
drugo za drugo, 
nobena ni bila prava, 
šele sedma, v katero 
je legla in zaspala. 

… legla je v posteljo, 
pa se ji nobena ni 
prilegala, ena je bila 
predolga, druga 
prekratka, dokler ni 
bila končno sedma 
prava, v njej je ostala, 
se priporočila bogu in 
zaspala. 

… legla je v posteljo, 
pa se ji nobena ni 
prilegala, ena je bila 
predolga, druga 
prekratka, dokler ni 
bila končno sedma 
prava, v njej je ostala, 
se priporočila bogu in 
zaspala. 

… legla je v posteljo, 
pa se ji nobena ni 
prilegala, ena je bila 
predolga, druga 
prekratka, dokler ni 
bila končno sedma 
prava, v njej je ostala, 
se priporočila bogu in 
zaspala. 

… legla je v posteljo, 
pa se ji nobena ni 
prilegala, ena je bila 
predolga, druga 
prekratka, dokler ni 
bila končno sedma 
prava, v njej je ostala, 
se priporočila bogu in 
zaspala. 

… legla je v posteljo, 
pa se ji nobena ni 
prilegala, ena je bila 
predolga, druga 
prekratka, dokler ni 
bila končno sedma 
prava, v njej je ostala, 
se priporočila bogu in 
zaspala. 

… legla je v posteljo, 
pa se ji nobena ni 
prilegala, ena je bila 
predolga, druga 
prekratka, dokler ni 
bila končno sedma 
prava, v njej je ostala, 
se priporočila bogu in 
zaspala. 

Ko je bila noč, je 
prišlo sedem palčkov 
z dela, in staknili 
skupaj svojih sedem 
lučk, ko so videli, da 
je bil nekdo v njihovi 
hiši. 

Ko je bilo že čisto 
temno, so prišli 
gospodarji hišice, to 
je bilo sedem palčkov, 
ki so v hribih kopali 
rudo. Prižgali so 
svojih sedem lučk in 
ko je bilo v hiški 
svetlo, so videli, da je 
bil nekdo tam, saj ni 
bilo vse tako urejeno, 
kot so pustili. 

Ko je bilo že čisto 
temno, so prišli 
gospodarji hišice, to 
je bilo sedem palčkov, 
ki so v hribih kopali 
rudo. Prižgali so 
svojih sedem lučk in 
ko je bilo v hiški 
svetlo, so videli, da je 
bil nekdo tam, saj ni 
bilo vse tako urejeno, 
kot so pustili. 

Ko je bilo že čisto 
temno, so prišli 
gospodarji hišice, to 
je bilo sedem palčkov, 
ki so v hribih kopali 
rudo. Prižgali so 
svojih sedem lučk in 
ko je bilo v hiški 
svetlo, so videli, da je 
bil nekdo tam, saj ni 
bilo vse tako urejeno, 
kot so pustili. 

Ko je bilo že čisto 
temno, so prišli 
gospodarji hišice, to 
je bilo sedem palčkov, 
ki so v hribih kopali 
rudo. Prižgali so 
svojih sedem lučk in 
ko je bilo v hiški 
svetlo, so videli, da je 
bil nekdo tam, saj ni 
bilo vse tako urejeno, 
kot so pustili. 

Ko je bilo že čisto 
temno, so prišli 
gospodarji hišice, to 
je bilo sedem palčkov, 
ki so v hribih kopali 
rudo. Prižgali so 
svojih sedem lučk in 
ko je bilo v hiški 
svetlo, so videli, da je 
bil nekdo tam, saj ni 
bilo vse tako urejeno, 
kot so pustili. 

Ko je bilo že čisto 
temno, so prišli 
gospodarji hišice, to 
je bilo sedem palčkov, 
ki so v hribih kopali 
rudo. Prižgali so 
svojih sedem lučk in 
ko je bilo v hiški 
svetlo, so videli, da je 
bil nekdo tam, saj ni 
bilo vse tako urejeno, 
kot so pustili. 

Ko se je Sneguljčica 
zbudila, so jo 
vprašali, kdo je in 
kako je prišla v 
njihovo hišo, in jim je 
razložila, kako jo je 
mati hotela ubiti … 

Ko je bilo jutro, se je 
Sneguljčica zbudila in 
se ustrašila,so 
prijazni in  ko je 
zagledala sedem 
palčkov. Ampak bili 
so prijazni in so 
spraševali: »Kako ti 
je ime?« »Ime mi je 
Sneguljčica,« je 

Ko je bilo jutro, se je 
Sneguljčica zbudila in 
se ustrašila,so 
prijazni in  ko je 
zagledala sedem 
palčkov. Ampak bili 
so prijazni in so 
spraševali: »Kako ti 
je ime?« »Ime mi je 
Sneguljčica,« je 

Ko je bilo jutro, se je 
Sneguljčica zbudila in 
se ustrašila,so 
prijazni in  ko je 
zagledala sedem 
palčkov. Ampak bili 
so prijazni in so 
spraševali: »Kako ti 
je ime?« »Ime mi je 
Sneguljčica,« je 

Ko je bilo jutro, se je 
Sneguljčica zbudila in 
se ustrašila,so 
prijazni in  ko je 
zagledala sedem 
palčkov. Ampak bili 
so prijazni in so 
spraševali: »Kako ti 
je ime?« »Ime mi je 
Sneguljčica,« je 

Ko je bilo jutro, se je 
Sneguljčica zbudila in 
se ustrašila,so 
prijazni in  ko je 
zagledala sedem 
palčkov. Ampak bili 
so prijazni in so 
spraševali: »Kako ti 
je ime?« »Ime mi je 
Sneguljčica,« je 

Ko je bilo jutro, se je 
Sneguljčica zbudila in 
se ustrašila,so 
prijazni in  ko je 
zagledala sedem 
palčkov. Ampak bili 
so prijazni in so 
spraševali: »Kako ti 
je ime?« »Ime mi je 
Sneguljčica,« je 
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odgovorila. »Kako si 
prišla v našo hišo?« 
so dalje govorili 
palčki.  Tako jim je 
razložila, kako jo je 
mačeha hotela ubiti.  

odgovorila. »Kako si 
prišla v našo hišo?« 
so dalje govorili 
palčki.  Tako jim je 
razložila, kako jo je 
mačeha hotela ubiti.  

odgovorila. »Kako si 
prišla v našo hišo?« 
so dalje govorili 
palčki.  Tako jim je 
razložila, kako jo je 
mačeha hotela ubiti.  

odgovorila. »Kako si 
prišla v našo hišo?« 
so dalje govorili 
palčki.  Tako jim je 
razložila, kako jo je 
mačeha hotela ubiti.  

odgovorila. »Kako si 
prišla v našo hišo?« 
so dalje govorili 
palčki.  Tako jim je 
razložila, kako jo je 
mačeha hotela ubiti.  

odgovorila. »Kako si 
prišla v našo hišo?« 
so dalje govorili 
palčki.  Tako jim je 
razložila, kako jo je 
mačeha hotela ubiti.  

» … ostani pri nas in 
nič ti ne bo manjkalo; 
zvečer pridemo 
domov, takrat mora 
biti hrana 
pripravljena, podnevi 
pa v rudniku in 
kopljemo zlato, takrat 
boš sama, pazi se 
kraljice in ne spuščaj 
nikogar noter.« 

» … lahko ostaneš pri 
nas in nič ti ne bo 
manjkalo.« To jim je 
Sneguljčica obljubila. 
Vzdrževala je hišo, 
zjutraj so odšli v hribe 
in iskali rudo in zlato, 
zvečer so prišli domov 
in hrana je morala 
biti pripravljena. Čez 
dan je bila deklica 
sama, tako so jo dobri 
palčki svarili: »Pazi 
se svoje mačehe, 
kmalu bi izvedela, da 
si tu, ne spuščaj 
nikogar noter.« 

» … lahko ostaneš pri 
nas in nič ti ne bo 
manjkalo.« To jim je 
Sneguljčica obljubila. 
Vzdrževala je hišo, 
zjutraj so odšli v hribe 
in iskali rudo in zlato, 
zvečer so prišli domov 
in hrana je morala 
biti pripravljena. Čez 
dan je bila deklica 
sama, tako so jo dobri 
palčki svarili: »Pazi 
se svoje mačehe, 
kmalu bi izvedela, da 
si tu, ne spuščaj 
nikogar noter.« 

» … lahko ostaneš pri 
nas in nič ti ne bo 
manjkalo.« To jim je 
Sneguljčica obljubila. 
Vzdrževala je hišo, 
zjutraj so odšli v hribe 
in iskali rudo in zlato, 
zvečer so prišli domov 
in hrana je morala 
biti pripravljena. Čez 
dan je bila deklica 
sama, tako so jo dobri 
palčki svarili: »Pazi 
se svoje mačehe, 
kmalu bi izvedela, da 
si tu, ne spuščaj 
nikogar noter.« 

» … lahko ostaneš pri 
nas in nič ti ne bo 
manjkalo.« To jim je 
Sneguljčica obljubila. 
Vzdrževala je hišo, 
zjutraj so odšli v hribe 
in iskali rudo in zlato, 
zvečer so prišli domov 
in hrana je morala 
biti pripravljena. Čez 
dan je bila deklica 
sama, tako so jo dobri 
palčki svarili: »Pazi 
se svoje mačehe, 
kmalu bi izvedela, da 
si tu, ne spuščaj 
nikogar noter.« 

» … lahko ostaneš pri 
nas in nič ti ne bo 
manjkalo.« »Ja,« je 
rekla Sneguljčica, »od 
srca rada,« in ostala 
pri njih. Vzdrževala je 
red v hiši, zjutraj so 
odšli v hribe … 

» … lahko ostaneš pri 
nas in nič ti ne bo 
manjkalo.« »Ja,« je 
rekla Sneguljčica, »od 
srca rada,« in ostala 
pri njih. Vzdrževala je 
red v hiši, zjutraj so 
odšli v hribe … 

Kraljica pa, ki  je 
mislila, da je spet 
najlepša v deželi, je 
zjutraj stopila pred 
ogledalo … 

Kraljica pa ni  potem, 
ko je mislila, da je 
pojedla pljuča in jetra 
Sneguljčice, mislila 
nič drugega, razen, 
da je spet prva in  
najlepša, stopila pred 
ogledalo … 

Kraljica pa ni  potem, 
ko je mislila, da je 
pojedla pljuča in jetra 
Sneguljčice, mislila 
nič drugega, razen, 
da je spet prva in  
najlepša, stopila pred 
ogledalo … 

Kraljica pa ni  potem, 
ko je mislila, da je 
pojedla pljuča in jetra 
Sneguljčice, mislila 
nič drugega, razen, 
da je spet prva in  
najlepša, stopila pred 
ogledalo … 

Kraljica pa ni  potem, 
ko je mislila, da je 
pojedla pljuča in jetra 
Sneguljčice, mislila 
nič drugega, razen, 
da je spet prva in  
najlepša, stopila pred 
ogledalo … 

Kraljica pa ni  potem, 
ko je mislila, da je 
pojedla pljuča in jetra 
Sneguljčice, mislila 
nič drugega, razen, 
da je spet prva in  
najlepša, stopila pred 
ogledalo … 

Kraljica pa ni  potem, 
ko je mislila, da je 
pojedla pljuča in jetra 
Sneguljčice, mislila 
nič drugega, razen, 
da je spet prva in  
najlepša, stopila pred 
ogledalo … 

»Gospa kraljica, vi 
ste tu najlepša,            
ampak Sneguljčica, ki 
je za sedmimi gorami,     
je še tisočkrat lepša!«  

Gospa kraljica, vi ste 
tu najlepša,         
ampak Sneguljčica, ki 
je za sedmimi gorami,   
pri sedmih palčkih,                                            
je še tisočkrat lepša!« 

Gospa kraljica, vi ste 
tu najlepša,              
ampak Sneguljčica, ki 
je za sedmimi gorami,   
pri sedmih palčkih,    
je še tisočkrat lepša!« 

Gospa kraljica, vi ste 
tu najlepša,              
ampak Sneguljčica, ki 
je za sedmimi gorami,   
pri sedmih palčkih,                                            
je še tisočkrat lepša!« 

Gospa kraljica, vi ste 
tu najlepša,              
ampak Sneguljčica, ki 
je za sedmimi gorami,   
pri sedmih palčkih,                                            
je še tisočkrat lepša!« 

Gospa kraljica, vi ste 
tu najlepša,              
ampak Sneguljčica, ki 
je za sedmimi gorami,   
pri sedmih palčkih,                                            
je še tisočkrat lepša!« 

Gospa kraljica, vi ste 
tu najlepša,              
ampak Sneguljčica, ki 
je za sedmimi gorami,   
pri sedmih palčkih,   
je še tisočkrat lepša!« 
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Ko je kraljica to 
slišala, se je 
prestrašila in uvidela, 
da je bila prevarana 
in da lovec ni umoril 
Sneguljčice. Ker za 
sedmimi gorami ni 
bilo nikogar, razen 
sedmih palčkov, je 
takoj vedela, da je 
rešena pri njih, in je 
samo naklepala, kako 
bi jo ubila, saj dokler 
ogledalo ne bo reklo, 
da je najlepša ženska 
v vsej deželi, ne bo 
imela miru. 

Ustrašila se je, saj je 
vedela, da ogledalo 
ne laže, in spoznala, 
da jo je lovec 
prevaral in je 
Sneguljčica še živa. In 
ko je slišala, da je za 
sedmimi gorami pri 
sedmih palčkih,  je 
samo naklepala, kako 
bi jo ubila, saj ji, 
dokler ni bila 
najlepša v vsej deželi, 
zavist ni dala miru. 

Ustrašila se je, saj je 
vedela, da ogledalo 
ne laže, in spoznala, 
da jo je lovec 
prevaral in je 
Sneguljčica še živa. In 
ko je slišala, da je za 
sedmimi gorami pri 
sedmih palčkih,  je 
samo naklepala, kako 
bi jo ubila, saj ji, 
dokler ni bila 
najlepša v vsej deželi, 
zavist ni dala miru. 

Ustrašila se je, saj je 
vedela, da ogledalo 
ne laže, in spoznala, 
da jo je lovec 
prevaral in je 
Sneguljčica še živa. In 
ko je slišala, da je za 
sedmimi gorami pri 
sedmih palčkih,  je 
samo naklepala, kako 
bi jo ubila, saj ji, 
dokler ni bila 
najlepša v vsej deželi, 
zavist ni dala miru. 

Ustrašila se je, saj je 
vedela, da ogledalo 
ne laže, in spoznala, 
da jo je lovec 
prevaral in je 
Sneguljčica še živa. In 
ko je slišala, da je za 
sedmimi gorami pri 
sedmih palčkih,  je 
samo naklepala, kako 
bi jo ubila, saj ji, 
dokler ni bila 
najlepša v vsej deželi, 
zavist ni dala miru. 

Ustrašila se je, saj je 
vedela, da ogledalo 
ne laže, in spoznala, 
da jo je lovec 
prevaral in je 
Sneguljčica še živa. In 
ko je slišala, da je za 
sedmimi gorami pri 
sedmih palčkih,  je 
samo naklepala, kako 
bi jo ubila, saj ji, 
dokler ni bila 
najlepša v vsej deželi, 
zavist ni dala miru. 

Ustrašila se je, saj je 
vedela, da ogledalo 
ne laže, in spoznala, 
da jo je lovec 
prevaral in je 
Sneguljčica še živa. In 
ko je slišala, da je za 
sedmimi gorami pri 
sedmih palčkih,  je 
samo naklepala, kako 
bi jo ubila, saj ji, 
dokler ni bila 
najlepša v vsej deželi, 
zavist ni dala miru. 

Ustrašila se je, saj je 
vedela, da ogledalo 
ne laže, in spoznala, 
da jo je lovec 
prevaral in je 
Sneguljčica še živa. In 
ko je slišala, da je za 
sedmimi gorami pri 
sedmih palčkih,  je 
samo naklepala, kako 
bi jo ubila, saj ji, 
dokler ni bila 
najlepša v vsej deželi, 
zavist ni dala miru. 

Potrkala je na vrata 
in zaklicala: »Dobra 
roba, poceni! 
Poceni!« Sneguljčica 
je pokukala skozi 
okno in zaklicala: 
»Dober dan, ljuba 
gospa, kaj pa 
prodajate?« »Dobro 
robo, lepo robo,« je 
odgovorila, »pasove 
vseh barv,« in pred 
sabo pridržala enega 
iz pisane svile in ga 
pokazala. Dobro 
žensko lahko spustim 
noter, je pomislila 
Sneguljčica, gotovo 
misli pošteno … 

Potrkala je na vrata 
in zaklicala: »Dobra 
roba, poceni! 
Poceni!« Sneguljčica 
je pokukala skozi 
okno in zaklicala: 
»Dober dan, ljuba 
gospa, kaj pa 
prodajate?« »Dobro 
robo, lepo robo,« je 
odgovorila, »pasove 
vseh barv,« in pred 
sabo pridržala enega 
iz pisane svile in ga 
pokazala. Dobro 
žensko lahko spustim 
noter, je pomislila 
Sneguljčica, gotovo 
misli pošteno … 

Potrkala je na vrata 
in zaklicala: »Dobra 
roba, poceni! 
Poceni!« Sneguljčica 
je pokukala skozi 
okno in zaklicala: 
»Dober dan, ljuba 
gospa, kaj pa 
prodajate?« »Dobro 
robo, lepo robo,« je 
odgovorila, »pasove 
vseh barv,« in pred 
sabo pridržala enega 
iz pisane svile in ga 
pokazala. Dobro 
žensko lahko spustim 
noter, je pomislila 
Sneguljčica, gotovo 
misli pošteno … 

Potrkala je na vrata 
in zaklicala: »Dobra 
roba, poceni! 
Poceni!« Sneguljčica 
je pokukala skozi 
okno in zaklicala: 
»Dober dan, ljuba 
gospa, kaj pa 
prodajate?« »Dobro 
robo, lepo robo,« je 
odgovorila, »pasove 
vseh barv,« in pred 
sabo pridržala enega 
iz pisane svile in ga 
pokazala. Dobro 
žensko lahko spustim 
noter, je pomislila 
Sneguljčica, gotovo 
misli pošteno … 

Potrkala je na vrata 
in zaklicala: »Dobra 
roba, poceni! 
Poceni!« Sneguljčica 
je pokukala skozi 
okno in zaklicala: 
»Dober dan, ljuba 
gospa, kaj pa 
prodajate?« »Dobro 
robo, lepo robo,« je 
odgovorila, »pasove 
vseh barv,« in pred 
sabo pridržala enega 
iz pisane svile in ga 
pokazala. Dobro 
žensko lahko spustim 
noter, je pomislila 
Sneguljčica, gotovo 
misli pošteno … 

Potrkala je na vrata 
in zaklicala: »Dobra 
roba, poceni! 
Poceni!« Sneguljčica 
je pokukala skozi 
okno in zaklicala: 
»Dober dan, ljuba 
gospa, kaj pa 
prodajate?« »Dobro 
robo, lepo robo,« je 
odgovorila, »pasove 
vseh barv,« in pred 
sabo pridržala enega 
iz pisane svile in ga 
pokazala. Dobro 
žensko lahko spustim 
noter, je pomislila 
Sneguljčica, gotovo 
misli pošteno … 

… odklenila je vrata 
in si kupila pas. 

… odklenila je vrata 
in si kupila pisan pas. 

… odklenila je vrata 
in si kupila pisan pas. 

… odklenila je vrata 
in si kupila čeden pas. 

… odklenila je vrata 
in si kupila čeden pas. 

… odklenila je vrata 
in si kupila čeden pas. 

… odklenila je vrata 
in si kupila čeden pas. 
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»Ampak kako 
nemarno si  ga 
zavezala,« je rekla 
stara, »pridi, ti ga 
bom jaz še enkrat 
boljše zavezala.« 
Sneguljčica je stala 
pred njo, ona je vzela 
pas in ga zavezovala 
in zavezovala, tako 
trdno, da ji je pošla 
sapa in je kot mrtva 
padla na tla. Nato je 
bila zadovoljna in je 
odšla. 

»Počakaj, otrok,« je 
rekla stara, »kako si 
ga pa zavezala! Pridi, 
ti ga bom še enkrat 
spodobno zavezala.« 
Sneguljčica ni 
pomislila na nič 
slabega, se postavila 
pred njo in ji pustila 
zavezati svoj novi 
pas; ampak stara je 
zavezovala s hitrimi 
prsti in zavezala tako 
trdno, da je 
Sneguljčici pošla sapa 
in je kot mrtva padla 
na tla. »Zdaj je tvoje 
lepote konec,« je 
rekla zlobna baba in 
odšla. 

»Počakaj, otrok,« je 
rekla stara, »kako si 
ga pa zavezala! Pridi, 
ti ga bom še enkrat 
spodobno zavezala.« 
Sneguljčica ni 
pomislila na nič 
slabega, se postavila 
pred njo in ji pustila 
zavezati svoj novi 
pas; ampak stara je 
zavezovala s hitrimi 
prsti in zavezala tako 
trdno, da je 
Sneguljčici pošla sapa 
in je kot mrtva padla 
na tla. »Zdaj je tvoje 
lepote konec,« je 
rekla zlobna baba in 
odšla. 

»Otrok,« je rekla 
stara, »kako pa 
izgledaš! Pridi, ti ga 
bom še enkrat 
spodobno zavezala.« 
Sneguljčice ni bilo nič 
groza, postavila se je 
pred njo in ji pustila 
zavezati svoj novi 
pas; ampak stara  je 
zavezovala urno  in 
zavezala tako trdno, 
da je Sneguljčici 
pošla sapa in je kot 
mrtva padla na tla. 
»Zdaj pa si najlepša,« 
je rekla in odhitela 
ven. 

»Otrok,« je rekla 
stara, »kako pa 
izgledaš! Pridi, ti ga 
bom še enkrat 
spodobno zavezala.« 
Sneguljčice ni bilo nič 
groza, postavila se je 
pred njo in ji pustila 
zavezati svoj novi 
pas; ampak stara  je 
zavezovala urno  in 
zavezala tako trdno, 
da je Sneguljčici 
pošla sapa in je kot 
mrtva padla na tla. 
»Zdaj pa si najlepša,« 
je rekla in odhitela 
ven. 

»Otrok,« je rekla 
stara, »kako pa 
izgledaš! Pridi, ti ga 
bom še enkrat 
spodobno zavezala.« 
Sneguljčice ni bilo nič 
groza, postavila se je 
pred njo in ji pustila 
zavezati svoj novi 
pas; ampak stara  je 
zavezovala urno  in 
zavezala tako trdno, 
da je Sneguljčici 
pošla sapa in je kot 
mrtva padla na tla. 
»Zdaj pa si najlepša,« 
je rekla in odhitela 
ven. 

