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POVZETEK 

 

Diplomsko delo z naslovom Primerjalna analiza pravljičnega tipa Janko in Metka (ATU 

327A) je sestavljeno iz dveh delov. 

V prvem delu sem opredelila pojem pravljice, klasifikacijo pravljice, nastanek pravljice in 

model ljudske pravljice. Predstavila sem življenji in dela Jacoba in Wilhelma Grimma ter 

motivni klasifikacijski sistem pravljic - ATU indeks.  

 

V drugem delu pa sem predstavila primerjalno analizo pravljice Janko in Metka, in sicer prvo 

tiskano izdajo iz leta 1812 in zadnjo  izdajo iz leta 1857 ter njune razlike in podobnosti.  

Predstavila sem tudi prevode pravljic Janko in Metka iz različnih jezikov (angleškega, 

hrvaškega, madžarskega in slovenskega). Izbrane prevode sem primerjala z drugim izvodom 

iz leta 1857. 

 Predstavila in primerjala sem tudi slovenske prevode in priredbe pravljice Janko in Metka 

(Franceta Bevka, Janka Modra, Žarka Petana in Toneta Seliškarja). 

 

Ključne besede: 

� pravljica; 

� življenje in delo Jacoba in Wilhelma Grimma; 

� ATU–index; 

� ljudska pravljica Janko in Metka; 

� prva in zadnja izdaja; 

� prevodi in priredbe; 

� primerjalna analiza. 

 



  

 

 

SUMMARY 

Diploma thesis with title Comparative analysis fairy tale Hansel and Gretel (ATU 327A) is 

consisted of two parts. 

In first part I determined the concept of fairy tale, classification of fairy tale, an origin of fairy 

tale and model of folk fairy tale. I introduced the life and work of Jacob and Wilhelm Grimm 

and motif classification system of fairy tales - ATU index. 

In second part I introduced a comparative analysis of fairy tale Hansel and Gretel, namely the 

first printed edition from year 1812 and the last edition from year 1857 and their differences 

and resemblances. 

I also introduced the translations of fairy tales Hansel and Gretel in different languages 

(English, Croatian, Hungarian and Slovene). I compared the chosen translations with the 

second copy from year 1857. 

I also introduced and compared Slovene translations and adaptations of fairy tale Hansel and 

Gretel (France Bevk, Janko Moder, Žarko Petan and Tone Seliškar). 

 

Keywords: 

� fairy tale; 

�  life and work of Jacob and Wilhelm Grimm; 

�  ATU – index; 

� folk fairy tale Hansel and Gretel; 

� first and last edition ; 

�  translations and adaptations; 

� comparative analysis. 
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1 UVOD 

V preteklosti, ko še ni bilo televizije, radia, računalnika, interneta, knjig in časopisov; v času, 

ko še ni bilo vrtcev in šol, so se ljudje kratkočasili z izmišljanjem in pripovedovanjem 

pravljic. Pravljice so si pripovedovali ob različnih priložnostih. Tako so krožile od ust do ust, 

iz dežele v deželo in mnoge od njih so obšle pol sveta. Pri tem pa so se spreminjale, saj so jih 

pripovedovalci prilagodili po svoje, tako kot se to dogaja z vsakim ustnim izročilom. (Unuk 

2002, str. 5). 

Vemo, da se otrok sreča s pravljicami že v najzgodnejšem obdobju. Najprej mu pravljice 

pripovedujejo ali prebirajo starši, v vrtcu vzgojitelji in v šoli učitelji. Kasneje, ko se otrok 

nauči brati, pa si jih prebira sam. Otrok se s pravljicami srečuje tudi preko lutkovnih igric, 

risanih filmov in s poslušanjem preko radia. 

Pravljice so za otroka pomembne, saj se na nevsiljiv način vpletajo v njegovo doživljanje 

stvarnega sveta. Ker otroka njegovo življenje pogosto bega, mu moramo še toliko bolj 

pomagati pri razumevanju samega sebe v zapletenem svetu, ki se ga bo moral naučiti 

obvladovati. (Unuk 2002, str. 6).   

Da pa bi razumeli, kaj pravljica sploh je, moramo poznati izvor ljudske pravljice. V 

diplomskem delu bom opredelila pojem pravljice, klasifikacijo pravljice, nastanek pravljice in 

model ljudske pravljice. Prav tako bom predstavila življenji in dela začetnikov, zbiralcev in 

zapisovalcev ljudskih pravljic, Jacoba in Wilhelma Grimma.  

Ena izmed priljubljenih pravljic pri otrocih je ljudska pravljica Jacoba in Wilhelma Grimma z 

naslovom Janko in Metka. Ta pravljica je bila kasneje prevedena v različne jezike. Pri 

prebiranju pravljice v slovenskem in madžarskem jeziku sem ugotovila, da je bila vsebina ob 

prevodu spremenjena. Zato sem se odločila, da bom prevode pravljice Janko in Metka (v 

angleškem, hrvaškem, madžarskem in slovenskem jeziku) primerjala z izvirnikom iz leta 

1857. 

Ker pa so na ljudsko pravljico napisane tudi priredbe, sem se odločila, da vključim v 

diplomsko delu tudi slovenske priredbe pravljice Janko in Metka, in sicer priredbe pisateljev 

Franceta Bevka, Janka Modra, Žarka Petana in Toneta Seliškarja. 
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Pravijo, da brez pravljic ni otroštva. France Bevk je nekoč zapisal: 

»Poznam dve vrsti ljudi, ki mi niso pri srcu. 

To so tisti, ki se ne znajo smejati, in tisti, 

ki ne znajo ceniti pravljic, ki so bile duša moje mladosti. 

Zanje so pravljice res umrle, a zame so še vedno žive. « (Zalokar Divjak 2002). 

 

 

2 PRAVLJICA 

2.1 DEFINICIJA PRAVLJICE  

Pravljica je kratka zgodba, sestavljena v verzih ali prozi. Njena posebnost v primerjavi s 

pripovedko je neverjetnost, čudežnost, nestvarnost likov in dogodkov, vendar pomešanih s 

stvarnostjo, ki je verjetna, to pa tako, da oboje ni lokalizirano v konkreten zgodovinski čas in 

prostor. Tudi junaki pravljic so splošni, ne pa individualno določeni kot v pripovedkah pa tudi 

bajkah. (Kos 1996, str. 163). 

 

2.2 KLASIFIKACIJA PRAVLJICE 

Prirejeno po Darki Tancer Kajnih. 

Pravljica je v slovenščini prvotno označevala besedilo, ki se pripoveduje. Kasneje pa 

pomenski premik v krajšo prozno pripoved o čudežnih dogodkih, predmetih in zmožnostih, 

brez časovne in krajevne opredelitve, zoper izkustveno pamet in znanje o naravnih 

zakonitostih; vendar je v lastnem pravljičnem svetu  logična, koherentna. 

 

Termin pravljica še danes najpogosteje in najbolj samoumevno enačimo z ljudsko pravljico. 

Pogosto ga uporabljamo tudi kot nadpomenko/zbirni pojem za vsebinsko in slogovno različna 

nerealistična besedila, ki jih literarni teoretiki natančneje razvrščajo v tri skupine: ljudsko 

pravljico, klasično umetno pravljico in moderno pravljico. 
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2.3 NASTANEK PRAVLJICE 

 

Pravljica je ena najpogostejših literarnih vrst v ljudskem slovstvu. Razširjena je bila že v 

starih orientalskih književnostih in v obdobju antike. 

Izraz »pravljica« sta v literarno vedo uvedla brata Grimm, ki veljata za začetnika in 

utemeljitelja znanstvene metode zbiranja in zapisovanja ljudskih pravljic. Grimmove pravljice 

so vsebinsko, jezikovno in slogovno izpiljene inačice ljudskih pravljic, zato predstavljajo 

slogovno in ideološko enotno avtorsko delo. (Kinder- und Hausmaerchen, 1812-1822). 

Grimmove pravljice so najbolj razširjena knjiga v nemškem jeziku; tudi v mednarodnem 

prostoru so po številu različnih izdaj in ponatisov takoj za Svetim pismom/Biblijo. Prve 

prevode Grimmovih pravljic smo Slovenci dobili že leta 1883 (11 pravljic v prevodu J. 

Markiča).  

 

 

2.4 SLOVENSKA PRAVLJICA 

 

Vsak narod vnaša v svoje pravljice svoje značilne junake in simbole. Tako v slovenskih 

pravljicah prevladujejo predvsem palčki, vile, zlata jabolka, steklene gore, kače, povodni mož 

idr. Pomembno vlogo imajo v slovenskih pravljicah tudi kraji dogajanja, ki ustvarijo napeto, 

včasih tudi strašljivo razpoloženje. Taki kraji dogajanja so:  

- samotna hišica sredi gozda, v kateri stanujejo razbojniki in kjer se godijo čudne reči; 

- skrivnostni zakleti gradovi; 

- stari in zapuščeni mlini. (Zalokar Divjak 2002). 
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2.5 MODEL LJUDSKE PRAVLJICE 

 

Za ljudsko pravljico je značilno, da so v njej shranjena sporočila, ki so povezana s 

človekovimi življenjskimi izkušnjami in domišljijsko obdarjenostjo. Je stvaritev ljudskega 

duha, ki se v njej ohranja iz roda v rod. Skoraj vedno vsebujejo tudi življenjski nauk, nasvet 

ali svarilo, kaj je dobro in kaj slabo. 

Ljudska pravljica je pravljica z naslednjimi značilnostmi: 

• avtor ni poznan, prenaša se z ustnim izročilom; 

• pravljica je srednje dolga, po navadi izmišljena zgodba; 

• kraj in čas sta nedoločena; 

• pravljice se začenjajo skoraj vedno z istimi ali vsaj podobnimi besedami (nekoč, 

davno, v prastarih časih …); 

• pravljični liki nimajo imen ali pa so le-ta izmišljena; 

• nasprotja: dobri - slabi, lepi, blagi, prijazni – neprijazni, grdi, hudobni; 

• v pravljicah vedno zmaga dobro nad slabim, pravica nad krivico, resnica nad lažjo; 

• pravljična števila: tri, sedem, devet, deset, dvanajst; 

• pojavljajo se pravljična bitja (vile, povodni mož) in predmeti (čarobne palice, prstan); 

• narava je vsemogočna; 

• konec pravljice je večkrat podoben ali enak. (Unuk 2002). 
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3 MOTIVNI KLASIFIKACIJSKI SISTEM PRAVLJIC 

Ker obstaja toliko različnih tipov enakih pravljic, ki so se pojavile predvsem zaradi 

geografskih značilnosti, je bilo potrebno uvesti klasifikacijo motivov za razvrščanje pravljic 

po motivnih povezavah. Tako sta se pojavila dva sistema: 

AT-index sta uvedla finski zbiratelj pravljic Antti Aarne in ameriški zbiratelj Stith Thompson 

(iz začetnic njunih priimkov izhaja tudi ime indexa). AT-index je predvsem v pomoč, če 

želimo primerjati pravljice iz različnih evropskih dežel in kultur. Prvi klasifikacijski katalog je 

leta 1910 napisal in izdal Antti Aarne pod naslovom Index of Types of Folktale. Aarnejev 

sistem je klasificiral le skandinavsko zbirko pravljic. Zato ga je leta 1928 povečal in razširil 

Stith Thompson ter ga leta 1961 še dopolnil. Sistem je omejen na evropske pravljice, ki so jih 

razdelili glede na različne variante in motive. Tako je s pomočjo AT-številk mogoče 

prepoznati tip pravljice, njen motiv in najti različne variante pravljice. Leta 2004 je ta sistem 

izboljšal in razširil Hans-Jörg Uther, ki je izdal knjigo z naslovom The Types of International 

Folktales: A Classification and Bibliography Based on the System of Antti Aarne and Stith 

Thompson. Tako se začne uveljavljati ATU index. 

ATU-index (kratica in začetnic priimkov Aarne, Thompson, Uther) je le razširil AT-index, ki 

je obstajal že skoraj 100 let. Tipi številk za različne motive pravljic so ostali nespremenjeni, 

razširili so le glavne motivne tematike. Tako so sedaj razdeljene na živalske pravljice, 

pravljice o čudežih, verske pravljice, realistične pravljice … Seveda pa si to razdelitev lahko 

vsak avtor prilagodi po svoje, glede na različne motive pravljic, ki jih bo knjiga vsebovala. 

Leta 1961 se je oblikoval številski sistem AT (Aarne-Thompsonov sistem), ki se uporablja še 

danes:  

Temeljne kategorije – ATU-index 

Živalske pravljice 

o Divje živali 1-99 

o Pametna lisica ali druge živali  1-69 

o Druge divje živali 70-99 

o Divje živali in domače živali 100-149 

o Divje živali in ljudje 150-199 
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o Domače živali 200-219 

o Druge živali in predmeti 220-299 

 Pravljice 

o Nadnaravni nasprotniki 300-399 

o Janko in Metka (327A) 

o Nadnaravni ali začarani sorodniki 400-459 

o Žena 400-424 

o Mož 425-449 

o Brat ali sestra 450-459 

o Nadnaravne naloge 460-499 

o Nadnaravni pomočniki 500-559 

o Magične predpostavke 560-649 

o Nadnaravna moč ali znanje 650-699 

o Druge zgodbe o nadnaravnih 700-749 

Verske pravljice 

o Nagrade in kazni Boga 750-779 

o Resnica prihaja na dan 780-791 

o Hudič 810-826 

o Druge verske zgodbe 827-849 

Realistične pravljice 

o Moški se poroči s princeso 850-869 

o Ženska se poroči s princem 870-879 

o Dokazilo zvestobe in nedolžnosti 880-899 

o Odločno ženo naučijo ubogati 900-909 

o Dobre zapovedi 

o Pametna dejanja in besede 920-929 

o Zgodbe o usodi 930-949 

o Roparji in morilci 950-969 

o Druge realistične pravljice 970-999 
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Zgodbe o velikanih in hudiču 

o Dela pogodbe 1000-1029 

o Partnerstvo med moškim in velikanom 1030-1059 

o Tekmovanje med moškim in velikanom 1060-1114 

o Moški (ubije) poškoduje velikana 1115-1144 

o Velikan se spopade z moškim 1145-1154 

o Moški pametnejši od hudiča 1155-1169 

o Duša od hudiča 1170-1199 

Anekdote in šale 

o Zgodbe o bedakih 1200-1349 

o Zgodbe o poročenih parih 1350-1439 

o Neumna žena in njen mož 1380-1404 

o Neumen mož in njegova žena 1405-1429 

o Neumen par 1430-1439 

o Zgodbe o ženskah 1440-1524 

o Iskanje žene 1450-1474 

o Šale o služkinjah 1475-1499 

o Druge zgodbe o ženskah 1500-1524 

o Zgodbe o moških 1525-1724 

o Pametni možje 1525-1639 

o Sreča v nesreči 1640-1674 

o Neumni moški 1675-1724 

o Šale o duhovnikih in verskih likih 1725-1849 

o Anekdote o ostalih skupinah ljudi 1850-1874 

o Zgodbe 1875-1999 

 Ostale pravljice 

o Skupne zgodbe 2000-2100 

o Zgodbe o ulovu 2200-2299 

o Ostale zgodbe 2300-2399 

 (http://en.wikipedia.org/wiki/Aarne%E2%80%93Thompson_classification_system)  
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Pri nas v Sloveniji sistem ATU indexa zasledimo le redko. Uporabljata ga predvsem Monika 

Kropej v svojih knjigah (npr. Pravljica in stvarnost) in Matija Valjavec (npr. Kračmanove 

pravljice). 

Kropejeva v svojem delu navaja, da je ruski jezikoslovec Vladimir Jakovljevič Propp v svoji 

knjigi »Istoričeskie korni volšebnoj skazki« (Zgodovinske korenine čudežne pravljice, 1946) 

prišel do spoznanja, da je v nekaterih pravljicah, kjer se pojavljajo čarovniški liki, ohranjen 

spomin na črno oz. podzemno šolo, na šolo šamanov oz. vaških čarovnikov oz. na iniciacijo 

ali šege prehajanja. (Kropej, 2008). 

Avtorica navaja, da lahko šegam prehajanja sledimo tudi v pravljici »Hišica iz sladkorja«, 

(ATU 327A), ki je slovenska inačica Grimmove pravljice »Janko in Metka«. 

Meni, da sta gozd in čarovniška koča v pravljicah zelo značilna simbolna kraja ´prerojevanja´ 

pri iniciacijah otrok ob prehodu iz otroške dobe v obdobje zrele osebe. (Kropej, 2008). 

 

 

3.1 TIP PRAVLJICE JANKO IN METKA (327A) PO HANSU – JÖRGU UTHERJU  

 

327A Janko in Metka. (Reven) oče (katerega prepričuje mačeha) zapusti otroke (dečka in 

deklico) v gozdu [S321, S143]. Otroka dvakrat najdeta pot domov, tako da sledita potresenim 

kamenčkom [R135]. Tretjo noč ptiči pojedo potresen grah (drobtinice) [R135.1].     

    Otroka prideta do hiše iz medenjakov, ki pripada čarovnici (Ogrinji) [G401, F771.1.10, 

G412.1]. Odpelje ju v hišo. Dečka  poredi [G82], medtem pa mora deklica opravljati hišna 

opravila. Čarovnica ukaže fantu, naj pokaže prst, da bi preverila, kako je debel [G82.1], on pa 

ji pokaže kost (palico) [G82.1.1]. Ko želi čarovnica dečka skuhati, jo sestra zavede s 

prikazom nevednosti in jo potisne v peč [G526, G512.3.2]. (Čarovničin sin izve, da je njegova 

mati ubita in lovi (naganja) otroka).  

    Otroka pobegneta s čarovničinim zakladom. Ptiči in zveri (angeli) jima pomagajo preko 

vode. Vrneta se domov. Cf. Type 327 
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Kombinacije:  Ta tip je po navadi kombiniran (združen) z epizodami ene ali več ostalih 

tipov, še posebej 327B, 327C, 328 in prav tako z 300, 303, 310, 313, 315, 407, 450, 510A, 

511, 1119 in 1121. 

Pripombe: Ta tip se najprej pojavi leta 1698 (Madame d'Aulnoy, Finette Cendron). 

Predstavitveni deli tega tipa se prvič pojavijo v poznih letih 16. stoletja (Montanus, 

Gartengesellschaft, No.5). (Uther  2004, str. 212). 

 

 

 

3.2 JANKO IN METKA TER DRUGE LJUDSKE PRIPOVEDKE O ZAPUŠČENIH   

      OTROCIH 

� Hansel and Gretel (Germany, Jacob and Wilhelm Grimm) 

� Ninnillo and Nennella (Italy, Giambattista Basile) 

� Little Thumb (France, Charles Perrault) 

� Molly Whuppie (England) 

� Jan and Hanna (Poland) 

� Old Grule (Moravia)  

� The Little Boy and the Wicked Stepmother (Romania) 

� Juan and Maria (Philippines) 
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4 JACOB IN WILHELM GRIMM 

4.1 ŽIVLJENJEPIS 

Brata Grimm sta se rodila očetu Philippu Wilhelmu Grimmu in materi Dorothei Zimmer. 

Jacob Grimm se je rodil 4. januarja 1785, njegov brat Wilhelm pa je prišel na svet 24. 

februarja 1786. Oba sta bila rojena v Hanauu.  

 

                       Slika 1: Rojstna hiša Jacoba in Wilhelma Grimma v Hanauu 

Jacob in Wilhelm se svoje rojstne hiše na hanauskem Paradnem trgu nista spominjala, saj so 

se starši prav kmalu preselili v Dolgo ulico zraven mestne hiše. Ta dom je ostal otrokom v 

toplem spominu. (Gerstner 1974). 

Že v zgodnjih otroških letih sta bila Jacob in Wilhelm nerazdružljiva.  

         

 

 

 

                                                        Slika 2: Jacob in Wilhelm Grimm 
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Skupaj sta doživljala tudi prve učne poti. V njihovi bližini je živela očetova sestra, vdova 

Schlemmer, ki ni imela svojih otrok. Teta ju je seznanila z abecedo, se z njima učila 

katekizma in ju uvajala v začetke računanja.  

Leta 1791 se je družina preselila v Steinau, ki je ležal ob močno prometni poti iz Frankfurta v 

Leipzig. V tem kraju je družina živela 5 let.  

Konec leta 1795 je oče Grimm zbolel za pljučnico in 10. januarja 1796 presenetljivo hitro 

umrl. Star je bil komaj 45 let. Jacob je imel tedaj 11 let, Wilhelm pa 10. V decembru istega 

leta je umrla tudi očetova sestra. Tedaj sta morala brata pomagati materi vzdrževati družino in 

skrbeti za mlajše brate in sestro.    

Septembra 1798 sta 13-letni Jacob in 12-letni Wilhelm odpotovala k svoji teti Henrietti 

Philippini Zimmer, ki je bila komornica na dvoru deželnega grofa v Kasslu. Tam sta 

nadaljevala šolanje. Njuno kasselsko šolanje je trajalo od leta 1798 do leta 1802.  

Jacob se je spomladi leta 1802 vpisal na marburško univerzo na študij prava. Leta 1803 se mu 

je pridružil tudi brat Wilhelm. Tu sta se spoprijateljila s predavateljem, mladim profesorjem 

Friderichom Carlom von Savignyjem, ki je bil komaj 6 let starejši od Jacoba.  

27. maja 1808 jima je umrla mati, stara komaj 52 let. Tako je 23 letni Jacob moral prevzeti 

krmilo družinske ladjice. Zaposlil se je kot knjižničar na gradu Wilhelmshöhe.  

Wilhelm se je leta 1825, star 39 let, poročil z Dorotheo (Dortchen) Wild. Imela sta tri otroke. 

Dva sinova in hčer. 

Leta 1830 sta brata odpovedala službo v Kasslu in nastopila službo v Göttingenu. Jacob je 

postal na tamkajšnji univerzi redni profesor in bibliotekar, Wilhelm pa je na istem institutu 

postal bibliotekar. (Gerstner 1974). 

Leta 1841 sta se brata Grimm preselila v Berlin, kjer sta živela vse do smrti. Leta 1859 je 

Wilhelm, ki je celo življenje bolehal, hudo zbolel in umrl zaradi ohromitve pljuč. Jacob je bil 

zelo pretresen. Vedel je, da bo tudi on kmalu odpoklican od dela. V družinsko biblijo je 

zapisal: »Temu najljubšemu bratu bom kmalu sledil in prišel ležat ob njegovo stran, kakor 

sem bil v življenje skoraj zmerom združen z njim.«  (Gerstner 1974, str. 242). 
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Jacob je ostal v skupnem gospodinjstvu z Wilhelmovo vdovo, nečakoma Hermannom in 

Rudolphom ter nečakinjo Auguste.   

Leta 1863 je Jacoba zadela kap, ki je zadela desno stran in mu ohromila jezik ter roko. 

Pokopali so ga ob njegovem bratu Wilhelmu. (Gerstner 1974).  

 

 

Slika 3: Grob Jacoba in Wilhelma Grimma v Berlinu (Schöneberg) 

 

4.2 ZBIRANJE PRAVLJIC 

Brata sta vire pravljic iskala v svojem hessenskem okolju. Lekarniška hiša družine Wild je 

bila prava pravcata hiša pravljic. Gospa lekarnarjeva je znala veliko pravljic, pa tudi njene 

hčere so znale pripovedovati pravljice, še posebej Gretchen in Dortchen. Dortchen se je 

kasneje poročila z Wilhelmom Grimmom. Že kot dekletce se je sestajala s svojim bodočim 

možem in mu pripovedovala pravljice, kot so: Mizica, pogrni se; Janko in Metka; Šest 

labodov idr. V lekarnarjevi hiši je živela tudi stara vdova Marie Müller, ki je bila gospodinja. 

Prav ona jima je povedala znane pravljice za njun prvi zvezek, kot so: Trnuljčica, Bratec in 

sestrica ter Rdeča kapica. Mnoge pravljice iz prvega zvezka so prišle tudi iz družine 

Hassenpflug. Nihov sin Ludwig se je kasneje poročil s sestro bratov Grimm, Lotte. 

Hassenpflugovi dekleti, Amalie in Jeannette, sta tudi bili zelo dobri pripovedovalki pravljic. 
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Med drugimi sta povedali naslednje pravljice: Vrag s tremi zlatimi lasmi, Obuti maček in 

Kralj Drozgobrad.  

Brata Grimm sta od prijatelja Brentana izvedela, da živi v domu za ostarele starka, ki ve 

veliko pravljic. Vendar starka ni želela pripovedovati pravljic odraslim možem, saj so bile to 

le bajke za otroke. Wilhelm se je dogovoril z upraviteljem doma, ki je prosil starko, da pove 

njegovim otrokom nekaj pravljic. Starka je otrokom pripovedovala pravljice, otroci so jih 

ponovili očetu, ki si jih je zapisal. Vse zapiske je potem poslal Wilhelmu Grimmu. (Gerstner 

1974). 

Wilhelm pripoveduje, kako sta brata zbrala prvi zvezek svojih ljudskih in otroških pravljic: 

»Edini najin vir je bilo ustno izročilo, ki se ni izkazalo prav siromašno, saj sva zbrala 

približno šestdeset zelo lepih kosov, tako da bova lahko objavila marsikaj neznanega.« 

(Gerstner 1974, str. 61). 

Že pred božičem leta 1812 je Jacob držal v rokah dokončano knjigo z naslovom Otroške in 

domače pravljice (Kinder- und Hausmärchen). Naslovno stran svojega prvega zvezka pravljic 

sta brata Grimm opremila s pripombo: »Zbrala brata Grimm«. Takrat si brata nista mislila, da 

bo kdaj potrebna še druga izdaja. (Gerstner 1974). 