»Otrok,« je rekla 
stara, »kako pa 
izgledaš! Pridi, ti ga 
bom še enkrat 
spodobno zavezala.« 
Sneguljčice ni bilo nič 
groza, postavila se je 
pred njo in ji pustila 
zavezati svoj novi 
pas; ampak stara  je 
zavezovala urno  in 
zavezala tako trdno, 
da je Sneguljčici 
pošla sapa in je kot 
mrtva padla na tla. 
»Zdaj pa si najlepša,« 
je rekla in odhitela 
ven. 

Kraljica je vprašala 
ogledalo … 
Ogledalo je 
odgovorilo: 
»Gospa kraljica, vi 
ste tu najlepša,         
ampak Sneguljčica pri 
sedmih palčkih,              
je še tisočkrat lepša!« 

Zlobna baba pa je, ko 
je prišla domov, 
vprašala ogledalo …                                                                
To je odgovorilo: 
»Gospa kraljica, vi 
ste tu najlepša,            
ampak Sneguljčica, ki 
je za gorami pri 
sedmih palčkih,  je še 
tisočkrat lepša!« 

Zlobna baba pa je, ko 
je prišla domov, 
vprašala ogledalo …                                                                
To je odgovorilo: 
»Gospa kraljica, vi 
ste tu najlepša,            
ampak Sneguljčica, ki 
je za gorami pri 
sedmih palčkih,  je še 
tisočkrat lepša!« 

Zlobna baba pa je, ko 
je prišla domov, 
vprašala ogledalo …                                                                
To je odgovorilo: 
»Gospa kraljica, vi 
ste tu najlepša,            
ampak Sneguljčica, ki 
je za gorami pri 
sedmih palčkih,  je še 
tisočkrat lepša!« 

Zlobna baba pa je, ko 
je prišla domov, 
vprašala ogledalo …                                                                
To je odgovorilo: 
»Gospa kraljica, vi 
ste tu najlepša,            
ampak Sneguljčica, ki 
je za gorami pri 
sedmih palčkih,  je še 
tisočkrat lepša!« 

Zlobna baba pa je, ko 
je prišla domov, 
vprašala ogledalo …   
To je odgovorilo: 
»Gospa kraljica, vi 
ste tu najlepša,            
ampak Sneguljčica, ki 
je za gorami pri 
sedmih palčkih,  je še 
tisočkrat lepša!« 

Zlobna baba pa je, ko 
je prišla domov, 
vprašala ogledalo …   
To je odgovorilo: 
»Gospa kraljica, vi 
ste tu najlepša,            
ampak Sneguljčica, ki 
je za gorami pri 
sedmih palčkih,  je še 
tisočkrat lepša!« 

… je izdelala strupen 
glavnik, se preoblekla 
v popolnoma 
drugačno podobo, in 
spet odšla. Potrkala je 
na vrata, Sneguljčica 
pa je zaklicala: 
»Nikogar ne smem 

… in izdelala strupen 
glavnik. Nato se je 
preoblekla in spet 
prevzela podobo 
uboge ženske, vendar 
čisto drugačno. Šla je 
tako čez sedem gora 
do hiše palčkov, 

… in izdelala strupen 
glavnik. Nato se je 
preoblekla in spet 
prevzela podobo 
uboge ženske, vendar 
čisto drugačno. Šla je 
tako čez sedem gora 
do hiše palčkov, 

S čarovniškimi 
umetnostmi, na katere 
se je spoznala, je 
izdelala strupen 
glavnik. Nato se je 
preoblekla in prevzela 
podobo neke druge 
stare babe. Šla je tako 

S čarovniškimi 
umetnostmi, na katere 
se je spoznala, je 
izdelala strupen 
glavnik. Nato se je 
preoblekla in prevzela 
podobo neke druge 
stare babe. Šla je tako 

S čarovniškimi 
umetnostmi, na katere 
se je spoznala, je 
izdelala strupen 
glavnik. Nato se je 
preoblekla in prevzela 
podobo neke druge 
stare babe. Šla je tako 

S čarovniškimi 
umetnostmi, na katere 
se je spoznala, je 
izdelala strupen 
glavnik. Nato se je 
preoblekla in prevzela 
podobo neke druge 
stare babe. Šla je tako 
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spustiti naprej.« Pa je 
pridržala glavnik in 
ko je Sneguljčica 
videla, da se lesketa 
in se ji je zdela znana, 
je vendar odprla in si 
kupila glavnik. »Pridi, 
te bom tudi 
počesala,« je rekla 
branjevka,toda komaj 
je vtaknila glavnik 
Sneguljčici v lase, je 
že padla in umrla. 
»Kar obleži,« je rekla 
kraljica, in pri srcu ji 
je postalo lažje in 
odšla je domov. 

potrkala na vrata in 
zaklicala: »Dobra 
roba, poceni, 
poceni!« Sneguljčica 
je pogledala ven in 
rekla: »Nikogar ne 
smem spustiti 
naprej.« Stara pa je 
zaklicala: »Poglej 
vendar ta lep 
glavnik,« in ga 
pridržala in ji ga 
pokazala. Otroku je 
bil tako všeč, da se je 
pustil zavesti in je 
odprl vrata. In ko je 
kupila glavnik, je 
stara rekla: »Zdaj te 
bom še počesala.« 
Sneguljčica ni 
pomislila na  nič 
slabega, toda stara je 
vtaknila glavnik v 
njene lase in kaj 
kmalu je strup v 
njemu deloval tako 
silovito, da je mrtva 
padla na tla. »Kar 
obleži,« je rekla in 
odšla. 

potrkala na vrata in 
zaklicala: »Dobra 
roba, poceni, 
poceni!« Sneguljčica 
je pogledala ven in 
rekla: »Nikogar ne 
smem spustiti 
naprej.« Stara pa je 
zaklicala: »Poglej 
vendar ta lep 
glavnik,« in ga 
pridržala in ji ga 
pokazala. Otroku je 
bil tako všeč, da se je 
pustil zavesti in je 
odprl vrata. In ko je 
kupila glavnik, je 
stara rekla: »Zdaj te 
bom še počesala.« 
Sneguljčica ni 
pomislila na  nič 
slabega, toda stara je 
vtaknila glavnik v 
njene lase in kaj 
kmalu je strup v 
njemu deloval tako 
silovito, da je mrtva 
padla na tla. »Kar 
obleži,« je rekla in 
odšla. 

čez sedem gora do 
hiše palčkov, potrkala 
na vrata in zaklicala: 
»Dobra roba, poceni, 
poceni!«  Sneguljčica 
je pogledala ven in 
rekla: »Pojdi kar 
dalje. Nikogar ne 
smem spustiti 
naprej.« »Samo 
pogled pa je vendar 
dovoljen,« je rekla 
stara, pridržala 
strupen glavnik pred 
sabo in ga dvignila. 
Otroku je bil tako 
všeč, da se je pustil 
zavesti in je odprl 
vrata. Ko je soglašala 
z nakupom, je stara 
rekla: »Zdaj te bom še 
dostojno počesala.« 
Uboga Sneguljčica ni 
nič razmišljala in  je 
ni ovirala, ampak 
komaj ji je glavnik 
vtaknila v lase, je 
strup deloval in 
deklica je nezavestna 
padla na tla. 

čez sedem gora do 
hiše palčkov, potrkala 
na vrata in zaklicala: 
»Dobra roba, poceni, 
poceni!«  Sneguljčica 
je pogledala ven in 
rekla: »Pojdi kar 
dalje. Nikogar ne 
smem spustiti 
naprej.« »Samo 
pogled pa je vendar 
dovoljen,« je rekla 
stara, pridržala 
strupen glavnik pred 
sabo in ga dvignila. 
Otroku je bil tako 
všeč, da se je pustil 
zavesti in je odprl 
vrata. Ko je soglašala 
z nakupom, je stara 
rekla: »Zdaj te bom še 
dostojno počesala.« 
Uboga Sneguljčica ni 
nič razmišljala in  je 
ni ovirala, ampak 
komaj ji je glavnik 
vtaknila v lase, je 
strup deloval in 
deklica je nezavestna 
padla na tla. 

čez sedem gora do 
hiše palčkov, potrkala 
na vrata in zaklicala: 
»Dobra roba, poceni, 
poceni!«  Sneguljčica 
je pogledala ven in 
rekla: »Pojdi kar 
dalje. Nikogar ne 
smem spustiti 
naprej.« »Samo 
pogled pa je vendar 
dovoljen,« je rekla 
stara, pridržala 
strupen glavnik pred 
sabo in ga dvignila. 
Otroku je bil tako 
všeč, da se je pustil 
zavesti in je odprl 
vrata. Ko je soglašala 
z nakupom, je stara 
rekla: »Zdaj te bom še 
dostojno počesala.« 
Uboga Sneguljčica ni 
nič razmišljala in  je 
ni ovirala, ampak 
komaj ji je glavnik 
vtaknila v lase, je 
strup deloval in 
deklica je nezavestna 
padla na tla. 

čez sedem gora do 
hiše palčkov, potrkala 
na vrata in zaklicala: 
»Dobra roba, poceni, 
poceni!«  Sneguljčica 
je pogledala ven in 
rekla: »Pojdi kar 
dalje. Nikogar ne 
smem spustiti 
naprej.« »Samo 
pogled pa je vendar 
dovoljen,« je rekla 
stara, pridržala 
strupen glavnik pred 
sabo in ga dvignila. 
Otroku je bil tako 
všeč, da se je pustil 
zavesti in je odprl 
vrata. Ko je soglašala 
z nakupom, je stara 
rekla: »Zdaj te bom še 
dostojno počesala.« 
Uboga Sneguljčica ni 
nič razmišljala in  je 
ni ovirala, ampak 
komaj ji je glavnik 
vtaknila v lase, je 
strup deloval in 
deklica je nezavestna 
padla na tla. 

Palčki pa so prišli 
pravi čas, videli, kaj 
se je zgodilo in 
potegnili strupen 
glavnik iz las, 
Sneguljčica pa je 
odprla oči, bila spet 
živa in obljubila 

K sreči je bil kmalu 
večer, ko je sedem 
palčkov prišlo domov; 
ko so videli 
Sneguljčico kot mrtvo 
ležati na zemlji, so 
takoj pomislili, da jo 
je mačeha hotela 

K sreči je bil kmalu 
večer, ko je sedem 
palčkov prišlo domov; 
ko so videli 
Sneguljčico kot mrtvo 
ležati na zemlji, so 
takoj pomislili, da jo 
je mačeha hotela 

K sreči je bil kmalu 
večer, ko je sedem 
palčkov prišlo domov; 
ko so videli 
Sneguljčico kot mrtvo 
ležati na zemlji, so 
takoj pomislili, da jo 
je mačeha hotela 

K sreči je bil kmalu 
večer, ko je sedem 
palčkov prišlo domov; 
ko so videli 
Sneguljčico kot mrtvo 
ležati na zemlji, so 
takoj pomislili, da jo 
je mačeha hotela 

K sreči je bil kmalu 
večer, ko je sedem 
palčkov prišlo domov; 
ko so videli 
Sneguljčico kot mrtvo 
ležati na zemlji, so 
takoj pomislili, da jo 
je mačeha hotela 

K sreči je bil kmalu 
večer, ko je sedem 
palčkov prišlo domov; 
ko so videli 
Sneguljčico kot mrtvo 
ležati na zemlji, so 
takoj pomislili, da jo 
je mačeha hotela 
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palčkom, da zagotovo 
ne bo nikogar več 
spustila noter. 

umoriti, iskali so in 
našli strupen glavnik; 
ko so ga iztaknili, je 
prišla k sebi in jim 
razložila, kaj se je 
zgodilo. Še enkrat so 
jo posvarili, naj se jo 
pazi in naj nikomur ne 
odpira vrat. 

umoriti, iskali so in 
našli strupen glavnik; 
ko so ga iztaknili, je 
prišla k sebi in jim 
razložila, kaj se je 
zgodilo. Še enkrat so 
jo posvarili, naj se jo 
pazi in naj nikomur ne 
odpira vrat. 

umoriti, iskali so in 
našli strupen glavnik; 
ko so ga iztaknili, je 
prišla k sebi in jim 
razložila, kaj se je 
zgodilo. Še enkrat so 
jo posvarili, naj se jo 
pazi in naj nikomur ne 
odpira vrat. 

umoriti, iskali so in 
našli strupen glavnik; 
ko so ga iztaknili, je 
prišla k sebi in jim 
razložila, kaj se je 
zgodilo. Še enkrat so 
jo posvarili, naj se jo 
pazi in naj nikomur ne 
odpira vrat. 

umoriti, iskali so in 
našli strupen glavnik; 
ko so ga iztaknili, je 
prišla k sebi in jim 
razložila, kaj se je 
zgodilo. Še enkrat so 
jo posvarili, naj se jo 
pazi in naj nikomur ne 
odpira vrat. 

umoriti, iskali so in 
našli strupen glavnik; 
ko so ga iztaknili, je 
prišla k sebi in jim 
razložila, kaj se je 
zgodilo. Še enkrat so 
jo posvarili, naj se jo 
pazi in naj nikomur ne 
odpira vrat. 

Nato je šla v svojo 
skrivno izbo in nihče 
ni smel vstopiti, nato 
je izdelala strupeno, 
strupeno jabolko, 
navzven pa lepo in 
pordelo, in vsak, ki ga 
je videl, si ga je 
zaželel. Nato se je 
preoblekla v kmetico, 
šla k hiši palčkov in 
potrkala. Sneguljčica 
je pokukala in rekla: 
»Nobenega človeka 
ne smem spustiti 
noter, palčki so mi to 
najstrožje  
prepovedali.« 

Nato je šla v skrivno, 
osamljeno kamro, 
kamor nihče ni 
vstopil, in izdelala 
strupeno, strupeno 
jabolko. Navzven je 
izgledalo lepo, belo z 
rdečimi lisami, da si 
ga je vsak, ki ga je 
pogledal, zaželel, 
ampak kdor ga je 
pojedel košček, je 
moral umreti. Ko je 
bilo jabolko končano, 
si je pobarvala obraz 
in se preoblekla v 
kmetico ter odšla čez 
sedem gora do hiše 
sedmih  palčkov in 
potrkala. Sneguljčica 
je pomolila glavo 
skozi okno in rekla: 
»Nobenega človeka 
ne smem spustiti 
noter, palčki so mi to 
prepovedali.« 

Nato je šla v skrivno, 
osamljeno kamro, 
kamor nihče ni 
vstopil, in izdelala 
strupeno, strupeno 
jabolko. Navzven je 
izgledalo lepo, belo z 
rdečimi lisami, da si 
ga je vsak, ki ga je 
pogledal, zaželel, 
ampak kdor ga je 
pojedel košček, je 
moral umreti. Ko je 
bilo jabolko končano, 
si je pobarvala obraz 
in se preoblekla v 
kmetico ter odšla čez 
sedem gora do hiše 
sedmih  palčkov in 
potrkala. Sneguljčica 
je pomolila glavo 
skozi okno in rekla: 
»Nobenega človeka 
ne smem spustiti 
noter, palčki so mi to 
prepovedali.« 

Nato je šla v skrivno, 
osamljeno kamro, 
kamor nihče ni 
vstopil, in izdelala 
strupeno, strupeno 
jabolko. Navzven je 
izgledalo lepo, belo z 
rdečimi lisami, da si 
ga je vsak, ki ga je 
pogledal, zaželel, 
ampak kdor ga je 
pojedel košček, je 
moral umreti. Ko je 
bilo jabolko končano, 
si je pobarvala obraz 
in se preoblekla v 
kmetico ter odšla čez 
sedem gora do hiše 
sedmih  palčkov in 
potrkala. Sneguljčica 
je pomolila glavo 
skozi okno in rekla: 
»Nobenega človeka 
ne smem spustiti 
noter, palčki so mi to 
prepovedali.« 

Nato je šla v skrivno, 
osamljeno kamro, 
kamor nihče ni 
vstopil, in izdelala 
strupeno, strupeno 
jabolko. Navzven je 
izgledalo lepo, belo z 
rdečimi lisami, da si 
ga je vsak, ki ga je 
pogledal, zaželel, 
ampak kdor ga je 
pojedel košček, je 
moral umreti. Ko je 
bilo jabolko končano, 
si je pobarvala obraz 
in se preoblekla v 
kmetico ter odšla čez 
sedem gora do hiše 
sedmih  palčkov in 
potrkala. Sneguljčica 
je pomolila glavo 
skozi okno in rekla: 
»Nobenega človeka 
ne smem spustiti 
noter, palčki so mi to 
prepovedali.« 

Nato je šla v skrivno, 
osamljeno kamro, 
kamor nihče ni 
vstopil, in izdelala 
strupeno, strupeno 
jabolko. Navzven je 
izgledalo lepo, belo z 
rdečimi lisami, da si 
ga je vsak, ki ga je 
pogledal, zaželel, 
ampak kdor ga je 
pojedel košček, je 
moral umreti. Ko je 
bilo jabolko končano, 
si je pobarvala obraz 
in se preoblekla v 
kmetico ter odšla čez 
sedem gora do hiše 
sedmih  palčkov in 
potrkala. Sneguljčica 
je pomolila glavo 
skozi okno in rekla: 
»Nobenega človeka 
ne smem spustiti 
noter, palčki so mi to 
prepovedali.« 

Nato je šla v skrivno, 
osamljeno kamro, 
kamor nihče ni 
vstopil, in izdelala 
strupeno, strupeno 
jabolko. Navzven je 
izgledalo lepo, belo z 
rdečimi lisami, da si 
ga je vsak, ki ga je 
pogledal, zaželel, 
ampak kdor ga je 
pojedel košček, je 
moral umreti. Ko je 
bilo jabolko končano, 
si je pobarvala obraz 
in se preoblekla v 
kmetico ter odšla čez 
sedem gora do hiše 
sedmih  palčkov in 
potrkala. Sneguljčica 
je pomolila glavo 
skozi okno in rekla: 
»Nobenega človeka 
ne smem spustiti 
noter, palčki so mi to 
prepovedali.« 

»No, če nočeš,« je 
rekla kmetica, »te ne 
morem prisiliti, svojih 

»No, če nočeš,« je 
odgovorila kmetica, 
»je tudi prav, svojih 

»No, če nočeš,« je 
odgovorila kmetica, 
»je tudi prav, svojih 

»Meni je tudi prav,« 
je odgovoril kmetica, 
»svojih jabolk se bom 

»Meni je tudi prav,« 
je odgovoril kmetica, 
»svojih jabolk se bom 

»Meni je tudi prav,« 
je odgovoril kmetica, 
»svojih jabolk se bom 

»Meni je tudi prav,« 
je odgovoril kmetica, 
»svojih jabolk se bom 
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jabolk se bom že 
znebila, enega pa ti  
bom podarila za 
pokušino.« »Ne, ne 
smem vzeti nič 
podarjenega, palčki 
pa tudi nič nočejo.« 
»Če se tako bojiš, 
bom jabolko 
prerezala na pol in 
polovico pojedla, 
lepšo rdečo polovico 
pa imej ti.« Jabolko je 
bilo tako umetelno 
narejeno, da je bila 
samo rdeča polovica 
strupena. Tako je 
Sneguljčica videla, da 
tudi sama kmetica je 
in njene skomine so 
bile vedno večje, in je 
nazadnje skozi okno 
segla po drugo 
polovico, ugriznila 
vanjo,  komaj pa je 
imela v ustih en 
grižljaj, je že padla 
mrtva na tla. Kraljica 
pa se je veselila in 
odšla domov. 

jabolk se bom že 
znebila. Na, enega ti 
pa podarim.« »Ne,« je 
rekla Sneguljčica, 
»ničesar ne smem 
vzeti.« »Oh, če se tako 
bojiš strupa; tako, v 
rdečo polovico 
ugrizni ti, jaz pa bom 
pojedla belo.« 
Jabolko je bilo tako 
umetelno narejeno, da 
je bila samo rdeča 
polovica strupena. 
Sneguljčica si je 
zaželela lepega 
jabolka in ko je 
videla, da ga je 
kmetica, se ni mogla 
več zadržati, iztegnila 
roko skozi okno in ga 
vzela. Komaj pa je 
imela v ustih grižljaj, 
že je padla mrtva na 
zemljo. Nato je 
kraljica rekla: 
»Tokrat te ne bo nihče 
zbudil.« 

jabolk se bom že 
znebila. Na, enega ti 
pa podarim.« »Ne,« je 
rekla Sneguljčica, 
»ničesar ne smem 
vzeti.« »Oh, če se tako 
bojiš strupa; tako, v 
rdečo polovico 
ugrizni ti, jaz pa bom 
pojedla belo.« 
Jabolko je bilo tako 
umetelno narejeno, da 
je bila samo rdeča 
polovica strupena. 
Sneguljčica si je 
zaželela lepega 
jabolka in ko je 
videla, da ga je 
kmetica, se ni mogla 
več zadržati, iztegnila 
roko skozi okno in ga 
vzela. Komaj pa je 
imela v ustih grižljaj, 
že je padla mrtva na 
zemljo. Nato je 
kraljica rekla: 
»Tokrat te ne bo nihče 
zbudil.« 

že znebila. Na, enega 
ti pa podarim.« »Ne,« 
je rekla Sneguljčica, 
»ničesar ne smem 
vzeti.« »Se bojiš 
strupa?« je rekla 
stara, »poglej, 
jabolko bom 
prerezala na dva dela, 
rdečo polovico pojej 
ti, belo bom pojedla 
jaz.« Jabolko je bilo 
tako umetelno 
narejeno, da je bila 
samo rdeča polovica 
strupena. Sneguljčica 
si je zaželela lepega 
jabolka in ko je 
videla, da ga je 
kmetica, se ni mogla 
več zadržati, iztegnila 
roko skozi okno in ga 
vzela. Komaj pa je 
imela v ustih grižljaj, 
že je padla mrtva na 
zemljo. Kraljica jo je 
ošinila s krutim 
pogledom in se glasno 
zasmejala ter rekla: 
»Bela kot sneg, rdeča 
kot kri, črna kot 
ebenovina! Tokrat te 
palčki ne bodo 
prebudili.« 

že znebila. Na, enega 
ti pa podarim.« »Ne,« 
je rekla Sneguljčica, 
»ničesar ne smem 
vzeti.« »Se bojiš 
strupa?« je rekla 
stara, »poglej, 
jabolko bom 
prerezala na dva dela, 
rdečo polovico pojej 
ti, belo bom pojedla 
jaz.« Jabolko je bilo 
tako umetelno 
narejeno, da je bila 
samo rdeča polovica 
strupena. Sneguljčica 
si je zaželela lepega 
jabolka in ko je 
videla, da ga je 
kmetica, se ni mogla 
več zadržati, iztegnila 
roko skozi okno in ga 
vzela. Komaj pa je 
imela v ustih grižljaj, 
že je padla mrtva na 
zemljo. Kraljica jo je 
ošinila s krutim 
pogledom in se glasno 
zasmejala ter rekla: 
»Bela kot sneg, rdeča 
kot kri, črna kot 
ebenovina! Tokrat te 
palčki ne bodo 
prebudili.« 

že znebila. Na, enega 
ti pa podarim.« »Ne,« 
je rekla Sneguljčica, 
»ničesar ne smem 
vzeti.« »Se bojiš 
strupa?« je rekla 
stara, »poglej, 
jabolko bom 
prerezala na dva dela, 
rdečo polovico pojej 
ti, belo bom pojedla 
jaz.« Jabolko je bilo 
tako umetelno 
narejeno, da je bila 
samo rdeča polovica 
strupena. Sneguljčica 
si je zaželela lepega 
jabolka in ko je 
videla, da ga je 
kmetica, se ni mogla 
več zadržati, iztegnila 
roko skozi okno in ga 
vzela. Komaj pa je 
imela v ustih grižljaj, 
že je padla mrtva na 
zemljo. Kraljica jo je 
ošinila s krutim 
pogledom in se glasno 
zasmejala ter rekla: 
»Bela kot sneg, rdeča 
kot kri, črna kot 
ebenovina! Tokrat te 
palčki ne bodo 
prebudili.« 

že znebila. Na, enega 
ti pa podarim.« »Ne,« 
je rekla Sneguljčica, 
»ničesar ne smem 
vzeti.« »Se bojiš 
strupa?« je rekla 
stara, »poglej, 
jabolko bom 
prerezala na dva dela, 
rdečo polovico pojej 
ti, belo bom pojedla 
jaz.« Jabolko je bilo 
tako umetelno 
narejeno, da je bila 
samo rdeča polovica 
strupena. Sneguljčica 
si je zaželela lepega 
jabolka in ko je 
videla, da ga je 
kmetica, se ni mogla 
več zadržati, iztegnila 
roko skozi okno in ga 
vzela. Komaj pa je 
imela v ustih grižljaj, 
že je padla mrtva na 
zemljo. Kraljica jo je 
ošinila s krutim 
pogledom in se glasno 
zasmejala ter rekla: 
»Bela kot sneg, rdeča 
kot kri, črna kot 
ebenovina! Tokrat te 
palčki ne bodo 
prebudili.« 

»Zdaj imam mir,« je 
rekla, »ker sem spet 
najlepša v deželi, 
Sneguljčica bo tokrat 

Njeno zavistno srce je 
imelo mir, kolikor ga 
je pač lahko imelo. 

Njeno zavistno srce je 
imelo mir, kolikor ga 
je pač lahko imelo. 

Njeno zavistno srce je 
imelo mir, kolikor ga  
pač zavistno srce 
lahko ima. 

Njeno zavistno srce je 
imelo mir, kolikor ga  
pač zavistno srce 
lahko ima. 

Njeno zavistno srce je 
imelo mir, kolikor ga  
pač zavistno srce 
lahko ima. 

Njeno zavistno srce je 
imelo mir, kolikor ga  
pač zavistno srce 
lahko ima. 
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pač ostala mrtva.« 
Zvečer so palčki prišli 
iz rudnika domov, 
ljuba Sneguljčica je 
ležala na tleh in bila 
mrtva. Razvezali so 
jo, in pogledali, če bi 
v njenih laseh našli 
kaj strupenega, pa ni 
nič pomagalo, niso je 
mogli več oživeti. 

Palčki, ki so zvečer 
prišli domov, so našli 
Sneguljčico ležati na 
zemlji, brez diha, bila 
je mrtva. Dvignili so 
jo, iskali kaj 
strupenega, jo 
razvezali, ji počesali 
lase, jo umili z vodo 
in vinom, pa ni nič 
pomagalo, ljubi otrok 
je bil in ostal mrtev. 

Palčki, ki so zvečer 
prišli domov, so našli 
Sneguljčico ležati na 
zemlji, brez diha, bila 
je mrtva. Dvignili so 
jo, iskali kaj 
strupenega, jo 
razvezali, ji počesali 
lase, jo umili z vodo 
in vinom, pa ni nič 
pomagalo, ljubi otrok 
je bil in ostal mrtev. 

Palčki, ki so zvečer 
prišli domov, so našli 
Sneguljčico ležati na 
zemlji, brez diha, bila 
je mrtva. Dvignili so 
jo, iskali kaj 
strupenega, jo 
razvezali, ji počesali 
lase, jo umili z vodo 
in vinom, pa ni nič 
pomagalo, ljubi otrok 
je bil in ostal mrtev. 

Palčki, ki so zvečer 
prišli domov, so našli 
Sneguljčico ležati na 
zemlji, brez diha, bila 
je mrtva. Dvignili so 
jo, iskali kaj 
strupenega, jo 
razvezali, ji počesali 
lase, jo umili z vodo 
in vinom, pa ni nič 
pomagalo, ljubi otrok 
je bil in ostal mrtev. 

Palčki, ki so zvečer 
prišli domov, so našli 
Sneguljčico ležati na 
zemlji, brez diha, bila 
je mrtva. Dvignili so 
jo, iskali kaj 
strupenega, jo 
razvezali, ji počesali 
lase, jo umili z vodo 
in vinom, pa ni nič 
pomagalo, ljubi otrok 
je bil in ostal mrtev. 

Palčki, ki so zvečer 
prišli domov, so našli 
Sneguljčico ležati na 
zemlji, brez diha, bila 
je mrtva. Dvignili so 
jo, iskali kaj 
strupenega, jo 
razvezali, ji počesali 
lase, jo umili z vodo 
in vinom, pa ni nič 
pomagalo, ljubi otrok 
je bil in ostal mrtev. 

Ko so jo hoteli 
pokopati, so videli, da 
je bila še sveža in 
sploh ni izgledala kot 
mrtvec, in  je še imela 
rdeča lica. 

Ko so jo hoteli 
pokopati, pa je 
izgledala še sveža kot 
živ človek in  je še 
imela svoja lepa 
rdeča lica in so rekli: 
»Ne moremo jo 
vtakniti v črno 
zemljo.« 

Ko so jo hoteli 
pokopati, pa je 
izgledala še sveža kot 
živ človek in  je še 
imela svoja lepa 
rdeča lica in so rekli: 
»Ne moremo jo 
vtakniti v črno 
zemljo.« 

Ko so jo hoteli 
pokopati, pa je 
izgledala še sveža kot 
živ človek in  je še 
imela svoja lepa 
rdeča lica in so rekli: 
»Ne moremo jo 
vtakniti v črno 
zemljo.« 

Ko so jo hoteli 
pokopati, pa je 
izgledala še sveža kot 
živ človek in  je še 
imela svoja lepa 
rdeča lica in so rekli: 
»Ne moremo jo 
vtakniti v črno 
zemljo.« 

Ko so jo hoteli 
pokopati, pa je 
izgledala še sveža kot 
živ človek in  je še 
imela svoja lepa 
rdeča lica in so rekli: 
»Ne moremo jo 
vtakniti v črno 
zemljo.« 

Ko so jo hoteli 
pokopati, pa je 
izgledala še sveža kot 
živ človek in  je še 
imela svoja lepa 
rdeča lica in so rekli: 
»Ne moremo jo 
vtakniti v črno 
zemljo.« 

Z zlatimi črkami so 
napisali njeno ime in 
njen izvor in eden je 
vsak dan ostal doma 
in jo stražil. 

Z zlatimi črkami so 
napisali njeno ime in 
da je bila kraljeva 
hči. Nato so krsto 
postavili na goro in 
eden izmed njih je 
vedno ostal poleg in 
jo stražil. Prihajale so 
tudi živali in 
objokovale 
Sneguljčico, najprej 
sova, nato vran in 
nazadnje golobček. 

Z zlatimi črkami so 
napisali njeno ime in 
da je bila kraljeva 
hči. Nato so krsto 
postavili na goro in 
eden izmed njih je 
vedno ostal poleg in 
jo stražil. Prihajale so 
tudi živali in 
objokovale 
Sneguljčico, najprej 
sova, nato vran in 
nazadnje golobček. 

Z zlatimi črkami so 
napisali njeno ime in 
da je bila kraljeva 
hči. Nato so krsto 
postavili na goro in 
eden izmed njih je 
vedno ostal poleg in 
jo stražil. Prihajale so 
tudi živali in 
objokovale 
Sneguljčico, najprej 
sova, nato vran in 
nazadnje golobček. 

Z zlatimi črkami so 
napisali njeno ime in 
da je bila kraljeva 
hči. Nato so krsto 
postavili na goro in 
eden izmed njih je 
vedno ostal poleg in 
jo stražil. Prihajale so 
tudi živali in 
objokovale 
Sneguljčico, najprej 
sova, nato vran in 
nazadnje golobček. 

Z zlatimi črkami so 
napisali njeno ime in 
da je bila kraljeva 
hči. Nato so krsto 
postavili na goro in 
eden izmed njih je 
vedno ostal poleg in 
jo stražil. Prihajale so 
tudi živali in 
objokovale 
Sneguljčico, najprej 
sova, nato vran in 
nazadnje golobček. 

Z zlatimi črkami so 
napisali njeno ime in 
da je bila kraljeva 
hči. Nato so krsto 
postavili na goro in 
eden izmed njih je 
vedno ostal poleg in 
jo stražil. Prihajale so 
tudi živali in 
objokovale 
Sneguljčico, najprej 
sova, nato vran in 
nazadnje golobček. 

Nekoč je prišel v hišo 
palčkov mladi princ 

Zgodilo se je, da je v 
gozd zašel kraljevič in 

Zgodilo se je, da je v 
gozd zašel kraljevič in 

Zgodilo se je, da je v 
gozd zašel kraljevič in 

Zgodilo se je, da je v 
gozd zašel kraljevič in 

Zgodilo se je, da je v 
gozd zašel kraljevič in 

Zgodilo se je, da je v 
gozd zašel kraljevič in 
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in hotel tam prenočiti, 
in ko je vstopil v izbo 
in zagledal 
Sneguljčico v stekleni 
krsti, na katero je 
sedem lučk tako lepo 
svetilo, se ni mogel 
nagledati njene 
lepote, in je prebrala 
zlati napis in videl, da 
je bila kraljeva hči. 

prišel k hiši palčkov, 
da bi tam prenočil. 
Na gori je videl krsto 
in v njej Sneguljčico, 
ter prebral, kar je bilo 
na njej zapisano z 
zlatimi črkami. 

prišel k hiši palčkov, 
da bi tam prenočil. 
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Sneguljčica spet živa. 
Nato je šla k princu, 
ki od veselja kar ni 
vedel, kaj naj stori, 
ker je bila njegova 
ljuba Sneguljčica 
živa, in skupaj sta 
veselo sedla za mizo 
in jedla.  
Ko je to slišala, se je 
ustrašila, in bilo jo je 
strah, tako strah, da 
se ne da povedati. 
Vendar jo je gnala 
zavist in je želela 
videti svatbo mlade 
kraljične, in ko je 
prišla, je videla, da je 
to Sneguljčica. Tam 
so bili železni čevlji, 
razžarjeni v ognju, 
morala jih je obuti in 
v njih plesati, in njene 
noge so klavrno 
zgorele, in ni smela 
odnehati, dokler ni 
plesala do smrti. 

Ko je hudobna baba 
to slišala, se je 
ustrašila, in bilo jo je 
strah, tako strah, da 
se ne da povedati. 
Sploh ni hotela priti 
na poroko, vendar jo 
je gnala zavist in je 
hotela videti mlado 
kraljično. In ko je 
vstopila, je videla, da 
to ni nihče drug kot 
Sneguljčica in od 
groze se ni mogla 
ganiti. Ampak že so 
nad žerjavico stali 
železni čevlji in ko so 
zažareli, so jih 
prinesli in ognjeno 
rdeče čevlje je morala 
obuti in v njih plesati, 
da so ji noge klavrno 
zgorele, in ni smela 
odnehati, dokler ni 
plesala do smrti. 
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obuti in v njih plesati, 
da so ji noge klavrno 
zgorele, in ni smela 
odnehati, dokler ni 
plesala do smrti. 

Hudobna baba je 
izrekla kletev, in bilo 
jo je strah, tako strah, 
da se ne da povedati. 
Sprva sploh ni hotela 
priti na poroko, 
vendar ji ni dalo 
miru, morala je iti in 
videti mlado 
kraljično. Ko je 
vstopila, je 
prepoznala 
Sneguljčico, in od 
strahu in groze se ni 
mogla ganiti. Ampak 
že so nad žerjavico 
stali železni čevlji in s 
kleščami so jih 
prinesli in postavili 
pred njo. Morala je 
stopiti v rdeče 
razžarjene čevlje in v 
njih tako dolgo 
plesati, dokler ni 
mrtva padla na 
zemljo. 

Hudobna baba je 
izrekla kletev, in bilo 
jo je strah, tako strah, 
da se ne da povedati. 
Sprva sploh ni hotela 
priti na poroko, 
vendar ji ni dalo 
miru, morala je iti in 
videti mlado 
kraljično. Ko je 
vstopila, je 
prepoznala 
Sneguljčico, in od 
strahu in groze se ni 
mogla ganiti. Ampak 
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stali železni čevlji in s 
kleščami so jih 
prinesli in postavili 
pred njo. Morala je 
stopiti v rdeče 
razžarjene čevlje in v 
njih tako dolgo 
plesati, dokler ni 
mrtva padla na 
zemljo. 
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izrekla kletev, in bilo 
jo je strah, tako strah, 
da se ne da povedati. 
Sprva sploh ni hotela 
priti na poroko, 
vendar ji ni dalo 
miru, morala je iti in 
videti mlado 
kraljično. Ko je 
vstopila, je 
prepoznala 
Sneguljčico, in od 
strahu in groze se ni 
mogla ganiti. Ampak 
že so nad žerjavico 
stali železni čevlji in s 
kleščami so jih 
prinesli in postavili 
pred njo. Morala je 
stopiti v rdeče 
razžarjene čevlje in v 
njih tako dolgo 
plesati, dokler ni 
mrtva padla na 
zemljo. 
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izrekla kletev, in bilo 
jo je strah, tako strah, 
da se ne da povedati. 
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priti na poroko, 
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miru, morala je iti in 
videti mlado 
kraljično. Ko je 
vstopila, je 
prepoznala 
Sneguljčico, in od 
strahu in groze se ni 
mogla ganiti. Ampak 
že so nad žerjavico 
stali železni čevlji in s 
kleščami so jih 
prinesli in postavili 
pred njo. Morala je 
stopiti v rdeče 
razžarjene čevlje in v 
njih tako dolgo 
plesati, dokler ni 
mrtva padla na 
zemljo. 

 Tabela 15: Spremembe v pravljici Sneguljčica 
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V pravljici Sneguljčica  so v sedmih velikih izdajah vidne naslednje spremembe: 

Dodajanje in odvzemanje besedila: 

– besedilo je v primerjavi z besedilom pravljice v 1. veliki izdaji iz leta 1812 

najpogosteje dodano pravljici v 2. veliki izdaji iz leta 1819, na nekaterih mestih pa 

tudi pravljici v 4. veliki izdaji iz leta 1840; 

– besedilo je pravljici v 2. veliki izdaji iz leta 1819 v primerjavi z besedilom pravljice 

v 1. veliki izdaji 1812 najopazneje dodano na naslednjih mestih: v opisu kraljičine 

lepote in lepote Sneguljčice; v opisu, kako je mačeha sovražila Sneguljčico; na 

mestu, kjer se lovec usmili Sneguljčice in jo izpusti; v opisu, kako Sneguljčica 

prestrašeno teče skozi gozd; v opisu hiše palčkov; v opisu, kako je Sneguljčica 

jedla, pila in izbrala posteljo; na mestu, ko se palčki vrnejo domov in najdejo spečo 

Sneguljčico; dodan je dialog med palčki in Sneguljčico naslednje jutro; pri opisu 

dogajanja, ko Sneguljčica kupi pas; pri opisu, kako kraljica izdela strupen glavnik 

in ga proda Sneguljčici ter kako jo palčki rešijo; pri opisu, kako kraljica izdela 

strupeno jabolko in ga nese Sneguljčici; pri opisu, kako palčki tretjič rešujejo 

Sneguljčico; dodano je, da Sneguljčico objokujejo tudi živali (sova, vran, golob); v 

opisu dogajanja, ko se kraljica udeleži svatbe in v opisu razbeljenih železnih 

čevljev; 

– besedilo je pravljici v 4. veliki izdaji iz leta 1840 v primerjavi s pravljicami v 

prejšnjih izdajah dodano predvsem na mestu, kjer je opisano, kako kraljica izdela 

strupen glavnik, ga proda Sneguljčici in jo počeše; na mestu, kjer kraljica 

Sneguljčici ponuja strupeno jabolko; na mestu, kjer je opisan odhod kraljice na 

svatbo in dodano je, da čevlje prinesejo s kleščami; 

– besedilu pravljice v 2. veliki izdaji iz leta 1819 so dodani številni okrasni pridevki: 

čudovito ogledalo, pisan pas, čeden pas, strupen glavnik, uboga Sneguljčica, črna 

zemlja; 

– besedilu pravljice v 2. veliki izdaji iz leta 1819 so dodane primere ali komparacije: 

lepa kot jasen dan, zavist in napuh  sta se ji razraščala v srcu kakor plevel, padla je 

kot mrtva; 

– besedilu pravljice v 2. veliki v izdaji iz leta 1819 je večkrat dodan premi govor 

namesto odvisnega; 
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– besedilo pravljice je v 2. veliki izdaji iz leta 1819 in vseh nadaljnjih izdajah dodano 

pri odgovoru ogledala: v pravljici v 2. veliki izdaji iz leta 1812 ogledalo kraljici, ki 

se prvič poskuša znebiti Sneguljčice, odgovori: »Gospa kraljica, vi ste tu najlepša, 

ampak Sneguljčica, ki je za sedmimi gorami, je še tisočkrat lepša!«, drugič pa:  

»Gospa kraljica, vi ste tu najlepša, ampak Sneguljčica pri sedmih palčkih,  je še 

tisočkrat lepša!«, pravljicah v vseh nadaljnjih izdajah pa je odgovor ogledala 

združen: »Gospa kraljica, vi ste tu najlepša, ampak Sneguljčica, ki je za gorami pri 

sedmih palčkih,  je še tisočkrat lepša!« 

– v pravljicah v vseh izdajah so prisotni verski elementi, besedilu pravljice v 2. veliki 

izdaji iz leta 1819 in vseh nadaljnjih izdajah pa je dodano, da se je Sneguljčica 

priporočila bogu, preden je zaspala; 

– v pravljici v 2. veliki izdaji iz leta 1819 je v primerjavi z besedilom pravljice v 1. 

veliki izdaji iz leta 1812 nekaj besedila tudi odvzetega, in sicer na mestu, kjer 

kraljica naroča lovcu, kam naj odpelje Sneguljčico; skrajšan je nagovor kraljice, ko 

prvič kot branjevka pride k Sneguljčici  in na mestu, kjer se kraljica veseli, ko se 

tretjič uspešno znebi Sneguljčice. 

Spreminjanje podrobnosti: 

– v 1. veliki izdaji iz leta 1812 je naslov pravljice Schneewittchen  (Schneeweißchen), 

torej sestavljen iz dveh besed, v vseh nadaljnjih izdajah pa samo Schneewittchen; 

– kraljica je v pravljici 1. veliki izdaji iz leta 1812 in 2. veliki izdaji iz leta 1819 

opisana kot ponosna na svojo lepoto, v vseh nadaljnjih izdajah pa kot ošabna in 

prevzetna; 

– v pravljici v 1. veliki izdaji iz leta 1812, 2. veliki izdaji iz leta 1819 in  3. veliki 

izdaji iz leta 1837 je opisano, da kraljica od zavisti prebledi, v pravljicah v vseh 

nadaljnjih izdajah pa, da je od zavisti rumena in zelena;  

–  v pravljici v 1. veliki izdaji iz leta 1812, 2. veliki izdaji iz leta 1819 in  3. veliki 

izdaji iz leta 1837 je opisano, da kraljica sama skuha jetra in pljuča Sneguljčice, v 

pravljicah v vseh nadaljnjih izdajah pa jih pripravi kuhar; 

– opisane so različne reakcije kraljice, ko prvič misli, da se je uspešno znebila 

Sneguljčice: v pravljici v 1. veliki izdaji iz leta 1812 je navedeno, da  je bila 

zadovoljna, v pravljici v 2. veliki izdaji iz leta 1819 in 3. veliki izdaji iz leta 1837 
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reče: »Zdaj je tvoje lepote konec.«, v pravljicah v vseh nadaljnjih izdajah pa »Zdaj 

pa si najlepša.«; 

– v pravljici v 4. veliki izdaji iz leta 1840 je navedeno, da Sneguljčica na tla  pade 

nezavestna, v pravljicah v vseh prejšnjih izdajah pa, da na tla pade mrtva;  

– v pravljici v 1. veliki izdaji iz leta 1812 je uporabljen izraz princ, v vseh nadaljnjih 

izdajah pa izraz kraljevič. 

Vsebinske spremembe: 

– v pravljici v 1. veliki izdaji iz leta 1812 je kraljica Sneguljčici prava mati, v 

pravljicah v vseh nadaljnjih izdajah pa kraljica, ki je opisana v uvodu, po rojstvu 

hčerke umre, kralj se ponovno poroči in nova kraljica je Sneguljčici torej mačeha; 

– v pravljici v 1. veliki izdaji iz leta 1812 izdaji imajo palčki stekleno krsto s 

Sneguljčico v svoji hiši, v vseh nadaljnjih izdajah pa jo odnesejo na goro; 

– v pravljici v 1. veliki izdaji iz leta 1812 prinčevi služabniki Sneguljčico v stekleni 

krsti odnesejo na svoj grad, tam jo jezni služabnik udari po hrbtu, tako, da ji strupen 

grižljaj pade iz grla in oživi, princ in Sneguljčica sedeta za mizo in jesta ter se 

naslednji dan poročita, v pravljicah v vseh nadaljnjih izdajah pa služabniki 

Sneguljčico v stekleni krsti odnesejo z gore, se na poti spotaknejo, pri tem pa ji iz 

grla pade strupen grižljaj in oživi, s kraljevičem skupaj odideta na grad njegovega 

očeta, kjer pripravijo svatbo. 

7.7.3 Primerjalna analiza prevodov Frana Albrehta (1954) in Polonce Kovač (1993)  

Izpostavljeni so deli besedila, kjer se v prevodih obeh prevajalcev pojavijo razlike. Ležeče 

besedilo predstavlja dobesedne navedke. Dodana je primerjava prevodov z različico 

pravljice iz sedme velike nemške izdaje. 

Prevod F. Albrehta (1954) Prevod P. Kovač (1993) Primerjalna analiza 

Bila je zima. Nekoč globoko pozimi … Prevajalca sta začetek pravljice 
prevedla neskladno z izvirnikom 
(nemško einmal mitten in Winter), 
kar pomeni nekoč sredi zime. 

… in tako črnih las, kot je okenski 
okvir. 