Brata sta se zavedla, da sta odkrila jutranjo zoro slovesa. Zato sta končala uvod k prvemu 

zvezku pravljic s trpko ponosnimi besedami: »Predajava to knjigo dobrohotnim rokam in pri 

tem misliva na osrečujočo moč, ki leži v njih, ter želiva, da ostane docela neznana tistim, ki 

siromašnim in skromnim ne privoščijo teh drobtin poezije« (Gerstner 1974, str. 68). 

Drugi zvezek pravljic je s svojimi pravljicami obogatila Dorothea Viehmann. Prispevala je 

približno 20 pravljic, kot so: Doktor Vseved, Gosja pastirica, Lena predica idr. Drugi zvezek 

Otroških in domačih pravljic bratov Grimm je izšel januarja leta 1815. 

Ker je bilo tistih nekaj sto izvodov prvega in drugega zvezka razprodanih, sta leta 1918 

zvezka znova izšla, sicer v razširjeni in izboljšani obliki. Dodala sta še razpravo o bistvu 

pravljic. Med drugim beremo v njej: »Namen pripovedovanja otroških pravljic je, da bi se v 

njihovi čisti in mili svetlobi zbudile in zrasle prve misli in sile otroškega srca. Ker pa njihova 

preprosta poezija razveseljuje vsakogar in so njihove resnice poučne, ker ostajajo pri hiši in 

jih podeduje rod za rodom, se imenujejo tudi domače pravljice. Pravljica živi vstran od sveta 

v ograjenem, mirnem prostoru in so od tod ne ozira več nazaj v svet. Zato ne pozna niti imen 
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in  krajev niti točno določenega kraja nastanka ter je skupna vsej domovini. « (Gerstner 1974, 

str. 108).   

Brata Grimm sta po izidu drugega zvezka zbirala pravljice še naprej. Tretji del je izšel leta 

1822. Ta pa ni bil namenjen le otrokom, temveč tudi učenjakom in znanstvenikom. Leta 1823 

sta brata videla, da njuno delo odmeva tudi v daljnih krajih, zato sta izvlečke pravljic prevedla 

v angleščino. (Gerstner 1974).     

              

4.3 RODOVNIK GRIMMOVE RODBINE  

Philipp Wilhelm Grimm (1751-1796)         Dorothea Zimmer (1755-1808) 

 

Otroci: 

1. Friderich Hermann Georg (1783-1784) 

2. Jacob Ludwig Karl (1785-1863) 

3. Wilhelm Karl (1786-1859) – poročen s Henriette Dorotheo Wild (1795-1867) 

4. Karl Friderich (1787-1852) 

5. Ferdinand Philipp (1788-1845) 

6. Ludwig Emil (1790-1863) 

7. Friederich (1791-1792) 

8. Charlotte (Lotte) Amalie (1793-1833) 

9. Georg Eduard (1794-1795) (Gerstner 1974, str. 256, 257). 
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4.4 ROKOPISA 

 

Slika 4: Rokopis Wilhelma Grimma (pismo iz Berlina) 

                  

Slika 5: Rokopis Jacoba Grimma (pismo iz Berlina) 
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Slika 6: Spomenik Jacoba in Wilhelma Grimma v Hanauu 

 

 

                                                                   

 Janko spušča drobtinice na tla.                                     Janko in Metka srečata čarovnico.  

 

                                                                     

 Čarovnica skuša porediti Janka.                                             Oče se veseli njune vrnitve.   

Slika 7: Znamke nemškega zveznega urada Post (1961) 
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5 LJUDSKA PRAVLJICA JANKO IM METKA 

 

Slika 8: Naslovnica zbirke pravljic Kinder- und Hausmärchen, prvi del (1812)  

 

5.1 PRIMERJAVA PRVE IZDAJE IZ LETA 1812 IN DRUGE IZDAJE IZ LETA 1857 

Prirejeno po: http://pitt.edu/~dash/grimm015a.html                       *Opomba: avtorski prevod 

Tabela 1: Primerjalna analiza Grimmove ljudske pravljice Janka in Metke iz let 1812 in 1857 

 Prva izdaja, 1812 *  Druga izdaja, 1857 *  

 Janko in Metka  Janko in Metka Razlike in podobnosti 

�  Na robu velikega 
gozda je živel reven 
drvar. Preživljal je 
težke čase, tako da je 
komaj  priskrbel 
vsakdanji kruh za 
svojo ženo in otroka, 
Janka in Metko. Na 
koncu tega več ni 
zmogel in niti sam ni 
vedel, kam naj se 

� Na robu velikega 
gozda je živel reven 
drvar z ženo in dvema 
otrokoma. Dečku  je 
bilo ime Janko, 
deklici pa Metka. 
Imeli so zelo malo 
hrane, in nekoč, ko je 
prišla lakota v deželo, 
jim drvar več ni 
mogel zagotoviti 

� Književni čas in 
prostor nista točno 
določena. Kraj 
dogajanje je v obeh 
primerih nekje v 
gozdu. Glavni 
književni osebi sta 
otroka, deček Janko 
in deklica Metka. 
Stranski književni 
osebi sta oče in mati,  
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obrne po pomoč.  vsakdanjega kruha. ki sta poimenovana: 
reven drvar in žena. 
Pridevnik reven se 
pojavi zato, da so 
simpatije bralcev na 
strani moškega. 

�  Nekega večera, ko je 
ležal v postelji in 
premišljeval o svojih 
težavah, mu je žena 
rekla: »Poslušaj, 
mož, že jutri nadvse 
zgodaj vzemi otroka, 
daj vsakemu košček 
kruha, nato pa ju 
odpelji na sredo 
najtemnejšega dela 
gozda, zakuri jima 
ogenj in ju pustit tam, 
kajti ne moreva ju več 
hraniti.«   

�  Nekega večera, ko je 
ležal v postelji in od 
skrbi ni mogel 
zaspati, je vzdihnil in 
rekel svoji ženi: »Kaj 
bo z nami? Kako naj 
nahranim najina 
otroka, ko pa še za 
naju ni ničesar?«  

�  »Veš kaj, mož?«  je 
odgovorila žena. » 
Jutri zjutraj bova 
odpeljala otroka v 
najgostejši del gozda, 
zakurila jima bova 
ogenj in vsakemu 
dala košček kruha. 
Nato ju bova pustila 
tam in se odpravila 
na svoje delo. Tako 
ne bosta našla poti 
domov in se ju bova 
znebila.«  

� Druga žena – mačeha 
– je prikazana kot 
hudobna nevarna 
ženska, ki želi uničiti 
moškega. V prvi 
izdaji žena reče, naj 
mož sam odpelje 
otroka v gozd, jima 
da košček kruha in 
zakuri ogenj. V drugi 
izdaji pa reče, da 
bosta to storila oba.  

�  »Ne, žena,« je rekel 
mož, »ne morem se 
pripraviti do tega, da 
bi pustil svoja otroka  
divjim zverem, ki ju 
lahko raztrgajo na 
koščke.«  

�  » Ne, žena,« je rekel 
mož.  »Tega ne bom 
storil. Kako se naj 
pripravim do tega, da 
bi pustil svoja otroka 
sama v gozdu?  Divje 
živali bi hitro prišle 
in ju lahko raztrgajo 
na koščke.« 

� Mož se z ženinim 
predlogom ne strinja, 
ne želi pustiti otroka 
sama, vendar se 
podredi ženini 
domisli, saj se boji, 
da ga bo le-ta 
zapustila.  

� V drugi izdaji je 
navedeno, da bi ju 
raztrgale divje živali, 
v prvi pa divje zveri. 

�  »Če tega ne storiš,« 
je dejala ženska, 
»bomo vsi stradali,« 
in mu ni dala miru, 
dokler ni privolil.  

�  »Oh, ti bedak,« je 
rekla, »potem bomo 
vsi štirje stradali. 
Potem je vse, kar 
lahko še narediš to, 
da izdelaš deske za  
naše krste.«  In mu ni 
dala miru, dokler ni 

� Žena svoje 
prepričanje vsiljuje 
možu in mu v drugi 
izdaji reče, da lahko 
naredi deske za krste, 
saj bo to njihov 
konec. 
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pristal.  
�  »Ampak otroka se mi 

zelo smilita,« je rekel 
mož.  

�  Otroka sta bila 
zaradi lakote še 
vedno budna  in sta 
slišala vse, kar je 
mati rekla njunemu 
očetu.  

�  Niti otroka nista 
mogla zaspati zaradi 
lakote, in sta slišala, 
kaj je mačeha rekla 
očetu.  

� V obeh primerih 
otroka zaradi lakote 
nista mogla zaspati in 
sta slišala pogovor. 

� Metka je pomislila, 
da je pogubljena in je 
začela usmiljeno 
jokati, toda Janko je 
dejal: »Bodi tiho, 
Metka, in ne skrbi. Že 
vem, kaj bom 
naredil.« 

�  Metka je bridko 
jokala in rekla Janku: 
»To je najin konec!«  

�  »Bodi tiho, Metka,« 
je dejal Janko, »in ne 
skrbi. Vem, kaj bom 
naredil.« 

� Metka je tenkočutna 
in zaskrbljena 
deklica, ki je zelo 
navezana na 
starejšega bratca in 
od njega tudi odvisna. 
V obeh primerih se 
pojavi Jankova 
iznajdljivost. 

�  Zatem je vstal, 
potegnil nase svoj 
suknjič, odprl 
spodnja vrata in 
zlezel ven.  

�  In takoj, ko so 
odrasli zaspali, je 
vstal, potegnil nase 
svoj suknjič, odprl 
spodnja vrata in 
zlezel ven.  

� V obeh primerih je 
oblekel suknjič in 
zlezel ven.  

�  Luna je svetlo sijala 
in beli kamenčki so se  
bleščali kot srebrniki.  
Janko se je sklonil in 
si z njimi napolnili 
žepe suknjiča.      

�  Luna je svetlo sijala 
in beli kamenčki pred 
hišo so se bleščali kot 
srebrniki. Janko se je 
sklonil in si z njimi 
napolnil žepe 
suknjiča.  

� Pojavi se motiv 

iznajdljivosti,  

predvidljivosti 
Janka, ki razmišlja 
vnaprej – žepe si 
napolni s srebrnimi 
kamenčki. 

�  Potem je odšel nazaj 
v hišo in rekel: »Ne 
skrbi, Metka. Dobro 
spi.«  Potem je šel 
nazaj v svojo posteljo 
in zaspal.  

�  Potem je odšel nazaj 
v hišo in rekel: »Ne 
skrbi, Metka. Dobro 
spi. Bog naju ne bo 
zapustil.«  Potem je 
šel nazaj v svojo 
posteljo in zaspal.  

� V drugi izdaji se 
pojavi motiv 

kristjanizacije, ko 
Janko reče Metki, da 
ju Bog ne bo zapustil. 
V prvi izdaji tega 
motiva ni. 

�  Naslednje jutro je 
mati prišla in ju 
zbudila še pred 
sončnim vzhodom. 
»Vstanita, otroka. 
Gremo v gozd. Tukaj 
je majhen košček 
kruha. Pazita nanj in 

�  Ob svitu, še pred 
sončnim vzhodom, je 
žena  prišla in zbudila 
otroka. »Vstanita, 
lenuha. Gremo v gozd 
po drva.«  Potem je 
dala vsakemu košček 
kruha, rekoč: »Tukaj 

� Čas dogajanja je 
drugače naveden. V 
prvi izdaji je 
zapisano, da je mati 
zbudila otroka pred 
sončnim vzhodom; v 
drugi izdaji pa ju je 
zbudila ob svitu. V 
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ga shranita do 
poldneva.« 

je kruh, ne pojejta ga 
do poldneva, saj 
drugega ne bosta 
dobila.«  

drugi izdaji ju žena 
zmerja z lenuhoma. V 
prvi izdaji pa je do 
njiju prijazna.   

�  Metka je dala kruh 
pod svoj predpasnik, 
ker je imel Janko vse 
žepe polne 
kamenčkov. Odpravili 
so se v gozd.  

�  Metka je dala kruh 
pod svoj predpasnik, 
ker je imel Janko vse 
žepe polne 
kamenčkov. Nato so 
se vsi skupaj 
odpravili v gozd.  

� V obeh izdajah se 
pojavi motiv 

iznajdljivosti Metke, 
ko spravi kruh pod 
svoj predpasnik, da 
ne bi izdala Janka. 
Prvi odhod otroka od 
doma. 

�  Ko so že nekaj časa 
hodili, se je Janko 
začel znova in znova 
ustavljati  in gledati 
nazaj proti hiši.  

�  Ko so že nekaj časa 
hodili, se je Janko 
začel znova in znova 
ustavljati  in gledati 
nazaj proti hiši. 

� Čas dogajanja ni 
točno naveden: hodili 
so že nekaj časa. 

�  Oče je rekel: »Janko, 
zakaj se ustavljaš in 
gledaš nazaj? Pazi in 
nas dohajaj.«  

�  Oče je rekel: »Janko, 
zakaj se ustavljaš in 
gledaš nazaj? Pazi 
zdaj in ne pozabi na 
noge.« 

� V obeh izdajah oče 
opominja Janka, ki se 
obotavlja in obrača 
nazaj k hiši. 

�  »Oh, oče, gledam 
svojega belega 
mačka, ki sedi na 
strehi in se poslavlja 
do mene.« 

�  »Oh, oče,« je dejal 
Janko, »gledam 
svojega belega 
mačka, ki sedi na 
strehi in se poslavlja 
do mene.« 

� Spet se pojavi motiv 

iznajdljivosti Janka: 
gleda svojega belega 
mačka, ki sedi na 
strehi. 

�  Mati je rekla: »Ti 
norec, to ni tvoj 
maček. To je jutranje 
sonce, ki je obsijalo 
dimnik.« 

�  Žena je rekla: »Ti 
norec, to ni tvoj 
maček. To je jutranje 
sonce, ki je obsijalo 
dimnik.«    

� V obeh primerih je 
prikazana hudobnost 
mačehe, ko Janka 
zmerja z norcem.  

�  Vendar Janko ni 
gledal svojega 
mačka, ampak je 
vsakič spustil na pot 
bleščeč kamenček iz 
svojega žepa.  

�  Vendar Janko ni 
gledal svojega 
mačka, ampak je 
vsakič spustil na pot 
bleščeč kamenček iz 
svojega žepa. 

� Motiv iznajdljivosti, 

predvidljivosti 
Janka, ki razmišlja 

vnaprej: dela sled iz 
svetlečih kamenčkov. 

�  Ko so prispeli v 
sredino gozda, je oče 
rekel: »Otroka, 
poiščita nekaj lesa. 
Zakuril bom, da nas 
ne bo zeblo.«  

�  Ko so prispeli v 
sredino gozda, je oče 
rekel: »Otroka, 
poiščita nekaj lesa. 
Zakuril bom, da nas 
ne bo zeblo.« 

� Kraj dogajanja ni 
točno določen. 
Prispeli so v sredino 
gozda. Oče je skrben 
do otrok, zakuri 
ogenj, da ju ne bi 
zeblo. 
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�  Janko in Metka sta 
zbrala nekaj vejic in 
naredila velik kup.  

� Janko in Metka sta 
zbrala nekaj vejic in 
naredila velik kup. 

� Otroka sta pridna in 
ubogljiva ter 
spoštujeta očeta. 
Nabereta vejice, kot 
jima naroči.  

�  Naložila sta jih na 
ogenj in ko je ogenj 
dobro zagorel, je mati 
rekla: »Lezita k ognju 
in zaspita. Midva 
greva v gozd nasekat 
drva. Počakajta, da 
se vrneva po vaju.« 

� Naložila sta jih na 
ogenj in ko je ogenj 
dobro zagorel, je 
ženska rekla: »Lezita 
k ognju in se spočijta. 
Midva greva v gozd 
po les. Ko bova 
končala, se bova 
vrnila po vaju.« 

� Mačeha naroči 
otrokoma, naj ju 
počakata, da se vrneta 
po njiju.  

�  Janko in Metka sta 
sedela ob ognju do 
poldneva, nato pa 
pojedla kruh.  

�  Janko in Metka sta 
sedela ob ognju.  Ko 
je bilo poldne, sta 
pojedla vsak svoj 
košček kruha.  

� Ubogljiva otroka 
čakata pri ognju in 
pojesta kruh. 

�  Tam sta sedela do 
večera, vendar se 
mati in oče nista 
vrnila, nihče ni prišel 
po njiju.  

� Ker sta ves čas slišala 
udarce sekire, sta 
mislila, da je oče v 
bližini. Vendar pa to 
ni bila sekira. Bila je 
veja, ki jo je oče 
privezal na trhlo 
drevo in je v vetru 
udarjala sem ter tja. 
Potem ko sta že nekaj 
časa tam sedela, so se 
jima od utrujenosti 
začele zapirati oči in 
sta zaspala.  

� Oče in mačeha nista 
držala besede, nista se 
vrnila. V drugi izdaji 
je navedeno, da je oče 
privezal vejo na trhlo 
drevo, da bi zavedel 
otroka. 

� V drugi izdaji sta 
otroka od utrujenosti 
zaspala. 

�  Ko je postajalo 
temno, je Metka 
začela jokati, toda 
Janko ji je rekel: 
»Počakaj še malo, da 
vzide luna.«  

�  Ko sta se  končno 
zbudila, je bila že  
temna noč.  Metka je 
začela jokati in rekla: 
»Kako bova prišla iz 
gozda?«  

� Janko jo je tolažil: 
»Počakaj, da vzide 
luna, potem bova 
našla pot.« 

� Glavni književni 
osebi, Janko in 
Metka, ostaneta sama 
v gozdu. 

� Opazna je čustvena 
navezanost brata in 
sestre. Janko tolaži 
Metko. 

� Ko je luna vzšla, je 
Janko prijel Metko za 
roko.  

� Ko je vzšla polna 
luna, je Janko prijel 
svojo malo sestrico za 
roko.  

� V drugi izdaji je 
Janko prijel svojo 
malo sestrico za roko, 
v prvi pa Metko.  
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� Kamenčki so ležali na 
tleh kakor novo 
skovani kovanci.  
Močno lesketajoči so 
jima pokazali pot.  

�  Sledila sta 
kamenčkom, ki so se 
lesketali kakor na 
novo skovani kovanci, 
ki so jima kazali 
pravo pot.  

� Sledita kamenčkom, 
ki ju popeljejo iz 
gozda. 

�  Hodila sta vso noč in 
ob jutranjem svitu 
prispela k očetovi 
hiši.  

� Hodila sta vso noč in 
ob jutranjem svitu 
prispela k očetovi 
hiši. 

� Otroka se vrneta 

domov. 

� Oče je bil presrečen, 
ko je spet zagledal 
svoja otroka, saj ju ni 
želel pustiti sama. 
Mati se je 
pretvarjala, da je tudi 
ona srečna, a na 
skrivaj je bila jezna.  

� Potrkala sta na vrata, 
in ko jih je žena 
odprla ter videla, da 
sta to bila Janko in 
Metka, je rekla: 
»Zlobna otroka, zakaj 
sta tako dolgo spala v 
gozdu? Mislila sva, 
da nista želela priti 
nazaj.«  

� Toda oče je bil 
presrečen, ko je spet 
zagledal svoja otroka, 
saj ju ni želel pustiti 
sama.  

� V prvi izdaji se pojavi 
dvoličnost mačehe, 
ko se pretvarja, da je 
vesela njune vrnitve. 

� V drugi izdaji se 
mačeha ne pretvarja, 
temveč pokaže svojo 
hudobnost. 

� Oče je vesel njune 
vrnitve. 

�  Minilo je nekaj časa, 
ko je v hiši spet 
zmanjkalo kruha in 
nekega večera sta 
Janko in Metka 
slišala, kako je mati 
rekla očetu: »Otroka 
sta enkrat našla pot 
nazaj, a spet imamo 
le pol hlebca kruha 
pri hiši. Jutri ju 
moraš odpeljati 
globlje v gozd, tako 
da ne bosta več 
mogla najti poti 
domov. Drugače nam 
ni več pomoči.« 

� Minilo je nekaj časa, 
ko je spet pritisnilo 
pomanjkanje. Nekega 
večera sta otroka 
slišala mačeho reči 
očetu: »Spet nam je 
pošel ves živež. Samo 
še pol hlebca kruha 
imamo, potlej bo 
pesem končana. 
Znebiti se morava 
otrok. Odpeljala ju 
bova še globlje v 
gozd, tako da ne 
bosta več našla  poti 
nazaj. Drugače nam 
ni več pomoči.« 

� Čas dogajanja ni 
točno naveden: 
minilo je nekaj časa. 

� Žena spet vsiljuje 
svoje prepričanje 
možu. 

�  Mož je bil zelo 
demoraliziran in je 
menil, da bi delil 
zadnji grižljaj z 
otrokoma, a ker  je to 
že enkrat storil, 
drugič ni mogel reči 

�  Mož je bil zelo 
demoraliziran in je 
menil: »Bolje bi bilo 
deliti zadnji grižljaj z 
otrokoma.«  

� Toda žena ga ni 
poslušala. Zmerjala 

� Mož se z ženinim 
predlogom ne strinja, 
vendar se tudi drugič, 
brez ugovarjanja, 
podredi ženi. 
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ne. ga je in kritizirala.  
�  Vendar kdor pravi A, 

mora reči tudi B in 
ker je popustil prvič, 
je moral tudi drugič.  

�  Janko in Metka sta 
slišala pogovor. 

�  Otroka sta bila še 
vedno budna in sta 
slišala ves pogovor.  

� Otroka sta tudi drugič 
slišala pogovor. 

�  Janko je vstal in 
hotel še enkrat 
nabrati kamenčke, 
toda ko je prišel do 
vrat, je ugotovil, da 
jih je mati zaklenila.  

�  Ko sta odrasla 
zaspala, je Janko 
vstal in spet hotel 
nabrati kamenčke 
tako kot že prejšnjič, 
ampak žena je 
zaklenila vrata in 
Janko ni mogel ven.  

� Mačeha je verjetno 
zaslutila Jankove 
namene in je 
zaklenila vrata, da ni 
mogel po kamenčke. 

�  Potolažil je Metko in 
ji rekel: »Pojdi spat, 
draga Metka. Bog 
nama bo že 
pomagal.« 

� Potolažil je svojo 
majhno sestrico in ji 
rekel: »Ne joči, 
Metka. Dobro spi. 
Bog nama bo že 
pomagal.«  

� Brat spet tolaži 
sestrico, v obeh  
izdaji se pojavi motiv 

kristjanizacije: »Bog 
nama bo že 
pomagal.« 

� Navsezgodaj zjutraj 
sta dobila vsak svoj 
majhen košček kruha, 
ki je bil manjši kot 
zadnjikrat.  

� Navsezgodaj zjutraj je 
žena prišla zbudit 
otroka. Vsak je dobil 
majhen košček kruha, 
še manjšega kot 
zadnjikrat.    

� Pokaže se mačehina 
sebičnost: da jima 
manjši kos kruha kot 
prvikrat. 

�  Na poti je Janko 
drobil svoj kruh v 
žepu, se  pogosto 
ustavljal, metal 
drobtinice kruha na 
tla.  

�  Na poti v gozd  je 
Janko drobil svoj 
kruh v žepu, se  
pogosto ustavljal, 
metal drobtinice 
kruha na tla. 

� Motiv Jankove 

iznajdljivosti, 
predvidljivosti, ki 
razmišlja vnaprej: z 
drobtinicami kruha 
označuje pot. 

�  »Zakaj se vedno 
ustavljaš in gledaš 
okrog?« ga je vprašal 
oče.  »Hodi 
naravnost.«  

�   »Janko, zakaj se 
vedno ustavljaš in 
gledaš okrog?« ga je 
vprašal oče.  »Hodi 
naravnost.« 

� V obeh izdajah oče 
ponovno opominja 
Janka, ki se obotavlja 
in ozira nazaj k hiši. 

�  »Oh, vidim svojega 
goloba sedeti na 
strehi.  Želi se 
posloviti.«  

�  »Vidim svojega 
goloba sedeti na 
strehi. Želi se 
posloviti.« 

� Spet se pojavi motiv 

iznajdljivosti Janka: 
gleda svojega goloba, 
ki sedi na strehi. 

�  »Norec,« je dejala 
mati, »to ni tvoj 
golob. To je jutranje 

�  »Norec,« je rekla 
žena, »to ni tvoj 
golob. To je jutranje 

� V obeh primerih je 
spet prikazana 
hudobnost mačehe, 
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sonce, ki je obsijalo 
dimnik.«  

sonce, ki je obsijalo 
dimnik.«  

ko Janka zmerja z 
norcem. 

� Toda Janko in zdrobil 
ves svoj kruh in 
spuščal drobtinice na 
tla. 

� Drobtinico za 
drobtinico jih je 
Janko spuščal na tla.  

� Motiv iznajdljivosti, 

predvidljivosti 
Janka: dela sled z 
drobtinicami kruha. 

�  Mati ju je odpeljala 
globlje v gozd, kot sta 
bila kadarkoli v 
svojem življenju.  

� Žena ju je odpeljala 
globlje v gozd, kot sta 
bila kadarkoli v 
svojem življenju. 

� Drugi odhod otroka v 
gozd. Odpelje ju 
mačeha. Kje je oče? 

� Povedano jima je 
bilo, da naj zaspita 
zraven ognja in da se 
bodo vrnili ponju v  
večernih urah.  