… in črnega kot je okenski okvir. Prevod P. Kovač je skladen z 
izvirnikom, kjer je uporabljen 
izraz črn kot les v okvirju 
(nemško so schwarz wie das Holz 
in dem Rahmen) in ni omenjen v 
povezavi z lasmi,  F. Albreht pa je 
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poved priredil, tako, da se črna 
barva nanaša na lase Sneguljčice. 

»Zrcalce, zrcalce na steni, povej, 
katera najlepša v deželi je vsej?« 
»Najlepša v deželi, kraljica, ste 
vi.« 
»Najlepša, kraljica, vi ste pri nas, 
Sneguljka pa tisočkrat lepša od 
vas.« 
»Najlepša kraljica, vi ste pri nas, 
a za gorami Sneguljčica, kjer je 
sedem palčkov doma, ta je še 
tisočkrat lepša od vas.« 

»Zrcalce, zrcalce na steni, po 
svetu poglej in povej, katera 
najlepša v deželi je tej?« 
Spoštovana gospa kraljica, v 
deželi najlepša ste krasotica.« 
»Lepi ste že, gospa kraljica, 
ampak Sneguljčica lepša je 
krasotica.« 
»Lepi ste že, gospa kraljica, toda 
Sneguljčica pri palčkih za sedmo 
goro, najlepša je krasotica.« 

Oba prevajalca uspešno prevajata 
verze; nekatere podrobnosti so v 
primerjavi z izvirnikom 
spremenjene, zaradi ritma in rime 
(F. Albreht uporabi izraz 
Sneguljka, P. Kovač izpusti, da je 
Sneguljčica tisočkrat lepša od 
kraljice.) 

In ker je prav tedaj pritekla mlada 
svinja mimo ... 

In ker je ravno priskakljal mimo 
mlad srnjak … 

Prevod F. Albrehta je skladen z 
izvirnikom, kjer je izraz mlada 
divja svinja (nemško der 
Frischling). 

Sočivje Zelenjava F. Albreht je uporabil starejši 
izraz. 

Ostala je v njej, pomolila in 
zaspala. 

… torej je ostala v nji, se 
priporočila bogu in zaspala. 

F. Albreht sicer ohrani verski 
element, vendar ga v primerjavi z 
izvirnikom spremeni, prevod  P. 
Kovač pa je skladen z izvirnikom 
(nemško befahl sich Gott). 

»Jajhata! Jejhata!« »Jajhata, jejhata … « Oba prevajalca priredita vzklik 
palčkov, v izvirniku namreč 
vzkliknejo »Oj, ti moj bog…« 
(nemško »Ei, du mein Gott…«). 

Kraljica je bila zelo zaprepaščena 
… 

Zdaj se je kraljica silno 
prestrašila … 

F. Albreht je uporabil starejši 
izraz. 

Ko je kraljica to slišala, ji je vsa 
kri planila z obraza … 

Ko je kraljica to zaslišala, ji je 
vsa kri planila v srce … 

Prevod P. Kovač je skladen z 
izvirnikom (nemško lief ihr alles 
Blutt zum Hezen). 

»Ti izrodek lepote, zdaj je konec s 
teboj!« 

»Zdaj je po tebi, ti čudo lepote!« V izvirniku je uporabljen izraz 
utelešenje lepote (nemško 
Ausbund von Schönheit). 

Najprej sova, nato vran, nazadnje 
golobček. 

… najprej sova, potem krokar in 
nazadnje golobček. 

Prevod F. Albrehta je skladen z 
izvirnikom, saj je v nemščini 
uporabljen izraz vran (nemško der 
Rabe). 

»Joj, kje pa sem?« »O bog, kje pa sem?« Prevod P. Kovač je skladen z 
izvirnikom (nemško »Ach gott, 
wo bin ich?«), F. Albreht pa je 
vzklik »O, bog« nadomestil z 
»Joj«. 

Sneguljčica se ni upirala in šla z 
njim. 

Sneguljčici je bil všeč, šla je z 
njim … 

Oba prevajalca sta poved 
priredila, v izvirniku je 
dobesedno: Sneguljčica mu je bila 
dobra in je šla z njim … (nemško 
Da war ihm Schneewittchen gut 
und ging mit ihm …). 

 

Tabela 16: Sneguljčica, primerjava prevodov Frana Albrehta in Polonce Kovač 
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8  POVZETEK PRIMERJALNE ANALIZE 

 8.1  Analiza po prvinah književnega besedila 

8.1.1 Književna oseba 

Število književnih oseb: 

– natančno določeno: Volk in sedem kozličkov: 12; Janko in Metka: 5; Pepelka: 12; 

Rdeča kapica: 6; 

– ni natančno določeno: Žabji kralj ali železni Henrik in Trnuljčica: poleg 

poimenovanih književnih oseb so omenjeni tudi dvorjani, katerih število ni 

določeno; Sneguljčica: poleg poimenovanih književnih oseb so omenjeni tudi 

kraljevičevi služabniki, katerih število ni določeno; 

Negativna književna oseba: 

– volk: pravljici Volk in sedem kozličkov in Rdeča kapica; 

– ženski lik: Janko in Metka, Sneguljčica (mačeha); Pepelka (mačeha in polsestri); 

Trnuljčica (13. vila); 

– v pravljici Žabji kralj ali železni Henrik negativna književna oseba ne nastopa, je 

samo omenjena (čarovnica, ki je uročila kraljeviča); 

Vloga matere in/ali očeta: 

– v pravljici Žabji kralj ali železni Henrik mati ni omenjena, nastopa samo oče 

(kralj), ki predstavlja avtoriteto; 

– v pravljicah Volk in sedem kozličkov in Rdeča kapica oče ni omenjen, nastopa samo 

mati; 

– v pravljicah Janko in Metka, Pepelka in Sneguljčica mati umre, nadomesti jo 

mačeha; 

– v pravljicah Janko in Metka in Pepelka ima oče pasivno vlogo, v pravljici  

Sneguljčica pa je samo omenjen; 

– v pravljici Trnuljčica sta prisotna oče in mati. 
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Vloga živali: 

– živali imajo človeške lastnosti in tudi nastopajo v vlogah književnih oseb: Žabji 

kralj ali železni Henrik (žabec); Volk in sedem kozličkov (koza, kozlički, volk); 

Rdeča kapica (volk); 

– človeških lastnosti nimajo, vendar odigrajo vlogo v pravljici: Janko in Metka (ptica, 

raca);  Pepelka (goloba, grlici, ptice);  Sneguljčica (gozdne živali, sova, krokar, 

golob); 

– v pravljici Trnuljčica ima žaba vlogo književne osebe, ostale omenjene živali 

(konji, psi, muhe, golobi, petelin) pa ne. 

8.1.2 Književni prostor 

Pravljice se dogajajo v različnih književnih prostorih, naslednji so skupni več pravljicam: 

– grad: Žabji kralj ali železni Henrik (grad, kjer stanuje kraljična); Pepelka (grad, 

kjer potekajo plesi); Trnuljčica (celotno dogajanje poteka na gradu); Sneguljčica 

(grad, kjer stanuje kraljica in od koder prežene Sneguljčico); 

– gozd: Žabji kralj ali železni Henrik (gozd, v katerem se ob tolmunu igra kraljična); 

Volk in sedem kozličkov (koza odide v gozd po hrano); Janko in Metka (gozd, v 

katerem hodita zapuščena otroka); Rdeča kapica (gozd, v katerem živi babica); 

Sneguljčica (gozd, kamor lovec odpelje Sneguljčico); 

– književni prostor, povezan z vodo: Žabji kralj ali železni Henrik (tolmun, v 

katerega kraljični pade krogla); Volk in sedem kozličkov (vodnjak, v katerem utone 

volk); Janko in Metka (velika voda, ki jo na poti domov prečkata otroka); Rdeča 

kapica (korito, v katerem utone volk); 

– hiša: Volk in sedem kozličkov (hiša koze in kozličkov); Janko in Metka (drvarjeva 

hiša, hiša čarovnice); Pepelka (hiša Pepelkinega očeta); Rdeča kapica (babičina 

hiša); Sneguljčica (hiša palčkov). 

8.1.3 Književni čas 

Književni čas v nobeni od izbranih pravljic ni natančno določen. Književni čas sem 

določila glede na podatke iz pravljic: 
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– obdobje srednjega veka, ker je književni prostor v pravljici grad: Žabji kralj ali 

železni Henrik, Pepelka, Trnuljčica in Sneguljčica; 

– čas od 17. stoletja dalje: Volk in sedem kozličkov (na podlagi stenske ure); 

– čas od 16. stoletja dalje: Janko in Metka (na podlagi dimnika in krušne peči); 

– čas od konca 18. stoletja dalje: Rdeča kapica (omenjena je šola – splošna šolska 

obveznost). 

Pravljice, v katerih dogajanje poteka krajše časovno obdobje: 

– Žabji kralj ali železni Henrik (3 dni); 

–  Volk in sedem kozličkov (1 dan); 

–  Rdeča kapica (1 dan, kasneje še 1 dan). 

Pravljice, v katerih dogajanje poteka daljše časovno obdobje: 

– Janko in Metka; 

–  Pepelka; 

– Trnuljčica; 

–  Sneguljčica. 

8.1.4 Književno dogajanje 

Pozitivna književna oseba premaga negativno: 

– v pravljici Volk in sedem kozličkov koza in najmlajši kozliček premagata volka; 

– v pravljici Janko in Metka Metka premaga čarovnico; 

– v pravljici Rdeča kapica lovec premaga volka. 

Negativno književno osebo doleti kazen: 

– v pravljicah Volk in sedem kozličkov in Rdeča kapica volk utone; 

– v pravljici Janko in Metka mačeha umre; 

– v pravljici Pepelka goloba polsestrama izkljujeta oči; 

– v pravljici Sneguljčica mora kraljica do smrti plesati v razbeljenih čevljih. 

Glavna književna oseba se poroči s kraljevičem: 
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– v pravljici Žabji kralj ali železni Henrik se kraljična poroči z žabcem – kraljevičem; 

– v pravljici Pepelka se Pepelka poroči s kraljevičem; 

– v pravljici Trnuljčica se kraljična – Trnuljčica poroči s kraljevičem; 

– v pravljici Sneguljčica se Sneguljčica poroči s kraljevičem. 

8.1.7 Književna tema 

Izbrane pravljice imajo različne književne teme: 

• preobrazba in odraščanje: Žabji kralj ali železni Henrik; 

– ogrožanje glavnih književnih oseb in njihovo reševanje: Volk in sedem kozličkov in 

Rdeča kapica; 

– trpinčenje in/ali preganjanje glavne književne osebe, ki na koncu zmaga: Janko in 

Metka, Pepelka in Sneguljčica; 

– prerokovano stoletno spanje: Trnuljčica. 

8.1.6 Sporočilo 

Izbrane pravljice imajo različna sporočila: 

• obljube je treba izpolniti: Žabji kralj ali železni Henrik; 

– svarilo – neupoštevanje materine prepovedi povzroči zaplet: Volk in sedem 

kozličkov in Rdeča kapica; 

– dobre lastnosti (poštenost, skromnost, prijaznost, delavnost) so na koncu nagrajene,  

slabe (ošabnost, sebičnost, ljubosumje, maščevalnost) pa kaznovane: Janko in 

Metka, Pepelka in Sneguljčica; 

– usodi (prerokbi) se ni mogoče izogniti: Trnuljčica. 

8.1.7 Motivi 

Najpogostejši motivi v izbranih pravljicah: 

– motiv nasilja in/ali smrti: Žabji kralj ali železni Henrik (kraljična vrže žabo ob 

steno); Volk in sedem kozličkov (volk požre mladiče, koza mu prereže trebuh, volk 

utone);  Janko in Metka (čarovnica in mačeha umreta); Pepelka (Pepelkina mati 

umre, goloba polsestrama izkljujeta oči); Rdeča kapica (volk požre babico in Rdečo 

kapico, lovec mu prereže trebuh, volk utone); Trnuljčica (kraljična se zbode v prst, 
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kuhar udari mladega kuharja, več mladeničev umre); Sneguljčica (mačeha poskuša 

ubiti Sneguljčico, mačeha na koncu umre); 

– motiv matere: Volk in sedem kozličkov, Rdeča kapica, Trnuljčica (mati je prikazana 

pozitivno); Pepelka, Sneguljčica (mati na začetku pravljice umre); 

– motiv mačehe: Janko in Metka, Pepelka, Sneguljčica (mačeha je prikazana 

negativno); 

– motiv volka: Volk in sedem kozličkov, Rdeča kapica (volk je prikazan negativno); 

– motivi barv: Janko in Metka (bela), Rdeča kapica (rdeča); Sneguljčica (rdeča, bela, 

črna); 

– motivi števil: Volk in sedem kozličkov (število 7), Pepelka (število 3), Trnuljčica 

(števila 13, 15, 100), Sneguljčica (števili 3 in 7); 

– motiv poroke: Žabji kralj ali železni Henrik, Pepelka, Trnuljčica, Sneguljčica. 

8.1.8 Avtor in pripovedovalec 

Vse izbrane pravljice so delo Jacoba in Wilhelma Grimma in v vseh izbranih pravljicah je 

pripovedovalec tretjeosebni. 

8.2 Pregled sprememb v sedmih velikih nemških izdajah 

8.2.1 Dodajanje in/ali odvzemanje besedila 

Vsem izbranim pravljicam je bilo v primerjavi z besedilom pravljic v 1. veliki izdaji iz leta 

1812 besedilo v vseh nadaljnjih izdajah besedilo dodano in odvzeto: 

–  največ besedila je bilo dodanega pravljicam Janko in Metka, Pepelka, Trnuljčica in 

Sneguljčica; 

–  vsem izbranim pravljicam so bile v primerjavi z besedilom v 1. veliki izdaji iz leta 

1812 v vseh nadaljnjih izdajah dodane različne besedne in stavčne figure (primere 

ali komparacije, ukrasni pridevki, pretiravanje) in premi govor namesto odvisnega; 

–  pravljicam Volk in sedem kozličkov, Janko in Metka, Pepelka in Sneguljčica so 

primerjavi z besedilom v 1. veliki izdaji iz leta 1812 v  nadaljnjih izdajah dodani 

verski elementi – verski vzklik (npr. »O, bog … «) ali verski izrazi (npr. molitev, 

nebesa, nebeški otrok … ); 
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8.2.2 Spreminjanje podrobnosti 

Vseh izbranih pravljicah so bile v različnih velikih izdajah spremenjene določene 

podrobnosti, ki niso vplivale na vsebino, npr. poimenovanje književnih oseb: 

– Žabji kralj ali železni Henrik, Pepelka, Trnuljčica in Sneguljčica: v pravljicah v 

prvi izdaji iz leta 1812 se uporablja izraz princ oziroma princesa, v pravljicah v 

vseh nadaljnjih izdajah pa kraljevič oziroma kraljična (kraljevi sin, kraljeva hči); 

– Volk in sedem kozličkov je koza v različnih izdajah poimenovana različno (stara 

koza ali mati). 

8.2.3 Vsebinske spremembe 

Pravljici Pepelka in Sneguljčica sta bili v primerjavi z besedilom v 1. veliki izdaji iz leta 

1812 vsebinsko močno spremenjeni.  

V pravljicah Žabji kralj ali železni Henrik,  Volk in sedem kozličkov, Janko in Metka in 

Trnuljčica so vidne manjše vsebinske spremembe.   

Pravljica Rdeča kapica pa je v vseh izdajah ostala vsebinsko skoraj nespremenjena. 

8.3 Primerjava prevodov Frana Albrehta in Polonce Kovač 

Prevodi obeh prevajalcev se razlikujejo: 

– prevajalca sta različno prevedla naslova pravljice: P. Kovač Žabji kralj ali železni 

Henrik, F. Albreht pa Žabji kralj in Železni Henrik, P. Kovač Volk in sedem 

kozličkov, F. Albreht Volk in sedem kozic; 

– P. Kovač je v svojih prevodih ohranila verske elemente kot v izvirniku, F. Albreht 

pa jih je v pravljicah Volk in sedem kozic in Sneguljčica ohranil, v pravljicah Janko 

in Metka in Pepelka pa izpustil oziroma nadomestil z nevtralnimi izrazi; 

– F. Albreht je v prevodu pravljic Janko in Metka in Rdeča kapica na koncu izpustil  

besedilo in tako močno posegel v pravljico. 

Prevodi obeh prevajalcev se na določenih mestih ne ujemajo z izvirnikom, na splošno pa 

za izbrane pravljice velja, da so prevodi P. Kovač skladnejši z izvirnikom, sodobnejši in v 

veljavi. Oba prevajalca enako uspešno prevajata verze. 
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9 POTRDITEV HIPOTEZ 

Prva raziskovalna hipoteza je: 

Jacob Ludwig Karl Grimm in Wilhelm Karl Grimm sta izbranim pravljicah v sedmih 

nemških izdajah vnašala spremembe: 

A) dodajanje  in/ali odvzemanje besedila (vseh sedem izbranih pravljic). 

Trditev lahko v celoti potrdim, saj je bilo vsem izbranim pravljicam v različnih 

nemških izdajah dodano in odvzeto. 

B) poimenovanje književnih oseb (Žabji kralj ali Železni Henrik, Janko in Metka, 

Pepelka, Trnuljčica, Sneguljčica). 

Trditev lahko v celoti potrdim. V 1. veliki izdaji se v pravljicah Žabji kralj ali Železni 

Henrik, Pepelka, Trnuljčica in Sneguljčica uporablja izraz princ oz. princesa, v vseh 

nadaljnjih pa kraljevič oz. kraljična. V pravljici Janko in Metka je v 1. veliki izdaji iz 

leta 1812,  2. veliki izdaji iz leta 1819 in 3. veliki izdaji iz leta 1837 drvarjeva žena 

poimenovana mati, v pravljicah v vseh nadaljnjih izdajah pa mačeha. V pravljici 

Sneguljčica je 1. veliki izdaji iz leta 1812 kraljica poimenovana mati, v vseh nadaljnjih 

izdajah pa mačeha. V pravljici Trnuljčica v 1. veliki izdaji iz leta 1812 in 2. veliki 

izdaji iz leta 1819 kraljico v kopeli nagovori rak, v pravljicah v vseh ostalih izdajah pa 

žaba. 

C) dodajanje in/ali odvzemanje elementov nasilja (Pepelka). 

Trditev lahko delno potrdim in delno ovržem. Pravljici Pepelka so bili v 2. veliki izdaji 

iz leta 1819 dodani elementi nasilja, in sicer na koncu pravljice, ko goloba sestrama 

izkljujeta oči. Elementi nasilja niso bili v nobeni izdaji odvzeti. 

Č) druge spremembe.  

Trditev lahko v celoti potrdim, saj so bile prav v vsaki izbrani pravljici spremenjene 

nekatere podrobnosti, ki bistveno ne vplivajo na glavno dogajanje. 

Druga raziskovalna hipoteza je: 
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V pravljicah Janko in Metka in Pepelka se v nemških izdajah in slovenskih prevodih glede 

na čas nastanka spreminja prisotnost verskih elementov. 

Trditev lahko v celoti potrdim. V pravljici Janko in Metka so verski elementi prisotni že v 

1. veliki izdaji iz leta 1812, v 2. veliki izdaji iz leta 1819 in 5. veliki izdaji 1843 so še 

dodani, v 4. veliki izdaji iz leta 1840 pa na enem mestu odvzeti. F. Albreht jih je v svojem 

prevodu v celoti izpustil, P. Kovač pa jih je prevedla skladno z izvirnikom. V pravljici 

Pepelka so verski elementi  dodani v 2. veliki izdaji iz leta 1819 in vseh nadaljnjih izdajah. 

F. Albreht jih je v svojem prevodu v celoti izpustil, P. Kovač pa jih je prevedla skladno z 

izvirnikom. 
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IV  ZAKLJUČEK 

 

V teoretičnem delu sem predstavila biografijo in bibliografijo Jacoba in Wilhelma Grimma 

ter nastanek in pomen njunih  Otroških in hišnih pravljic (Kinder- und Hausmärchen); 

biografijo in bibliografijo Polonce (Magdalene) Kovač, slovenske otroške in mladinske 

pisateljice ter prve prevajalke celotnih Grimmovih pravljic; prevajalsko teorijo, posebnosti 

prevajanja otroške in mladinske književnosti ter zgodovino prevajanja Grimmovih pravljic 

v slovenščino. 

 Brata Jacob Ludwig Karl Grimm in Wilhelm Karl Grimm sta pogosto pomanjkljivo 

označena zgolj kot pravljičarja. S proučevanjem njunega življenja in dela sem ugotovila, 

da sta bila v prvi vrsti znanstvenika, sistematična zbiralca ljudskega gradiva in kot 

pobudnika in začetnika Slovarja nemškega jezika (Deutsches Wörterbuch) tudi pomembna 

teoretika nemškega jezikoslovja. Njuno največje delo so Otroške in hišne pravljice 

(Kinder- und Hausmärchen), ki so izšle v sedmih velikih izdajah (1. velika izdaja leta 

1812, 2. velika izdaja leta 1819, 3. velika izdaja leta 1837, 4. velika izdaja leta 1840, 5. 

velika izdaja leta 1843, 6. velika izdaja leta 1850, 7. velika izdaja leta 1857). Pravljice sta 

črpala predvsem iz ustnih virov, jih v različnih izdajah dodajala do končnega števila 200 

pravljic in 10 legend, popravljala, slogovno izpopolnjevala in izpuščala elemente, ki se 

jima niso zdeli primerni. Pravljice v začetnih izdajah niso bile uspešne in so se slabo 

prodajale. Kasneje se je to spremenilo, saj danes veljajo za najbolj prepoznavno in 

razširjeno nemško literarno delo, prevedene pa so v več kot 160 jezikov. 

Polonca (Magdalena) Kovač je slovenska otroška in mladinska pisateljica ter prevajalka. 

Leta 1993 je  prva v slovenščino prevedla celotne Grimmove Otroške in hišne pravljice 

(Kinder- und Hausmärchen) –  200 pravljic in 10 legend. Izšle so v dveh delih, enako kot 

izvirnik: Grimmove pravljice: prva knjiga zbranih pravljic in Grimmove pravljice: druga 

knjiga zbranih pravljic. V intervjuju mi je zaupala, da je bilo to triletno delo, ki je 

zahtevalo ves njen prosti čas, največji izziv pri prevajanju pa so ji predstavljala narečja v 

izvirniku, poimenovanje orodij, pripomočkov in liturgičnih predmetov, ki niso več v 

uporabi ter prevajanje imen. Z svoje delo je bila leta 2008 uvrščena na Častno listo IBBY  

(International Board on Books for Young People) za prevod Grimmovih pravljic. 
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Za prvi znan prevod Grimmovih pravljic v slovenščino velja prevod pravljice Ubogi in 

bogatinc, objavljene v reviji Pravi Slovenec leta 1849. Do leta 1930 so posamezne 

pravljice izhajale v časopisnih izdajah. Leta 1887 je izšla zbirka dvanajstih pravljic 

Pripovedke za mladino Janeza Markiča, leta 1930 zbirka petih pravljic Mizica, pogrni se! 

Julija Slapšaka in leta 1932 zbirka Pravljice s prevodi štiridesetih pravljic prevajalca 

Alojzija Bolharja. V obdobju po vojni med mnogimi prevajalci izstopa Fran Albreht, leta 

1954 je v zbirki Žabji kralj in druge pravljice izšlo 56 pravljic, kasneje so izšle še v drugih 

zbirkah in v številnih slikaniških izdajah, ki so jih med drugim ilustrirale Marlenka 

Stupica, Lidija Osterc, Mara Kraljeva in Kamila Volčanšek.  

V empiričnem delu sem izvedla primerjalno analizo sedmih izbranih Grimmovih pravljic: 

Žabji kralj ali železni Henrik, Volk in sedem kozličkov, Janko in Metka, Pepelka, Rdeča 

Kapica, Trnuljčica in Sneguljčica. 

Analiza po prvinah književnega besedila je pokazala, da se pravljice med sabo razlikujejo 

glede na književne osebe, dogajalni prostor, teme, motive in sporočilo. Vsem pa je skupen 

dogajalni čas, ki ni natančno določen in sega v preteklost, motiv smrti in/ali nasilja ter 

avtorja – Jacob in Wilhelm Grimm in tretjeosebni pripovedovalec. 

Pregled sprememb v sedmih velikih nemških izdajah je pokazal, da so bile vse izbrane 

pravljice skozi sedem velikih izdaje spremenjene. Vsem je bilo dodano in odvzeto 

besedilo, dodane različne besedne in stavčne figure (primere ali komparacije, ukrasni 

pridevki, pretiravanje) in premi govor namesto odvisnega. Vsem izbranim pravljicam so 

bile spremenjene podrobnosti, ki bistveno ne vplivajo na glavno dogajanje (npr. 

poimenovanje književnih oseb). Predvsem pravljici Pepelka in Sneguljčica pa sta bili 

deležni tudi večjih vsebinskih sprememb.  

Primerjava prevodov izbranih pravljic Frana Albrehta in Polonce Kovač je pokazala, da je 

Fran Albreht močneje posegal v besedilo (izpuščal verske elemente in dele besedila), 

prevodi Polonce Kovač pa so zvestejši izvirniku, sodobnejši in so v veljavi.  
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VI  PRILOGE 

Žabji kralj ali železni Henrik 

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich (različica pravljice iz 7. velike nemške izdaje) 

In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, lebte ein König, dessen Töchter waren alle schön, aber die 
jüngste war so schön, daß die Sonne selber, die doch so vieles gesehen hat, sich verwunderte so oft sie ihr ins Gesicht 
schien. Nahe bei dem Schlosse des Königs lag ein großer dunkler Wald, und in dem Walde unter einer alten Linde war 
ein Brunnen: wenn nun der Tag recht heiß war, so ging das Königskind hinaus in den Wald und setzte sich an den Rand 
des kühlen Brunnens: und wenn sie Langeweile hatte, so nahm sie eine goldene Kugel, warf sie in die Höhe und fieng sie 
wieder; und das war ihr liebstes Spielwerk. 

Nun trug es sich einmal zu, daß die goldene Kugel der Königstochter nicht in ihr Händchen fiel, das sie in die Höhe 
gehalten hatte, sondern vorbei auf die Erde schlug und geradezu ins Wasser hinein rollte. Die Königstochter folgte ihr mit 
den Augen nach, aber die Kugel verschwand, und der Brunnen war tief, so tief daß man keinen Grund sah. Da fieng sie 
an zu weinen und weinte immer lauter und konnte sich gar nicht trösten. Und wie sie so klagte, rief ihr jemand zu „was 
hast du vor, Königstochter, du schreist ja daß sich ein Stein erbarmen möchte.“ Sie sah sich um, woher die Stimme käme, 
da erblickte sie einen Frosch, der seinen dicken häßlichen Kopf aus dem Wasser streckte. „Ach, du bists, alter 
Wasserpatscher,“ sagte sie, „ich weine über meine goldene Kugel, die mir in den Brunnen hinab gefallen ist.“ „Sei still 
und weine nicht,“ antwortete der Frosch, „ich kann wohl Rath schaffen, aber was gibst du mir, wenn ich dein Spielwerk 
wieder heraufhole?“ „Was du haben willst, lieber Frosch,“ sagte sie, „meine Kleider, meine Perlen und Edelsteine, auch 
noch die goldene Krone, die ich trage.“ Der Frosch antwortete „deine Kleider, deine Perlen und Edelsteine, und deine 
goldene Krone, die mag ich nicht: aber wenn du mich lieb haben willst, und ich soll dein Geselle und Spielkamerad sein, 
an deinem Tischlein neben dir sitzen, von deinem goldenen Tellerlein essen, aus deinem Becherlein trinken, in deinem 
Bettlein schlafen: wenn du mir das versprichst, so will ich hinunter steigen und dir die goldene Kugel wieder herauf 
holen.“ „Ach ja,“ sagte sie, „ich verspreche dir alles, was du willst, wenn du mir nur die Kugel wieder bringst.“ Sie 
dachte aber „was der einfältige Frosch schwätzt, der sitzt im Wasser bei seines Gleichen und quackt, und kann keines 
Menschen Geselle sein.“ 

Der Frosch, als er die Zusage erhalten hatte, tauchte seinen Kopf unter, sank hinab und über ein Weilchen kam er wieder 
herauf gerudert, hatte die Kugel im Maul und warf sie ins Gras. Die Königstochter war voll Freude, als sie ihr schönes 
Spielwerk wieder erblickte, hob es auf und sprang damit fort. „Warte, warte,“ rief der Frosch, „nimm mich mit, ich kann 
nicht so laufen wie du.“ Aber was half ihm daß er ihr sein quack quack so laut nachschrie als er konnte! sie hörte nicht 
darauf, eilte nach Haus und hatte bald den armen Frosch vergessen, der wieder in seinen Brunnen hinab steigen mußte. 

Am andern Tage, als sie mit dem König und allen Hofleuten sich zur Tafel gesetzt hatte und von ihrem goldenen 
Tellerlein aß, da kam, plitsch platsch, plitsch platsch, etwas die Marmortreppe herauf gekrochen, und als es oben 
angelangt war, klopfte es an der Thür und rief „Königstochter, jüngste, mach mir auf.“ Sie lief und wollte sehen wer 
draußen wäre, als sie aber aufmachte, so saß der Frosch davor. Da warf sie die Thür hastig zu, setzte sich wieder an den 
Tisch, und war ihr ganz angst. Der König sah wohl daß ihr das Herz gewaltig klopfte und sprach „mein Kind, was 
fürchtest du dich, steht etwa ein Riese vor der Thür und will dich holen?“ „Ach nein,“ antwortete sie, „es ist kein Riese, 
sondern ein garstiger Frosch.“ „Was will der Frosch von dir?“ „Ach lieber Vater, als ich gestern im Wald bei dem 
Brunnen saß und spielte, da fiel meine goldene Kugel ins Wasser. Und weil ich so weinte, hat sie der Frosch wieder 
heraufgeholt, und weil er es durchaus verlangte, so versprach ich ihm er sollte mein Geselle werden, ich dachte aber 
nimmermehr daß er aus seinem Wasser heraus könnte. Nun ist er draußen und will zu mir herein.“ Indem klopfte es zum 
zweitenmal und rief 

„Königstochter, jüngste, 
mach mir auf, 
weißt du nicht was gestern 
du zu mir gesagt 
bei dem kühlen Brunnenwasser? 
Königstochter, jüngste, 
mach mir auf.“ 

Da sagte der König „was du versprochen hast, das mußt du auch halten; geh nur und mach ihm auf.“ Sie gieng und 
öffnete die Thüre, da hüpfte der Frosch herein, ihr immer auf dem Fuße nach, bis zu ihrem Stuhl. Da saß er und rief „heb 
mich herauf zu dir.“ Sie zauderte bis es endlich der König befahl. Als der Frosch erst auf dem Stuhl war, wollte er auf 
den Tisch, und als er da saß, sprach er „nun schieb mir dein goldenes Tellerlein näher, damit wir zusammen essen.“ Das 
that sie zwar, aber man sah wohl daß sies nicht gerne that. Der Frosch ließ sichs gut schmecken, aber ihr blieb fast jedes 
Bißlein im Halse. Endlich sprach er „ich habe mich satt gegessen, und bin müde, nun trag mich in dein Kämmerlein und 
mach dein seiden Bettlein zurecht, da wollen wir uns schlafen legen.“ Die Königstochter fieng an zu weinen und 
fürchtete sich vor dem kalten Frosch, den sie nicht anzurühren getraute, und der nun in ihrem schönen reinen Bettlein 
schlafen sollte. Der König aber ward zornig und sprach „wer dir geholfen hat, als du in der Noth warst, den sollst du 
hernach nicht verachten.“ Da packte sie ihn mit zwei Fingern, trug ihn hinauf und setzte ihn in eine Ecke. Als sie aber im 
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Bett lag, kam er gekrochen und sprach „ich bin müde, ich will schlafen so gut wie du: heb mich herauf, oder ich sags 
deinem Vater.“ Da ward sie erst bitterböse, holte ihn herauf und warf ihn aus allen Kräften wider die Wand, „nun wirst 
du Ruhe haben, du garstiger Frosch.“ 

Als er aber herab fiel, war er kein Frosch, sondern ein Königssohn mit schönen und freundlichen Augen. Der war nun 
nach ihres Vaters Willen ihr lieber Geselle und Gemahl. Da erzählte er ihr, er wäre von einer bösen Hexe verwünscht 
worden, und Niemand hätte ihn aus dem Brunnen erlösen können als sie allein, und morgen wollten sie zusammen in sein 
Reich gehen. Dann schliefen sie ein, und am andern Morgen, als die Sonne sie aufweckte, kam ein Wagen heran gefahren 
mit acht weißen Pferden bespannt, die hatten weiße Straußfedern auf dem Kopf, und giengen in goldenen Ketten, und 
hinten stand der Diener des jungen Königs, das war der treue Heinrich. Der treue Heinrich hatte sich so betrübt, als sein 
Herr war in einen Frosch verwandelt worden, daß er drei eiserne Bande hatte um sein Herz legen lassen, damit es ihm 
nicht vor Weh und Traurigkeit zerspränge. Der Wagen aber sollte den jungen König in sein Reich abholen; der treue 
Heinrich hob beide hinein, stellte sich wieder hinten auf und war voller Freude über die Erlösung. Und als sie ein Stück 
Wegs gefahren waren, hörte der Königssohn daß es hinter ihm krachte, als wäre etwas zerbrochen. Da drehte er sich um 
und rief 

„Heinrich, der Wagen bricht.“ 
„Nein, Herr, der Wagen nicht, 
es ist ein Band von meinem Herzen, 
das da lag in großen Schmerzen, 
als ihr in dem Brunnen saßt, 
als ihr eine Fretsche (Frosch) wast (wart).“ 

 

Noch einmal und noch einmal krachte es auf dem Weg, und der Königssohn meinte immer der Wagen bräche, und es 
waren doch nur die Bande, die vom Herzen des treuen Heinrich absprangen, weil sein Herr erlöst und glücklich war. 

 

Prevod F. Albrehta  
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Prevod P. Kovač 
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Volk in sedem kozličkov 

Der Wolf und die sieben jungen Geislein (različica pravljice iz 7. velike nemške izdaje) 

Es war einmal eine alte Geis, die hatte sieben junge Geislein, und hatte sie lieb, wie eine Mutter ihre Kinder lieb hat. 
Eines Tages wollte sie in den Wald gehen und Futter holen, da rief sie alle sieben herbei und sprach „liebe Kinder, ich 
will hinaus in den Wald, seid auf eurer Hut vor dem Wolf, wenn er herein kommt, so frißt er Euch alle mit Haut und 
Haar. Der Bösewicht verstellt sich oft, aber an seiner rauhen Stimme und an seinen schwarzen Füßen werdet ihr ihn 
gleich erkennen.“ Die Geislein sagten, „liebe Mutter, wir wollen uns schon in Acht nehmen, Ihr könnt ohne Sorge 
fortgehen.“ Da meckerte die Alte und machte sich getrost auf den Weg. 

Es dauerte nicht lange, so klopfte jemand an die Hausthür und rief „macht auf, ihr lieben Kinder, eure Mutter ist da und 
hat jedem von Euch etwas mitgebracht.“ Aber die Geiserchen hörten an der rauhen Stimme daß es der Wolf war, „wir 
machen nicht auf,“ riefen sie, „du bist unsere Mutter nicht, die hat eine feine und liebliche Stimme, aber deine Stimme ist 
rauh; du bist der Wolf.“ Da gieng der Wolf fort zu einem Krämer, und kaufte sich ein großes Stück Kreide: die aß er und 
machte damit seine Stimme fein. Dann kam er zurück, klopfte an die Hausthür und rief „macht auf, ihr lieben Kinder, 
eure Mutter ist da und hat jedem von Euch etwas mitgebracht.“ Aber der Wolf hatte seine schwarze Pfote in das Fenster 
gelegt, das sahen die Kinder und riefen „wir machen nicht auf, unsere Mutter hat keinen schwarzen Fuß, wie du: du bist 
der Wolf.“ Da lief der Wolf zu einem Bäcker und sprach „ich habe mich an den Fuß gestoßen, streich mir Teig darüber.“ 
Und als ihm der Bäcker die Pfote bestrichen hatte, so lief er zum Müller und sprach „streu mir weißes Mehl auf meine 
Pfote.“ Der Müller dachte „der Wolf will einen betrügen“ und weigerte sich, aber der Wolf sprach „wenn du es nicht 
thust, so fresse ich dich.“ Da fürchtete sich der Müller und machte ihm die Pfote weiß. Ja, das sind die Menschen. 

Nun gieng der Bösewicht zum drittenmal zu der Hausthüre, klopfte an und sprach „macht mir auf, Kinder, euer liebes 
Mütterchen ist heim gekommen und hat jedem von Euch etwas aus dem Walde mitgebracht.“ Die Geiserchen riefen „zeig 
uns erst deine Pfote, damit wir wissen daß du unser liebes Mütterchen bist.“ Da legte er die Pfote ins Fenster, und als sie 
sahen daß sie weiß war, so glaubten sie es wäre alles wahr, was er sagte, und machten die Thüre auf. Wer aber 
hereinkam, das war der Wolf. Sie erschraken und wollten sich verstecken. Das eine sprang unter den Tisch, das zweite 
ins Bett, das dritte in den Ofen, das vierte in die Küche, das fünfte in den Schrank, das sechste unter die Waschschüssel, 
das siebente in den Kasten der Wanduhr. Aber der Wolf fand sie alle und machte nicht langes Federlesen: eins nach dem 
andern schluckte er in seinen Rachen; nur das jüngste in dem Uhrkasten das fand er nicht. Als der Wolf seine Lust gebüßt 
hatte, trollte er sich fort, legte sich draußen auf der grünen Wiese unter einen Baum und fieng an zu schlafen. 
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Nicht lange danach kam die alte Geis aus dem Walde wieder heim. Ach, was mußte sie da erblicken! Die Hausthüre stand 
sperrweit auf: Tisch, Stühle und Bänke waren umgeworfen, die Waschschüssel lag in Scherben, Decke und Kissen waren 
aus dem Bett gezogen. Sie suchte ihre Kinder, aber nirgend waren sie zu finden. Sie rief sie nacheinander bei Namen, 
aber niemand antwortete.Endlich als sie an das jüngste kam, da rief eine feine Stimme „liebe Mutter, ich stecke im 
Uhrkasten.“ Sie holte es heraus, und es erzählte ihr daß der Wolf gekommen wäre und die andern alle gefressen hätte. Da 
könnt ihr denken wie sie über ihre armen Kinder geweint hat. 

Endlich gieng sie in ihrem Jammer hinaus, und das jüngste Geislein lief mit. Als sie auf die Wiese kam, so lag da der 
Wolf an dem Baum und schnarchte daß die Äste zitterten. Sie betrachtete ihn von allen Seiten, und sah daß in seinem 
angefüllten Bauch sich etwas regte und zappelte. „Ach Gott,“ dachte sie, „sollten meine armen Kinder, die er zum 
Abendbrot hinunter gewürgt hat, noch am Leben sein?“ Da mußte das Geislein nach Haus laufen und Scheere, Nadel und 
Zwirn holen. Dann schnitt sie dem Ungethüm den Wanst auf, und kaum hatte sie einen Schnitt gethan, so streckte schon 
ein Geislein den Kopf heraus, und als sie weiter schnitt, so sprangen nacheinander alle sechse heraus, und waren noch 
alle am Leben, und hatten nicht einmal Schaden gelitten, denn das Ungethüm hatte sie in der Gier ganz hinunter 
geschluckt. Das war eine Freude! Da herzten sie ihre liebe Mutter, und hüpften wie ein Schneider, der Hochzeit hält. Die 
Alte aber sagte „jetzt geht und sucht Wackersteine, damit wollen wir dem gottlosen Thier den Bauch füllen, so lange es 
noch im Schlafe liegt.“ Da schleppten die sieben Geiserchen in aller Eile die Steine herbei und steckten sie ihm in den 
Bauch, so viel sie hinein bringen konnten. Dann nähte ihn die Alte in aller Geschwindigkeit wieder zu, daß er nichts 
merkte und sich nicht einmal regte. 

Als der Wolf endlich ausgeschlafen hatte, machte er sich auf die Beine, und weil ihm die Steine im Magen so großen 
Durst erregten, so wollte er zu einem Brunnen gehen und trinken. Als er aber anfieng zu gehen und sich hin und her zu 
bewegen, soS stießen die Steine in seinem Bauch aneinander und rappelten. Da rief er 

„was rumpelt und pumpelt 
in meinem Bauch herum? 
ich meinte es wären sechs Geislein, 
so sinds lauter Wackerstein.“ 

Und als er an den Brunnen kam und sich über das Wasser bückte und trinken wollte, da zogen ihn die schweren Steine 
hinein, und er mußte jämmerlich ersaufen. Als die sieben Geislein das sahen, da kamen sie herbei gelaufen, riefen laut 
„der Wolf ist todt! der Wolf ist todt!“ und tanzten mit ihrer Mutter vor Freude um den Brunnen herum. 

Prevod F. Albrehta 
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Janko in Metka 

Hänsel und Grethel (različica pravljice iz 7. velike nemške izdaje) 

Vor einem großen Walde wohnte ein armer Holzhacker mit seiner Frau und seinen zwei Kindern; das Bübchen hieß 
Hänsel und das Mädchen Grethel. Er hatte wenig zu beißen und zu brechen, und einmal, als große Theuerung ins Land 
kam, konnte er auch das täglich Brot nicht mehr schaffen. Wie er sich nun Abends im Bette Gedanken machte und sich 
vor Sorgen herum wälzte, seufzte er und sprach zu seiner Frau „was soll aus uns werden? wie können wir unsere armen 
Kinder ernähren, da wir für uns selbst nichts mehr haben?“ „Weißt du was, Mann,“ antwortete die Frau, „wir wollen 
Morgen in aller Frühe die Kinder hinaus in den Wald führen, wo er am dicksten ist: da machen wir ihnen ein Feuer an 
und geben jedem noch ein Stückchen Brot, dann gehen wir an unsere Arbeit und lassen sie allein. Sie finden den Weg 
nicht wieder nach Haus und wir sind sie los.“ „Nein, Frau,“ sagte der Mann, „das thue ich nicht; wie sollt ichs übers Herz 
bringen meine Kinder im Walde allein zu lassen, die wilden Thiere würden bald kommen und sie zerreißen.“ „O du 
Narr,“ sagte sie, „dann müssen wir alle viere Hungers sterben, du kannst nur die Bretter für die Särge hobelen,“ und ließ 
ihm keine Ruhe bis er einwilligte. „Aber die armen Kinder dauern mich doch“ sagte der Mann. 

Die zwei Kinder hatten vor Hunger auch nicht einschlafen können und hatten gehört was die Stiefmutter zum Vater 
gesagt hatte. Grethel weinte bittere Thränen und sprach zu Hänsel „nun ists um uns geschehen.“ „Still, Grethel,“ sprach 
Hänsel, „gräme dich nicht, ich will uns schon helfen.“ Und als die Alten eingeschlafen waren, stand er auf, zog sein 
Röcklein an, machte die Unterthüre auf und schlich sich hinaus. Da schien der Mond ganz helle, und die weißen 
Kieselsteine, die vor dem Haus lagen, glänzten wie lauter Batzen. Hänsel bückte sich und steckte so viel in sein 
Rocktäschlein, als nur hinein wollten. Dann gieng er wieder zurück, sprach zu Grethel „sei getrost, liebes Schwesterchen 
und schlaf nur ruhig ein, Gott wird uns nicht verlassen,“ und legte sich wieder in sein Bett. 

Als der Tag anbrach, noch ehe die Sonne aufgegangen war, kam schon die Frau und weckte die beiden Kinder, „steht auf, 
ihr Faullenzer, wir wollen in den Wald gehen und Holz holen.“ Dann gab sie jedem ein Stückchen Brot und sprach „da 
habt ihr etwas für den Mittag, aber eßts nicht vorher auf, weiter kriegt ihr nichts.“ Grethel nahm das Brot unter die 
Schürze, weil Hänsel die Steine in der Tasche hatte. Danach machten sie sich alle zusammen auf den Weg nach dem 
Wald. Als sie ein Weilchen gegangen waren, stand Hänsel still und guckte nach dem Haus zurück und that das wieder 
und immer wieder. Der Vater sprach „Hänsel, was guckst du da und bleibst zurück, hab Acht und vergiß deine Beine 
nicht.“ „Ach, Vater,“ sagte Hänsel, „ich sehe nach meinem weißen Kätzchen, das sitzt oben auf dem Dach und will mir 
Ade sagen.“ Die Frau sprach „Narr, das ist dein Kätzchen nicht, das ist die Morgensonne, die auf den Schornstein 
scheint.“ Hänsel aber hatte nicht nach dem Kätzchen gesehen, sondern immer einen von den blanken Kieselsteinen aus 
seiner Tasche auf den Weg geworfen. 
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Als sie mitten in den Wald gekommen waren, sprach der Vater „nun sammelt Holz, ihr Kinder, ich will ein Feuer 
anmachen, damit ihr nicht friert.“ Hänsel und Grethel trugen Reisig zusammen, einen kleinen Berg hoch. Das Reisig 
ward angezündet, und als die Flamme recht hoch brannte, sagte die Frau „nun legt euch ans Feuer, ihr Kinder und ruht 
euch aus, wir gehen in den Wald und hauen Holz. Wenn wir fertig sind, kommen wir wieder und holen euch ab.“ 

Hänsel und Grethel saßen am Feuer, und als der Mittag kam, aß jedes sein Stücklein Brot. Und weil sie die Schläge der 
Holzaxt hörten, so glaubten sie ihr Vater wäre in der Nähe. Es war aber nicht die Holzaxt, es war ein Ast, den er an einen 
dürren Baum gebunden hatte und den der Wind hin und her schlug. Und als sie so lange gesessen hatten, fielen ihnen die 
Augen vor Müdigkeit zu, und sie schliefen fest ein. Als sie endlich erwachten, war es schon finstere Nacht. Grethel fieng 
an zu weinen und sprach „wie sollen wir nun aus dem Wald kommen!“ Hänsel aber tröstete sie, „wart nur ein Weilchen, 
bis der Mond aufgegangen ist, dann wollen wir den Weg schon finden.“ Und als der volle Mond aufgestiegen war, so 
nahm Hänsel sein Schwesterchen an der Hand und gieng den Kieselsteinen nach, die schimmerten wie neu geschlagene 
Batzen und zeigten ihnen den Weg. Sie giengen die ganze Nacht hindurch und kamen bei anbrechendem Tag wieder zu 
ihres Vaters Haus. Sie klopften an die Thür, und als die Frau aufmachte und sah daß es Hänsel und Grethel war, sprach 
sie „ihr bösen Kinder, was habt ihr so lange im Walde geschlafen, wir haben geglaubt ihr wolltet gar nicht wieder 
kommen.“ Der Vater aber freute sich, denn es war ihm zu Herzen gegangen daß er sie so allein zurück gelassen hatte. 