�  Še enkrat sta jima 
zanetila velik ogenj in 
mati je rekla: »Sedita 
semkaj, otroka. Če 
bosta utrujena, lahko 
malo zaspita. Midva 
greva v gozd po les. 
Zvečer, ko končava, 
prideva po vaju.«  

� Mačeha spet naroči 
otrokoma, naj ju 
počakata, da se vrneta 
po njiju. 

� Opoldan je Metka 
delila svoj kruh z 
Jankom, ker je on 
svojega raztrosil po 
poti.  

� Opoldan je Metka 
delila svoj kruh z 
Jankom, ker je on 
svojega raztrosil po 
poti. 

� Motiv čustvene 
navezanost brata in 
sestre. Metka deli 
svoj kruh z Jankom. 

� Minil je opoldan, 
minil večer, vendar 
nihče ni prišel po 
otroka.   

�  Potem sta zaspala. 
Minil je večer, vendar 
nihče ni prišel po 
uboga otroka. 

� Oče in mačeha nista 
držala besede, nista se 
vrnila. 

�  Janko je tolažil 
Metko in ji rekel: 
»Počakaj, da vzide 
mesec, pa bom videl 
drobtinice kruha, ki 
sem jih raztrosil. Te 
nama bodo pokazale 
pot do doma.«  

�  Bila je že temna noč, 
ko sta se prebudila. 
Janko je tolažil Metko 
in rekel: »Počakaj, da 
vzide mesec, pa bom 
videl drobtinice 
kruha, ki sem jih 
raztrosil. Te nama 
bodo pokazale pot do 
doma.« 

� Glavni književni 
osebi, Janko in 
Metka, ostaneta sama 
v gozdu. 

� Čustvena navezanost 
brata in sestre. Janko 
tolaži Metko. 

�  Mesec je vzšel, Janko 
je iskal drobtinice, 
vendar jih ni našel. 
Pozobalo jih je na 
tisoče ptic v gozdu.  

�  Ko je mesec vzšel, 
nista našla nobene 
drobtinice. Pozobalo 
jih je na tisoče ptic v 
gozdu. 

� Otroka se ne vrneta 

domov. 

� Janko je mislil, da bo 
vseeno našel pot do 
doma, zato sta z 
Metko šla naprej, a 

�  Janko je rekel Metki: 
»Našla bova pot.« 
Vendar je nista.  

� Janko in Metka se 
izgubita v gozdu. 
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sta se povsem 
izgubila v ogromni 
divjini. 

� Hodila sta skozi  noč 
in še ves naslednji 
dan ter nato vsa 
izčrpana zaspala. 
Hodila sta tudi 
naslednji dan, vendar 
nista našla izhoda iz 
gozda. 

�  Hodila sta skozi noč 
in še ves naslednji 
dan, vendar nista 
našla poti iz gozda.  

� Motiv gozda 
predstavlja pot v 
neznano. Otroka se 
izgubita v gozdu. 

�  Bila sta strašansko 
lačna, saj nista jedla 
nič drugega kot nekaj 
majhnih jagod, ki sta 
jih našla.  

�  Bila sta strašansko 
lačna, saj nista jedla 
nič drugega kot nekaj 
majhnih jagod, ki sta 
jih našla. Bila sta 
tako utrujena, da ju 
noge več niso nosile. 
Legla sta pod drevo 
in zaspala. 

� Janko in Metka tavata 
po gozdu. V drugi 
izdaji od utrujenosti 
in lakote zaspita pod 
drevesom. 

� Tretji dan sta hodila 
do poldneva, ko sta 
prišla do majhne 
hišice, zgrajene iz 
kruha, s streho iz 
pogače in z okni iz 
sladkorja.  

� Bilo je že tretje jutro, 
odkar sta zapustila 
očetovo hišo. Vzela 
sta pot pod noge, a 
sta zašla vedno 
globlje in globlje v 
gozd.  Če pomoč ne 
bo prišla kmalu, 
bosta  pogubljena.  
Opoldne sta 
zagledala majhno 
snežno belo ptico, 
sedeti na veji.  Tako 
lepo je pela, da sta se 
ustavila in ji 
prisluhnila. Ko je 
utihnila, je razpela 
krila in poletela pred 
njima. Sledila sta ji, 
dokler nista prišla do 
majhne hišice. Ptica 
je sedela na strehi. 
Ko sta prišla bližje, 
sta videla, da je hiša 
v celoti zgrajena iz 
kruha in pokrita  s 
streho iz pogače. 
Okna so bila 
narejena iz čistega 

� Pojavi se pravljično 
število tri: tretji dan 
sta hodila; bilo je 
tretje jutro, odkar sta 
odšla. 

� V drugi izdaji se 
pojavi motiv bele 

ptice, ki priskoči na 
pomoč otrokoma, ki 
ju vodi do hiše s 
sladkarijami. 

� V obeh izdajah se 
pojavi motiv hišice 
sredi gozda. Hiša je 
bila zgrajena iz kruha, 
streha iz pogače in 
okna iz sladkorja. 
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sladkorja.  
�  »Sediva, in se do 

sitega najejva,«  je 
dejal Janko.  »Jaz 
bom vzel košček 
strehe, ti, Metka, pa 
vzemi košček okna. 
To bo nekaj lepega in 
sladkega zate.«  

� »Privoščiva si 
pošteno kosilo,« je 
dejal Janko. »Jaz 
bom vzel kos strehe, 
ti, Metka, pa vzemi 
košček okna. To bo 
sladko.« 

� Janko si odlomi kos 
strehe, Metka pa 
vzame, kar ji Janko 
naroči. 

�  Janko je že pojedel 
košček strehe in 
Metka je pojedla 
nekaj koščkov okna, 
ko sta slišala nežen 
glas iz hiše: 

�  »Hrst hrst, kateri 
miško 

            kruši, hrusta mojo     
            hiško? « 

�  Janko je segel z roko 
in odlomil košček 
strehe, da bi jo 
pokusil. Metka je 
stala zraven oken in 
jih grizljala, ko sta iz 
hiše slišala nežen 
glas:  

� »Hrst hrst, kateri 
miško 

           kruši, hrusta mojo  
           hiško? «  

� V obeh izdajah sta 
Janko in Metka 
slišala nežen glas. 

 �  Otroka sta 
odgovorila:  

»Vetrc, vetrc iz neba 
okrog hišice pihlja.« 

� Jedla sta naprej in se 
nista pustila motiti.  
Janku, kateremu je 
streha zelo teknila, si 
je odtrgal še en velik 
kos. Metka pa je 
potegnila ven celo 
okroglo šipo.  

� V drugi izdaji sta 
otroka odgovorila 
čarovnici z lažjo. 

� Pri jedi se nista 
pustila motiti. 

�  Janko in Metka sta se 
tako  prestrašila, da 
sta izpustila vse iz 
rok. Zagledala sta 
majhno ženico staro 
kot gora, ki se je 
plazila skozi vrata.  

�  Nenadoma so se 
vrata odprla in 
ženska, stara kot gora 
in oprta na berglo, je 
izstopila. Janko in 
Metka sta se zelo 
prestrašila in 
izpustila iz rok vse, 
kar sta držala.    

� Pojavi se tretja 
stranska oseba, 
čarovnica, ki je 
poimenovana: v prvi 
izdaji kot majhna 
ženica, v drugi pa 
ženska. V obeh 
izdajah je bila 
čarovnica stara kot 
gora,v drugi izdaji pa 
je bila še oprta na 
berglo. 

�  Zamajala je z glavo �  Toda starka je � V obeh izdajah 
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in rekla: »Oh, draga 
otročička, od kod 
prihajata? Pridita 
noter z mano in vse 
bo v redu z vama.« 

zmajala z glavo in 
rekla: »Oh, draga 
otroka, kaj vaju je 
pripeljalo sem? 
Vstopita in ostanita z 
mano. Nič hudega 
vama ne bo.« 

čarovnica hlini 
prijaznost in ju s 
prijaznimi besedami 
povabi v hišo, da bi 
ostala pri njej. 

� Prijela ju je za roki in 
ju odpeljala v svojo 
hišo.  

� Prijela ju je za roki in 
ju odpeljala v svojo 
hišo. 

� Čarovnica ju odpelje 

v hišo. 

� Pripravila jima je 
dobro kosilo: 
palačinke s 
sladkorjem, jabolka 
in orehe ter jima 
pripravila dve udobni 
postelji. 

� Pripravila jima je 
dobro kosilo: mleko 
in palačinke s 
sladkorjem, jabolka 
in orehe.  Kasneje je 
postlala dve udobni 
postelji v beli barvi.  

� V obeh izdajah jima 
čarovnica pripravi 
dobro kosilo in 
udobni postelji. 

� Janko in Metka sta 
odšla spat, misleč, da 
sta v nebesih.  

� Janko in Metka sta 
odšla spat, misleč, da 
sta v nebesih. 

� Otroka sta bila 
zadovoljna in 
pomirjena. 

�  Toda starka je bila 
zlobna čarovnica, ki 
je prežala na otroke.  

� Toda starka se je le 
pretvarjala, da je 
prijazna. Bila je 
zlobna čarovnica, ki 
je prežala na otroke.  

� Pokaže se dvoličnost 
čarovnice. Pokaže 
svoj drugi obraz. 

� Zgradila je hišico iz 
kruha, da bi jih 
privabila k sebi. Če bi 
katerega ujela, bi ga 
ubila, skuhala in 
pojedla. To bi bil 
zanjo dan 
praznovanja. 

� Hišico iz kruha je 
zgradila samo zato, 
da bi jih privabila k 
sebi. Če bi katerega 
ujela, bi ga ubila, 
skuhala in pojedla. 
To bi bil zanjo dan 
praznovanja. 

� Pojavi se motiv 

kanibalizma: 
čarovnica otroke 
ubije, skuha in poje. 
Hišica je narejena kot 
past za otroke. 

 �  Čarovnice imajo 
rdeče oči in ne vidijo 
zelo daleč, imajo pa 
dober čut za voh 
kakor živali in vedo, 
kdaj se približujejo 
ljudje.  

� V drugi izdaji so 
navedene značilnosti 
čarovnice. 

� Bila je navdušena, da 
sta Janko in Metka 
našla pot do njene 
hiške.  

�  Ko sta se Janko in 
Metka bližala njeni 
hišici, se je zlobno 
smejala in  zaničljivo 
dejala: »Sedaj ju 
imam. Ne bosta mi  
pobegnila.« 

� Zadovoljstvo 
čarovnice ob prihodu 
otrok. 
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�  Zgodaj zjutraj 
preden sta se zbudila, 
je vstala, odšla k  
njunima posteljama 
in pogledala, kako 
mirno spita.  

�  Zgodaj zjutraj 
preden sta se otroka 
zbudila, je že vstala, 
šla k  posteljama in 
pogledala, kako 
mirno spita s svojimi 
polnimi rdečimi lički. 

� V drugi izdaji je 
dodano, da sta imela 
otroka polna rdeča 
lička. 

�  »To bo dober 
zalogaj,« je pomislila.  

�  »To bo dober 
zalogaj,« je 
zamomljala sama pri 
sebi.  

� Zadovoljstvo 
čarovnice ob pogledu 
na otroka. 

�  Zgrabila je Janka in 
ga zaprla v majhen 
hlev. Ko se je zbudil, 
se je znašel v kletki, 
zaprt kot mlad pes, v 
kateri je lahko 
naredil le nekaj  
korakov.  

�  Potem je zgrabila 
Janka s svojo uvelo 
roko in ga odnesla v 
majhen hlev, kjer ga 
je zaklenila v kletko.  
Jokal je, kot je le 
mogel, a ni mu bilo 
pomoči.  

� V obeh izdajah je 
čarovnica odnesla 
Janka v majhen hlev, 
kjer ga je zaprla v 
kletko. V prvi izdaji 
je Janko primerjan s 
psom v kletki. 

�  Potem je stresla 
Metko in zavpila: 
»Vstani, lenoba, in 
prinesi vodo! Pojdi v 
kuhinjo in skuhaj 
nekaj za pojesti. Tvoj 
brat je zaklenjen v 
hlevu. Rada bi ga 
poredila in ko bo 
dovolj masten, ga 
bom pojedla. Od zdaj 
naprej ga moraš ti 
hraniti.« 

�  Potem je stresla 
Metko, da se je 
zbudila in zavpila: 
»Vstani, lenoba! 
Prinesi vodo in 
skuhaj nekaj dobrega 
za svojega brata. 
Zaklenjen je zunaj v 
hlevu, da se bo 
poredil. Ko bo dovolj 
masten, ga bom 
pojedla.«  

� V obeh izdajah naroči 
čarovnica Metki 
enako, le da ji v prvi 
izdaji pove, da bo 
sama hranila Janka. 

�  Metka je bila 
prestrašena in je 
jokala, vendar je 
morala narediti to, 
kar je zahtevala 
čarovnica.  

�  Metka je začela 
jokati, vendar vse je 
bilo zaman. Morala je 
storiti, kar je  
zahtevala čarovnica.  

� Metka je prestrašena 
in joče, vendar proti 
svoji volji stori, kar ji 
čarovnica naroči, saj 
se je zelo boji. 

� Janko je vsak dan 
dobival najboljše 
jedi, da bi se poredil, 
Metka pa je dobivala 
le rakove lupine.   

� Janko je vsak dan 
dobival najboljše 
jedi, Metka pa je 
dobivala le rakove 
lupine.   

� Ni bistvenih razlik. 

� Starka je vsak dan 
prihajala k Janku in 
govorila: »Janko, 
pomoli prst, da bom 
videla, če si dovolj 
rejen.«  

�  Starka se je vsako 
jutro splazila do 
hlevčka in zaklicala: 
»Janko, pomoli prst, 
da bom videla, če si 
že dovolj rejen.« 

� Čas dogajanja ni 
enak: v prvi izdaji je 
starka prihajala vsak 
dan, v drugi izdaji pa 
vsako jutro. 
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� Vendar je Janko vsak 
dan pomolil čarovnici 
pod nos majhno kost. 
Čarovnica se je 
čudila, zakaj se ni nič 
poredil. 

�  Vendar je Janko vsak 
dan pomolil čarovnici 
pod nos majhno kost. 
Čarovnica je imela 
slabe oči in ni videla 
kosti. Mislila je, da je 
to Jankov prst in se 
čudila, da se ni nič 
poredil.  

� Pokaže se motiv 

Jankove 
iznajdljivosti: Janko 
pomoli čarovnici 
majhno kost. 

�  Po štirih tednih je 
čarovnica nekega 
večera rekla Metki: 
»Pohiti in prinesi 
malo vode. Naj je tvoj 
brat masten ali ne, ga 
bom jutri ubila in 
skuhala. V tem času 
želim zgnesti testo, da 
ga bom spekla skupaj 
z njim.«  

�  Ko so minili štirje 
tedni in je bil Janko 
še vedno suh, je 
čarovnico potrpljenje 
minilo in ni mogla 
več čakati.  »Hej, 
Metka!« ji je 
zaklicala, »Pohiti in 
prinesi malo vode. 
Naj bo Janko debel 
ali suh, jutri ga bom 
ubila in ga skuhala.« 

� V obeh izdajah se 
pojavi število štiri  
(štirje tedni), ki ne 
sodi med pravljična 
števila. 

� V prvi izdaji želi 
čarovnica zgnesti 
testo in Janka speči 
skupaj z njim, v drugi 
izdaji pa ga želi 
skuhati. 

�  Z žalostnim srcem je 
Metka zavrela vodo, v 
kateri bi naj 
čarovnica skuhala 
Janka.  

�  Oh, kako je jokala 
uboga sestrica, ko je 
morala nositi vodo. In 
kako so ji solze 
polzele po licih!  

� Metka je bila 
žalostna, vendar je 
storila, kar ji je 
čarovnica naročila. 

 �  »Dragi Bog, prosim, 
pomagaj nama,« je 
vzkliknila. »Ko bi 
naju vsaj divje živali 
požrle v gozdu, potem 
bi skupaj umrla.« 

�  »Nikar se ne cmeri,« 
ji je dejala starka. 
»To ti nič ne 
pomaga.« 

� V drugi izdaji se spet 
pojavi motiv 

kristjanizacije, ko se 
Metka obrača k Bogu 
po pomoč, da bi ji 
uspelo rešiti brata. 

�  Naslednje jutro je 
Metka vstala zgodaj, 
zakurila ogenj in 
obesila kotliček z 
vodo.  

�  Naslednje jutro je 
Metka vstala zelo 
zgodaj, obesila 
kotliček z vodo in 
zakurila ogenj. 

� Metka je spet zoper 
svoji volji storila, kar 
ji je čarovnica 
naročila. 

�  »Pazi, dokler ne 
zavre,« je dejala 
čarovnica. »Jaz grem  
zakurit ogenj v peči, 
kamor bom položila 
kruh.« 

�  »Najprej bomo 
pekli,« je rekla 
starka. »Ogenj v peči 
sem že zakurila in 
zgnetla testo.« 

� V prvi izdaji mora 
Metka paziti na vodo, 
dokler ne zavre, ker 
gre čarovnica zakuriti 
ogenj v peči, v drugi 
izdaji pa je ogenj že 
zakurila. 
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�  Metka je stala v 
kuhinji, jokala krvave 
solze in si mislila, da 
bi bilo bolje, če bi ju 
požrle divje živali v 
gozdu. Takrat bi vsaj 
umrla skupaj in jima 
ne bi bilo treba tako 
trpeti. Ne bi ji bilo 
treba zavreti vode, ki 
bo ubila njenega 
brata. Molila je: 
»Dragi Bog, reši 
naju, uboga otroka.« 

 � V prvi izdaji se na 
tem mestu prvič 
pojavi motiv 

kristjanizacije: 
Metka se obrača k 
Bogu po pomoč, da bi 
ji uspelo rešiti brata. 

� Nato je starka 
zaklicala: »Metka, 
pridi takoj k peči!«  

� Potisnila je ubogo 
Metko pred peč, iz 
katere so švigali 
plameni. 

� V prvi izdaji je 
čarovnica poklicala 
Metko k peči, v drugi 
izdaji pa jo je pred 
peč potisnila. 

� Ko je Metka prišla, je 
rekla: »Poglej v peč 
in povej, če je kruh 
lepo porjavel in če je 
pečen. Moje oči so 
slabe in ne vidim tako 
daleč. Če ne vidiš 
tako daleč, sedi na 
desko in potisnila te 
bom v peč, da boš 
pogledala.« 

�  »Zlezi vanjo,« je 
dejala čarovnica, »in 
poglej, če je dovolj 
vroča, da lahko dam 
vanjo kruh.« 

 

� V prvi izdaji mora 
Metka pogledati v 
peč, če je kruh pečen, 
v drugi izdaji pa ji 
reče, naj zleze v peč 
in pogleda, če je le-ta 
dovolj vroča. 

� V prvi izdaji ji želi 
čarovnica pomagati z 
desko. 

� Ko bi bila Metka v 
peči, bi čarovnica 
zaprla vrata, jo 
spekla in tudi njo 
pojedla. To so bile 
čarovničine misli.  

� In ko bi bila Metka v 
peči, je nameravala 
zapreti vratca, jo 
speči in tudi njo 
pojesti.   

 

� V obeh izdajah je 
želela čarovnica 
Metko speči. 

�  Vendar pa je Bog 
namignil Metki 
čarovničine namene, 
zato je Metka rekla:  
»Jaz ne vem tega 
narediti. Najprej mi 
pokaži kako. Sedi na 
desko in jaz te bom 
potisnila v peč.« 

� Toda Metka je 
uganila njene namene 
in je rekla: »Jaz ne 
vem, kako to storiti. 
Kako naj zlezem 
noter?« 

� Motiv kristjanizacije 
v prvi izdaji: Bog 
namigne Metki 
čarovničine namene. 

� Motiv iznajdljivosti 
Metke v obeh 
izdajah: čarovnico  
zavede s prikazom 
nevednosti in jo 
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potisne v peč. 

� Starka je sedla na 
desko. Ker je bila 
lahka, jo je Metka 
potisnila v peč, hitro 
zaprla vrata na peči 
in jih zapahnila z 
železno palico.  

� »Gos neumna,« je 
rekla starka.  »Ta 
odprtina je dovolj 
velika. Glej, sama 
lahko zlezem vanjo.« 
Zlezla je gor in 
vtaknila glavo v peč.  
Metka jo je  krepko 
sunila, da je padla 
noter. Potem je 
zaprla železna vrata 
na peči in jih 
zapahnila s palico. 

� V prvi izdaji je 
čarovnica sedla na 
desko, s katero jo je 
Metka potisnila v 
peč; v drugi izdaji pa 
je čarovnica sama 
zlezla v peč. 

� Starka je v vroči 
pečici začela jokati in 
kričati, toda Metka je 
pobegnila in starka je 
nesrečno zgorela.  

� Starka je vreščala, 
toda Metka je stekla 
proč in čarovnica je 
zgorela. 

� V prvi izdaji je Metka 
pobegnila, v drugi pa 
je stekla proč. 

� Metka je stekla k 
Janku in odklenila 
vrata.  

� Metka je stekla 
naravnost k Janku, 
odklenila kletko in 
vzkliknila: »Janko, 
rešena sva. Stara 
čarovnica je mrtva.« 

� Stekla je k Janku in 

ga rešila. 

� Skočil je ven, 
poljubila sta drug 
drugega in bila zelo 
vesela.  

�  Janko je skočil kakor 
ptica iz svoje kletke, 
ko nekdo odpre vrata.  
Kako srečna sta bila! 
Objela sta se okoli 
vratu, poskakovala od 
veselja in se 
poljubljala. 

� V obeh izdajah sta se 
otroka veselila. 

�  Cela hiša je bila 
polna dragih kamnov 
in biserov.  

�  Ker se nista imela 
ničesar več bati, sta 
vstopila v čarovničino 
hiško. V vsakem 
kotičku hiše so bile 
skrinje z biseri in 
dragimi kamni. 

� V hiši sta našla drage 
kamne in bisere. 

�  Napolnila sta si žepe, 
stekla proč in našla 
pot domov.  

�  »Ti so veliko boljši 
kot kamenčki,« je 
dejal Janko in si 
polnil žepe. Metka je 
rekla: »Tudi jaz jih 
bom nabrala nekaj za 
domov,« in napolnila 
je svoj predpasnik.  

� V prvi izdaji sta si 
napolnila žepe z 
dragimi kamni in 
biseri ter se odpravila 
domov. 

� V drugi izdaji pa si 
Janko napolnil žepe, 
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Metka pa svoj 
predpasnik. 

 �  »Zdaj pa morava 
oditi,« je dejal Janko, 
»da prideva ven iz 
tega čarovničinega 
gozda.« 

� Po nekaj urah hoje 
sta prispela do velike 
vode.  

�  »Ne moreva čez,« je 
dejal Janko.  »Ni ne 
brvi ne mostu.« 

� »Niti čolnička ni,« je 
odgovorila Metka, 
»tamle plava bela 
račka. Vprašala jo 
bom, če nama bo 
pomagala čez.«  

 Potem je zaklicala:  

� »Račka, ljuba račka 
ti, ker ni mostička ne 
brvi, midva prosiva 
lepo, prepelji naju čez 
vodo.« 

�  Račka je priplavala 
do njiju. Janko je 
splezal na njen hrbet 
in rekel sestrici, naj 
sede k njemu.  

�  »Ne,« je odgovorila 
Metka.  »To bi bilo 
pretežko za račko. 
Enega za drugim naju 
bo prenesla.« 

� Prav tako je žival tudi 
naredila. Ko sta bila 
na varnem na drugem 
bregu in ko sta že 
nekaj časa hodila, se 
jima je zdel gozd 
vedno bolj domač. V 

  

� V drugi izdaji se 
pojavi motiv vode, ki 
jo morata otroka 
prečkati, da se lahko 
vrneta domov. 

� Prečkanje vode 
simbolizira 
življenjsko 
prelomnico. 

� Ponovno se pojavi 
motiv živali, tokrat 
račke, ki ju pelje 
preko vode. 
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daljavi sta zagledala 
očetovo hišo.  Začela 
sta teči, planila sta v 
hišo in se vrgla očetu 
okrog vratu.   

�  Ko ju je oče 
zagledal, se ju je 
razveselil, saj ni bil 
srečen, odkar sta 
odšla. Poleg tega je 
zdaj bil bogataš. 
Vendar pa je mati 
medtem že umrla.  

�  Človek ni imel niti 
trenutka miru, odkar 
je zapustil otroka v 
gozdu. Vendar pa je 
žena  umrla. Metka je 
stresla iz svojega 
predpasnika bisere in 
drage kamne, da so 
popadali po sobi. 
Janko pa je dodal še 
nekaj polnih pesti iz 
svojega žepa.  

� V obeh izdajah je 
mož, medtem ko sta 
bila otroka pri zlobni 
čarovnici, ovdovel.  

� Vendar postane 
bogataš. 

 � Njihovih skrbi je bilo 
konec in srečno so 
živeli skupaj.  

� Moja zgodba je 
končana,  
 miška je zbežala.  

�  In kdor jo ulovi, si 
lahko iz njenega 
kožuščka veliko 
kučmo naredi. 

� V borbi med dobrim 
in zlom je zlo 
poraženo. 

� Konec je srečen. 
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6 GRIMMOVE PRAVLJICE SKOZI PREVODE 

Izbrani prevod pravljice Janko in Metka bom primerjala z drugo izdajo iz leta 1857. 

Analizirala bom vsak prevod posebej. Pri primerjanju bom predstavila mesta, kjer je 

prevajalec spremenil, dopolnil ali pa izpustil del druge izdaje iz leta 1857. 