Nicht lange danach war wieder Noth in allen Ecken, und die Kinder hörten wie die Mutter Nachts im Bette zu dem Vater 
sprach „alles ist wieder aufgezehrt, wir haben noch einen halben Laib Brot, hernach hat das Lied ein Ende. Die Kinder 
müssen fort, wir wollen sie tiefer in den Wald hineinführen, damit sie den Weg nicht wieder heraus finden; es ist sonst 
keine Rettung für uns.“ Dem Mann fiels schwer aufs Herz und er dachte „es wäre besser, daß du den letzten Bissen mit 
deinen Kindern theiltest.“ Aber die Frau hörte auf nichts, was er sagte, schalt ihn und machte ihm Vorwürfe. Wer A sagt 
muß auch B sagen, und weil er das erste Mal nachgegeben hatte, so mußte er es auch zum zweiten Mal. 

Die Kinder waren aber noch wach gewesen und hatten das Gespräch mit angehört. Als die Alten schliefen, stand Hänsel 
wieder auf, wollte hinaus und Kieselsteine auflesen, wie das vorigemal, aber die Frau hatte die Thür verschlossen, und 
Hänsel konnte nicht heraus. Aber er tröstete sein Schwesterchen und sprach „weine nicht, Grethel, und schlaf nur ruhig, 
der liebe Gott wird uns schon helfen.“ 

Am frühen Morgen kam die Frau und holte die Kinder aus dem Bette. Sie erhielten ihr Stückchen Brot, das war aber noch 
kleiner als das vorigemal. Auf dem Wege nach dem Wald bröckelte es Hänsel in der Tasche, stand oft still und warf ein 
Bröcklein auf die Erde. „Hänsel, was stehst du und guckst dich um,“ sagte der Vater, „geh deiner Wege.“ „Ich sehe nach 
meinem Täubchen, das sitzt auf dem Dache und will mir Ade sagen,“ antwortete Hänsel. „Narr,“ sagte die Frau, „das ist 
dein Täubchen nicht, das ist die Morgensonne, die auf den Schornstein oben scheint.“ Hänsel aber warf nach und nach 
alle Bröcklein auf den Weg. 

Die Frau führte die Kinder noch tiefer in den Wald, wo sie ihr Lebtag noch nicht gewesen waren. Da ward wieder ein 
großes Feuer angemacht, und die Mutter sagte „bleibt nur da sitzen, ihr Kinder, und wenn ihr müde seid, könnt ihr ein 
wenig schlafen: wir gehen in den Wald und hauen Holz, und Abends, wenn wir fertig sind, kommen wir und holen euch 
ab.“ Als es Mittag war, theilte Grethel ihr Brot mit Hänsel, der sein Stück auf den Weg gestreut hatte. Dann schliefen sie 
ein, und der Abend vergieng, aber niemand kam zu den armen Kindern. Sie erwachten erst in der finstern Nacht, und 
Hänsel tröstete sein Schwesterchen und sagte, „wart nur, Grethel, bis der Mond aufgeht, dann werden wir die 
Brotbröcklein sehen, die ich ausgestreut habe, die zeigen uns den Weg nach Haus.“ Als der Mond kam, machten sie sich 
auf, aber sie fanden kein Bröcklein mehr, denn die viel tausend Vögel, die im Walde und im Felde umher fliegen, die 
hatten sie weggepickt. Hänsel sagte zu Grethel „wir werden den Weg schon finden,“ aber sie fanden ihn nicht. Sie 
giengen die ganze Nacht und noch einen Tag von Morgen bis Abend, aber sie kamen aus dem Wald nicht heraus, und 
waren so hungrig, denn sie hatten nichts als die paar Beeren, die auf der Erde standen. Und weil sie so müde waren daß 
die Beine sie nicht mehr tragen wollten, so legten sie sich unter einen Baum und schliefen ein. 

Nun wars schon der dritte Morgen, daß sie ihres Vaters Haus verlassen hatten. Sie fiengen wieder an zu gehen, aber sie 
geriethen immer tiefer in den Wald und wenn nicht bald Hilfe kam, so mußten sie verschmachten. Als es Mittag war, 
sahen sie ein schönes schneeweißes Vöglein auf einem Ast sitzen, das sang so schön, daß sie stehen blieben und ihm 
zuhörten. Und als es fertig war, schwang es seine Flügel und flog vor ihnen her, und sie giengen ihm nach, bis sie zu 
einem Häuschen gelangten, auf dessen Dach es sich setzte, und als sie ganz nah heran kamen, so sahen sie daß das 
Häuslein aus Brot gebaut war, und mit Kuchen gedeckt; aber die Fenster waren von hellem Zucker. „Da wollen wir uns 
dran machen,“ sprach Hänsel, „und eine gesegnete Mahlzeit halten. Ich will ein Stück vom Dach essen, Grethel, du 
kannst vom Fenster essen, das schmeckt süß.“ Hänsel reichte in die Höhe und brach sich ein wenig vom Dach ab, um zu 
versuchen wie es schmeckte, und Grethel stellte sich an die Scheiben und knuperte daran. Da rief eine feine Stimme aus 
der Stube heraus 

„knuper, knuper, kneischen, 

wer knupert an meinem Häuschen?“ 
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die Kinder antworteten 

„der Wind, der Wind, 

das himmlische Kind,“ 

und aßen weiter, ohne sich irre machen zu lassen. Hänsel, dem das Dach sehr gut schmeckte, riß sich ein großes Stück 
davon herunter, und Grethel stieß eine ganze runde Fensterscheibe heraus, setzte sich nieder, und that sich wohl damit. 
Da gieng auf einmal die Thüre auf, und eine steinalte Frau, die sich auf eine Krücke stützte, kam heraus geschlichen. 
Hänsel und Grethel erschracken so gewaltig, daß sie fallen ließen was sie in den Händen hielten. Die Alte aber wackelte 
mit dem Kopfe und sprach „ei, ihr lieben Kinder, wer hat euch hierher gebracht? kommt nur herein und bleibt bei mir, es 
geschieht euch kein Leid.“ Sie faßte beide an der Hand und führte sie in ihr Häuschen. Da ward gutes Essen aufgetragen, 
Milch und Pfannekuchen mit Zucker, Äpfel und Nüsse. Hernach wurden zwei schöne Bettlein weiß gedeckt, und Hänsel 
und Grethel legten sich hinein und meinten sie wären im Himmel. 

Die Alte hatte sich nur so freundlich angestellt, sie war aber eine böse Hexe, die den Kindern auflauerte, und hatte das 
Brothäuslein bloß gebaut, um sie herbeizulocken. Wenn eins in ihre Gewalt kam, so machte sie es todt, kochte es und aß 
es, und das war ihr ein Festtag. Die Hexen haben rothe Augen und können nicht weit sehen, aber sie haben eine feine 
Witterung, wie die Thiere, und merkens wenn Menschen heran kommen. Als Hänsel und Grethel in ihre Nähe kamen, da 
lachte sie boshaft und sprach höhnisch „die habe ich, die sollen mir nicht wieder entwischen.“ Früh Morgens ehe die 
Kinder erwacht waren, stand sie schon auf, und als sie beide so lieblich ruhen sah, mit den vollen rothen Backen, so 
murmelte sie vor sich hin „das wird ein guter Bissen werden.“ Da packte sie Hänsel mit ihrer dürren Hand und trug ihn in 
einen kleinen Stall und sperrte ihn mit einer Gitterthüre ein; er mochte schreien wie er wollte, es half ihm nichts. Dann 
gieng sie zur Grethel, rüttelte sie wach und rief „steh auf, Faullenzerin, trag Wasser und koch deinem Bruder etwas gutes, 
der sitzt draußen im Stall und soll fett werden. Wenn er fett ist, so will ich ihn essen.“ Grethel fieng an bitterlich zu 
weinen, aber es war alles vergeblich, sie mußte thun was die böse Hexe verlangte. 

Nun ward dem armen Hänsel das beste Essen gekocht, aber Grethel bekam nichts als Krebsschalen. Jeden Morgen 
schlich die Alte zu dem Ställchen und rief „Hänsel, streck deine Finger heraus, damit ich fühle ob du bald fett bist.“ 
Hänsel streckte ihr aber ein Knöchlein heraus, und die Alte, die trübe Augen hatte, konnte es nicht sehen, und meinte es 
wären Hänsels Finger, und verwunderte sich daß er gar nicht fett werden wollte. Als vier Wochen herum waren und 
Hänsel immer mager blieb, da übernahm sie die Ungeduld, und sie wollte nicht länger warten. „Heda, Grethel,“ rief sie 
dem[1] Mädchen zu, „sei flink und trag Wasser: Hänsel mag fett oder mager sein, morgen will ich ihn schlachten und 
kochen.“ Ach, wie jammerte das arme Schwesterchen, als es das Wasser tragen mußte, und wie flossen ihm die Thränen 
über die Backen herunter! „Lieber Gott, hilf uns doch,“ rief sie aus, „hätten uns nur die wilden Thiere im Wald gefressen, 
so wären wir doch zusammen gestorben.“ „Spar nur dein Geblärre,“ sagte die Alte, „es hilft dir alles nichts.“ 

Früh Morgens mußte Grethel heraus, den Kessel mit Wasser aufhängen und Feuer anzünden. „Erst wollen wir backen“ 
sagte die Alte, „ich habe den Backofen schon eingeheizt und den Teig geknätet.“  Sie stieß das arme Grethel hinaus zu 
dem Backofen, aus dem die Feuerflammen schon heraus schlugen. „Kriech hinein,“ sagte die Hexe, „und sieh zu ob recht 
eingeheizt ist, damit wir das Brot hineinschießen können.“ Und wenn Grethel darin war, wollte sie den Ofen zumachen, 
und Grethel sollte darin braten, und dann wollte sies auch aufessen. Aber Grethel merkte was sie im Sinn hatte und 
sprach „ich weiß nicht wie ichs machen soll; wie komm ich da hinein?“ „Dumme Gans,“ sagte die Alte, „die Öffnung ist 
groß genug, siehst du wohl, ich könnte selbst hinein,“ krappelte heran und steckte den Kopf in den Backofen. Da gab ihr 
Grethel einen Stoß daß sie weit hinein fuhr, machte die eiserne Thür zu und schob den Riegel vor. Hu! da fieng sie an zu 
heulen, ganz grauselich; aber Grethel lief fort, und die gottlose Hexe mußte elendiglich verbrennen. 

Grethel aber lief schnurstracks zum Hänsel, öffnete sein Ställchen und rief „Hänsel, wir sind erlöst, die alte Hexe ist 
todt.“ Da sprang Hänsel heraus, wie ein Vogel aus dem Käfig, wenn ihm die Thüre aufgemacht wird. Wie haben sie sich 
gefreut, sind sich um den Hals gefallen, sind herumgesprungen und haben sich geküßt! Und weil sie sich nicht mehr zu 
fürchten brauchten, so giengen sie in das Haus der Hexe hinein, da standen in allen Ecken Kasten mit Perlen und 
Edelsteinen. „Die sind noch besser als Kieselsteine“ sagte Hänsel und steckte in seine Taschen was hinein wollte, und 
Grethel sagte „ich will auch etwas mit nach Haus bringen“ und füllte sich sein Schürzchen voll. „Aber jetzt wollen wir 
fort,“ sagte Hänsel, „damit wir aus dem Hexenwald herauskommen.“ Als sie aber ein paar Stunden gegangen waren, 
gelangten sie an ein großes Wasser. „Wir können nicht hinüber,“ sprach Hänsel, „ich sehe keinen Steg und keine 
Brücke.“ „Hier fährt auch kein Schiffchen,“ antwortete Grethel, „aber da schwimmt eine weiße Ente, wenn ich die bitte, 
so hilft sie uns hinüber.“ Da rief sie 

„Entchen, Entchen, 

da steht Grethel und Hänsel. 
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Kein Steg und keine Brücke, 

nimm uns auf deinen weißen Rücken.“ 

Das Entchen kam auch heran, und Hänsel setzte sich auf und bat sein Schwesterchen sich zu ihm zu setzen. „Nein,“ 
antwortete Grethel, „es wird dem Entchen zu schwer, es soll uns nach einander hinüber bringen.“ Das that das gute 
Thierchen, und als sie glücklich drüben waren und ein Weilchen fortgiengen, da kam ihnen der Wald immer bekannter 
und immer bekannter vor, und endlich erblickten sie von weitem ihres Vaters Haus. Da fiengen sie an zu laufen, stürzten 
in die Stube hinein und fielen ihrem Vater um den Hals. Der Mann hatte keine frohe Stunde gehabt, seitdem er die Kinder 
im Walde gelassen hatte, die Frau aber war gestorben. Grethel schüttete sein Schürzchen aus daß die Perlen und 
Edelsteine in der Stube herumsprangen, und Hänsel warf eine Handvoll nach der andern aus seiner Tasche dazu. Da 
hatten alle Sorgen ein Ende, und sie lebten in lauter Freude zusammen. Mein Märchen ist aus, dort lauft eine Maus, wer 
sie fängt, darf sich eine große große Pelzkappe daraus machen. 

Prevod F. Albrehta 
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Pepelka    

Aschenputtel (različica pravljice iz 7. velike nemške izdaje) 

Einem reichen Manne dem wurde seine Frau krank, und als sie fühlte daß ihr Ende heran kam, rief sie ihr einziges 
Töchterlein zu sich ans Bett und sprach „liebes Kind, bleib fromm und gut, so wird dir der liebe Gott immer beistehen, 
und ich will vom Himmel auf dich herabblicken, und will um dich sein.“ Darauf that sie die Augen zu und verschied. Das 
Mädchen gieng jeden Tag hinaus zu dem Grabe der Mutter und weinte, und blieb fromm und gut. Als der Winter kam, 
deckte der Schnee ein weißes Tüchlein auf das Grab, und als die Sonne im Frühjahr es wieder herabgezogen hatte, nahm 
sich der Mann eine andere Frau. 

Die Frau hatte zwei Töchter mit ins Haus gebracht, die schön und weiß von Angesicht waren, aber garstig und schwarz 
von Herzen. Da gieng eine schlimme Zeit für das arme Stiefkind an. „Soll die dumme Gans bei uns in der Stube sitzen!“ 
sprachen sie, „wer Brot essen will, muß es verdienen: hinaus mit der Küchenmagd.“ Sie nahmen ihm seine schönen 
Kleider weg, zogen ihm einen grauen alten Kittel an, und gaben ihm hölzerne Schuhe. „Seht einmal die stolze Prinzessin, 
wie sie geputzt ist!“ riefen sie, lachten und führten es in die Küche. Da mußte es von Morgen bis Abend schwere Arbeit 
thun, früh vor Tag aufstehn, Wasser tragen, Feuer anmachen, kochen und waschen. Obendrein thaten ihm die Schwestern 
alles ersinnliche Herzeleid an, verspotteten es und schütteten ihm die Erbsen und Linsen in die Asche, so daß es sitzen 
und sie wieder auslesen mußte. Abends, wenn es sich müde gearbeitet hatte, kam es in kein Bett, sondern mußte sich 
neben den Herd in die Asche legen. Und weil es darum immer staubig und schmutzig aussah, nannten sie es 
Aschenputtel. 

Es trug sich zu, daß der Vater einmal in die Messe ziehen wollte, da fragte er die beiden Stieftöchter was er ihnen 
mitbringen sollte? „Schöne Kleider“ sagte die eine, „Perlen und Edelsteine“ die zweite. „Aber du, Aschenputtel,“ sprach 
er, „was willst du haben?“ „Vater, das erste Reis, das euch auf eurem Heimweg an den Hut stößt, das brecht für mich ab.“ 
Er kaufte nun für die beiden Stiefschwestern schöne Kleider, Perlen und Edelsteine, und auf dem Rückweg, als er durch 
einen grünen Busch ritt, streifte ihn ein Haselreis und stieß ihm den Hut ab. Da brach er das Reis ab und nahm es mit. Als 
er nach Haus kam, gab er den Stieftöchtern was sie sich gewünscht hatten, und dem Aschenputtel gab er das Reis von 
dem Haselbusch. Aschenputtel dankte ihm, gieng zu seiner Mutter Grab und pflanzte das Reis darauf, und weinte so sehr, 
daß die Thränen darauf niederfielen und es begossen. Es wuchs aber, und ward ein schöner Baum. Aschenputtel gieng 
alle Tage dreimal darunter, weinte und betete, und allemal kam ein weißes Vöglein auf den Baum, und wenn es einen 
Wunsch aussprach, so warf ihm das Vöglein herab was es sich gewünscht hatte. 

Es begab sich aber, daß der König ein Fest anstellte, das drei Tage dauern sollte, und wozu alle schönen Jungfrauen im 
Lande eingeladen wurden, damit sich sein Sohn eine Braut aussuchen möchte. Die zwei Stiefschwestern als sie hörten 
daß sie auch dabei erscheinen sollten, waren guter Dinge, riefen Aschenputtel, und sprachen „kämm uns die Haare, bürste 
uns die Schuhe und mache uns die Schnallen fest, wir gehen zur Hochzeit auf des Königs Schloß.“ Aschenputtel 
gehorchte, weinte aber, weil es auch gern zum Tanz mitgegangen wäre, und bat die Stiefmutter sie möchte es ihm 
erlauben. „Du Aschenputtel,“ sprach sie, „bist voll Staub und Schmutz und willst zur Hochzeit? du hast keine Kleider 
und Schuhe, und willst tanzen!“ Als es aber mit Bitten anhielt,sprach sie endlich „da habe ich dir eine Schüssel Linsen in 
die Asche geschüttet, wenn du die Linsen in zwei Stunden wieder ausgelesen hast, so sollst du mitgehen.“ Das Mädchen 
gieng durch die Hinterthüre nach dem Garten und rief „ihr zahmen Täubchen, ihr Turteltäubchen, all ihr Vöglein unter 
dem Himmel, kommt und helft mir lesen, 

die guten ins Töpfchen, 
die schlechten ins Kröpfchen.“ 

Da kamen zum Küchenfenster zwei weiße Täubchen herein, und danach die Turteltäubchen, und endlich schwirrten und 
schwärmten alle Vöglein unter dem Himmel herein, und ließen sich um die Asche nieder. Und die Täubchen nickten mit 
den Köpfchen und fiengen an pik, pik, pik, pik, und da fiengen die übrigen auch an pik, pik, pik, pik, und lasen alle guten 
Körnlein in die Schüssel. Kaum war eine Stunde herum, so waren sie schon fertig und flogen alle wieder hinaus. Da 
brachte das Mädchen die Schüssel der Stiefmutter, freute sich und glaubte es dürfte nun mit auf die Hochzeit gehen. Aber 
sie sprach „nein, Aschenputtel, du hast keine Kleider, und kannst nicht tanzen: du wirst nur ausgelacht.“ Als es nun 
weinte, sprach sie „wenn du mir zwei Schüsseln voll Linsen in einer Stunde aus der Asche rein lesen kannst, so sollst du 
mitgehen,“ und dachte „das kann es ja nimmermehr.“ Als sie die zwei Schüsseln Linsen in die Asche geschüttet hatte, 
gieng das Mädchen durch die Hinterthüre nach dem Garten und rief „ihr zahmen Täubchen, ihr Turteltäubchen, all ihr 
Vöglein unter dem Himmel, kommt und helft mir lesen, 

die guten ins Töpfchen, 
die schlechten ins Kröpfchen.“ 

Da kamen zum Küchenfenster zwei weiße Täubchen herein und danach die Turteltäubchen, und endlich schwirrten und 
schwärmten alle Vöglein unter dem Himmel herein, und ließen sich um die Asche nieder. Und die Täubchen nickten mit 
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ihren Köpfchen und fiengen an pik, pik, pik, pik, und da fiengen die übrigen auch an pik, pik, pik, pik, und lasen alle 
guten Körner in die Schüsseln. Und eh eine halbe Stunde herum war, waren sie schon fertig, und flogen alle wieder 
hinaus. Da trug das Mädchen die Schüsseln zu der Stiefmutter, freute sich und glaubte nun dürfte es mit auf die Hochzeit 
gehen. Aber sie sprach „es hilft dir alles nichts: du kommst nicht mit, denn du hast keine Kleider und kannst nicht tanzen; 
wir müßten uns deiner schämen.“ Darauf kehrte sie ihm den Rücken zu und eilte mit ihren zwei stolzen Töchtern fort. 

Als nun niemand mehr daheim war, gieng Aschenputtel zu seiner Mutter Grab unter den Haselbaum und rief 

„Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich 
wirf Gold und Silber über mich.“ 

Da warf ihm der Vogel ein golden und silbern Kleid herunter, und mit Seide und Silber ausgestickte Pantoffeln. In aller 
Eile zog es das Kleid an und gieng zur Hochzeit. Seine Schwestern aber und die Stiefmutter kannten es nicht, und 
meinten es müßte eine fremde Königstochter sein, so schön sah es in dem goldenen Kleide aus. An Aschenputtel dachten 
sie gar nicht und dachten es säße daheim im Schmutz und suchte die Linsen aus der Asche. Der Königssohn kam ihm 
entgegen, nahm es bei der Hand und tanzte mit ihm. Er wollte auch mit sonst niemand tanzen, also daß er ihm die Hand 
nicht los ließ, und wenn ein anderer kam, es aufzufordern, sprach er „das ist meine Tänzerin.“ 

Es tanzte bis es Abend war, da wollte es nach Haus gehen. Der Königssohn aber sprach „ich gehe mit und begleite dich,“ 
denn er wollte sehen wem das schöne Mädchen angehörte. Sie entwischte ihm aber und sprang in das Taubenhaus. Nun 
wartete der Königssohn bis der Vater kam und sagte ihm das fremde Mädchen wär in das Taubenhaus gesprungen. Der 
Alte dachte „sollte es Aschenputtel sein,“ und sie mußten ihm Axt und Hacken bringen, damit er das Taubenhaus entzwei 
schlagen konnte: aber es war niemand darin. Und als sie ins Haus kamen, lag Aschenputtel in seinen schmutzigen 
Kleidern in der Asche, und ein trübes Öllämpchen brannte im Schornstein; denn Aschenputtel war geschwind aus dem 
Taubenhaus hinten herab gesprungen, und war zu dem Haselbäumchen gelaufen: da hatte es die schönen Kleider 
abgezogen und aufs Grab gelegt, und der Vogel hatte sie wieder weggenommen, und dann hatte es sich in seinem grauen 
Kittelchen in die Küche zur Asche gesetzt. 

Am andern Tag, als das Fest von neuem anhub, und die Eltern und Stiefschwestern wieder fort waren, gieng 
Aschenputtel zu dem Haselbaum und sprach 

„Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich, 
wirf Gold und Silber über mich.“ 

Da warf der Vogel ein noch viel stolzeres Kleid herab, als am vorigen Tag. Und als es mit diesem Kleide auf der 
Hochzeit erschien, erstaunte jedermann über seine Schönheit. Der Königssohn aber hatte gewartet bis es kam, nahm es 
gleich bei der Hand und tanzte nur allein mit ihm. Wenn die andern kamen und es aufforderten, sprach er „das ist meine 
Tänzerin.“ Als es nun Abend war, wollte es fort, und der Königssohn gieng ihm nach und wollte sehen in welches Haus 
es gieng: aber es sprang ihm fort und in den Garten hinter dem Haus. Darin stand ein schöner großer Baum an dem die 
herrlichsten Birnen hiengen, es kletterte so behend wie ein Eichhörnchen zwischen die Äste, und der Königssohn wußte 
nicht wo es hingekommen war. Er wartete aber bis der Vater kam und sprach zu ihm „das fremde Mädchen ist mir 
entwischt, und ich glaube es ist auf den Birnbaum gesprungen.“ Der Vater dachte „sollte es Aschenputtel sein,“ ließ sich 
die Axt holen und hieb den Baum um, aber es war niemand darauf. Und als sie in die Küche kamen, lag Aschenputtel da 
in der Asche, wie sonst auch, denn es war auf der andern Seite vom Baum herabgesprungen, hatte dem Vogel auf dem 
Haselbäumchen die schönen Kleider wieder gebracht und sein graues Kittelchen angezogen. 

Am dritten Tag, als die Eltern und Schwestern fort waren, gieng Aschenputtel wieder zu seiner Mutter Grab und sprach 
zu dem Bäumchen 

„Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich, 
wirf Gold und Silber über mich.“ 

Nun warf ihm der Vogel ein Kleid herab, das war so prächtig und glänzend wie es noch keins gehabt hatte, und die 
Pantoffeln waren ganz golden. Als es in dem Kleid zu der Hochzeit kam, wußten sie alle nicht was sie vor Verwunderung 
sagen sollten. Der Königssohn tanzte ganz allein mit ihm, und wenn es einer aufforderte, sprach er „das ist meine 
Tänzerin.“ 

Als es nun Abend war, wollte Aschenputtel fort, und der Königssohn wollte es begleiten, aber es entsprang ihm so 
geschwind daß er nicht folgen konnte. Der Königssohn hatte aber eine List gebraucht, und hatte die ganze Treppe mit 
Pech bestreichen lassen: da war, als es hinabsprang, der linke Pantoffel des Mädchens hängen geblieben. Der Königssohn 
hob ihn auf, und er war klein und zierlich und ganz golden. Am nächsten Morgen gieng er damit zu dem Mann, und sagte 
zu ihm „keine andere soll meine Gemahlin werden als die, an deren Fuß dieser goldene Schuh paßt.“ Da freuten sich die 
beiden Schwestern, denn sie hatten schöne Füße. Die Älteste gieng mit dem Schuh in die Kammer und wollte ihn 
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anprobieren, und die Mutter stand dabei. Aber sie konnte mit der großen Zehe nicht hineinkommen, und der Schuh war 
ihr zu klein, da reichte ihr die Mutter ein Messer und sprach „hau die Zehe ab: wann du Königin bist, so brauchst du nicht 
mehr zu Fuß zu gehen.“ Das Mädchen hieb die Zehe ab, zwängte den Fuß in den Schuh, verbiß den Schmerz und gieng 
heraus zum Königssohn. Da nahm er sie als seine Braut aufs Pferd, und ritt mit ihr fort. Sie mußten aber an dem Grabe 
vorbei, da saßen die zwei Täubchen auf dem Haselbäumchen, und riefen 

„rucke di guck, rucke di guck, 
Blut ist im Schuck (Schuh): 
Der Schuck ist zu klein, 
die rechte Braut sitzt noch daheim.“ 

Da blickte er auf ihren Fuß und sah wie das Blut herausquoll. Er wendete sein Pferd um, brachte die falsche Braut wieder 
nach Haus und sagte das wäre nicht die rechte, die andere Schwester sollte den Schuh anziehen. Da gieng diese in die 
Kammer und kam mit den Zehen glücklich in den Schuh, aber die Ferse war zu groß. Da reichte ihr die Mutter ein 
Messer und sprach „hau ein Stück von der Ferse ab: wann du Königin bist, brauchst du nicht mehr zu Fuß zu gehen.“ Das 
Mädchen hieb ein Stück von der Ferse ab, zwängte den Fuß in den Schuh, verbiß den Schmerz und gieng heraus zum 
Königssohn. Da nahm er sie als seine Braut aufs Pferd und ritt mit ihr fort. Als sie an dem Haselbäumchen vorbeikamen, 
saßen die zwei Täubchen darauf und riefen 

„rucke di guck, rucke di guck, 
Blut ist im Schuck: 
der Schuck ist zu klein, 
die rechte Braut sitzt noch daheim.“ 

Er blickte nieder auf ihren Fuß, und sah wie das Blut aus dem Schuh quoll und an den weißen Strümpfen ganz roth 
heraufgestiegen war. Da wendete er sein Pferd, und brachte die falsche Braut wieder nach Haus. „Das ist auch nicht die 
rechte,“ sprach er, „habt ihr keine andere Tochter?“ „Nein,“ sagte der Mann, „nur von meiner verstorbenen Frau ist noch 
ein kleines verbuttetes Aschenputtel da: das kann unmöglich die Braut sein.“ Der Königssohn sprach er sollte es 
heraufschicken, die Mutter aber antwortete „ach nein, das ist viel zu schmutzig, das darf sich nicht sehen lassen.“ Er 
wollte es aber durchaus haben, und Aschenputtel mußte gerufen werden. Da wusch es sich erst Hände und Angesicht 
rein, gieng dann hin und neigte sich vor dem Königssohn, der ihm den goldenen Schuh reichte. Dann setzte es sich auf 
einen Schemel, zog den Fuß aus dem schweren Holzschuh und steckte ihn in den Pantoffel, der war wie angegossen. Und 
als es sich in die Höhe richtete und der König ihm ins Gesicht sah, so erkannte er das schöne Mädchen, das mit ihm 
getanzt hatte, und rief „das ist die rechte Braut!“ Die Stiefmutter und die beiden Schwestern erschraken und wurden 
bleich vor Ärger: er aber nahm Aschenputtel aufs Pferd und ritt mit ihm fort. Als sie an dem Haselbäumchen vorbei 
kamen, riefen die zwei weißen Täubchen 

„rucke di guck, rucke di guck, 
kein Blut im Schuck: 
der Schuck ist nicht zu klein, 
die rechte Braut, die führt er heim.“ 

Und als sie das gerufen hatten, kamen sie beide herab geflogen und setzten sich dem Aschenputtel auf die Schultern, eine 
rechts, die andere links, und blieben da sitzen. 

Als die Hochzeit mit dem Königssohn sollte gehalten werden, kamen die falschen Schwestern, wollten sich 
einschmeicheln und Theil an seinem Glück nehmen. Als die Brautleute nun zur Kirche giengen, war die älteste zur 
rechten, die jüngste zur linken Seite: da pickten die Tauben einer jeden das eine Auge aus. Hernach als sie heraus 
giengen, war die älteste zur linken und die jüngste zur rechten: da pickten die Tauben einer jeden das andere Auge aus. 
Und waren sie also für ihre Bosheit und Falschheit mit Blindheit auf ihr Lebtag gestraft. 
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Rdeča kapica 

Rothkäppchen (različica pravljice iz 7. velike nemške izdaje) 

Es war einmal eine kleine süße Dirne, die hatte jedermann lieb, der sie nur ansah, am allerliebsten aber ihre Großmutter, 
die wußte gar nicht was sie alles dem Kinde geben sollte. Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen von rothem Sammet, 
und weil ihm das so wohl stand, und es nichts anders mehr tragen wollte, hieß es nur das Rothkäppchen. Eines Tages 
sprach seine Mutter zu ihm „komm, Rothkäppchen, da hast du ein Stück Kuchen und eine Flasche Wein, bring das der 
Großmutter hinaus; sie ist krank und schwach und wird sich daran laben. Mach dich auf bevor es heiß wird, und wenn du 
hinaus kommst, so geh hübsch sittsam und lauf nicht vom Weg ab, sonst fällst du und zerbrichst das Glas und die 
Großmutter hat nichts. Und wenn du in ihre Stube kommst, so vergiß nicht guten Morgen zu sagen und guck nicht erst in 
alle Ecken herum.“ 

„Ich will schon alles gut machen“ sagte Rothkäppchen zur Mutter, und gab ihr die Hand darauf. Die Großmutter aber 
wohnte draußen im Wald, eine halbe Stunde vom Dorf. Wie nun Rothkäppchen in den Wald kam, begegnete ihm der 
Wolf. Rothkäppchen aber wußte nicht was das für ein böses Thier war und fürchtete sich nicht vor ihm. „Guten Tag, 
Rothkäppchen,“ sprach er. „Schönen Dank, Wolf.“ „Wo hinaus so früh, Rothkäppchen?“ „Zur Großmutter.“ „Was trägst 
du unter der Schürze?“ „Kuchen und Wein: gestern haben wir gebacken, da soll sich die kranke und schwache 
Großmutter etwas zu gut thun, und sich damit stärken.“ „Rothkäppchen, wo wohnt deine Großmutter?“ „Noch eine gute 
Viertelstunde weiter im Wald, unter den drei großen Eichbäumen, da steht ihr Haus, unten sind die Nußhecken, das wirst 
du ja wissen“ sagte Rothkäppchen. Der Wolf dachte bei sich „das junge zarte Ding, das ist ein fetter Bissen, der wird 
noch besser schmecken als die Alte: du mußt es listig anfangen, damit du beide erschnappst.“ Da gieng er ein Weilchen 
neben Rothkäppchen her, dann sprach er „Rothkäppchen, sieh einmal die schönen Blumen, die rings umher stehen, 
warum guckst du dich nicht um? ich glaube du hörst gar nicht, wie die Vöglein so lieblich singen? du gehst ja für dich 
hin als wenn du zur Schule giengst, und ist so lustig haußen in dem Wald.“Rothkäppchen schlug die Augen auf, und als 
es sah wie die Sonnenstrahlen durch die Bäume hin und her tanzten, und alles voll schöner Blumen stand, dachte es 
„wenn ich der Großmutter einen frischen Strauß mitbringe, der wird ihr auch Freude machen; es ist so früh am Tag, daß 
ich doch zu rechter Zeit ankomme,“ lief vom Wege ab in den Wald hinein und suchte Blumen. Und wenn es eine 
gebrochen hatte, meinte es weiter hinaus stände eine schönere, und lief darnach, und gerieth immer tiefer in den Wald 
hinein. Der Wolf aber gieng geradeswegs nach dem Haus der Großmutter, und klopfte an die Thüre. „Wer ist draußen?“ 
„Rothkäppchen, das bringt Kuchen und Wein, mach auf.“ „Drück nur auf die Klinke,“ rief die Großmutter, „ich bin zu 
schwach und kann nicht aufstehen.“ Der Wolf drückte auf die Klinke, die Thüre sprang auf und er gieng, ohne ein Wort 
zu sprechen, gerade zum Bett der Großmutter und verschluckte sie. Dann that er ihre Kleider an, setzte ihre Haube auf, 
legte sich in ihr Bett und zog die Vorhänge vor. 

Rothkäppchen aber war nach den Blumen herum gelaufen, und als es so viel zusammen hatte, daß es keine mehr tragen 
konnte,  fiel ihm die Großmutter wieder ein und es machte sich auf den Weg zu ihr. Es wunderte sich daß die Thüre 
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aufstand, und wie es in die Stube trat, so kam es ihm so seltsam darin vor, daß es dachte „ei, du mein Gott, wie ängstlich 
wird mirs heute zu Muth, und bin sonst so gerne bei der Großmutter!“ Es rief „guten Morgen,“ bekam aber keine 
Antwort. Darauf gieng es zum Bett und zog die Vorhänge zurück: da lag die Großmutter, und hatte die Haube tief ins 
Gesicht gesetzt und sah so wunderlich aus. „Ei, Großmutter, was hast du für große Ohren!“ „Daß ich dich besser hören 
kann.“ „Ei, Großmutter, was hast du für große Augen!“ „Daß ich dich besser sehen kann.“ „Ei, Großmutter, was hast du 
für große Hände!“ „Daß ich dich besser packen kann.“ „Aber, Großmutter, was hast du für ein entsetzlich großes Maul!“ 
„Daß ich dich besser fressen kann.“ Kaum hatte der Wolf das gesagt, so that er einen Satz aus dem Bette und verschlang 
das arme Rothkäppchen.Wie der Wolf sein Gelüsten gestillt hatte, legte er sich wieder ins Bett, schlief ein und fieng an 
überlaut zu schnarchen. Der Jäger gieng eben an dem Haus vorbei und dachte „wie die alte Frau schnarcht, du mußt doch 
sehen ob ihr etwas fehlt.“ Da trat er in die Stube, und wie er vor das Bette kam, so sah er daß der Wolf darin lag. „Finde 
ich dich hier, du alter Sünder,“ sagte er, „ich habe dich lange gesucht.“ Nun wollte er seine Büchse anlegen, da fiel ihm 
ein der Wolf könnte die Großmutter gefressen haben, und sie wäre noch zu retten: schoß nicht, sondern nahm eine 
Scheere und fieng an dem schlafenden Wolf den Bauch aufzuschneiden. Wie er ein paar Schnitte gethan hatte, da sah er 
das rothe Käppchen leuchten, und noch ein paar Schnitte, da sprang das Mädchen heraus und rief „ach, wie war ich 
erschrocken, wie wars so dunkel in dem Wolf seinem Leib!“ Und dann kam die alte Großmutter auch noch lebendig 
heraus und konnte kaum athmen. Rothkäppchen aber holte geschwind große Steine, damit füllten sie dem Wolf den Leib, 
und wie er aufwachte, wollte er fortspringen, aber die Steine waren so schwer, daß er gleich niedersank und sich todt fiel. 

Da waren alle drei vergnügt; der Jäger zog dem Wolf den Pelz ab und gieng damit heim, die Großmutter aß den Kuchen 
und trank den Wein den Rothkäppchen gebracht hatte, und erholte sich wieder, Rothkäppchen aber dachte „du willst dein 
Lebtag nicht wieder allein vom Wege ab in den Wald laufen, wenn dirs die Mutter verboten hat.“Es wird auch erzählt, 
daß einmal, als Rothkäppchen der alten Großmutter wieder Gebackenes brachte, ein anderer Wolf ihm zugesprochen und 
es vom Wege habe ableiten wollen. Rothkäppchen aber hütete sich und gieng gerade fort seines Wegs und sagte der 
Großmutter daß es dem Wolf begegnet wäre, der ihm guten Tag gewünscht, aber so bös aus den Augen geguckt hätte: 
„wenns nicht auf offner Straße gewesen wäre, er hätte mich gefressen.“ „Komm,“ sagte die Großmutter, „wir wollen die 
Thüre verschließen, daß er nicht herein kann.“ Bald darnach klopfte der Wolf an und rief „mach auf, Großmutter, ich bin 
das Rothkäppchen, ich bring dir Gebackenes.“ Sie schwiegen aber still und machten die Thüre nicht auf: da schlich der 
Graukopf etlichemal um das Haus, sprang endlich aufs Dach und wollte warten bis Rothkäppchen Abends nach Haus 
gienge, dann wollte er ihm nachschleichen und wollts in der Dunkelheit fressen. Aber die Großmutter merkte was er im 
Sinn hatte. Nun stand vor dem Haus ein großer Steintrog, da sprach sie zu dem Kind „nimm den Eimer, Rothkäppchen, 
gestern hab ich Würste gekocht, da trag das Wasser, worin sie gekocht sind, in den Trog.“ Rothkäppchen trug so lange, 
bis der große große Trog ganz voll war. Da stieg der Geruch von den Würsten dem Wolf in die Nase, er schnupperte und 
guckte hinab, endlich machte er den Hals so lang, daß er sich nicht mehr halten konnte, und anfieng zu rutschen: so 
rutschte er vom Dach herab, gerade in den großen Trog hinein und ertrank. Rothkäppchen aber gieng fröhlich nach Haus, 
und that ihm niemand etwas zu Leid. 

Prevod F. Albrehta 
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Trnuljčica 

Dornröschen (različica pravljice iz 7. velike nemške izdaje) 

Vor Zeiten war ein König und eine Königin, die sprachen jeden Tag „ach, wenn wir doch ein Kind hätten!“ und kriegten 
immer keins. Da trug sich zu, als die Königin einmal im Bade saß, daß ein Frosch aus dem Wasser ans Land kroch und 
zu ihr sprach, „dein Wunsch wird erfüllt werden, ehe ein Jahr vergeht, wirst du eine Tochter zur Welt bringen.“ Was der 
Frosch gesagt hatte, das geschah, und die Königin gebar ein Mädchen, das war so schön, daß der König vor Freude sich 
nicht zu lassen wußte und ein großes Fest anstellte. Er ladete nicht blos seine Verwandte, Freunde und Bekannte, sondern 
auch die weisen Frauen dazu ein, damit sie dem Kind hold und gewogen wären. Es waren ihrer dreizehn in seinem 
Reiche, weil er aber nur zwölf goldene Teller hatte, von welchen sie essen sollten, so mußte eine von ihnen daheim 
bleiben. Das Fest ward mit aller Pracht gefeiert, und als es zu Ende war, beschenkten die weisen Frauen das Kind mit 
ihren Wundergaben: die eine mit Tugend, die andere mit Schönheit, die dritte mit Reichthum, und so mit allem, was auf 
der Welt zu wünschen ist. Als elfe ihre Sprüche eben gethan hatten, trat plötzlich die dreizehnte herein. Sie wollte sich 
dafür rächen daß sie nicht eingeladen war, und ohne jemand zu grüßen oder nur anzusehen, rief sie mit lauter Stimme 
„die Königstochter soll sich in ihrem funfzehnten Jahr an einer Spindel stechen und todt hinfallen.“ Und ohne ein Wort 
weiter zu sprechen kehrte sie sich um und verließ den Saal. Alle waren erschrocken, da trat die zwölfte hervor, die  ihren 
Wunsch noch übrig hatte und weil sie den bösen Spruch nicht aufheben, sondern nur ihn mildern konnte, so sagte sie „es 
soll aber kein Tod sein, sondern ein hundertjähriger tiefer Schlaf, in welchen die Königstochter fällt.“ 

Der König, der sein liebes Kind vor dem Unglück gern bewahren wollte, ließ den Befehl ausgehen, daß alle Spindeln im 
ganzen Königreiche sollten verbrannt werden. An dem Mädchen aber wurden die Gaben der weisen Frauen sämmtlich 
erfüllt, denn es war so schön, sittsam, freundlich und verständig, daß es jedermann, der es ansah, lieb haben mußte. Es 
geschah, daß an dem Tage, wo es gerade funfzehn Jahr alt ward, der König und die Königin nicht zu Haus waren, und 
das Mädchen ganz allein im Schloß zurückblieb. Da gieng es aller Orten herum, besah Stuben und Kammern, wie es Lust 
hatte, und kam endlich auch an einen alten Thurm. Es stieg die enge Wendeltreppe hinauf, und gelangte zu einer kleinen 
Thüre. In dem Schloß steckte ein verrosteter Schlüssel, und als es umdrehte, sprang die Thüre auf, und saß da in einem 
kleinen Stübchen eine alte Frau mit einer Spindel und spann emsig ihren Flachs. „Guten Tag, du altes Mütterchen,“ 
sprach die Königstochter, „was machst du da?“ „Ich spinne,“ sagte die Alte und nickte mit dem Kopf. „Was ist das für 
ein Ding, das so lustig herumspringt?“ sprach das Mädchen, nahm die Spindel und wollte auch spinnen. Kaum hatte sie 
aber die Spindel angerührt, so gieng der Zauberspruch in Erfüllung, und sie stach sich damit in den Finger. 

In dem Augenblick aber, wo sie den Stich empfand, fiel sie auf das Bett nieder, das da stand, und lag in einem tiefen 
Schlaf. Und dieser Schlaf verbreitete sich über das ganze Schloß: der König und die Königin, die eben heim gekommen 
waren und in den Saal getreten waren, fiengen an einzuschlafen, und der ganze Hofstaat mit ihnen. Da schliefen auch die 
Pferde im Stall, die Hunde im Hofe, die Tauben auf dem Dache, die Fliegen an der Wand, ja, das Feuer, das auf dem 
Herde flackerte, ward still und schlief ein, und der Braten hörte auf zu brutzeln, und der Koch, der den Küchenjungen, 
weil er etwas versehen hatte, in den Haaren ziehen wollte, ließ ihn los und schlief. Und der Wind legte sich, und auf den 
Bäumen vor dem Schloß regte sich kein Blättchen mehr. 

Rings um das Schloß aber begann eine Dornenhecke zu wachsen, die jedes Jahr höher ward, und endlich das ganze 
Schloß umzog, und darüber hinaus wuchs, daß gar nichts mehr davon zu sehen war, selbst nicht die Fahne auf dem Dach. 
Es gieng aber die Sage in dem Land von dem schönen schlafenden Dornröschen, denn so ward die Königstochter 
genannt, also daß von Zeit zu Zeit Königssöhne kamen und durch die Hecke in das Schloß dringen wollten. Es war ihnen 
aber nicht möglich, denn die Dornen, als hätten sie Hände, hielten fest zusammen, und die Jünglinge blieben darin 
hängen, konnten sich nicht wieder los machen und starben eines jämmerlichen Todes. Nach langen langen Jahren kam 
wieder einmal ein Königssohn in das Land, und hörte wie ein alter Mann von der Dornhecke erzählte, es sollte ein Schloß 
dahinter stehen, in welchem eine wunderschöne Königstochter, Dornröschen genannt, schon seit hundert Jahren schliefe, 
und mit ihr schliefe der König und die Königin und der ganze Hofstaat. Er wußte auch von seinem Großvater daß schon 
viele Königssöhne gekommen wären und versucht hätten durch die Dornenhecke zu dringen, aber sie wären darin hängen 
geblieben und eines traurigen Todes gestorben. Da sprach der Jüngling „ich fürchte mich nicht, ich will hinaus und das 
schöne Dornröschen sehen.“ Der gute Alte mochte ihm abrathen, wie er wollte, er hörte nicht auf seine Worte. 