 

6.1 PRIMERJAVA DRUGE IZDAJE  IZ LETA 1857 S PREVODOM V ANGLEŠKI  JEZIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 9:  Naslovnica Gianna Padoana 

 

*Opomba: avtorski prevod 

Tabela 2: Primerjalna analiza Grimmove ljudske pravljice Janka in Metke iz leta 1857 z angleškim prevodom 

 Druga izdaja, 1857 * Gianni Padoan   (Prevedel: 
Slavko Pregl),1987     

 

 Janko in Metka Hansel and Gretel Razlike in podobnosti 

� Na robu velikega 
gozda je živel reven 
drvar z ženo in dvema 
otrokoma. Dečku  je 

� Drvar, ki je ovdovel, 
se je še enkrat 
poročil, da bi kdo 
skrbel za njegova 

� Književni čas in 
prostor nista točno 
določena. Dogajalni 
prostor  v drugi izdaji 



Milena Varga  Primerjalna analiza pravljičnega tipa Janko in Metka (ATU 327A) 

35 

 

bilo ime Janko, 
deklici pa Metka. 
Imeli so zelo malo 
hrane, in nekoč, ko je 
prišla lakota v deželo, 
jim drvar več ni 
mogel zagotoviti 
vsakdanjega kruha. 

otroka, kadar bi bilo 
treba. Imel je smolo 
in je slabo izbral: 
nova žena je bila 
hudobna in sebična. 

je nekje v gozdu, v 
angleškem prevodu 
pa ni naveden. Glavni 
književni osebi sta 
otroka, deček Janko 
(Hansel) in deklica 
Metka (Gretel), kar je 
navedeno v drugi 
izdaji. V prevodu pa 
je samo navedeno, da 
sta bila otroka. 
Stranski književni 
osebi sta oče in mati,  
ki sta v drugi izdaji 
poimenovana kot 
reven drvar in žena, v 
priredbi pa kot 
ovdoveli drvar in 
nova žena.  

�  Nekega večera, ko je 
ležal v postelji in od 
skrbi ni mogel 
zaspati, je vzdihnil in 
rekel svoji ženi: »Kaj 
bo z nami? Kako naj 
nahranim najina 
otroka, ko pa še za 
naju ni ničesar?«  

�  »Veš kaj, mož?«  je 
odgovorila žena. » 
Jutri zjutraj bova 
odpeljala otroka v 
najgostejši del gozda, 
zakurila jima bova 
ogenj in vsakemu 
dala košček kruha. 
Nato ju bova pustila 
tam in se odpravila 
na svoje delo. Tako 
ne bosta našla poti 
domov in se ju bova 
znebila.«  

� Nekega leta je dalo 
drvarjenje zelo malo 
zaslužka. Družina se 
je komaj preživljala. 

� »Oh, če nama ne bi 
bilo treba skrbeti za 
otroka …« 

Tako je žena pogosto 
mrmrala sama pri 
sebi. Končno je 
mačeha prepričala 
drvarja, da nima 
druge izbire. 

� Svoja otroka naj 
odpelje  v gozd in ju 
prepusti usodi. 

� Druga žena – mačeha 
– je prikazana kot 
hudobna, nevarna 
ženska, ki želi uničiti 
moškega. V prevodu 
je celo navedeno, da 
je bila hudobna in 
sebična. V prevodu 
reče žena možu, naj  
sam odpelje otroka v 
gozd.  V drugi izdaji 
pa reče, da bosta to 
storila oba. 

�  » Ne, žena,« je rekel 
mož.  »Tega ne bom 
storil. Kako se naj 
pripravim do tega, da 
bi pustil svoja otroka 
sama v gozdu?  Divje 

 � V prevodu ni 
navedeno, da se mož 
ne strinja z ženinim 
predlogom. 
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živali bi hitro prišle 
in ju lahko raztrgajo 
na koščke.« 

�  »Oh, ti bedak,« je 
rekla, »potem bomo 
vsi štirje stradali. 
Potem je vse, kar 
lahko še narediš to, 
da izdelaš deske za  
naše krste.«  In mu ni 
dala miru, dokler ni 
pristal.  

�  »Ampak otroka se mi 
zelo smilita,« je rekel 
mož.  

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  Niti otroka nista 
mogla zaspati zaradi 
lakote, in sta slišala, 
kaj je mačeha rekla 
očetu.  

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  Metka je bridko 
jokala in rekla Janku: 
»To je najin konec!«  

�  »Bodi tiho, Metka,« 
je dejal Janko, »in ne 
skrbi. Vem, kaj bom 
naredil.« 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  In takoj, ko so 
odrasli zaspali, je 
vstal, potegnil nase 
svoj suknjič, odprl 
spodnja vrata in 
zlezel ven.  

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  Luna je svetlo sijala 
in beli kamenčki pred 
hišo so se bleščali kot 
srebrniki. Janko se je 
sklonil in si z njimi 
napolnil žepe 
suknjiča.  

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  Potem je odšel nazaj 
v hišo in rekel: »Ne 
skrbi, Metka. Dobro 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 
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spi. Bog naju ne bo 
zapustil.« Potem je 
šel nazaj v svojo 
posteljo in zaspal.  

�  Ob svitu, še pred 
sončnim vzhodom, je 
žena  prišla in zbudila 
otroka. »Vstanita, 
lenuha. Gremo v gozd 
po drva.«  Potem je 
dala vsakemu košček 
kruha, rekoč: »Tukaj 
je kruh, ne pojejta ga 
do poldneva, saj 
drugega ne bosta 
dobila.«  

� Tako ju je nekega dne 
kot običajno vzel s 
seboj, da bi nabirala 
suhljad. 

� Čas dogajanja ni 
točno določen: v 
prevodu je navedeno, 
da se je zgodilo 
nekega dne. V drugi 
izdaji pa je navedeno: 
ob svitu. 

� V prevodu oče 
odpelje otroka v 
gozd, v drugi izdaji 
pa ju odpeljeta oba, 
mati in oče. 

�  Metka je dala kruh 
pod svoj predpasnik, 
ker je imel Janko vse 
žepe polne 
kamenčkov. Nato so 
se vsi skupaj 
odpravili v gozd.  

 � V prevodu ni 
navedeno, da sta 
otroka dobila kaj 
hrane, niti Jankova 
iznajdljivost s 
kamenčki. 

�  Ko so že nekaj časa 
hodili, se je Janko 
začel znova in znova 
ustavljati in gledati 
nazaj proti hiši. 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  Oče je rekel: »Janko, 
zakaj se ustavljaš in 
gledaš nazaj? Pazi 
zdaj in ne pozabi na 
noge.« 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  »Oh, oče,« je dejal 
Janko, »gledam 
svojega belega 
mačka, ki sedi na 
strehi in se poslavlja 
do mene.« 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  Žena je rekla: »Ti 
norec, to ni tvoj 
maček. To je jutranje 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 
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sonce, ki je obsijalo 
dimnik.«    

�  Vendar Janko ni 
gledal svojega 
mačka, ampak je 
vsakič spustil na pot 
bleščeč kamenček iz 
svojega žepa. 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  Ko so prispeli v 
sredino gozda, je oče 
rekel: »Otroka, 
poiščita nekaj lesa. 
Zakuril bom, da nas 
ne bo zeblo.« 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

� Janko in Metka sta 
zbrala nekaj vejic in 
naredila velik kup. 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

� Naložila sta jih na 
ogenj in ko je ogenj 
dobro zagorel, je 
ženska rekla: »Lezita 
k ognju in se spočijta. 
Midva greva v gozd 
po les. Ko bova 
končala, se bova 
vrnila po vaju.« 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  Janko in Metka sta 
sedela ob ognju.  Ko 
je bilo poldne, sta 
pojedla vsak svoj 
košček kruha.  

 � Ta del je v prevodu 

izpuščen. 

� Ker sta ves čas slišala 
udarce sekire, sta 
mislila, da je oče v 
bližini. Vendar pa to 
ni bila sekira. Bila je 
veja, ki jo je oče 
privezal na trhlo 
drevo in je v vetru 
udarjala sem ter tja. 
Potem ko sta že nekaj 
časa tam sedela, so se 
jima od utrujenosti 

� Po napornem delu sta 
Janko in Metka, kot je 
bilo otrokoma ime, 
zaspala na travi pod 
drevesom. 

� V prevodu šele tu 
izvemo kako je ime 
glavnima 
književnima 
osebama. 

� Privezana veja na 
deblo je v prevodu 
izpuščena. 

� Tako v drugi izdaji 
kot v prevodu je 
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začele zapirati oči in 
sta zaspala.  

navedeno, da sta 
otroka od utrujenosti 
zaspala. 

�  Ko sta se  končno 
zbudila, je bila že  
temna noč.  Metka je 
začela jokati in rekla: 
»Kako bova prišla iz 
gozda?«  

� Janko jo je tolažil: 
»Počakaj, da vzide 
luna, potem bova 
našla pot.« 

� Ko sta se zbudila, sta 
bila sama. Metka je 
takoj planila v jok, a 
Janko jo je tolažil: 
»Ne skrbi, našla bova 
pot do doma, boš 
videla.«  

� Glavni književni 
osebi, Janko in 
Metka, ostaneta sama 
v gozdu. 

� Opazna je čustvena 
navezanost brata in 
sestre. Janko tolaži 
Metko. 

� Ko je vzšla polna 
luna, je Janko prijel 
svojo malo sestrico za 
roko.  

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  Sledila sta 
kamenčkom, ki so se 
lesketali kakor na 
novo skovani kovanci, 
ki so jima kazali 
pravo pot.  

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

� Hodila sta vso noč in 
ob jutranjem svitu 
prispela k očetovi 
hiši. 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

� Potrkala sta na vrata, 
in ko jih je žena 
odprla ter videla, da 
sta to bila Janko in 
Metka, je rekla: 
»Zlobna otroka, zakaj 
sta tako dolgo spala v 
gozdu? Mislila sva, 
da nista želela priti 
nazaj.«  

� Toda oče je bil 
presrečen, ko je spet 
zagledal svoja otroka, 
saj ju ni želel pustiti 
sama.  

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

� Minilo je nekaj časa, 
ko je spet pritisnilo 

 � Ta del je v prevodu 
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pomanjkanje. Nekega 
večera sta otroka 
slišala mamo reči 
očetu: »Spet nam je 
pošel ves živež. Samo 
še pol hlebca kruha 
imamo, potlej bo 
pesem končana. 
Znebiti se morava 
otrok. Odpeljala ju 
bova še globlje v 
gozd, tako da ne 
bosta več našla  poti 
nazaj. Drugače nam 
ni več pomoči.« 

izpuščen. 

�  Mož je bil zelo 
demoraliziran in je 
menil: »Bolje bi bilo 
deliti zadnji grižljaj z 
otrokoma.«  

� Toda žena ga ni 
poslušala. Zmerjala 
ga je in kritizirala.  

�  Vendar kdor pravi A, 
mora reči tudi B in 
ker je popustil prvič, 
je moral tudi drugič.  

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  Otroka sta bila še 
vedno budna in sta 
slišala ves pogovor.  

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  Ko sta odrasla 
zaspala, je Janko 
vstal in spet hotel 
nabrati kamenčke 
tako kot že prejšnjič, 
ampak žena je 
zaklenila vrata in 
Janko ni mogel ven.  

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

� Potolažil je svojo 
majhno sestrico in ji 
rekel: »Ne joči, 
Metka. Dobro spi. 
Bog nama bo že 
pomagal.«  

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 
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� Navsezgodaj zjutraj 
je žena prišla zbudit 
otroka. Vsak je dobil 
majhen košček kruha, 
še manjšega kot 
zadnjikrat.    

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  Na poti v gozd  je 
Janko drobil svoj 
kruh v žepu, se  
pogosto ustavljal, 
metal drobtinice 
kruha na tla. 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�   »Janko, zakaj se 
vedno ustavljaš in 
gledaš okrog?« ga je 
vprašal oče. »Hodi 
naravnost.« 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  »Vidim svojega 
goloba sedeti na 
strehi. Želi se 
posloviti.« 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  »Norec,« je rekla 
žena, »to ni tvoj 
golob. To je jutranje 
sonce, ki je obsijalo 
dimnik.«  

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

� Drobtinico za 
drobtinico jih je 
Janko spuščal na tla.  

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

� Žena ju je odpeljala 
globlje v gozd, kot sta 
bila kadarkoli v 
svojem življenju. 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  Še enkrat sta jima 
zanetila velik ogenj in 
mati je rekla: »Sedita 
semkaj, otroka. Če 
bosta utrujena, lahko 
malo zaspita. Midva 
greva v gozd po les. 
Zvečer, ko končava, 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 
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prideva po vaju.«  

� Opoldan je Metka 
delila svoj kruh z 
Jankom, ker je on 
svojega raztrosil po 
poti. 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  Potem sta zaspala. 
Minil je večer, vendar 
nihče ni prišel po 
uboga otroka. 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  Bila je že temna noč, 
ko sta se prebudila. 
Janko je tolažil Metko 
in rekel: »Počakaj, da 
vzide mesec, pa bom 
videl drobtinice 
kruha, ki sem jih 
raztrosil. Te nama 
bodo pokazale pot do 
doma.« 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  Ko je mesec vzšel, 
nista našla nobene 
drobtinice. Pozobalo 
jih je na tisoče ptic v 
gozdu. 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  Janko je rekel Metki: 
»Našla bova pot.« 
Vendar je nista.  

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  Hodila sta skozi noč 
in še ves naslednji 
dan, vendar nista 
našla poti iz gozda.  

� Hodila sta in hodila 
in samo še bolj zašla 
globoko v gozd. 

� Motiv gozda 
predstavlja pot v 
neznano. Otroka se 
izgubita v gozdu. 

�  Bila sta strašansko 
lačna, saj nista jedla 
nič drugega kot nekaj 
majhnih jagod, ki sta 
jih našla. Bila sta 
tako utrujena, da ju 
noge več niso nosile. 
Legla sta pod drevo 
in zaspala. 

� Bila sta utrujena, zelo 
lačna in prestrašena. 

� Janko in Metka tavata 
po gozdu. V obeh 
primerih sta bila 
otroka utrujena in 
lačna. V drugi izdaji 
od utrujenosti in 
lakote zaspita pod 
drevesom. 
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� Bilo je že tretje jutro, 
odkar sta zapustila 
očetovo hišo. Vzela 
sta pot pod noge, a 
sta zašla vedno 
globlje in globlje v 
gozd.  Če pomoč ne 
bo prišla kmalu, 
bosta  pogubljena.  
Opoldne sta 
zagledala majhno 
snežno belo ptico, 
sedeti na veji.  Tako 
lepo je pela, da sta se 
ustavila in ji 
prisluhnila. Ko je 
utihnila, je razpela 
krila in poletela pred 
njima. Sledila sta ji, 
dokler nista prišla do 
majhne hišice. Ptica 
je sedela na strehi. 
Ko sta prišla bližje, 
sta videla, da je hiša 
v celoti zgrajena iz 
kruha in pokrita  s 
streho iz pogače. 
Okna so bila 
narejena iz čistega 
sladkorja.  

 

 

 

 

 

 

� Končno sta v daljavi 
med drevjem 
zagledala hišo. Stekla 
sta proti njej in ko sta 
se približala, sta 
videla, da je narejena 
iz medenjakov in 
pokrita s streho iz 
maslenega peciva. Še 
več, okna so bila iz 
marcipana. 

 

� V drugi izdaji se 
pojavi motiv bele 

ptice, ki priskoči na 
pomoč otrokoma, ki 
ju vodi do hiše s 
sladkarijami. 

� V obeh izvodih se 
pojavi motiv hišice 
sredi gozda. V drugi 
izdaji je bila hiša  
zgrajena iz kruha, 
streha je bila iz 
pogače in okna iz 
sladkorja. V prevodu 
je bila narejena iz 
medenjakov, okna so 
bila iz marcipana, 
streha prekrita z 
maslenim pecivom. 

� »Privoščiva si 
pošteno kosilo,« je 
dejal Janko. »Jaz 
bom vzel kos strehe, 
ti, Metka, pa vzemi 
košček okna. To bo 
sladko.« 

� »Jejva!« je zavpil 
Janko in odlomil kos 
strehe. Metka mu je 
sledila in pojedla 
delček okna. 

� V drugi izdaji si 
Janko odlomi kos 
strehe, Metka pa 
vzame, kar ji Janko 
naroči, medtem ko v 
prevodu vsak vzame, 
kar želi.  

�  Janko je segel z roko 
in odlomil košček 
strehe, da bi jo 
pokusil. Metka je 
stala zraven oken in 
jih grizljala, ko sta iz 
hiše slišala nežen 
glas:  

� »Hrst hrst, kateri 
miško kruši, hrusta 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 
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mojo hiško? «  
�  Otroka sta 

odgovorila:  

  »Vetrc, vetrc iz neba 
    okrog hišice pihlja.« 

� Jedla sta naprej in se 
nista pustila motiti. 
Janku, kateremu je 
streha zelo teknila, si 
je odtrgal še en velik 
kos. Metka pa je 
potegnila ven celo 
okroglo šipo.  

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  Nenadoma so se  
vrata odprla in 
ženska, stara kot gora 
in oprta na berglo, je 
izstopila. Janko in 
Metka sta se zelo 
prestrašila in 
izpustila iz rok vse, 
kar sta držala.    

� Njuno gostijo je 
prekinil zloben smeh: 
vrata hiške so se 
odprla in na pragu se 
je pojavila koščena 
starka in je žugala s 
palico. Njen nos je bil 
podoben kljunu, prsti 
pa so bili kot 
kremplji. 

� V obeh primerih se 
pojavi tretja stranska 
oseba, čarovnica, ki 
je poimenovana: v 
prevodu kot koščena 
starka, v drugi izdaji 
pa ženska. V drugi 
izdaji je bila 
čarovnica stara kot 
gora in oprta na 
berglo, v prevodu pa 
je imela nos podoben 
kljunu in je žugala s 
palico. 

�  Toda starka je 
zmajala z glavo in 
rekla: »Oh, draga 
otroka, kaj vaju je 
pripeljalo sem? 
Vstopita in ostanita z 
mano. Nič hudega 
vama ne bo.« 

� »Naprej, naprej, 
draga otroka! Nič 
hudega se vama ne bo 
zgodilo.« 

� V obeh primerih 
čarovnica hlini 
prijaznost in ju s 
prijaznimi besedami 
povabi v hišo, da bi 
ostala pri njej. 

� Prijela ju je za roki in 
ju odpeljala v svojo 
hišo. 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

� Pripravila jima je 
dobro kosilo: mleko 
in palačinke s 
sladkorjem, jabolka 
in orehe.  Kasneje je 
postlala dve udobni 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 
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postelji v beli barvi.  

� Janko in Metka sta 
odšla spat, misleč, da 
sta v nebesih. 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

� Toda starka se je le 
pretvarjala, da je 
prijazna. Bila je 
zlobna čarovnica, ki 
je prežala na otroke.  

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

� Hišico iz kruha je 
zgradila samo zato, 
da bi jih privabila k 
sebi. Če bi katerega 
ujela, bi ga ubila, 
skuhala in pojedla. 
To bi bil zanjo dan 
praznovanja. 

� Starka je bila 
hudobna čarovnica, 
ki je zgradila sladko 
hišico samo zato, da 
bi privabljala otroke. 
Kadar je kakšnega 
zvabila v svoje 
kremplje, je končal v 
njenem loncu. Zdaj je 
bila zelo vesela, ko je 
ob hiški našla kar dva 
naenkrat. 

� Pojavi se motiv 

kanibalizma: 
čarovnica otroke 
skuha in poje. Hišica 
je narejena kot past za 
otroke. 

�  Čarovnice imajo 
rdeče oči in ne vidijo 
zelo daleč, imajo pa 
dober čut za voh 
kakor živali in vedo, 
kdaj se približujejo 
ljudje.  

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

 

�  Ko sta se Janko in 
Metka bližala njeni 
hišici, se je zlobno 
smejala in  zaničljivo 
dejala: »Sedaj ju 
imam. Ne bosta mi  
pobegnila.« 

� Janko in Metka sta 
skušala zbežati, pa ni 
šlo. Mogoče sta bila 
začarana, mogoče pa 
sta bila preveč 
utrujena. Niti koraka 
nista mogla več 
napraviti.  

� Zadovoljstvo 
čarovnice ob prihodu 
otrok. V prevodu 
skušata Janko in 
Metka zbežati, a ne 
moreta. 

�  Zgodaj zjutraj 
preden sta se otroka 
zbudila, je že vstala, 
šla k  posteljama in 
pogledala, kako 
mirno spita s svojimi 
polnimi rdečimi lički. 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 
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�  »To bo dober 
zalogaj,« je 
zamomljala sama pri 
sebi.  

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  Potem je zgrabila 
Janka s svojo uvelo 
roko in ga odnesla v 
majhen hlev, kjer ga 
je zaklenjena v kletko.  
Jokal je, kot je le 
mogel, a ni mu bilo 
pomoči.  

� Čarovnica je prijela 
Janka s svojo mrzlo, 
koščeno roko in 
rekla: »Preveč si suh, 
fant. Ko boš lepo 
okrogel, te bom 
pojedla. Zdaj boš šel 
v tole kletko in v njej 
te bom krmila. Potem 
bo prišla na vrsto 
tvoja sestra.«  

� V obeh delih je 
čarovnica zaprla 
Janka v kletko. V 
drugi izdaji ga je 
zgrabila s svojo uvelo 
roko, v prevodu pa s 
svojo mrzlo koščeno 
roko.  

�  Potem je stresla 
Metko, da se je 
zbudila in zavpila: 
»Vstani, lenoba! 
Prinesi vodo in 
skuhaj nekaj dobrega 
za svojega brata. 
Zaklenjen je zunaj v 
hlevu, da se bo 
poredil. Ko bo dovolj 
masten, ga bom 
pojedla.«  

� Obrnila se je k Metki. 
»Zgani se, lenoba! 
Pojdi in skuhaj kaj 
dobrega za tvojega 
brata. Nikoli ne sme 
biti lačen.« 

� V obeh primerih 
čarovnica zmerja 
Metko z lenobo in ji 
ukaže, naj gre kuhat 
za Janka. V drugi 
izdaji pove Metki, da 
bo Janka pojedla, ko 
bo dovolj masten.  

�  Metka se je začela 
jokati, vendar vse je 
bilo zaman. Morala je 
storiti, kar je  
zahtevala čarovnica.  

� Metka je zajokala, a 
ni nič pomagalo. 
Morala je narediti, 
kar je velela 
čarovnica. 

� Metka je prestrašena 
in joče, vendar proti 
svoji volji stori, kar ji 
čarovnica naroči, saj 
se je zelo boji. 

� Janko je vsak dan 
dobival najboljše 
jedi, Metka pa je 
dobivala le rakove 
lupine.   

� Janko je vsak dan 
dobival čudovito in 
okusno hrano.  

� V obeh primerih je 
Janko dobival okusno 
hrano oz. najboljše 
jedi. V drugi izdaji je 
navedeno, da je 
Metka dobivala le 
rakove lupine, v 
prevodu pa ni 
napisano, kaj je jedla 
Metka. 

�  Starka se je vsako 
jutro splazila do 
hlevčka in zaklicala: 
»Janko, pomoli prst, 

� Zjutraj je čarovnica 
prišepala do njega h 
kletki in rekla: 
»Pokaži mi prst, da 

� Čas dogajanja ni 
enako določen: v 
prevodu je starka 
prihajala zjutraj, v 



Milena Varga  Primerjalna analiza pravljičnega tipa Janko in Metka (ATU 327A) 

47 

 

da bom videla, če si 
že dovolj rejen.« 

bom potipala, če si se 
kaj zredil.« 

drugi izdaji pa vsako 
jutro. 

�  Vendar je Janko vsak 
dan pomolil čarovnici 
pod nos majhno kost. 
Čarovnica je imela 
slabe oči in ni videla 
kosti. Mislila je, da je 
to Jankov prst in se 
čudila, da se ni nič 
poredil.  

� Janko ji je vsakič 
pomolil tanko kost, ki 
mu je ostala od 
večerje. Coprnica je 
slabo videla in ni 
vedela za zvijačo. 
Bila je zelo 
presenečena, da je 
fant tako suh. 

� Pokaže se motiv 
Jankove 
iznajdljivosti: Janko 
pomoli čarovnici 
majhno kost. 
Čarovnica ni opazila 
zvijače. 

�  Ko so minili štirje 
tedni in je bil Janko 
še vedno suh, je 
čarovnico potrpljenje 
minilo in ni mogla 
več čakati. »Hej, 
Metka!« ji je 
zaklicala, »Pohiti in 
prinesi malo vode. 
Naj bo Janko debel 
ali suh, jutri ga bom 
ubila in ga skuhala.« 

� Minili so štirje tedni. 
Prav nič ni kazalo, da 
bo Janko kdaj kaj bolj 
okrogel. Zato je 
čarovnica izgubila 
potrpljenje: »Debel 
ali suh, jutri te bom 
skuhala!« 

� V obeh primerih se 
pojavi število štiri 
(štirje tedni), ki ne 
sodi med pravljična 
števila. 

� Prav tako je 
čarovnico v obeh 
primerih minilo 
potrpljenje in je 
želela Janka skuhati. 

�  Oh, kako je jokala 
uboga sestrica, ko je 
morala nositi vodo. In 
kako so ji solze 
polzele po licih!  

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  »Dragi Bog, prosim, 
pomagaj nama,« je 
vzkliknila. »Ko bi 
naju vsaj divje živali 
požrle v gozdu, potem 
bi skupaj umrla.« 

�  »Nikar se ne cmeri,« 
ji je dejala starka. 
»To ti nič ne 
pomaga.« 

 � Ta del je v prevodu 

izpuščen. 

�  Naslednje jutro je 
Metka vstala zelo 
zgodaj, obesila 
kotliček z vodo in 
zakurila ogenj. 

� Naslednjega dne je 
morala Metka 
zakuriti pod pečico. 

� V prevodu je morala 
Metka zakuriti pod 
pečico, v drugi izdaji 
pa zakuriti pod 
kotličkom z vodo. 
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�  »Najprej bomo 
pekli,« je rekla 
starka.  »Ogenj v peči 
sem že zakurila in 
zgnetla testo.« 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

� Potisnila je ubogo 
Metko pred peč, iz 
katere so švigali 
plameni. 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

� »Zlezi vanjo,« je 
dejala čarovnica, »in 
poglej, če je dovolj 
vroča, da lahko dam 
vanjo kruh.« 

� Potem ji je čarovnica 
rekla, naj skoči v peč 
in pogleda, če je 
dovolj vroča. 

� V prevodu je 
čarovnica ukazala 
Metki, naj skoči v 
peč, v drugi izdaji pa 
jo je porinila pred 
peč, iz katere so 
švigali plameni. 

�  In ko bi bila Metka v 
peči, je nameravala 
zapreti vratca, jo 
speči in tudi njo 
pojesti.   

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  Toda Metka je 
uganila njene namene 
in je rekla: »Jaz ne 
vem, kako to storiti. 
Kako naj zlezem 
noter?« 

� »Ne morem, 
premajhna je,« je 
rekla Metka, ki je 
vedela, kaj hoče 
čarovnica.  

� Motiv Metkine 
iznajdljivosti v obeh 
izdajah: čarovnico 
zavede s prikazom 
nevednosti in jo 
potisne v peč. 

� »Gos neumna,« je 
rekla starka.  "Ta 
odprtina je dovolj 
velika. Glej, sama 
lahko zlezem vanjo.«  
Zlezla je gor in 
vtaknila glavo v peč.  
Metka jo je  krepko 
sunila, da je padla 
noter. Potem je 
zaprla železna vrata 
na peči in jih 
zapahnila s palico. 

� »Neumnica!« se je 
zadrla čarovnica. 
»Seveda je dovolj 
velika. Saj še jaz 
lahko zlezem vanjo. 
No, poglej!« Zlezla je 
v peč, da bi pokazala 
Metki, kako se to 
dela. V tistem hipu jo 
je deklica potisnila 
globlje v peč in hitro 
zapahnila železna 
vratca. 

� V obeh primerih je 
čarovnica sama zlezla 
v peč, Metka pa jo je 
porinila le še globlje. 
Nato je zaprla in 
zapahnila železna 
vrata. 

� Starka je vreščala, 
toda Metka je stekla 
proč in čarovnica je 
zgorela. 

� Strašno kričanje se je 
razlegalo iz peči, saj 
je bila zelo vroča. 

� V prevodu je 
čarovnica kričala, v 
drugi izdaji pa 
vreščala. V drugi 
izdaji je Metka stekla 
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proč in čarovnica je 
zgorela. 

� Metka je stekla 
naravnost k Janku, 
odklenila kletko in 
vzkliknila: »Janko, 
rešena sva. Stara 
čarovnica je mrtva.« 

� Metka je stekla k 
Janku in ga spustila 
iz kletke: »Svobodna 
sva! Čarovnica je 
mrtva!« 

� Metka je stekla k 
Janku in ga rešila iz 
kletke. 

 

� Janko je skočil kakor 
ptica iz svoje kletke, 
ko nekdo odpre vrata.  
Kako srečna sta bila! 
Objela sta se okoli 
vratu, poskakovala od 
veselja in se 
poljubljala. 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  Ker se nista imela 
ničesar več bati, sta 
vstopila v čarovničino 
hiško. V vsakem 
kotičku hiše so bile 
skrinje z biseri in 
dragimi kamni. 

� Otroka sta zdaj brez 
strahu preiskala 
čarovničino hišo in 
našla skrinjo z biseri 
in dragim kamenjem. 

� V obeh primerih sta 
preiskala čarovničino 
hišo ter našla bisere 
in drage kamne. 

�   »Ti so veliko boljši 
kot kamenčki,« je 
dejal Janko in si 
polnil žepe. Metka je 
rekla: »Tudi jaz jih 
bom nabrala nekaj za 
domov,« in napolnila 
je svoj predpasnik. 

� Janko si jih je 
nabasal v žepe, Metka 
pa v predpasnik. 

 
 
 

� Tako v prevodu kakor 
v drugi izdaji si je 
Janko z biseri in 
dragimi kamni 
napolnil žepe, Metka 
pa svoj predpasnik. 

�   »Zdaj pa morava 
oditi,« je dejal Janko, 
»da prideva ven iz 
tega čarovničinega 
gozda.« 

� Po nekaj urah hoje 
sta prispela do velike 
vode.  

� »Ne moreva čez,« je 
dejal Janko. »Ni ne 
brvi ne mostu.« 

� »Niti čolnička ni,« je 
odgovorila Metka, 
»tamle plava bela 
račka. Vprašala jo 
bom, če nama bo 

 
 

� Potem sta odšla in 
začela v gozdu iskati 
pot domov. Prišla sta 
do reke, a nista 
vedela, kako bi prišla 
na drugo stran. 

 
� »Niti najmanjšega 
čolna ni nikjer!« je 
vzdihnila Metka. 

 
 

� »Toda, glej! Tamle je 
račka. Če jo lepo 

� V obeh primerih se 
pojavi motiv vode, ki 
jo morata otroka 
prečkati, da se lahko 
vrneta domov. 

� Prečkanje vode 
simbolizira 
življenjsko 
prelomnico. 

� Ponovno se pojavi 
motiv živali, tokrat 
račke, ki ju pelje 
preko vode. 
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pomagala čez.« 

Potem je zaklicala:  

� »Račka, ljuba račka 
ti, ker ni mostička ne 
brvi, midva prosiva 
lepo, prepelji naju čez 
vodo.« 

� Račka je priplavala 
do njiju. Janko je 
splezal na njen hrbet 
in rekel sestrici, naj 
sede k njemu.  

�  »Ne,« je odgovorila 
Metka.  »To bi bilo 
pretežko za račko. 
Enega za drugim naju 
bo prenesla.« 

� Prav tako je žival tudi 
naredila. Ko sta bila 
na varnem na drugem 
bregu in ko sta že 
nekaj časa hodila, se 
jima je zdel gozd 
vedno bolj domač. V 
daljavi sta zagledala 
očetovo hišo.  Začela 
sta teči, planila sta v 
hišo in se vrgla očetu 
okrog vratu.   

prosiva, nama bo 
gotovo pomagala.« 

 
 
 
Prijazno se je obrnila k raci: 
 

� »Mala račka, zdaj 
pohiti, morava čez 
reko priti! Da pa ne 
bi se zmočila, sedla bi 
na tvoja krila.« 

 
� Raca je priplavala in 

ju, najprej Metko in 
nato še Janka, varno 
prepeljala na drugo 
stran reke.  

 
 
 
 
 

� Po dolgi hoji sta 
končno v daljavi 
zagledala domačo 
hišo. 

 

 

 

 

 

 

� Dvogovor med Metko 
in račko se razlikuje. 

 

� V prevodu je račka 
prenesla čez vodo 
najprej Metko, nato 
Janka, v drugi izdaji 
pa najprej Janka, šele 
nato Metko. 

 

 

 

 

 

V obeh primerih sta v daljavi 
zagledala očetovo oz. 
domačo hišo. 

� Človek ni imel niti 
trenutka miru, odkar 
je zapustil otroka v 
gozdu. Vendar pa je 
žena  umrla. Metka je 
stresla iz svojega 
predpasnika bisere in 
drage kamne, da so 
popadali po sobi. 
Janko pa je dodal še 
nekaj polnih pesti iz 
svojega žepa. 

� Od trenutka, ko je 
otroka pustil v gozdu, 
oče ni mogel spati ter 
je mačeho, ki ga je 
nagovorila k temu, 
odgnal od hiše. Ko 
sta se Metka in Janko 
živa in zdrava 
pojavila na domačem 
pragu, se je zjokal od 
veselja in ju objel. 
Metka je stresla 
predpasnik na sredo 
kuhinje in Janko je 
izpraznil žepe. 
Svetlikanje bogastva 
jim je vzelo pogled. 

� V drugi izdaji mož, 
medtem ko sta otroka 
pri zlobni čarovnici, 
ovdovi. V prevodu pa 
je oče mačeho nagnal 
od hiše. 

� V obeh primerih 
postane bogataš. 



Milena Varga  Primerjalna analiza pravljičnega tipa Janko in Metka (ATU 327A) 

51 

 

�  Njihovih skrbi je bilo 
konec in srečno so 
živeli skupaj.  

� Moja zgodba je 
končana,  
 miška je zbežala.  

� In kdor jo ulovi, si 
lahko iz njenega 
kožuščka veliko 
kučmo naredi. 

� Trpljenje je bilo 
končano. 

� Poslej so živeli srečno 
in veselo in nikoli se 
niso ločili. 

� V borbi med dobrim 
in zlom je zlo 
poraženo. 

� Konec je srečen. 
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6.2 PRIMERJAVA DRUGE IZDAJE  IZ LETA 1857 S PREVODOM V HRVAŠKI JEZIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 10: Naslovnica knjige Najljepše bajke 

     *Opomba: avtorski prevod 

Tabela 3: Primerjalna analiza Grimmove ljudske pravljice Janka in Metke iz leta 1857 s hrvaškim prevodom 

 Druga izdaja, 1857 * Prevedla Blanka Pašagić, 
1997 

 

 Janko in Metka Ivica i Marica * Razlike in podobnosti 
� Na robu velikega 

gozda je živel reven 
drvar z ženo in dvema 
otrokoma. Dečku  je 
bilo ime Janko, 
deklici pa Metka. 
Imeli so zelo malo 
hrane, in nekoč, ko je 
prišla lakota v deželo, 
jim drvar več ni 
mogel zagotoviti 
vsakdanjega kruha. 

� Nekoč, dolgo nazaj, 
sta v velikem gozdu 
živela bratec in 
sestrica. Dečku je 
bilo ime Ivica, deklici 
pa Marica. Ivica in 
Marica sta živela 
srečno s svojim 
očetom in mamo. Oče 
je bil drvar, ki je vsak 
dan odhajal v gozd po 
staro drevje, ki bi ga 
razsekal na drobne 
kose. Enkrat na teden 
je odhajal v mesto 
prodajat drva. 
Nekega dne pa je vse 
šlo narobe. Mama je 
hudo zbolela in 
umrla. Kmalu po tem 
sta Ivica in Marica 
dobila novo mamo, 

� Glavni književni 
osebi sta v obeh 
primerih otroka, 
deček Janko in 
deklica Metka. 
Stranski književni 
osebi v prevodu sta 
oče in mati, kjer je 
navedeno, da sta 
otroka srečno živela z 
mamo in očetom, 
dokler ni mama 
zbolela in umrla. Oče 
je pripeljal novo 
mamo. Takrat nastopi 
tretja stranska oseba -
mačeha. 

� Stranski književni 
osebi v drugi izdaji 
sta oče in mati, ki sta 
poimenovana: reven 
drvar in žena. 
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saj se je oče ponovno 
poročil in pripeljal v 
hišo novo ženo. Menil 
je, da ne bo mogel 
sam skrbeti za otroka, 
otrokoma pa bi bilo 
lepše, ko bi spet imela 
mamo. 

Pridevnik reven se 
pojavi zato, da so 
simpatije bralcev na 
strani moškega.  

� Književni čas in 
prostor nista točno 
določena. Dogajanje 
je v obeh primerih 
nekje v gozdu, v 
priredbi je omenjeno 
tudi mesto. 

�  Nekega večera, ko je 
ležal v postelji in od 
skrbi ni mogel 
zaspati, je vzdihnil in 
rekel svoji ženi: »Kaj 
bo z nami? Kako naj 
nahranim najina 
otroka, ko pa še za 
naju ni ničesar?«  

�  »Veš kaj, mož?«  je 
odgovorila žena. » 
Jutri zjutraj bova 
odpeljala otroka v 
najgostejši del gozda, 
zakurila jima bova 
ogenj in vsakemu 
dala košček kruha. 
Nato ju bova pustila 
tam in se odpravila 
na svoje delo. Tako 
ne bosta našla poti 
domov in se ju bova 
znebila.«  

� Drvarjeva žena sploh 
ni marala otrok. Na 
njiju je gledala kakor 
na nepotrebno breme. 
Zmeraj ju je kregala, 
tudi kadar nista 
ničesar naredila. 

� Nekega večera sta se 
drvar in njegova žena 
v postelji 
pogovarjala. Drvar je 
vprašal: »Kaj bo z 
nami? Kako bova 
nahranila otroka, če 
še za naju ni dovolj?« 
Žena je rekla: 
»Otroka bova 
odpeljala v 
najgostejši del gozda 
in ju tam pustila 
sama. Tako se ju 
bova rešila in ju ne 
bova morala več 
hraniti.« 

� Drvarjeva žena – 
mačeha – je 
prikazana kot 
hudobna, nevarna 
ženska, ki želi uničiti 
moškega in ki ne 
mara otrok. V obeh 
primerih je žena 
povedala, da bosta 
odpeljala otroka v 
gozd in ju tam 
pustila. 

�  » Ne, žena,« je rekel 
mož.  »Tega ne bom 
storil. Kako se naj 
pripravim do tega, da 
bi pustil svoja otroka 
sama v gozdu?  Divje 
živali bi hitro prišle 
in ju lahko raztrgajo 
na koščke.« 

� Drvar se ni strinjal z 
njenim predlogom, 
vendar je tako dolgo 
vztrajala, da je na 
koncu privolil. 

� Mož se z ženinim 
predlogom ne strinja, 
ne želi pustiti otroka 
sama, vendar se 
podredi ženini 
domisli, saj se boji, 
da ga bo le-ta 
zapustila.  

� V drugi izdaji je 
navedeno, da bi ju 
raztrgale divje živali, 
v priredbi pa živali 
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niso omenjene. 

�  »Oh, ti bedak,« je 
rekla, »potem bomo 
vsi štirje stradali. 
Potem je vse, kar 
lahko še narediš to, 
da izdelaš deske za  
naše krste.«  In mu ni 
dala miru, dokler ni 
pristal.  

�  »Ampak otroka se mi 
zelo smilita,« je rekel 
mož.  

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  Niti otroka nista 
mogla zaspati zaradi 
lakote, in sta slišala, 
kaj je mačeha rekla 
očetu.  

� Ivica in Marica sta 
bila že v postelji in 
starša sta mislila, da 
otroka že spita. 
Vendar je bil Ivica še 
buden in je slišal ves 
pogovor. 

� V drugi izdaji otroka 
zaradi lakote nista 
mogla zaspati in sta 
slišala pogovor, v 
prevodu pa ga je 
slišal samo Janko. 

�  Metka je bridko 
jokala in rekla Janku: 
»To je najin konec!«  

�  »Bodi tiho, Metka,« 
je dejal Janko, »in ne 
skrbi. Vem, kaj bom 
naredil.« 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

 

�  In takoj, ko so 
odrasli zaspali, je 
vstal, potegnil nase 
svoj suknjič, odprl 
spodnja vrata in 
zlezel ven.  

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

 

�  Luna je svetlo sijala 
in beli kamenčki pred 
hišo so se bleščali kot 
srebrniki. Janko se je 
sklonil in si z njimi 
napolnil žepe 
suknjiča.  

� Ko sta oče in mačeha 
zaspala, je Ivica vstal 
in si napolnil žepe s 
kamenčki. 

� Pojavi se motiv 

iznajdljivosti 

predvidljivosti 
Janka, ki razmišlja 
vnaprej – žepe 
sinapolni s srebrnimi 
kamenčki. 

�  Potem je odšel nazaj 
v hišo in rekel: »Ne 
skrbi, Metka. Dobro 
spi. Bog naju ne bo 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 
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zapustil.«  Potem je 
šel nazaj v svojo 
posteljo in zaspal.  

�  Ob svitu, še pred 
sončnim vzhodom, je 
žena  prišla in zbudila 
otroka. »Vstanita, 
lenuha. Gremo v gozd 
po drva.«  Potem je 
dala vsakemu košček 
kruha, rekoč: »Tukaj 
je kruh, ne pojejta ga 
do poldneva, saj 
drugega ne bosta 
dobila.«  

� Naslednje jutro sta 
drvar in njegova žena 
odpeljala otroka v 
gozd.  

� Čas dogajanja je 
drugače naveden. V 
prevodu: naslednje 
jutro; v drugi izdaji: 
ob svitu.  

� V obeh primerih 
odpeljeta otroka v 
gozd. V drugi izdaji 
jima mati da kruh. 

�  Metka je dala kruh 
pod svoj predpasnik, 
ker je imel Janko vse 
žepe polne 
kamenčkov. Nato so 
se vsi skupaj 
odpravili v gozd.  

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

 

�  Ko so že nekaj časa 
hodili, se je Janko 
začel znova in znova 
ustavljati in gledati 
nazaj proti hiši. 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

 

�  Oče je rekel: »Janko, 
zakaj se ustavljaš in 
gledaš nazaj? Pazi 
zdaj in ne pozabi na 
noge.« 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

 

�  »Oh, oče,« je dejal 
Janko, »gledam 
svojega belega 
mačka, ki sedi na 
strehi in se poslavlja 
do mene.« 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

 

�  Žena je rekla: »Ti 
norec, to ni tvoj 
maček. To je jutranje 
sonce, ki je obsijalo 
dimnik.«    

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 
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�  Vendar Janko ni 
gledal svojega 
mačka, ampak je 
vsakič spustil na pot 
bleščeč kamenček iz 
svojega žepa. 

� Janko je celo pot 
metal kamenčke iz 
žepa. 

� Motiv iznajdljivosti, 

predvidljivosti 
Janka, ki razmišlja 
vnaprej: dela sled iz 
bleščečih kamenčkov. 

�  Ko so prispeli v 
sredino gozda, je oče 
rekel: »Otroka, 
poiščita nekaj lesa. 
Zakuril bom, da nas 
ne bo zeblo.« 

� Ko so prispeli na 
gozdno jaso, je drvar 
rekel: »Otroka, 
počakajta me tukaj. 
Grem malo naprej, 
sekat drva. Kmalu se 
bom vrnil po vaju.« 

� Kraj dogajanja ni 
točno določen. V 
prevodu prispejo na 
gozdno jaso, v drugi 
izdaji pa v sredino 
gozda. Oče je skrben 
do otrok, zakuri 
ogenj, da ju ne bi 
zeblo. 

� Janko in Metka sta 
zbrala nekaj vejic in 
naredila velik kup. 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

 
� Naložila sta jih na 

ogenj in ko je ogenj 
dobro zagorel, je 
ženska rekla: »Lezita 
k ognju in se spočijta. 
Midva greva v gozd 
po les. Ko bova 
končala, se bova 
vrnila po vaju.« 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

 

�  Janko in Metka sta 
sedela ob ognju.  Ko 
je bilo poldne, sta 
pojedla vsak svoj 
košček kruha.  

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

 

� Ker sta ves čas slišala 
udarce sekire, sta 
mislila, da je oče v 
bližini. Vendar pa to 
ni bila sekira. Bila je 
veja, ki jo je oče 
privezal na trhlo 
drevo in je v vetru 
udarjala sem ter tja. 
Potem ko sta že nekaj 
časa tam sedela, so se 
jima od utrujenosti 
začele zapirati oči in 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 
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sta zaspala.  

�  Ko sta se  končno 
zbudila, je bila že  
temna noč.  Metka je 
začela jokati in rekla: 
»Kako bova prišla iz 
gozda?«  

� Janko jo je tolažil: 
»Počakaj, da vzide 
luna, potem bova 
našla pot.« 

� Čakala sta in čakala, 
toda drvar se ni vrnil. 
Marica se je 
razžalostila in v 
solzah rekla: »Kako 
bova našla pot 
domov? Očka je 
pozabil na naju. 
Zagotovo je že doma, 
midva pa se ne bova 
vedela vrniti.« Ivica 
je vedel, kako poiskati 
pot do doma. 

� Glavni književni 
osebi, Janko in 
Metka, ostaneta sama 
v gozdu. 

� Opazna je čustvena 
navezanost brata in 
sestre. Janko tolaži 
Metko, da bosta našla 
pot domov. 

� Ko je vzšla polna 
luna, je Janko prijel 
svojo malo sestrico za 
roko.  

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  Sledila sta 
kamenčkom, ki so se 
lesketali kakor na 
novo skovani kovanci, 
ki so jima kazali 
pravo pot.  

� Sledila sta 
kamenčkom, ki jih je 
Ivica metal na tla. 

� Sledita kamenčkom, 
ki ju popeljejo iz 
gozda domov. 

� Hodila sta vso noč in 
ob jutranjem svitu 
prispela k očetovi 
hiši. 

� Dolgo sta hodila, a 
pozno zvečer sta 
vendarle prispela 
domov. 

� Otroka se vrneta 
domov. 

� Potrkala sta na vrata, 
in ko jih je žena 
odprla ter videla, da 
sta to bila Janko in 
Metka, je rekla: 
»Zlobna otroka, zakaj 
sta tako dolgo spala v 
gozdu? Mislila sva, 
da nista želela priti 
nazaj.«  

� Toda oče je bil 
presrečen, ko je spet 
zagledal svoja otroka, 
saj ju ni želel pustiti 
sama.  

� Mačeha sploh ni 
pričakovala, da se 
bosta otroka vrnila, 
vendar se je 
pretvarjala, da je 
vesela njune vrnitve. 
Rekla jima je celo, da 
jo je zelo skrbelo, ker 
ju ni bilo. 

� Oče se ju je res 
razveselil, saj se je 
počutil krivega, ker ju 
je pustil v gozdu. 

� V prevodu se pojavi 
dvoličnost mačehe, 
ko se pretvarja, da je 
vesela njune vrnitve. 

� V drugi izdaji se 
mačeha ne pretvarja, 
temveč pokaže svojo 
hudobnost. 

� Oče je vesel njune 
vrnitve. 

� Minilo je nekaj časa, 
ko je spet pritisnilo 
pomanjkanje. Nekega 
večera sta otroka 

� Drvarjeva žena je 
spet pričela 
nagovarjati moža, da 
odpelje otroka. 

� Čas dogajanja v drugi 
izdaji ni točno 
naveden: minilo je 
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slišala mamo reči 
očetu: »Spet nam je 
pošel ves živež. Samo 
še pol hlebca kruha 
imamo, potlej bo 
pesem končana. 
Znebiti se morava 
otrok. Odpeljala ju 
bova še globlje v 
gozd, tako da ne 
bosta več našla  poti 
nazaj. Drugače nam 
ni več pomoči.« 

nekaj časa. 

� Žena spet nagovarja 
svojega moža, da 
odpeljeta otroka v 
gozd. 

�  Mož je bil zelo 
demoraliziran in je 
menil: »Bolje bi bilo 
deliti zadnji grižljaj z 
otrokoma.«  

� Toda žena ga ni 
poslušala. Zmerjala 
ga je in  kritizirala.  

�  Vendar kdor pravi A, 
mora reči tudi B in 
ker je popustil prvič, 
je moral tudi drugič.  

� Mačeha mu ni dala  
mira, dokler drvar ni 
pristal. 

� Mož se z ženinim 
predlogom ne strinja, 
vendar se tudi drugič, 
brez ugovarjanja, 
podredi ženi. 

�  Otroka sta bila še 
vedno budna in sta 
slišala ves pogovor.  

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  Ko sta odrasla 
zaspala, je Janko 
vstal in spet hotel 
nabrati kamenčke 
tako kot že prejšnjič, 
ampak žena je 
zaklenila vrata in 
Janko ni mogel ven.  

� To noč je mačeha 
zaklenila vrata, da 
Ivica ne bi mogel ven. 

� Mačeha je verjetno 
zaslutila Jankove 
namene in je 
zaklenila vrata, da ni 
mogel po kamenčke. 

� Potolažil je svojo 
majhno sestrico in ji 
rekel: »Ne joči, 
Metka. Dobro spi. 
Bog nama bo že 
pomagal.«  

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

� Navsezgodaj zjutraj 
je žena prišla zbudit 
otroka. Vsak je dobil 
majhen košček kruha, 
še manjšega kot 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 
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zadnjikrat.    

�  Na poti v gozd  je 
Janko drobil svoj 
kruh v žepu, se  
pogosto ustavljal, 
metal drobtinice 
kruha na tla. 

� Namesto kamnov je 
Ivica vzel kos kruha 
in med  potjo drobil 
na tla  kruhove 
drobtinice. 

� Motiv Jankove 

iznajdljivosti, 
predvidljivosti, ki 
razmišlja vnaprej: z 
drobtinicami kruha 
označuje pot. 

�   »Janko, zakaj se 
vedno ustavljaš in 
gledaš okrog?« ga je 
vprašal oče. »Hodi 
naravnost.« 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  »Vidim svojega 
goloba sedeti na 
strehi. Želi se 
posloviti.« 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  »Norec,« je rekla 
žena, »to ni tvoj 
golob. To je jutranje 
sonce, ki je obsijalo 
dimnik.«  

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

� Drobtinico za 
drobtinico jih je 
Janko spuščal na tla.  

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

� Žena ju je odpeljala 
globlje v gozd, kot sta 
bila kadarkoli v 
svojem življenju. 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  Še enkrat sta jima 
zanetila velik ogenj in 
mati je rekla: »Sedita 
semkaj, otroka. Če 
bosta utrujena, lahko 
malo zaspita. Midva 
greva v gozd po les. 
Zvečer, ko končava, 
prideva po vaju.«  

� Drvar je otroka 
ponovno pustil v 
gozdu. Vendar tokrat 
otrok ni skrbelo. 
Veselo sta tekala po 
gozdu in nabirala 
borovnice ter se 
igrala. 