Nun waren aber gerade die hundert Jahre verflossen, und der Tag war gekommen, wo Dornröschen wieder erwachen 
sollte. Als der Königssohn sich der Dornenhecke näherte, waren es lauter große schöne Blumen, die thaten sich von 
selbst auseinander und ließen ihn unbeschädigt hindurch, und hinter ihm thaten sie sich wieder als eine Hecke zusammen. 
Im Schloßhof sah er die Pferde und scheckigen Jagdhunde liegen und schlafen, auf dem Dache saßen die Tauben und 
hatten das Köpfchen unter den Flügel gesteckt. Und als er ins Haus kam, schliefen die Fliegen an der Wand, der Koch in 
der Küche hielt noch die Hand, als wollte er den Jungen anpacken, und die Magd saß vor dem schwarzen Huhn, das 
sollte gerupft werden. Da gieng er weiter, und sah im Saale den ganzen Hofstaat liegen und schlafen, und oben bei dem 
Throne lag der König und die Königin. Da gieng er noch weiter, und alles war so still, daß einer seinen Athem hören 
konnte, und endlich kam er zu dem Thurm und öffnete die Thüre zu der kleinen Stube, in welcher Dornröschen schlief. 
Da lag es und war so schön, daß er die Augen nicht abwenden konnte, und er bückte sich und gab ihm einen Kuß. Wie er 
es mit dem Kuß berührt hatte, schlug Dornröschen die Augen auf, erwachte, und blickte ihn ganz freundlich an. Da 
giengen sie zusammen herab, und der König erwachte und die Königin, und der ganze Hofstaat, und sahen einander mit 
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großen Augen an. Und die Pferde im Hof standen auf und rüttelten sich: die Jagdhunde sprangen und wedelten: die 
Tauben auf dem Dache zogen das Köpfchen unterm Flügel hervor, sahen umher und flogen ins Feld: die Fliegen an den 
Wänden krochen weiter: das Feuer in der Küche erhob sich, flackerte: und kochte das Essen: der Braten fieng wieder an 
zu brutzeln: und der Koch gab dem Jungen eine Ohrfeige daß er schrie: und die Magd rupfte das Huhn fertig. Und da 
wurde die Hochzeit des Königssohns mit dem Dornröschen in aller Pracht gefeiert, und sie lebten vergnügt bis an ihr 
Ende. 

Prevod F. Albrehta 
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Sneguljčica 

Sneewittchen (različica pravljice iz 7. velike nemške izdaje) 

Es war einmal mitten im Winter, und die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel herab, da saß eine Königin an 
einem Fenster, das einen Rahmen von schwarzem Ebenholz hatte, und nähte. Und wie sie so nähte und nach dem Schnee 
aufblickte, stach sie sich mit der Nadel in den Finger, und es fielen drei Tropfen Blut in den Schnee. Und weil das Rothe 
im weißen Schnee so schön aussah, dachte sie bei sich „hätt ich ein Kind so weiß wie Schnee, so roth wie Blut, und so 
schwarz wie das Holz an dem Rahmen.“ Bald darauf bekam sie ein Töchterlein, das war so weiß wie Schnee, so roth wie 
Blut, und so schwarzhaarig wie Ebenholz, und ward darum das Sneewittchen (Schneeweißchen) genannt. Und wie das 
Kind geboren war, starb die Königin. 

Über ein Jahr nahm sich der König eine andere Gemahlin. Es war eine schöne Frau, aber sie war stolz und übermüthig, 
und konnte nicht leiden daß sie an Schönheit von jemand sollte übertroffen werden. Sie hatte einen wunderbaren Spiegel, 
wenn sie vor den trat und sich darin beschaute, sprach sie 

„Spieglein, Spieglein an der Wand, 
wer ist die schönste im ganzen Land?“ 

so antwortete der Spiegel 

„Frau Königin, ihr seid die schönste im Land.“ 

Da war sie zufrieden, denn sie wußte daß der Spiegel die Wahrheit sagte. 

Sneewittchen aber wuchs heran, und wurde immer schöner, und als es sieben Jahr alt war, war es so schön, wie der klare 
Tag, und schöner als die Königin selbst. Als diese einmal ihren Spiegel fragte 

„Spieglein, Spieglein an der Wand, 
wer ist die schönste im ganzen Land?“ 

so antwortete er 

„Frau Königin, ihr seid die schönste hier, 
aber Sneewittchen ist tausendmal schöner als ihr.“ 

Da erschrack die Königin, und ward gelb und grün vor Neid. Von Stund an, wenn sie Sneewittchen erblickte, kehrte sich 
ihr das Herz im Leibe herum, so haßte sie das Mädchen. Und der Neid und Hochmuth wuchsen wie ein Unkraut in ihrem 
Herzen immer höher, daß sie Tag und Nacht keine Ruhe mehr hatte. Da rief sie einen Jäger und sprach „bring das Kind 
hinaus in den Wald, ich wills nicht mehr vor meinen Augen sehen. Du sollst es tödten, und mir Lunge und Leber zum 
Wahrzeichen mitbringen.“ Der Jäger gehorchte und führte es hinaus, und als er den Hirschfänger gezogen hatte und 
Sneewittchens unschuldiges Herz durchbohren wollte, fieng es an zu weinen und sprach „ach, lieber Jäger, laß mir mein 
Leben; ich will in den wilden Wald laufen und nimmermehr wieder heim kommen.“ Und weil es so schön war, hatte der 
Jäger Mitleiden und sprach „so lauf hin, du armes Kind.“ „Die wilden Thiere werden dich bald gefressen haben“ dachte 
er, und doch wars ihm als wär ein Stein von seinem Herzen gewälzt, weil er es nicht zu tödten brauchte. Und als gerade 
ein junger Frischling daher gesprungen kam, stach er ihn ab, nahm Lunge und Leber heraus, und brachte sie als 
Wahrzeichen der Königin mit. Der Koch mußte sie in Salz kochen, und das boshafte Weib aß sie auf und meinte sie hätte 
Sneewittchens Lunge und Leber gegessen. 

Nun war das arme Kind in dem großen Wald mutterseelig allein, und ward ihm so angst, daß es alle Blätter an den 
Bäumen ansah und nicht wußte wie es sich helfen sollte. Da fieng es an zu laufen und lief über die spitzen Steine und 
durch die Dornen, und die wilden Thiere sprangen an ihm vorbei, aber sie thaten ihm nichts. Es lief so lange nur die Füße 
noch fort konnten, bis es bald Abend werden wollte, da sah es ein kleines Häuschen und gieng hinein sich zu ruhen. In 
dem Häuschen war alles klein, aber so zierlich und reinlich, daß es nicht zu sagen ist. Da stand ein weiß gedecktes 
Tischlein mit sieben kleinen Tellern, jedes Tellerlein mit seinem Löffelein, ferner sieben Messerlein und Gäblein, und 
sieben Becherlein. An der Wand waren sieben Bettlein neben einander aufgestellt und schneeweiße Laken darüber 
gedeckt. Sneewittchen, weil es so hungrig und durstig war, aß von jedem Tellerlein ein wenig Gemüs und Brot, und trank 
aus jedem Becherlein einen Tropfen Wein; denn es wollte nicht einem allein alles wegnehmen. Hernach, weil es so müde 
war, legte es sich in ein Bettchen, aber keins paßte; das eine war zu lang, das andere zu kurz, bis endlich das siebente 
recht war: und darin blieb es liegen, befahl sich Gott und schlief ein. 
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Als es ganz dunkel geworden war, kamen die Herren von dem Häuslein, das waren die sieben Zwerge, die in den Bergen 
nach Erz hackten und gruben. Sie zündeten ihre sieben Lichtlein an, und wie es nun hell im Häuslein ward, sahen sie daß 
jemand darin gewesen war, denn es stand nicht alles so in der Ordnung, wie sie es verlassen hatten. Der erste sprach „wer 
hat auf meinem Stühlchen gesessen?“ Der zweite „wer hat von meinem Tellerchen gegessen?“ Der dritte „wer hat von 
meinem Brötchen genommen?“ Der vierte „wer hat von meinem Gemüschen gegessen?“ Der fünfte „wer hat mit meinem 
Gäbelchen gestochen?“ Der sechste „wer hat mit meinem Messerchen geschnitten?“ Der siebente „wer hat aus meinem 
Becherlein getrunken?“ Dann sah sich der erste um und sah daß auf seinem Bett eine kleine Dälle war, da sprach er „wer 
hat in mein Bettchen getreten?“ Die andern kamen gelaufen und riefen „in meinem hat auch jemand gelegen.“ Der 
siebente aber, als er in sein Bett sah, erblickte Sneewittchen, das lag darin und schlief. Nun rief er die andern, die kamen 
herbeigelaufen, und schrien vor Verwunderung, holten ihre sieben Lichtlein, und beleuchteten Sneewittchen. „Ei, du 
mein Gott! ei, du mein Gott!“ riefen sie, „was ist das Kind so schön!“ und hatten so große Freude, daß sie es nicht 
aufweckten, sondern im Bettlein fortschlafen ließen. Der siebente Zwerg aber schlief bei seinen Gesellen, bei jedem eine 
Stunde, da war die Nacht herum. 

Als es Morgen war, erwachte Sneewittchen, und wie es die sieben Zwerge sah, erschrack es. Sie waren aber freundlich 
und fragten „wie heißt du?“ „Ich heiße Sneewittchen,“ antwortete es. „Wie bist du in unser Haus gekommen?“ sprachen 
weiter die Zwerge. Da erzählte es ihnen daß seine Stiefmutter es hätte wollen umbringen lassen, der Jäger hätte ihm aber 
das Leben geschenkt, und da wär es gelaufen den ganzen Tag, bis es endlich ihr Häuslein gefunden hätte. Die Zwerge 
sprachen „willst du unsern Haushalt versehen, kochen, betten, waschen, nähen und stricken, und willst du alles ordentlich 
und reinlich halten, so kannst du bei uns bleiben, und es soll dir an nichts fehlen.“ „Ja,“ sagte Sneewittchen, „von Herzen 
gern,“ und blieb bei ihnen. Es hielt ihnen das Haus in Ordnung: Morgens giengen sie in die Berge und suchten Erz und 
Gold, Abends kamen sie wieder, und da mußte ihr Essen bereit sein. Den Tag über war das Mädchen allein, da warnten 
es die guten Zwerglein und sprachen „hüte dich vor deiner Stiefmutter, die wird bald wissen daß du hier bist; laß ja 
niemand herein.“ 

Die Königin aber, nachdem sie Sneewittchens Lunge und Leber glaubte gegessen zu haben, dachte nicht anders als sie 
wäre wieder die erste und allerschönste, trat vor ihren Spiegel und sprach 

„Spieglein, Spieglein an der Wand, 
wer ist die schönste im ganzen Land?“ 

Da antwortete der Spiegel 

„Frau Königin, ihr seid die schönste hier, 
aber Sneewittchen über den Bergen 
bei den sieben Zwergen 
ist noch tausendmal schöner als ihr.“ 

Da erschrack sie, denn sie wußte, daß der Spiegel keine Unwahrheit sprach, und merkte daß der Jäger sie betrogen hatte, 
und Sneewittchen noch am Leben war. Und da sann und sann sie aufs neue, wie sie es umbringen wollte; denn so lange 
sie nicht die schönste war im ganzen Land, ließ ihr der Neid keine Ruhe. Und als sie sich endlich etwas ausgedacht hatte, 
färbte sie sich das Gesicht, und kleidete sich wie eine alte Krämerin, und war ganz unkenntlich. In dieser Gestalt gieng 
sie über die sieben Berge zu den sieben Zwergen, klopfte an die Thüre, und rief „schöne Waare feil! feil!“ Sneewittchen 
guckte zum Fenster heraus und rief „guten Tag, liebe Frau, was habt ihr zu verkaufen?“ „Gute Waare, schöne Waare,“ 
antwortete sie, „Schnürriemen von allen Farben,“ und holte einen hervor, der aus bunter Seide geflochten war. „Die 
ehrliche Frau kann ich herein lassen“ dachte Sneewittchen, riegelte die Thüre auf und kaufte sich den hübschen 
Schnürriemen. „Kind,“ sprach die Alte, „wie du aussiehst! komm, ich will dich einmal ordentlich schnüren.“ 
Sneewittchen hatte kein Arg, stellte sich vor sie, und ließ sich mit dem neuen Schnürriemen schnüren: aber die Alte 
schnürte geschwind und schnürte so fest, daß dem Sneewittchen der Athem vergieng, und es für todt hinfiel. „Nun bist du 
die schönste gewesen“ sprach sie, und eilte hinaus. 

Nicht lange darauf, zur Abendzeit, kamen die sieben Zwerge nach Haus, aber wie erschraken sie, als sie ihr liebes 
Sneewittchen auf der Erde liegen sahen; und es regte und bewegte sich nicht,  als wäre es todt. Sie hoben es in die Höhe, 
und weil sie sahen daß es zu fest geschnürt war, schnitten sie den Schnürriemen entzwei: da fieng es an ein wenig zu 
athmen, und ward nach und nach wieder lebendig. Als die Zwerge hörten was geschehen war, sprachen sie, „die alte 
Krämerfrau war niemand als die gottlose Königin: hüte dich und laß keinen Menschen herein, wenn wir nicht bei dir 
sind.“ 

Das böse Weib aber, als es nach Haus gekommen war, gieng vor den Spiegel und fragte 

„Spieglein, Spieglein an der Wand, 
wer ist die schönste im ganzen Land?“ 
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Da antwortete er wie sonst 

„Frau Königin, ihr seid die schönste hier, 
aber Sneewittchen über den Bergen 
bei den sieben Zwergen 
ist noch tausendmal schöner als ihr.“ 

Als sie das hörte, lief ihr alles Blut zum Herzen, so erschrack sie, denn sie sah wohl daß Sneewittchen wieder lebendig 
geworden war. „Nun aber,“ sprach sie, „will ich etwas aussinnen, das dich zu Grunde richten soll,“ und mit 
Hexenkünsten, die sie verstand, machte sie einen giftigen Kamm. Dann verkleidete sie sich und nahm die Gestalt eines 
andern alten Weibes an. So gieng sie hin über die sieben Berge zu den sieben Zwergen, klopfte an die Thüre, und rief 
„gute Waare feil! feil!“ Sneewittchen schaute heraus und sprach „geht nur weiter, ich darf niemand hereinlassen.“ „Das 
Ansehen wird dir doch erlaubt sein“ sprach die Alte, zog den giftigen Kamm heraus und hielt ihn in die Höhe. Da gefiel 
er dem Kinde so gut, daß es sich bethören ließ und die Thüre öffnete. Als sie des Kaufs einig waren, sprach die Alte „nun 
will ich dich einmal ordentlich kämmen.“ Das arme Sneewittchen dachte an nichts, und ließ die Alte gewähren, aber 
kaum hatte sie den Kamm in die Haare gesteckt, als das Gift darin wirkte, und das Mädchen ohne Besinnung niederfiel. 
„Du Ausbund von Schönheit,“ sprach das boshafte Weib, „jetzt ists um dich geschehen,“ und gieng fort. Zum Glück aber 
war es bald Abend, wo die sieben Zwerglein nach Haus kamen. Als sie Sneewittchen wie todt auf der Erde liegen sahen, 
hatten sie gleich die Stiefmutter in Verdacht, suchten nach, und fanden den giftigen Kamm, und kaum hatten sie ihn 
herausgezogen, so kam Sneewittchen wieder zu sich, und erzählte was vorgegangen war. Da warnten sie es noch einmal 
auf seiner Hut zu sein und niemand die Thüre zu öffnen. 

Die Königin stellte sich daheim vor den Spiegel und sprach 

„Spieglein, Spieglein an der Wand, 
wer ist die schönste im ganzen Land?“ 

Da antwortete er, wie vorher, 

„Frau Königin, ihr seid die schönste hier, 
aber Sneewittchen über den Bergen 
bei den sieben Zwergen 
ist doch noch tausendmal schöner als ihr.“ 

Als sie den Spiegel so reden hörte, zitterte und bebte sie vor Zorn. „Sneewittchen soll sterben,“ rief sie, „und wenn es 
mein eignes Leben kostet.“ Darauf gieng sie in eine ganz verborgene einsame Kammer, wo niemand hinkam, und machte 
da einen giftigen giftigen Apfel. Äußerlich sah er schön aus, weiß mit rothen Backen, daß jeder, der ihn erblickte, Lust 
danach bekam, aber wer ein Stückchen davon aß, der mußte sterben. Als der Apfel fertig war, färbte sie sich das Gesicht, 
und verkleidete sich in eine Bauersfrau, und so gieng sie über die sieben Berge zu den sieben Zwergen. Sie klopfte an, 
Sneewittchen streckte den Kopf zum Fenster heraus, und sprach „ich darf keinen Menschen einlassen, die sieben Zwerge 
haben mirs verboten.“ „Mir auch recht,“ antwortete die Bäurin, „meine Äpfel will ich schon los werden. Da, einen will 
ich dir schenken.“ „Nein,“ sprach Sneewittchen, „ich darf nichts annehmen.“ „Fürchtest du dich vor Gift?“ sprach die 
Alte, „siehst du, da schneide ich den Apfel in zwei Theile; den rothen Backen iß du, den weißen will ich essen.“ Der 
Apfel war aber so künstlich gemacht, daß der rothe Backen allein vergiftet war. Sneewittchen lusterte den schönen Apfel 
an, und als es sah, daß die Bäurin davon aß, so konnte es nicht länger widerstehen, streckte die Hand hinaus und nahm 
die giftige Hälfte. Kaum aber hatte es einen Bissen davon im Mund, so fiel es todt zur Erde nieder. Da betrachtete es die 
Königin mit grausigen Blicken und lachte überlaut, und sprach „weiß wie Schnee, roth wie Blut, schwarz wie Ebenholz! 
diesmal können dich die Zwerge nicht wieder erwecken.“ Und als sie daheim den Spiegel befragte, 

„Spieglein, Spieglein an der Wand, 
wer ist die schönste im ganzen Land?“ 

so antwortete er endlich 

„Frau Königin, ihr seid die schönste im Land.“ 

Da hatte ihr neidisches Herz Ruhe, so gut ein neidisches Herz Ruhe haben kann. Die Zwerglein, wie sie Abends nach 
Haus kamen, fanden Sneewittchen auf der Erde liegen, und es gieng kein Athem mehr aus seinem Mund, und es war todt. 
Sie hoben es auf, suchten ob sie was giftiges fänden, schnürten es auf, kämmten ihm die Haare, wuschen es mit Wasser 
und Wein, aber es half alles nichts; das liebe Kind war todt und blieb todt. Sie legten es auf eine Bahre und setzten sich 
alle siebene daran und beweinten es, und weinten drei Tage lang. Da wollten sie es begraben, aber es sah noch so frisch 
aus wie ein lebender Mensch, und hatte noch seine schönen rothen Backen. Sie sprachen „das können wir nicht in die 
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schwarze Erde versenken,“ und ließen einen durchsichtigen Sarg von Glas machen, daß man es von allen Seiten sehen 
konnte, legten es hinein, und schrieben mit goldenen Buchstaben seinen Namen darauf, und daß es eine Königstochter 
wäre. Dann setzten sie den Sarg hinaus auf den Berg, und einer von ihnen blieb immer dabei, und bewachte ihn. Und die 
Thiere kamen auch und beweinten Sneewittchen, erst eine Eule, dann ein Rabe, zuletzt ein Täubchen. 

Nun lag Sneewittchen lange lange Zeit in dem Sarg und verweste nicht, sondern sah aus als wenn es schliefe, denn es war 
noch so weiß als Schnee, so roth als Blut, und so schwarzhaarig wie Ebenholz. Es geschah aber, daß ein Königssohn in 
den Wald gerieth und zu dem Zwergenhaus kam, da zu übernachten. Er sah auf dem Berg den Sarg, und das schöne 
Sneewittchen darin, und las was mit goldenen Buchstaben darauf geschrieben war. Da sprach er zu den Zwergen „laßt 
mir den Sarg, ich will euch geben, was ihr dafür haben wollt.“ Aber die Zwerge antworteten „wir geben ihn nicht um 
alles Gold in der Welt.“ Da sprach er „so schenkt mir ihn, denn ich kann nicht leben ohne Sneewittchen zu sehen, ich will 
es ehren und hochachten wie mein Liebstes.“ Wie er so sprach, empfanden die guten Zwerglein Mitleiden mit ihm und 
gaben ihm den Sarg. Der Königssohn ließ ihn nun von seinen Dienern auf den Schultern forttragen. Da geschah es, daß 
sie über einen Strauch stolperten, und von dem Schüttern fuhr der giftige Apfelgrütz, den Sneewittchen abgebissen hatte, 
aus dem Hals. Und nicht lange so öffnete es die Augen, hob den Deckel vom Sarg in die Höhe, und richtete sich auf, und 
war wieder lebendig. „Ach Gott, wo bin ich?“ rief es. Der Königssohn sagte voll Freude „du bist bei mir,“ und erzählte 
was sich zugetragen hatte und sprach „ich habe dich lieber als alles auf der Welt; komm mit mir in meines Vaters Schloß, 
du sollst meine Gemahlin werden.“ Da war ihm Sneewittchen gut und gieng mit ihm, und ihre Hochzeit ward mit großer 
Pracht und Herrlichkeit angeordnet.Zu dem Fest wurde aber auch Sneewittchens gottlose Stiefmutter eingeladen. Wie sie 
sich nun mit schönen Kleidern angethan hatte, trat sie vor den Spiegel und sprach 

„Spieglein, Spieglein an der Wand, 
wer ist die schönste im ganzen Land?“ 

Der Spiegel antwortete 

„Frau Königin, ihr seid die schönste hier, 
aber die junge Königin ist tausendmal schöner als ihr.“ 

Da stieß das böse Weib einen Fluch aus, und ward ihr so angst, so angst, daß sie sich nicht zu lassen wußte. Sie wollte 
zuerst gar nicht auf die Hochzeit kommen: doch ließ es ihr keine Ruhe, sie mußte fort und die junge Königin sehen. Und 
wie sie hineintrat, erkannte sie Sneewittchen, und vor Angst und Schrecken stand sie da und konnte sich nicht regen. 
Aber es waren schon eiserne Pantoffeln über Kohlenfeuer gestellt und wurden mit Zangen herein getragen und vor sie 
hingestellt. Da mußte sie in die rothglühenden Schuhe treten und so lange tanzen, bis sie todt zur Erde fiel. 

Prevod F. Albrehta 
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