� Mačeha spet naroči 
otrokoma, naj ju 
počakata, da se vrneta 
po njiju. Vendar v 
prevodu otrok tokrat 
ni skrbelo, veselo sta 
tekala po gozdu in se 
igrala. 

� Opoldan je Metka 
delila svoj kruh z 
Jankom, ker je on 
svojega raztrosil po 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 
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poti. 

�  Potem sta zaspala. 
Minil je večer, vendar 
nihče ni prišel po 
uboga otroka. 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  Bila je že temna noč, 
ko sta se prebudila. 
Janko je tolažil Metko 
in rekel: »Počakaj, da 
vzide mesec, pa bom 
videl drobtinice 
kruha, ki sem jih 
raztrosil. Te nama 
bodo pokazale pot do 
doma.« 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  Ko je mesec vzšel, 
nista našla nobene 
drobtinice. Pozobalo 
jih je na tisoče ptic v 
gozdu. 

� Sonce je začelo 
zahajati. Ivica je 
pričel iskati kruhove 
drobtinice, vendar jih 
nikjer ni našel. Ptice 
so pozobale ves kruh. 
Ivica in Marica sta se 
prestrašila. 

� Otroka ne najdeta 
drobtinici in se ne 
vrneta domov. 

�  Janko je rekel Metki: 
»Našla bova pot.« 
Vendar je nista.  

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  Hodila sta skozi noč 
in še ves naslednji 
dan, vendar nista 
našla poti iz gozda.  

� Tokrat sta bila zares 
izgubljena v gozdu. 
Nista vedela, na 
katero stran naj 
gresta, zato sta šla, 
kamor so ju nesle 
noge. 

� Motiv gozda 
predstavlja pot v 
neznano. Otroka se 
izgubita v gozdu. 

�  Bila sta strašansko 
lačna, saj nista jedla 
nič drugega kot nekaj 
majhnih jagod, ki sta 
jih našla. Bila sta 
tako utrujena, da ju 
noge več niso nosile. 
Legla sta pod drevo 
in zaspala. 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

� Bilo je že tretje jutro, � Hodila sta skoraj celo � V drugi izdaji se 
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odkar sta zapustila 
očetovo hišo. Vzela 
sta pot pod noge, a 
sta zašla vedno 
globlje in globlje v 
gozd. Če pomoč ne bo 
prišla kmalu, bosta  
pogubljena. Opoldne 
sta zagledala majhno 
snežno belo ptico, 
sedeti na veji.  Tako 
lepo je pela, da sta se 
ustavila in ji 
prisluhnila. Ko je 
utihnila, je razpela 
krila in poletela pred 
njima. Sledila sta ji, 
dokler nista prišla do 
majhne hišice. Ptica 
je sedela na strehi. 
Ko sta prišla bližje, 
sta videla, da je hiša 
v celoti zgrajena iz 
kruha in pokrita  s 
streho iz pogače. 
Okna so bila 
narejena iz čistega 
sladkorja.  

noč, dokler nista 
prišla do gozdne jase, 
na kateri je stala 
čudovita hišica.  

� Ta hišica ni bila samo 
čudovita, tudi 
čarobna je bila. Stene 
so bile narejene iz 
piškotov, streha pa iz 
čokolade. Okrog vrat 
in oken je bilo vse 
polno različnih 
sladkarij. 

pojavi pravljično 
število tri: bilo je 
tretje jutro, odkar sta 
odšla. 

� V drugi izdaji se 
pojavi motiv bele 

ptice, ki priskoči na 
pomoč otrokoma, ki 
ju vodi do hiše s 
sladkarijami. 

� V obeh izdajah se 
pojavi motiv hišice 
sredi gozda. V drugi 
izdaji je bila hiša 
zgrajena iz kruha, 
streha iz pogače in 
okna iz sladkorja. V 
prevodu pa so bile 
stene hiše iz piškotov, 
streha iz čokolade. 
Okrog oken in vrat je 
bilo vse polno 
sladkarij. 

� »Privoščiva si 
pošteno kosilo,« je 
dejal Janko.  »Jaz 
bom vzel kos strehe, 
ti, Metka, pa vzemi 
košček okna. To bo 
sladko.« 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  Janko je segel z roko 
in odlomil košček 
strehe, da bi jo 
pokusil. Metka je 
stala zraven oken in 
jih grizljala, ko sta iz 
hiše slišala nežen 
glas:  

� »Hrst hrst, kateri 
miško kruši, hrusta 
mojo hiško? «  

� »Vzel bom košček 
čokolade s strehe!« je 
rekel Ivica. »Ti pa 
odlomi sladkarijo z 
okna, Marica. Boš 
videla, kako je 
okusna!« ji je rekel. 

 
� Ko sta se najedla, sta 

slišala nekakšen glas 
iz hiške:  »Reci, reci 
vetrček, kdo mi hišico 
grizlja?« 

� Janko si odlomi kos 
strehe, Metka pa 
vzame, kar ji Janko 
naroči. 

 
� V obeh izdajah sta 

Janko in Metka 
slišala nežen glas. 
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 Otroka sta odgovorila:  

� »Vetrc, vetrc iz neba 
              okrog hišice pihlja.« 

� Jedla sta naprej in se 
nista pustila motiti.  
Janku, kateremu je 
streha zelo teknila, 
si je odtrgal še en 
velik kos. Metka pa 
je potegnila ven celo 
okroglo šipo.  

� Ivica in Marica sta se 
spogledala. »Sedaj so 
naju ujeli,« sta rekla 
in odgovorila: »meni 
je ime Ivica, to je 
moja sestra Marica. 
Izgubila sva se in sva 
bila zelo lačna.« 

� V drugi izdaji sta 
otroka odgovorila 
čarovnici z lažjo in se 
pri jedi nista pustila 
motiti. 

� V prevodu pa sta 
povedala resnico, da 
sta se izgubila. 

�  Nenadoma so se  
vrata odprla in 
ženska, stara kot gora 
in oprta na berglo, je 
izstopila. Janko in 
Metka sta se zelo 
prestrašila in 
izpustila iz rok vse, 
kar sta držala.    

� Komaj sta to 
izgovorila, že so se 
odprla vrata. Na 
vratih je stala zelo 
grda starka. 

 

� Pojavi se še ena 
stranska oseba, 
čarovnica, ki je v 
prevodu 
poimenovana kot zelo 
grda starka, v drugi 
izdaji pa ženska, 
oprta na berglo. 

�  Toda starka je 
zmajala z glavo in 
rekla: »Oh, draga 
otroka, kaj vaju je 
pripeljalo sem? 
Vstopita in ostanita z 
mano. Nič hudega 
vama ne bo.« 

� »Ne bojta se otroka. 
Lepo vaju bom 
pogostila,« je rekla. 
Vendar to ni bila 
ljubezniva starka, 
temveč čarovnica. 

� V obeh primerih 
čarovnica hlini 
prijaznost in ju s 
prijaznimi besedami 
povabi v hišo, da bi 
ostala pri njej. 

� Prijela ju je za roki in 
ju odpeljala v svojo 
hišo. 

� Prijela ju je za roki in 
ju odpeljala v svojo 
hišo. 

� Čarovnica ju odpelje 
v hišo. 

� Pripravila jima je 
dobro kosilo: mleko 
in palačinke s 
sladkorjem, jabolka 
in orehe.  Kasneje je 
postlala dve udobni 
postelji v beli barvi.  

� Pripravila jima je 
okusno hrano: 
piškote, jabolka in 
orehe. 

� Končno ju namesti v 
dve majhni beli 
postelji. 

� V obeh izdajah jima 
čarovnica pripravi 
dobro kosilo in 
udobni postelji. 

� Janko in Metka sta 
odšla spat, misleč, da 
sta v nebesih. 

� Ivica in Marica sta 
bila presrečna, da sta 
naletela na tako 
prijazno starko.  

� Tu je bilo lepše 
stanovati kakor z 
mačeho. 

� Otroka sta bila 
zadovoljna in 
pomirjena. 

� V prevodu se veselita, 
da sta naletela na 
prijaznejšo starko kot 
je njuna mačeha. 
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� Toda starka se je le 
pretvarjala, da je 
prijazna. Bila je 
zlobna čarovnica, ki 
je prežala na otroke.  

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

� Hišico iz kruha je 
zgradila samo zato, 
da bi jih privabila k 
sebi. Če bi katerega 
ujela, bi ga ubila, 
skuhala in pojedla. 
To bi bil zanjo dan 
praznovanja. 

� Vedoč, da imajo 
otroci radi sladkarije, 
je obložila hiško s 
čokolado in piškoti. 
Ko bi se pojavil kak 
deček ali deklica, bi 
ga čarovnica 
povabila v hišo in ga 
pojedla. 

� Pojavi se motiv 

kanibalizma: 
čarovnica otroke 
skuha in poje. Hišica 
je narejena kot past za 
otroke. 

�  Čarovnice imajo 
rdeče oči in ne vidijo 
zelo daleč, imajo pa 
dober čut za voh 
kakor živali in vedo, 
kdaj se približujejo 
ljudje.  

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  Ko sta se Janko in 
Metka bližala njeni 
hišici, se je zlobno 
smejala in  zaničljivo 
dejala: »Sedaj ju 
imam. Ne bosta mi  
pobegnila.« 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  Zgodaj zjutraj 
preden sta se otroka 
zbudila, je že vstala, 
šla k  posteljama in 
pogledala, kako 
mirno spita s svojimi 
polnimi rdečimi lički. 

� Naslednje jutro je šla 
pogledat, kako otroka 
mirno spita pa so se ji 
od lakote pocedile 
sline.  

� V drugi izdaji je 
dodano, da sta imela 
otroka polna rdeča 
lička, v prevodu pa so 
se čarovnici ob 
pogledu na otroka 
pocedile sline. 

�  »To bo dober 
zalogaj,« je 
zamomljala sama pri 
sebi.  

� Odločila se je, da bo 
še malo počakala, 
dokler se ne poredita, 
ker je bil Ivica 
izredno suh. 

� Otroka ni želela takoj 
pojesti, odločila se je 
še malo počakati. 

�  Potem je zgrabila 
Janka s svojo uvelo 
roko in ga odnesla v 
majhen hlev, kjer ga 

� Čarovnica je zbudila 
otroka, zgrabila Ivico 
in ga zaprla v kletko. 
Tam ga je 

� V obeh primerih je 
čarovnica Janka 
zaprla v kletko, da ga 
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je zaklenila v kletko.  
Jokal je, kot je le 
mogel, a ni mu bilo 
pomoči.  

nameravala pitati, 
dokler ne bo dovolj 
debel, da ga lahko 
skuha in poje. 

 

poredi. 

�  Potem je stresla 
Metko, da se je 
zbudila in zavpila: 
»Vstani, lenoba! 
Prinesi vodo in 
skuhaj nekaj dobrega 
za svojega brata. 
Zaklenjen je zunaj v 
hlevu, da se bo 
poredil. Ko bo dovolj 
masten, ga bom 
pojedla.«  

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  Metka se je začela 
jokati, vendar vse je 
bilo zaman. Morala je 
storiti, kar je  
zahtevala čarovnica.  

� Marica ji je morala 
pomagati pri hišnih 
opravilih. Bilo ji je 
težje kakor Ivici. 

� V obeh primerih je 
morala Metka 
pomagati čarovnici. 

� Janko je vsak dan 
dobival najboljše 
jedi, Metka pa je 
dobivala le rakove 
lupine.   

� Čarovnica je Ivici 
vsak dan kuhala 
najimenitnejše jedi. 
Marica je dobivala 
samo ostanke in 
stalno je bila lačna. 

� V prevodu je 
čarovnica kuhala 
Janku najimenitnejše 
jedi, Metka pa je 
dobivala ostanke. V 
drugi izdaji pa je 
Metka jedla rakove 
lupine. 

�  Starka se je vsako 
jutro splazila do 
hlevčka in zaklicala: 
»Janko, pomoli prst, 
da bom videla, če si 
že dovolj rejen.« 

� Čez  teden dni  je 
čarovnica pomislila, 
da je Ivica zdaj že 
dovolj debel. Ob misli 
na okusno kosilo je 
zadovoljno cmoknila 
z jezikom. 

� Rekla mu je: »Pomoli 
prst, deček, da vidim, 
če si dovolj rejen.« 

� Čas dogajanja ni 
enako določen: v 
prevodu je čarovnica 
prišla čez teden dni, v 
drugi izdaji pa je 
prihajala vsako jutro. 

�  Vendar je Janko vsak 
dan pomolil čarovnici 
pod nos majhno kost. 
Čarovnica je imela 
slabe oči in ni videla 
kosti. Mislila je, da je 

� Ivica je bil brihten 
deček in je namesto 
prsta pomolil 
čarovnici oglodano 
kost. Čarovnica ni 
dobro videla in je 

� Pokaže se motiv 

Jankove 
iznajdljivosti: Janko 
pomoli čarovnici 
majhno kost oz. 



Milena Varga  Primerjalna analiza pravljičnega tipa Janko in Metka (ATU 327A) 

65 

 

to Jankov prst in se 
čudila, da se ni  nič 
poredil.  

mislila, da je to Ivičin 
prst. 

oglodano kost. 

�  Ko so minili štirje 
tedni in je bil Janko 
še vedno suh, je 
čarovnico potrpljenje 
minilo in ni mogla 
več čakati. »Hej, 
Metka!« ji je 
zaklicala. »Pohiti in 
prinesi malo vode. 
Naj bo Janko debel 
ali suh, jutri ga bom 
ubila in ga skuhala.« 

� Čez nekaj dni je 
ponovno preverila, če 
se je Ivica poredil, 
vendar ji je spet  
skozi rešetke pomolil 
oglodano kost. 

� Čarovnici je bilo 
dovolj. Odločila se je, 
da ga bo pojedla, pa 
naj je debel ali suh. 

� Marici je naročila: 
»Nasekaj drv in 
zaneti ogenj.« 

� Čas dogajanja ni 
enak: v drugi izdaji se 
pojavi število štiri 
(štirje tedni), ki ne 
sodi med pravljična 
števila, v prevodu pa 
ga je preverila čez 
nekaj dni. 

� V drugi izdaji želi 
čarovnica Janka 
skuhati, v prevodu pa 
je navedeno samo, da 
ga bo pojedla. 

�  Oh, kako je jokala 
uboga sestrica, ko je 
morala nositi vodo. In 
kako so ji solze 
polzele po licih!  

� Marica se je zelo 
prestrašila, vendar 
morala je storiti, kar 
ji je naročila 
čarovnica.  

� Metka je bila 
žalostna, vendar je 
storila, kar ji je 
čarovnica naročila. 

�  »Dragi Bog, prosim, 
pomagaj nama,« je 
vzkliknila. »Ko bi 
naju vsaj divje živali 
požrle v gozdu, potem 
bi skupaj umrla.« 

�  »Nikar se ne cmeri,« 
ji je dejala starka.  
»To ti nič ne 
pomaga.« 

� Neprestano je 
premišljevala, kako bi 
rešila brata. 

� V drugi izdaji se spet 
pojavi motiv 

kristjanizacije, ko se 
Metka obrača k Bogu 
po pomoč, da bi ji 
uspelo rešiti brata. 

� V prevodu pa sama 
premišljuje, kako bi 
ga rešila. 

�  Naslednje jutro je 
Metka vstala zelo 
zgodaj, obesila 
kotliček z vodo in 
zakurila ogenj. 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  »Najprej bomo 
pekli,« je rekla 
starka. »Ogenj v peči 
sem že zakurila in 
zgnetla testo.« 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

� Potisnila je ubogo 
Metko pred peč, iz 
katere so švigali 
plameni. 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 
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� »Zlezi vanjo,« je 
dejala čarovnica, »in 
poglej, če je dovolj 
vroča, da lahko dam 
vanjo kruh.« 

� Čarovnica je želela 
preveriti, če je peč 
dovolj vroča. Marici 
je rekla, naj potisne 
glavo v peč in 
pogleda, če je dovolj 
vroča. 

� V prevodu mora 
Metka potisniti glavo 
v peč in pogledati, če 
je dovolj vroča; v 
drugi izdaji pa ji reče, 
naj zleze v peč in 
pogleda, če je le-ta 
dovolj vroča. 

�  In ko bi bila Metka v 
peči, je nameravala 
zapreti vratca, jo 
speči in tudi njo 
pojesti.   

 

 

� Metki je bilo takoj 
jasno, da jo želi 
čarovnica potisniti v 
peč in ji reče: »Ne 
vem, kako naj 
potisnem glavo.« 

� V obeh izdajah je 
želela čarovnica 
Metko speči. Pojavi 
se motiv 

kanibalizma. 

�  Toda Metka je 
uganila njene namene 
in je rekla: »Jaz ne 
vem, kako to storiti. 
Kako naj zlezem 
noter?« 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

� »Gos neumna,« je 
rekla starka.  »Ta 
odprtina je dovolj 
velika. Glej, sama 
lahko zlezem vanjo.«  
Zlezla je gor in 
vtaknila glavo v peč.  
Metka jo je  krepko 
sunila, da je padla 
noter. Potem je 
zaprla železna vrata 
na peči in jih 
zapahnila s palico. 

� »Deklica neumna!« se 
je razjezila 
čarovnica. »Jaz ti 
bom pokazala.« 
Čarovnica se je 
nagnila in potisnila 
glavo skozi vratca. 

� Mrica je, kolikor je 
mogla, potisnila 
čarovnico v peč in 
zaprla vratca. 

� »Tako, sedaj je 
dobila, kar je iskala,« 
je rekla Marica. 

� V obeh primerih je 
čarovnica pokazala 
Metki, kako naj 
pogleda v peč, Metka 
pa je čarovnico 
potisnila v peč in 
zaprla vratca. 

� Starka je vreščala, 
toda Metka je stekla 
proč in čarovnica je 
zgorela. 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

� Metka je stekla 
naravnost k Janku, 
odklenila kletko in 
vzkliknila: »Janko, 
rešena sva. Stara 

� Marica je stekla h 
kletki in osvobodila 
Ivico. Ivica je komaj 
prišel iz kletke, tako 
se je poredil. 

� Stekla je k Janku in 
ga rešila. 
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čarovnica je mrtva.« 
� Janko je skočil kakor 

ptica iz svoje kletke, 
ko nekdo odpre vrata.  
Kako srečna sta bila! 
Objela sta se okoli 
vratu, poskakovala od 
veselja in se 
poljubljala. 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  Ker se nista imela 
ničesar več bati, sta 
vstopila v čarovničino 
hiško. V vsakem 
kotičku hiše so bile 
skrinje z biseri in 
dragimi kamni. 

� Odločila sta se, da 
pobegneta iz te čudne 
hišice. Pred odhodom 
sta še pogledala po 
hiši in našla v njej 
polne košare 
zlatnikov in 
draguljev. 

� V hiši sta v prevodu 
našla polne košare 
zlatnikov in 
draguljev, v drugi 
izdaji sta pa našla 
drage kamne in 
bisere. 

�  »Ti so veliko boljši 
kot kamenčki,« je 
dejal Janko in si 
polnil žepe. Metka je 
rekla: »Tudi jaz jih 
bom nabrala nekaj za 
domov,« in napolnila 
je svoj predpasnik. 

� Ivica je napolnil žepe 
z zakladom, Marica si 
je napolnila 
predpasnik z zlatniki. 
»Pojdiva zdaj,« reče 
Ivica. »Poskušala 
bova najti pot do 
doma. Očka je 
zagotovo žalosten, 
ker naju tako dolgo 
ni.« 

 
 
 

� V obeh primerih si je 
Janko napolnil žepe, 
Metka pa svoj 
predpasnik. 

�  »Zdaj pa morava 
oditi,« je dejal Janko, 
»da prideva ven iz 
tega čarovničinega 
gozda.« 

� Po nekaj urah hoje 
sta prispela do velike 
vode.  

�  »Ne moreva čez,« je 
dejal Janko.  »Ni ne 
brvi ne mostu.« 

�  »Niti čolnička ni,« je 
odgovorila Metka, 
»tamle plava bela 
račka. Vprašala jo 
bom, če nama bo 

 
 
 
 
 

� Napotila sta se po 
prvi poti, ki sta jo 
zagledala. Hodila sta 
in hodila, dokler nista 
prišla do reke. 

 
 

� »Kako bova prišla na 
drugo stran?« je 
zajokala Marica. »Ne 
skrbi, sestrica, si 
bova še kaj izmislila,« 

V obeh primerih se pojavi 
motiv vode, ki jo morata 
otroka prečkati, da se lahko 
vrneta domov. 

Prečkanje vode simbolizira 
življenjsko prelomnico. 

Ponovno se pojavi motiv 

živali. V drugi izdaji račka, 
ki ju pelje preko vode, 
najprej Janka, nato Metko. 
 
V prevodu pa se kot rešitelj 
pojavi bel labod, ki prenese 
najprej Metko, nato Janka. 
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pomagala čez.«  

 Potem je zaklicala:  

�  »Račka, ljuba račka 
ti, ker ni mostička ne 
brvi, midva prosiva 
lepo, prepelji naju čez 
vodo.« 

�  Račka je priplavala 
do njiju. Janko je 
splezal na njen hrbet 
in rekel sestrici, naj 
sede k njemu.  

�  »Ne,« je odgovorila 
Metka.  »To bi bilo 
pretežko za račko. 
Enega za drugim naju 
bo prenesla.«  

� Prav tako je žival tudi 
naredila. Ko sta bila 
na varnem na drugem 
bregu in ko sta že 
nekaj časa hodila, se 
jima je zdel gozd 
vedno bolj domač. V 
daljavi sta zagledala 
očetovo hišo.  Začela 
sta teči, planila sta v 
hišo in se vrgla očetu 
okrog vratu.   

jo je tolažil Ivica. 
 
 
 

� Nato zagleda Marica 
prekrasnega belega 
laboda. »Labod, 
nama lahko pomagaš, 
da prečkava reko?« 
ga je vprašala. 

 
� Labod jima je 

pomagal. Najprej je 
prenesel Marico, nato 
še Ivico. Otroka sta 
se mu iz srca 
zahvalila. 

 

 

 

 

 

� Gozd je bil vse 
redkejši. Čez čas sta 
opazila znano stezo, 
kmalu še očetovo 
hišo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� V  drugi izdaji sta v 
daljavi zagledala 
očetovo hišo, v 
prevodu pa najprej 
znano stezo in nato 
očetovo hišo. 

�  Človek ni imel niti 
trenutka miru, odkar 
je zapustil otroka v 
gozdu. Vendar pa je 
žena  umrla. Metka je 
stresla iz svojega 
predpasnika bisere in 
drage kamne, da so 
popadali po sobi. 
Janko pa je dodal še 
nekaj polnih pesti iz 
svojega žepa. 

� Oče je bil presrečen, 
da ju je ponovno videl 
in ni mogel izustiti 
niti besede. Samo 
objel ju je močno. 

� Čez čas jima je oče 
povedal, kaj se je 
dogajalo pri hiši, ko 
ju ni bilo. Ker je imel 
vedno manj denarja, 
ga je žena zapustila. 
Ostal je sam. 

� Potem sta mu otroka 
povedala, kaj sta 
doživela in stresla iz 
žepov zlato in 

� V drugi izdaji mož, 
medtem ko sta otroka 
pri zlobni čarovnici, 
ovdovi. V prevodu pa 
ga je žena zapustila, 
ker je imel vse manj 
denarja. 

 

 

� V obeh primerih 
postane bogataš. 
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dragulje. Oče se je 
zelo razveselil. Več 
mu ni bilo treba tako 
naporno delati. 

�  Njihovih skrbi je bilo 
konec in srečno so 
živeli skupaj.  

� Moja zgodba je 
končana,  
 miška je zbežala.  

�  In kdor jo ulovi, si 
lahko iz njenega 
kožuščka veliko 
kučmo naredi. 

� Od tega dne naprej je 
živel srečno in 
zadovoljno s svojima 
otrokoma. 

� V borbi med dobrim 
in zlom je zlo 
poraženo. 

� Konec je srečen. 
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6.3 PRIMERJAVA DRUGE IZDAJE IZ LETA 1857 S PREVODOM V MADŽARSKI 

JEZIK        

 

 

 

 

 

 

Slika 11: Naslovnica knjige 365 kedvenc mese 

 *Opomba: avtorski prevod 

Tabela 4: Primerjalna analiza Grimmove ljudske pravljice Janka in Metke iz leta 1857 z madžarskim  prevodom 

 Druga izdaja, 1857 *  Prevedla: Erika Berkics, 
2008 

 

 Janko in Metka Jancsi és Juliska * Razlike in podobnosti 
� Na robu velikega 

gozda je živel reven 
drvar z ženo in dvema 
otrokoma. Dečku  je 
bilo ime Janko, 
deklici pa Metka. 
Imeli so zelo malo 
hrane, in nekoč, ko je 
prišla lakota v deželo, 
jim drvar več ni 
mogel zagotoviti 
vsakdanjega kruha. 

� Nekoč je živel 
siromašen in ovdovel 
drvar, ki je imel dva 
otroka: Jancsija in 
Julisko. Ponovno se 
je poročil, toda 
preživljali so težke 
čase in veliko so 
gladovali. 

� Glavni književni 
osebi sta v obeh 
primerih otroka, 
deček Janko (Jancsi) 
in deklica Metka 
(Juliska). Stranski 
književni osebi v 
drugi izdaji sta oče in 
mati, ki sta 
poimenovana: reven 
drvar in mačeha. 
Pridevnik reven se 
pojavi zato, da so 
simpatije bralcev na 
strani moškega.  

� Književni čas in 
prostor nista točno 
določena. Dogajanje 
se v drugi izdaji 
dogaja nekje v gozdu, 
v priredbi pa 
književni prostor ni 
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omenjen. 

�  Nekega večera, ko je 
ležal v postelji in od 
skrbi ni mogel 
zaspati, je vzdihnil in 
rekel svoji ženi: »Kaj 
bo z nami? Kako naj 
nahranim najina 
otroka, ko pa še za 
naju ni ničesar?«  

�  »Veš kaj, mož?«  je 
odgovorila žena. » 
Jutri zjutraj bova 
odpeljala otroka v 
najgostejši del gozda, 
zakurila jima bova 
ogenj in vsakemu 
dala košček kruha. 
Nato ju bova pustila 
tam in se odpravila 
na svoje delo. Tako 
ne bosta našla poti 
domov in se ju bova 
znebila.«  

� Nekega večera je 
drvar obupan povedal 
ženi: »Kaj naj 
storiva, da nahraniva 
otroka? « 

� »Ni druge izbire,« je 
rekla žena, »kot da ju 
jutri odpeljeva s sabo 
v gozd sekat drva in 
ju po končanem delu 
pustiva tam. Tako 
nama ne bosta več v 
breme.« 

 

� Drvarjeva žena – 
mačeha –  je 
prikazana kot 
hudobna in nevarna 
ženska, ki želi uničiti 
moškega in ki ne 
mara otrok. V obeh 
primerih je žena 
povedala, da bosta 
odpeljala otroka v 
gozd in ju tam 
pustila. 

�  » Ne, žena,« je rekel 
mož.  »Tega ne bom 
storil. Kako se naj 
pripravim do tega, da 
bi pustil svoja otroka 
sama v gozdu?  Divje 
živali bi hitro prišle 
in ju lahko raztrgajo 
na koščke.« 

� Drvar je najprej 
nasprotoval, toda 
žena ga je toliko časa 
prepričevala, da se je 
na koncu strinjal. 

� Mož se z ženinim 
predlogom ne strinja, 
ne želi pustiti otroka 
sama, vendar se 
podredi ženini 
domisli, saj se boji, 
da ga bo le-ta 
zapustila.  

� V drugi izdaji je 
navedeno, da bi ju 
raztrgale divje živali, 
v priredbi pa živali ne 
omenja. 

�  »Oh, ti bedak,« je 
rekla, »potem bomo 
vsi štirje stradali. 
Potem je vse, kar 
lahko še narediš to, 
da izdelaš deske za  
naše krste.«  In mu ni 
dala miru, dokler ni 
pristal.  

�  »Ampak otroka se mi 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 
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zelo smilita,« je rekel 
mož.  

�  Niti otroka nista 
mogla zaspati zaradi 
lakote, in sta slišala, 
kaj je mačeha rekla 
očetu.  

� Otroka sta bila budna 
in sta vse slišala. 

� Otroka sta bila budna 
in sta slišala pogovor. 

�  Metka je bridko 
jokala in rekla Janku: 
»To je najin konec!«  

�  »Bodi tiho, Metka,« 
je dejal Janko, »in ne 
skrbi. Vem, kaj bom 
naredil.« 

� »Konec je z nama,« je 
Juliska obupano 
šepetala. 

� »Ne skrbi, poznam 
rešitev. Zaupaj mi,« 
jo je tolažil brat. 

 

� Metka je tenkočutna 
in zaskrbljena 
deklica, ki je zelo 
navezana na bratca in 
hkrati od njega 
odvisna. V obeh 
primerih se pojavi 
Jankova iznajdljivost. 

�  In takoj, ko so 
odrasli zaspali, je 
vstal, potegnil nase 
svoj suknjič, odprl 
spodnja vrata in 
zlezel ven.  

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  Luna je svetlo sijala 
in beli kamenčki pred 
hišo so se bleščali kot 
srebrniki.  Janko se je 
sklonil in si z njimi 
napolnil žepe 
suknjiča.  

� Jancsi se je potiho 
izmuznil iz hiše in si 
natlačil žepe z 
drobnimi belimi 
kamenčki. 

� Pojavi se motiv 

Jankove 

iznajdljivosti, 
predvidljivosti, ki 
razmišlja vnaprej – 
žepe si napolni s 
srebrnimi kamenčki. 

�  Potem je odšel nazaj 
v hišo in rekel: »Ne 
skrbi, Metka. Dobro 
spi. Bog naju ne bo 
zapustil.«  Potem je 
šel nazaj v svojo 
posteljo in zaspal.  

� Potem se je vrnil v 
hišo, povedal za načrt 
Juliski in tako sta 
nekoliko mirneje 
zaspala. 

 

� V drugi izdaji se 
pojavi motiv 

kristjanizacije, ko 
Janko reče Metki, da 
ju Bog ne bo zapustil. 
V prevodu tega 
motiva ni. 

�  Ob svitu, še pred 
sončnim vzhodom, je 
žena  prišla in zbudila 
otroka. »Vstanita, 
lenuha. Gremo v gozd 
po drva.«  Potem je 
dala vsakemu košček 
kruha, rekoč: »Tukaj 
je kruh, ne pojejta ga 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 
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do poldneva, saj 
drugega ne bosta 
dobila.«  

�  Metka je dala kruh 
pod svoj predpasnik, 
ker je imel Janko vse 
žepe polne 
kamenčkov. Nato so 
se vsi skupaj 
odpravili v gozd.  

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  Ko so že nekaj časa 
hodili, se je Janko 
začel znova in znova 
ustavljati  in gledati 
nazaj proti hiši. 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  Oče je rekel: »Janko, 
zakaj se ustavljaš in 
gledaš nazaj? Pazi 
zdaj in ne pozabi na 
noge.« 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  »Oh, oče,« je dejal 
Janko, »gledam 
svojega belega 
mačka, ki sedi na 
strehi in se poslavlja 
do mene.« 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  Žena je rekla: »Ti 
norec, to ni tvoj 
maček. To je jutranje 
sonce, ki je obsijalo 
dimnik.«    

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  Vendar Janko ni 
gledal svojega 
mačka, ampak je 
vsakič spustil na pot 
bleščeč kamenček iz 
svojega žepa. 

� Naslednjega dne, ko 
so prišli do gozda, je 
Jancsi uresničil svoj 
načrt. Nekoliko je 
zaostajal in po gozdu 
za sabo raztresal 
kamenčke. 

� Motiv iznajdljivosti 
Janka: dela sled iz 
svetlečih kamenčkov. 

�  Ko so prispeli v 
sredino gozda, je oče 
rekel: »Otroka, 
poiščita nekaj lesa. 
Zakuril bom, da nas 

� Ko so prišli na 
sredino gozda,  

 

� Kraj dogajanja ni 
točno določen. V 
obeh primerih 
prispejo v sredino 
gozda. Oče je skrben 
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ne bo zeblo.« do otrok, zakuri 
ogenj, da ju ne bi 
zeblo. 

� Janko in Metka sta 
zbrala nekaj vejic in 
naredila velik kup. 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

� Naložila sta jih na 
ogenj in ko je ogenj 
dobro zagorel, je 
ženska rekla: »Lezita 
k ognju in se spočijta. 
Midva greva v gozd 
po les. Ko bova 
končala, se bova 
vrnila po vaju.« 

� jima je mačeha 
povedala: »Ostanita 
tukaj, tačas greva z 
očetom nabirat 
suhljad. Zvečer 
prideva po vaju.« 

� Mačeha jima obljubi, 
da se vrneta po njiju. 

�  Janko in Metka sta 
sedela ob ognju.  Ko 
je bilo poldne, sta 
pojedla vsak svoj 
košček kruha.  

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

� Ker sta ves čas slišala 
udarce sekire, sta 
mislila, da je oče v 
bližini. Vendar pa to 
ni bila sekira. Bila je 
veja, ki jo je oče 
privezal na trhlo 
drevo in je v vetru 
udarjala sem ter tja. 
Potem ko sta že nekaj 
časa tam sedela, so se 
jima od utrujenosti 
začele zapirati oči in 
sta zaspala.  

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  Ko sta se  končno 
zbudila, je bila že  
temna noč.  Metka je 
začela jokati in rekla: 
»Kako bova prišla iz 
gozda?«  

� Janko jo je tolažil: 
»Počakaj, da vzide 
luna, potem bova 
našla pot.« 

� Toda ko se je znočilo, 
se starši niso vrnili. 
Juliska je začela 
žalostno jokati. 

 
� »Ne boj se,« je rekel 

Jancsi,  »takoj bova 
krenila proti domu.« 

 

� Glavni književni 
osebi, Janko in 
Metka, ostaneta sama 
v gozdu. 

� Opazna je čustvena 
navezanost brata in 
sestre. Janko tolaži 
Metko, da bosta našla 
pot domov. 
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� Ko je vzšla polna 
luna, je Janko prijel 
svojo malo sestrico za 
roko.  

� Ko je vzšel mesec, je 
Jancsi prijel Julisko 
za roko  

� Čas dogajanja ni 
točno določen: ko 
vzide mesec bosta 
poiskala pot domov. 

�  Sledila sta 
kamenčkom, ki so se 
lesketali kakor na 
novo skovani kovanci, 
ki so jima kazali 
pravo pot.  

� in odšla sta za 
kamenčki, katere je 
Jancsi raztresel po 
tleh. 

� Sledita kamenčkom, 
ki ju popeljejo iz 
gozda domov. 

� Hodila sta vso noč in 
ob jutranjem svitu 
prispela k očetovi 
hiši. 

� Našla sta pot domov! 
 

� Otroka se vrneta 
domov. 

� Potrkala sta na vrata, 
in ko jih je žena 
odprla ter videla, da 
sta to bila Janko in 
Metka, je rekla: 
»Zlobna otroka, zakaj 
sta tako dolgo spala v 
gozdu? Mislila sva, 
da nista želela priti 
nazaj.«  

� Toda oče je bil 
presrečen, ko je spet 
zagledal svoja otroka, 
saj ju ni želel pustiti 
sama.  

� Mačeha jima je rekla, 
da z očetom nista 
našla kraja, kjer sta 
ju pustila, zato se 
nista vrnila po njiju. 

 

� V prevodu se pojavi 
dvoličnost mačehe, 
ko se jima zlaže, da 
nista našla kraja, kjer 
sta ju pustila. 

� V drugi izdaji se 
mačeha ne pretvarja, 
temveč pokaže svojo 
hudobnost. Oče je 
vesel njune vrnitve. 

� Minilo je nekaj časa, 
ko je spet pritisnilo 
pomanjkanje. Nekega 
večera sta otroka 
slišala mamo reči 
očetu: »Spet nam je 
pošel ves živež. Samo 
še pol hlebca kruha 
imamo, potlej bo 
pesem končana. 
Znebiti se morava 
otrok. Odpeljala ju 
bova še globlje v 
gozd, tako da ne 
bosta več našla  poti 
nazaj. Drugače nam 
ni več pomoči.« 

� Toda komaj je minilo 
nekaj dni, so v 
drvarjevi hiši spet 
gladovali, zato je 
mačeha spet 
potarnala, da je treba 
otroka pustiti v 
gozdu. 

 

� Čas dogajanja ni 
točno naveden, v 
drugi izdaji: minilo je 
nekaj časa, v 
prevodu: minilo je 
nekaj dni. 

� Žena spet nagovarja 
svojega moža, da 
odpeljeta otroka v 
gozd. 

�  Mož je bil zelo 
demoraliziran in je 

 � Ta del je v prevodu 
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menil: »Bolje bi bilo 
deliti zadnji grižljaj z 
otrokoma.«  

� Toda žena ga ni 
poslušala. Zmerjala 
ga je in  kritizirala.  

�  Vendar kdor pravi A, 
mora reči tudi B in 
ker je popustil prvič, 
je moral tudi drugič.  

izpuščen. 

�  Otroka sta bila še 
vedno budna in sta 
slišala ves pogovor.  

� Jancsi, ki je slišal 
pogovor staršev, 

� V prevodu je 
pogovori staršev 
slišal samo Janko, v 
drugi izdaji sta ga 
slišala oba. 

�  Ko sta odrasla 
zaspala, je Janko 
vstal in spet hotel 
nabrati kamenčke 
tako kot že prejšnjič, 
ampak žena je 
zaklenila vrata in 
Janko ni mogel ven.  

� je želel iti ven po 
kamenčke, toda 
mačeha je nekaj 
slutila, ker so bila 
vrata zaklenjena. 

� Mačeha je verjetno 
zaslutila Jankove 
namene in je 
zaklenila vrata, da ni 
mogel po kamenčke. 

� Potolažil je svojo 
majhno sestrico in ji 
rekel: »Ne joči, 
Metka. Dobro spi. 
Bog nama bo že 
pomagal.«  

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

� Navsezgodaj zjutraj 
je žena prišla zbudit 
otroka. Vsak je dobil 
majhen košček kruha, 
še manjšega kot 
zadnjikrat.    

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  Na poti v gozd  je 
Janko drobil svoj 
kruh v žepu, se  
pogosto ustavljal, 
metal drobtinice 
kruha na tla. 

� Drugi dan ob zori, ko 
so krenili v gozd, je 
Jancsi zaradi 
pomanjkanja 
kamenčkov drobil po 
tleh kruhove 
drobtinice. 

� Motiv Jankove 

iznajdljivosti in 
pedvidljivosti: z 
drobtinicami kruha 
označuje pot. 

�   »Janko, zakaj se 
vedno ustavljaš in 
gledaš okrog?« ga je 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 
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vprašal oče.  »Hodi 
naravnost.« 

�  »Vidim svojega 
goloba sedeti na 
strehi. Želi se 
posloviti.« 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  »Norec,« je rekla 
žena, »to ni tvoj 
golob. To je jutranje 
sonce, ki je obsijalo 
dimnik.«  

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

� Drobtinico za 
drobtinico jih je 
Janko spuščal na tla.  

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

� Žena ju je odpeljala 
globlje v gozd, kot sta 
bila kadarkoli v 
svojem življenju. 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  Še enkrat sta jima 
zanetila velik ogenj in 
mati je rekla: »Sedita 
semkaj, otroka. Če 
bosta utrujena, lahko 
malo zaspita. Midva 
greva v gozd po les. 
Zvečer, ko končava, 
prideva po vaju.«  

� Ko so bili že globoko 
v gozdu, jima je 
mačeha rekla enako 
kot poprejšnji dan ter 
ju pustila tam. 

 

� Mačeha spet naroči 
otrokoma, naj ju 
počakata, da se vrneta 
po njiju. 

� Opoldan je Metka 
delila svoj kruh z 
Jankom, ker je on 
svojega raztrosil po 
poti. 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  Potem sta zaspala. 
Minil je večer, vendar 
nihče ni prišel po 
uboga otroka. 

� Ko se je znočilo in ni 
prišel nihče po njiju, 
se je Juliska začela 
bati. 

 

� Oče in mačeha nista 
držala besede, nista se 
vrnila. 

�  Bila je že temna noč, 
ko sta se prebudila. 
Janko je tolažil Metko 
in rekel: »Počakaj, da 
vzide mesec, pa bom 
videl drobtinice 

� »Ne boj se, našla 
bova pot domov,« ji 
je rekel Jancsi.  

 

� Glavni književni 
osebi, Janko in 
Metka, ostaneta sama 
v gozdu. 

� Čustvena navezanost 
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kruha, ki sem jih 
raztrosil. Te nama 
bodo pokazale pot do 
doma.« 

brata in sestre. Janko 
tolaži Metko. 

�  Ko je mesec vzšel, 
nista našla nobene 
drobtinice. Pozobalo 
jih je na tisoče ptic v 
gozdu. 

� Zaman je iskal 
drobtine, ptice so jih 
pozobale. Tako sta se 
usedla pod drevo in 
zaspala. 

 

� Otroka ne najdeta 
drobtinic in se ne 
vrneta domov. 

�  Janko je rekel Metki: 
»Našla bova pot.« 
Vendar je nista.  

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  Hodila sta skozi noč 
in še ves naslednji 
dan, vendar nista 
našla poti iz gozda.  

� Ob zori sta brat in 
sestra hodila po 
gozdu. 

� Motiv gozda 
predstavlja pot v 
neznano. Otroka se 
izgubita v gozdu. 

�  Bila sta strašansko 
lačna, saj nista jedla 
nič drugega kot nekaj 
majhnih jagod, ki sta 
jih našla. Bila sta 
tako utrujena, da ju 
noge več niso nosile. 
Legla sta pod drevo 
in zaspala. 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

� Bilo je že tretje jutro, 
odkar sta zapustila 
očetovo hišo. Vzela 
sta pot pod noge, a 
sta zašla vedno 
globlje in globlje v 
gozd.  Če pomoč ne 
bo prišla kmalu, 
bosta  pogubljena.  
Opoldne sta 
zagledala majhno 
snežno belo ptico, 
sedeti na veji.  Tako 
lepo je pela, da sta se 
ustavila in ji 
prisluhnila. Ko je 
utihnila, je razpela 
krila in poletela pred 
njima. Sledila sta ji, 
dokler nista prišla do 

� Čez čas sta naletela 
na hiško, ki je bila 
zgrajena iz 
medenjakov, čokolade 
in peciva. 

� V drugi izdaji se 
pojavi pravljično 
število tri: bilo je 
tretje jutro, odkar sta 
odšla. 

� V drugi izdaji se 
pojavi motiv bele 

ptice, ki priskoči na 
pomoč otrokoma, ki 
ju vodi do hiše s 
sladkarijami. 

� V obeh izdajah se 
pojavi motiv hišice 
sredi gozda. V drugi 
izdaji je bila hiša 
zgrajena iz kruha, 
streha iz pogače in 
okna iz sladkorja. V 
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majhne hišice. Ptica 
je sedela na strehi. 
Ko sta prišla bližje, 
sta videla, da je hiša 
v celoti zgrajena iz 
kruha in pokrita  s 
streho iz pogače. 
Okna so bila 
narejena iz čistega 
sladkorja.  

prevodu pa je bila 
hiška zgrajena in 
medenjakov, 
čokolade in peciva. 

� »Privoščiva si 
pošteno kosilo,« je 
dejal Janko.  »Jaz 
bom vzel kos strehe, 
ti, Metka, pa vzemi 
košček okna. To bo 
sladko.« 

� Otroka sta šla bliže in 
sta jedla sladkarije, ki 
sta jih  našla na hiški.  

 

� V drugi izdaji si 
Janko odlomi kos 
strehe, Metka pa 
vzame, kar ji Janko 
naroči. 

� V prevodu pa ni 
navedeno, kaj je 
kateri jedel.  

�  Janko je segel z roko 
in odlomil košček 
strehe, da bi jo 
pokusil. Metka je 
stala zraven oken in 
jih grizljala, ko sta iz 
hiše slišala nežen 
glas:  

� »Hrst hrst, kateri 
miško kruši, hrusta 
mojo hiško? «  

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

 Otroka sta odgovorila:  

� »Vetrc, vetrc iz neba 
             okrog hišice pihlja.« 

� Jedla sta naprej in se 
nista pustila motiti.  
Janku, kateremu je 
streha zelo teknila, si 
je odtrgal še en velik 
kos. Metka pa je 
potegnila ven celo 
okroglo šipo.  

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  Nenadoma so se  
vrata odprla in 
ženska, stara kot gora 
in oprta na berglo, je 
izstopila. Janko in 

� Toda v tistem 
trenutku so se odprla 
vrata in na pragu se 
je pojavila stara 
ženica z rezkim 

� Pojavi se tretja 
stranska oseba, 
čarovnica, ki je v 
prevodu 
poimenovana kot 
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Metka sta se zelo 
prestrašila in 
izpustila iz rok vse, 
kar sta držala.    

glasom in rekla: 
»Pridita bliže in jejta, 
kar vama poželijo 
oči.« 

stara ženica, v drugi 
izdaji pa ženska, 
oprta na berglo. 

�  Toda starka je 
zmajala z glavo in 
rekla: »Oh, draga 
otroka, kaj vaju je 
pripeljalo sem? 
Vstopita in ostanita z 
mano. Nič hudega 
vama ne bo.« 

 Ta del je v prevodu izpuščen. 

� Prijela ju je za roki in 
ju odpeljala v svojo 
hišo. 

� Otroka sta nič hudega 
sluteč vstopila v hišo. 

� V drugi izdaji ju 
čarovnica odpelje v 
hišo, v prevodu pa 
vstopita sama. 

� Pripravila jima je 
dobro kosilo: mleko 
in palačinke s 
sladkorjem, jabolka 
in orehe.  Kasneje je 
postlala dve udobni 
postelji v beli barvi.  

� Trebuh sta si 
nabasala z bomboni, 
sadjem in pecivom, 
potem pa sta dobro 
spala na mehkih 
posteljah. 

 

� V drugi izdaji jima 
čarovnica pripravi 
dobro kosilo in 
udobni postelji. V 
prevodu pa jesta 
bombone, sadje in 
pecivo. 

� Janko in Metka sta 
odšla spat, misleč, da 
sta v nebesih. 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

� Toda starka se je le 
pretvarjala, da je 
prijazna. Bila je 
zlobna čarovnica, ki 
je prežala na otroke.  

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

� Hišico iz kruha je 
zgradila samo zato, 
da bi jih privabila k 
sebi. Če bi katerega 
ujela, bi ga ubila, 
skuhala in pojedla. 
To bi bil zanjo dan 
praznovanja. 

� Toda hiša je bila 
čarovničina in, katero 
je zgradila iz 
sladkarij zato, da bi 
preslepila otroke in 
jih pohrustala. 

 

� Pojavi se motiv 

kanibalizma: 
čarovnica otroke 
skuha in poje. Hišica 
je narejena kot past za 
otroke. 

�  Čarovnice imajo 
rdeče oči in ne vidijo 
zelo daleč, imajo pa 
dober čut za voh 
kakor živali in vedo, 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 
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kdaj se približujejo 
ljudje.  

�  Ko sta se Janko in 
Metka bližala njeni 
hišici, se je zlobno 
smejala in  zaničljivo 
dejala: »Sedaj ju 
imam. Ne bosta mi  
pobegnila.« 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  Zgodaj zjutraj 
preden sta se otroka 
zbudila, je že vstala, 
šla k  posteljama in 
pogledala, kako 
mirno spita s svojimi 
polnimi rdečimi lički. 

� Ob zori je vstopila v 
njuno sobo in ju 
potipala; oba sta bila 
zelo suha.  

� Čas dogajanja je 
različen. V drugi 
izdaji je naveden kot 
zgodaj zjutraj, v 
prevodu pa ob zori. 

�  »To bo dober 
zalogaj,« je 
zamomljala sama pri 
sebi.  

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  Potem je zgrabila 
Janka s svojo uvelo 
roko in ga odnesla v 
majhen hlev, kjer ga 
je zaklenjena v kletko.  
Jokal je, kot je le 
mogel, a ni mu bilo 
pomoči.  

� Zbudila ju je, 
Jancsija je zvabila v 
kletko, na katero je 
dala ogromno 
ključavnico. 

� V obeh primerih je 
čarovnica Janka 
zaprla v kletko, da ga 
poredi. 

�  Potem je stresla 
Metko, da se je 
zbudila in zavpila: 
»Vstani, lenoba! 
Prinesi vodo in 
skuhaj nekaj dobrega 
za svojega brata. 
Zaklenjen je zunaj v 
hlevu, da se bo 
poredil. Ko bo dovolj 
masten, ga bom 
pojedla.«  

� Zatem je zapovedala 
Juliski: »Gremo, leno 
dekle! Pojdi delat! 
Poribaj tla, tačas 
bom jaz kuhala za 
tvojega brata. Želim, 
da se dobro poredi, 
preden ga pojem.« 

 

� V obeh izdajah naroči 
čarovnica Metki, da 
mora delati, le da je v 
prevodu omenjeno, 
da bo čarovnica 
kuhala za Janka. 

�  Metka se je začela 
jokati, vendar vse je 
bilo zaman. Morala je 
storiti, kar je  
zahtevala čarovnica.  

� Juliska je v potokih 
točila solze, 
moledovala je 
čarovnico, naj ju 
izpusti. Čarovnica ji 

� Metka je prestrašena 
in joče, vendar proti 
svoji volji stori, kar ji 
čarovnica naroči, saj 
ji v prevodu 
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je zagrozila, da če je 
ne bo ubogala, bo 
najprej pojedla njo. 

 

čarovnica zagrozi, da 
bo najprej pojedla 
njo, če je ne bo 
ubogala. 

� Janko je vsak dan 
dobival najboljše 
jedi, Metka pa je 
dobivala le rakove 
lupine.   

� Čarovnica je tedne in 
tedne hranila 
Jancsija, da bi se 
poredil, toda stari 
ženici se je zdelo, 
kakor da bi deček 
hujšal. 

� V drugi izdaji je 
Janko dobival 
najboljše jedi, Metka 
pa je dobivala rakove 
lupine.  

�  Starka se je vsako 
jutro splazila do 
hlevčka in zaklicala: 
»Janko, pomoli prst, 
da bom videla, če si 
že dovolj rejen.« 

� Zgodilo se je, da je 
čarovnica, ki je zelo 
slabo videla, 
vsakokrat prosila 
Jancsija, da pomoli 
prst skozi rešetke, da 
bo videla, če je kaj 
rejen. 

� V obeh primerih 
čarovnica zahteva od 
Janka, da ji pomoli 
prst. 

�  Vendar je Janko vsak 
dan pomolil čarovnici 
pod nos majhno kost. 
Čarovnica je imela 
slabe oči in ni videla 
kosti. Mislila je, da je 
to Jankov prst in se 
čudila, da se ni  nič 
poredil.  

� Jancsi pa ji je pomolil 
namesto prsta 
piščančjo kost. 

 

� Pokaže se motiv 

Jankove 
iznajdljivosti: Janko 
pomoli čarovnici 
majhno kost, v 
prevodu pa piščančjo 
kost. 

�  Ko so minili štirje 
tedni in je bil Janko 
še vedno suh, je 
čarovnico potrpljenje 
minilo in ni mogla 
več čakati.  »Hej, 
Metka!« ji je 
zaklicala, »Pohiti in 
prinesi malo vode. 
Naj bo Janko debel 
ali suh, jutri ga bom 
ubila in ga skuhala.« 

� »To ne more biti res!« 
se je čudila baba. »Še 
vedno je tako suh, pa 
toliko imenitnih jedi 
je dobil za jesti!« 

 

� Čas dogajanja ni 
enak: v drugi izdaji se 
pojavi število štiri 
(štirje tedni), ki ne 
sodi med pravljična 
števila. V drugi izdaji 
želi čarovnica Janka 
skuhati, v prevodu pa 
se čarovnica jezi, ker 
je Janko še vedno 
suh. 

�  Oh, kako je jokala 
uboga sestrica, ko je 
morala nositi vodo. In 
kako so ji solze 
polzele po licih!  

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  »Dragi Bog, prosim, 
pomagaj nama,« je 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 
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vzkliknila. »Ko bi 
naju vsaj divje živali 
požrle v gozdu, potem 
bi skupaj umrla.« 

�  »Nikar se ne cmeri,« 
ji je dejala starka.  
»To ti nič ne 
pomaga.« 

�  Naslednje jutro je 
Metka vstala zelo 
zgodaj, obesila 
kotliček z vodo in 
zakurila ogenj. 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  »Najprej bomo 
pekli,« je rekla 
starka.  »Ogenj v peči 
sem že zakurila in 
zgnetla testo.« 

� Utrudila se je od 
čakanja. Nekega dne 
je rekla Juliski: 
»Danes imam rojstni 
dan in želim se 
presenetiti z okusno 
pečenko, zato bom 
takoj prižgala krušno 
peč.« 

� V prevodu ima 
čarovnica rojstni dan 
in si zaželi pečenke, 
zato prižge krušno 
peč.  

� Potisnila je ubogo 
Metko pred peč, iz 
katere so švigali 
plameni. 

� Kljub Juliškinim srce 
parajočim prošnjam 
je čarovnica pričela 
kuhati. 

 

� V prevodu je 
čarovnica takoj 
pričela kuhati, v drugi 
izdaji pa je porinila 
Metko pred peč. 

� »Zlezi vanjo,« je 
dejala čarovnica, »in 
poglej, če je dovolj 
vroča, da lahko dam 
vanjo kruh.« 

� »Ne vem, če je peč 
dovolj vroča,« je 
rekla Juliski. 

� »Zlezi vanjo in 
poglej, kakšna je.« 

 

� V obeh primerih mora 
Metka zlesti v peč in 
pogledati, če je dovolj 
vroča. 

�  In ko bi bila Metka v 
peči, je nameravala 
zapreti vratca, jo 
speči in tudi njo 
pojesti.   

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  Toda Metka je 
uganila njene namene 
in je rekla:«Jaz ne 
vem, kako to storiti. 
Kako naj zlezem 
noter?« 

� Toda v čarovničinem 
bliskajočem pogledu 
je deklica videla, da 
se pripravlja na 
hudobijo in je tako 
odgovorila: 

� »Majhna sem še. 

� Motiv iznajdljivosti 
Metke v obeh 
izdajah: čarovnico  
zavede s prikazom 
nevednosti in jo 
potisne v peč. 
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Kako naj splezam do 
vrat peči?« 

� »Gos neumna,« je 
rekla starka.  »Ta 
odprtina je dovolj 
velika. Glej, sama 
lahko zlezem vanjo.«  
Zlezla je gor in 
vtaknila glavo v peč.  
Metka jo je  krepko 
sunila, da je padla 
noter. Potem je 
zaprla železna vrata 
na peči in jih 
zapahnila s palico. 

� »Neumna si! Še bolj 
neumna od neumne!« 
je godrnjala 
čarovnica. »Pokazala 
ti bom.«  

� Stopila je na stol in 
splezala k vratom 
peči. Juliska je z 
odločnim gibom 
potisnila babo v peč 
in zaprla vratca na 
krušni peči. 

 

� V obeh primerih je 
čarovnica pokazala 
Metki, kako naj 
pogleda v peč, Metka 
pa je čarovnico 
potisnila v peč in 
zaprla vratca. 

� Starka je vreščala, 
toda Metka je stekla 
proč in čarovnica je 
zgorela. 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

� Metka je stekla 
naravnost k Janku, 
odklenila kletko in 
vzkliknila: »Janko, 
rešena sva. Stara 
čarovnica je mrtva.« 

� Zatem je osvobodila 
Jancsija.  

 

� Metka je osvobodila 
Janka iz kletke. 

� Janko je skočil kakor 
ptica iz svoje kletke, 
ko nekdo odpre vrata.  
Kako srečna sta bila! 
Objela sta se okoli 
vratu, poskakovala od 
veselja in se 
poljubljala. 

 � Ta del je v prevodu 
izpuščen. 

�  Ker se nista imela 
ničesar več bati, sta 
vstopila v čarovničino 
hiško. V vsakem 
kotičku hiše so bile 
skrinje z biseri in 
dragimi kamni. 

� Otroka sta šla okrog 
po hiši, kjer sta našla 
veliko pravljičnega 
nakita in denarja.  

� V prevodu sta v hiši 
našla veliko 
pravljičnega nakita in 
denarja, v drugi izdaji 
pa sta  našla drage 
kamne in bisere. 

�   »Ti so veliko boljši 
kot kamenčki,« je 
dejal Janko in si 
polnil žepe. Metka je 
rekla: »Tudi jaz jih 
bom nabrala nekaj za 
domov,« in napolnila 

� Nabrala sta toliko, 
kolikor sta  mogla in 
odšla iskat pot do 
doma. 

� V prevodu sta nabrala 
toliko, kolikor sta 
mogla in odšla iskat 
pot do doma. 

� V drugi izdaji pa si 
Janko napolnil žepe, 
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je svoj predpasnik. Metka pa svoj 
predpasnik. 

�   »Zdaj pa morava 
oditi,« je dejal Janko, 
»da prideva ven iz 
tega čarovničinega 
gozda.«  

� Po nekaj urah hoje 
sta prispela do velike 
vode.  

�  »Ne moreva čez,« je 
dejal Janko.  »Ni ne 
brvi ne mostu.« 

�  »Niti čolnička ni,« je 
odgovorila Metka, 
»tamle plava bela 
račka. Vprašala jo 
bom, če nama bo 
pomagala čez.«  

 Potem je zaklicala:  

�  »Račka, ljuba račka 
ti, ker ni mostička ne 
brvi, midva prosiva 
lepo, prepelji naju čez 
vodo.« 

�  Račka je priplavala 
do njiju. Janko je 
splezal na njen hrbet 
in rekel sestrici, naj 
sede k njemu.  

�  »Ne,« je odgovorila 
Metka.  »To bi bilo 
pretežko za račko. 
Enega za drugim naju 
bo prenesla.« 

� Prav tako je žival tudi 
naredila. Ko sta bila 
na varnem na drugem 
bregu in ko sta že 
nekaj časa hodila, se 
jima je zdel gozd 
vedno bolj domač. V 
daljavi sta zagledala 
očetovo hišo.  Začela 
sta teči, planila sta v 
hišo in se vrgla očetu 

� Pot jima je prečkala 
velika reka, toda na 
pomoč jima je prihitel 
par labodov.  

 
� Otroka sta jima 

povedala, kaj se jima 
je zgodilo in laboda 
sta odgovorila: 

 
� »Veva, kje je vajina 

hiša. Sedita na najina 
hrbta, ponesla vaju 
bova domov.« 

 

� V obeh primerih se 
pojavi motiv vode, ki 
jo morata otroka 
prečkati, da se lahko 
vrneta domov. 

� Prečkanje vode 
simbolizira 
življenjsko 
prelomnico. 

� Ponovno se pojavi 
motiv živali. V drugi 
izdaji račka, ki ju 
pelje preko vode, 
najprej Janka, nato 
Metko. 

 
� V prevodu pa se kot 

rešitelja pojavita dva 

laboda. Otroka jima 
sedeta na hrbet in 
laboda z njima 
odletita proti domu.  
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okrog vratu.   

� Človek ni imel niti 
trenutka miru, odkar 
je zapustil otroka v 
gozdu. Vendar pa je 
žena  umrla. Metka je 
stresla iz svojega 
predpasnika bisere in 
drage kamne, da so 
popadali po sobi. 
Janko pa je dodal še 
nekaj polnih pesti iz 
svojega žepa. 

� Oče je bil doma. 
Odkar je izgubil 
otroka, ni delal 
drugega kot grenko 
jokal. Mačeha je 
medtem umrla, ko se 
je nanjo podrlo 
drevo.  

 

� V obeh izdajah mož, 
medtem ko sta otroka 
pri zlobni  čarovnici, 
ovdovi. V prevodu se 
na mačeho podere 
drevo in jo ubije. 

� Vendar postane 
bogataš. 

�  Njihovih skrbi je bilo 
konec in srečno so 
živeli skupaj.  

� Moja zgodba je 
končana,  
 miška je zbežala.  

�  In kdor jo ulovi, si 
lahko iz njenega 
kožuščka veliko 
kučmo naredi. 

� Otroka sta od tistega 
dne srečno živela z 
očetom in nikoli več 
niso bili lačni. 

� V borbi med dobrim 
in zlom je zlo 
poraženo. 

� Konec je srečen. 
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6.4 PRIMERJAVA DRUGE IZDAJE IZ LETA 1857 S PREVODOM V SLOVENSKI JEZIK 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 12: Naslovnica knjige Janko in Metka (Polonca Kovač) 

Tabela 5: Primerjalna analiza Grimmove ljudske pravljice Janka in Metke iz leta 1857 s slovenskim  prevodom 

 Druga izdaja, 1857 *  Prevedla Polonca Kovač, 
1997 

 

 Janko in Metka Janko in Metka Razlike in podobnosti 
� Na robu velikega 

gozda je živel reven 
drvar z ženo in dvema 
otrokoma. Dečku  je 
bilo ime Janko, 
deklici pa Metka. 
Imeli so zelo malo 
hrane, in nekoč, ko je 
prišla lakota v deželo, 
jim drvar več ni 
mogel zagotoviti 
vsakdanjega kruha. 

� Na robu velikega 
gozda sta živela ubog 
drvar in njegova žena 
s svojima otrokoma, 
fantičku je bilo ime 
Janko, deklici Metka. 
Vedno so imeli 
premalo za pod zob, 
in ko je bila spet 
enkrat v deželi 
draginja, niso imeli 
niti za vsakdanji kruh. 

� Književni čas in 
prostor nista točno 
določena. Kraj 
dogajanja je v obeh 
primerih nekje v 
gozdu. Glavni 
književni osebi sta 
otroka, deček Janko 
in deklica Metka. 
Stranski književni 
osebi sta oče in mati,  
ki sta poimenovana: 
reven drvar in žena. 
V prevodu se pojavi 
pridevnik ubog. 

�  Nekega večera, ko je 
ležal v postelji in od 
skrbi ni mogel 
zaspati, je vzdihnil in 
rekel svoji ženi: »Kaj 
bo z nami? Kako naj 
nahranim najina 
otroka, ko pa še za 

� Drvar se je zvečer ves 
zaskrbljen premetaval 
po postelji in si delal 
skrbi, potem pa 
vzdihnil in rekel svoji 
ženi: »Le kaj bo z 
nami? Kako naj 
prehraniva uboga 

� V obeh primerih se 
oče premetava od 
skrbi in ne more 
zaspati. Zato ogovori 
ženo. Žena je bila 
hudobna. V obeh 
primerih je povedala, 
da bosta odpeljala 
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naju ni ničesar?«  
�  »Veš kaj, mož?«  je 

odgovorila žena. » 
Jutri zjutraj bova 
odpeljala otroka v 
najgostejši del gozda, 
zakurila jima bova 
ogenj in vsakemu 
dala košček kruha. 
Nato ju bova pustila 
tam in se odpravila 
na svoje delo. Tako 
ne bosta našla poti 
domov in se ju bova 
znebila.«  

otročička, ko tudi 
sama ničesar 
nimava?« 

� »Veš kaj, mož,« je 
rekla žena, »jutri 
zjutraj odpeljeva 
otroka v gozd, tja, 
kjer je najgostejši, 
zakuriva jima ogenj 
in dajva vsakemu kos 
kruha, potem pa 
pojdiva na delo in ju 
pustiva tam. Domov 
ne bosta znala in tako 
se ju bova znebila.« 

otroka v gozd in ju 
pustila tam. 

�  » Ne, žena,« je rekel 
mož.  »Tega ne bom 
storil. Kako se naj 
pripravim do tega, da 
bi pustil svoja otroka 
sama v gozdu?  Divje 
živali bi hitro prišle 
in ju lahko raztrgajo 
na koščke.« 

� »Ne, žena,« je rekel 
mož, »tega pa ne bom 
storil, srce mi ne da. 
Le kako naj svoja 
otroka pustim 
globoko v gozdu? 
Prav kmalu bi prišle 
divje zveri in ju 
raztrgale.« 

� Mož se z ženinim 
predlogom ne strinja, 
ne želi pustiti otroka 
sama, vendar se 
podredi ženini 
domisli, saj se boji, 
da ga bo le-ta 
zapustila.  

� V drugi izdaji je 
navedeno, da bi ju 
raztrgale divje živali, 
v prevodu pa divje 
zveri. 

�  »Oh, ti bedak,« je 
rekla, »potem bomo 
vsi štirje stradali. 
Potem je vse, kar 
lahko še narediš to, 
da izdelaš deske za  
naše krste.«  In mu ni 
dala miru, dokler ni 
pristal.  

�  »Ampak otroka se mi 
zelo smilita,« je rekel 
mož.  

� »Pravi norec si,« mu 
je rekla žena. »Potem 
bomo pač vsi štirje 
umrli od lakote. Kar 
prični žagati deske za 
krsto.« In toliko časa 
mu je prigovarjala, 
da je končno privolil, 
vendar je rekel: »Zelo 
mi je hudo za 
otroka.« 

� Žena svoje 
prepričanje vsiljuje 
možu in mu v obeh 
primerih reče, da 
lahko naredi deske za 
krste, saj bo to njihov 
konec. 

�  Niti otroka nista 
mogla zaspati zaradi 
lakote, in sta slišala, 
kaj je mačeha rekla 
očetu.  

� Tudi otroka zaradi 
lakote nista mogla 
spati in sta slišala, 
kaj je mačeha 
govorila očetu. 

� V obeh primerih 
otroka zaradi lakote 
nista  mogla zaspati 
in sta slišala pogovor. 

�  Metka je bridko 
jokala in rekla Janku: 
»To je najin konec!«  

� »Zdaj je konec z 
nama,« je rekla 
Metka Janku in se 

� Metka je tenkočutna 
in zaskrbljena 
deklica, ki je zelo 
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�  »Bodi tiho, Metka,« 
je dejal Janko, »in ne 
skrbi. Vem, kaj bom 
naredil.« 

bridko razjokala. 
� »Pssst, Metka, nič se 

ne grizi,« ji je rekel 
Janko, »bom že našel 
rešitev za oba.« 

navezana na Janka in 
od njega tudi odvisna. 
V obeh primerih 
Janko išče rešitev. 

�  In takoj, ko so 
odrasli zaspali, je 
vstal, potegnil nase 
svoj suknjič, odprl 
spodnja vrata in 
zlezel ven.  

� Ko sta stara dva 
zaspala, je Janko 
vstal, oblekel svojo 
suknjico in se pri 
zadnjih vratih splazil 
ven. 

� V obeh primerih je 
oblekel suknjič in 
zlezel ven. 

�  Luna je svetlo sijala 
in beli kamenčki pred 
hišo so se bleščali kot 
srebrniki.  Janko se je 
sklonil in si z njimi 
napolnil žepe 
suknjiča.  

� Mesec je svetlo sijal 
in srebril pesek okoli 
hiše, kamenčki so se 
lesketali kot kovanci. 
Janko se je sklonil in 
si jih natlačil v žepe 
suknjice, kolikor jih je 
le šlo vanje. 

� Pojavi se motiv 

iznajdljivosti, 

predvidljivosti 
Janka, ki razmišlja 
vnaprej – žepe 
napolni s srebrnimi 
kamenčki.  

 
�  Potem je odšel nazaj 

v hišo in rekel: »Ne 
skrbi, Metka. Dobro 
spi. Bog naju ne bo 
zapustil.«  Potem je 
šel nazaj v svojo 
posteljo in zaspal.  

� Potem je šel spet 
nazaj v hišo in rekel 
Metki: »Kar potolaži 
se, sestrica, in mirno 
zaspi, Bog naju ne bo 
zapustil.« In je legel 
nazaj v svojo posteljo. 

� V obeh primerih se 
pojavi motiv 

kristjanizacije, ko 
Janko reče Metki, da 
ju Bog ne bo zapustil. 

�  Ob svitu, še pred 
sončnim vzhodom, je 
žena  prišla in zbudila 
otroka. »Vstanita, 
lenuha. Gremo v gozd 
po drva.«  Potem je 
dala vsakemu košček 
kruha, rekoč: »Tukaj 
je kruh, ne pojejta ga 
do poldneva, saj 
drugega ne bosta 
dobila.«  

� Komaj danilo se je in 
sonce še ni vzšlo, ko 
je prišla žena in 
pričela buditi otroka: 
»Vstanita, lenobi, v 
gozd gremo po drva.« 
Vsakemu je dala kos 
kruha in jima rekla: 
»Tole je vajina 
južina, ampak nikar 
je takoj ne pojejta, 
kajti dobila ne bosta 
ničesar več.«  

� Čas dogajanja je 
drugače naveden. V 
prevodu je zapisano, 
da je mati budila 
otroka pred sončnim 
vzhodom; v drugi 
izdaji pa ju je zbudila 
ob svitu. V obeh 
primerih žena zmerja 
otroka  z lenuhoma.  

�  Metka je dala kruh 
pod svoj predpasnik, 
ker je imel Janko vse 
žepe polne 
kamenčkov. Nato so 
se vsi skupaj 
odpravili v gozd.  

� Metka je spravila 
kruh za oba v 
predpasnik, ker je 
imel Janko polne žepe 
kamenčkov, potem pa 
so se vsi skupaj 
odpravili v gozd. 

� V obeh izdajah se 
pojavi motiv 

iznajdljivosti Metke, 
ko spravi kruh pod 
svoj predpasnik, da 
ne bi izdala Janka. 
Prvi odhod otroka od 
doma. 

�  Ko so že nekaj časa � Ko so že nekaj časa � Čas dogajanja ni 
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hodili, se je Janko 
začel znova in znova 
ustavljati  in gledati 
nazaj proti hiši. 

hodili, se je Janko 
pričel ustavljati in 
pogledovati proti 
domači hiši. 

točno naveden: hodili 
so že nekaj časa. 

�  Oče je rekel: »Janko, 
zakaj se ustavljaš in 
gledaš nazaj? Pazi 
zdaj in ne pozabi na 
noge.« 

� »Kaj pa zaostajaš in 
gledaš nazaj, 
Janko?« ga je vprašal 
oče. »Raje pazi in 
vzemi pot pod noge.« 

� V obeh izdajah oče 
opominja Janka, ki se 
obotavlja in ozira k 
hiši. 

�  »Oh, oče,« je dejal 
Janko, »gledam 
svojega belega 
mačka, ki sedi na 
strehi in se poslavlja 
do mene.« 

� »Oh, ata,« je rekel 
Janko, »saj gledam le 
svojo belo mačico, ki 
čepi na strehi in 
gleda za menoj.« 

� Spet se pojavi motiv 

iznajdljivosti Janka: 
v drugi izdaji gleda 
svojega belega 
mačka, ki sedi na 
strehi, v prevodu pa 
belo mačico. 

�  Žena je rekla: »Ti 
norec, to ni tvoj 
maček. To je jutranje 
sonce, ki je obsijalo 
dimnik.«    

� »To ni nobena bela 
mačica, ti butelj,« je 
rekla žena, »le 
jutranje sonce se 
blešči gori vrh 
dimnika.« 

� V obeh primerih je 
prikazana hudobnost 
mačehe, ko Janka v 
prevodu zmerja z 
norcem, v prevodu pa 
z butljem.  

�  Vendar Janko ni 
gledal svojega 
mačka, ampak je 
vsakič spustil na pot 
bleščeč kamenček iz 
svojega žepa. 

� Toda Janko ni 
pogledoval za svojo 
mačico, ampak je 
spuščal iz žepa svetle 
kamenčke na pot. 

� Motiv iznajdljivosti, 

predvidljivosti 
Janka, ki razmišlja 
vnaprej: dela sled iz 
svetlečih kamenčkov. 

�  Ko so prispeli v 
sredino gozda, je oče 
rekel: »Otroka, 
poiščita nekaj lesa. 
Zakuril bom, da nas 
ne bo zeblo.« 

� Ko so prišli globoko v 
gozd, je rekel oče: 
»Otroka, naberita 
drv, zakuril vama 
bom ogenj, da vaju ne 
bo zeblo.« 

� Kraj dogajanja ni 
točno določen. 
Prispeli so v sredino 
gozda in v prevodu 
globoko v gozd. Oče 
je skrben do otrok, 
zakuri ogenj, da ju ne 
bi zeblo. 

� Janko in Metka sta 
zbrala nekaj vejic in 
naredila velik kup. 

� Otroka sta privlekla 
celo goro suhljadi. 

� Otroka sta pridna in 
ubogljiva ter 
spoštujeta očeta. 
Nabereta vejice in 
suhljad, kot jima 
naroči. 

� Naložila sta jih na 
ogenj in ko je ogenj 
dobro zagorel, je 

� Zakurili so, in ko je 
ogenj visoko plapolal, 
je rekla žena: »Lezita 

� Mačeha naroči 
otrokoma, naj se 
spočijeta in ju 
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ženska rekla: »Lezita 
k ognju in se spočijta. 
Midva greva v gozd 
po les. Ko bova 
končala, se bova 
vrnila po vaju.« 

k ognju in malce 
zaspita, otroka, midva 
pa greva v gozd sekat 
drva. Ko bova 
gotova, se vrneva po 
vaju.« 

počakata, da se vrneta 
po njiju. 

�  Janko in Metka sta 
sedela ob ognju.  Ko 
je bilo poldne, sta 
pojedla vsak svoj 
košček kruha.  

� Janko in Metka sta 
sedela ob ognju in 
opoldne pojedla vsak 
svoj košček kruha. 

� Ubogljiva otroka 
čakata pri ognju in 
pojesta kruh. 

� Ker sta ves čas slišala 
udarce sekire, sta 
mislila, da je oče v 
bližini. Vendar pa to 
ni bila sekira. Bila je 
veja, ki jo je oče 
privezal na trhlo 
drevo in je v vetru 
udarjala sem ter tja. 
Potem ko sta že nekaj 
časa tam sedela, so se 
jima od utrujenosti 
začele zapirati oči in 
sta zaspala.  

� Ker je v gozdu pela 
sekira, sta mislila, da 
je njun oče v bližini. 
Toda to ni bila sekira, 
pač pa je veter tolkel 
debelo vejo ob suho 
drevo, ker jo je oče 
privezal tja. Dolgo 
sta tako sedela in 
potem so se jima kar 
same zaprle trudne 
oči in sta trdno 
zaspala. 

� Oče in mačeha nista 
držala besede, nista se 
vrnila. V obeh 
primerih je navedeno, 
da je oče privezal 
vejo na trhlo drevo, 
da bi zavedel otroka, 
ki od utrujenosti 
zaspita. 

�  Ko sta se  končno 
zbudila, je bila že  
temna noč.  Metka je 
začela jokati in rekla: 
»Kako bova prišla iz 
gozda?«  

� Janko jo je tolažil: 
»Počakaj, da vzide 
luna, potem bova 
našla pot.« 

� Ko sta se končno 
prebudila, je bila že 
trdna noč. Metka je 
pričela jokati in je 
rekla: »Kako bova pa 
zdaj prišla iz gozda?« 

� Janko jo je tolažil: 
»Počakaj, da vzide 
mesec, potem bova 
gotovo našla pot.« 

� Glavni književni 
osebi, Janko in 
Metka, ostaneta sama 
v gozdu. 

� Opazna je čustvena 
navezanost brata in 
sestre. Janko tolaži 
Metko. 

� Ko je vzšla polna 
luna, je Janko prijel 
svojo malo sestrico za 
roko.  

� Poln mesec je 
priplaval na nebo in 
Janko je prijel 
sestrico za roko 

� V obeh primerih je 
Janko prijel svojo 
malo sestrico za roko. 

�  Sledila sta 
kamenčkom, ki so se 
lesketali kakor na 
novo skovani kovanci, 
ki so jima kazali 
pravo pot.  

� in šel po poti za 
kamenčki, ki so se 
lesketali v mesečini 
kot na novo skovani 
groši. 

� Sledita kamenčkom, 
ki ju popeljejo iz 
gozda. 

� Hodila sta vso noč in 
ob jutranjem svitu 
prispela k očetovi 
hiši. 

� Tako sta hodila celo 
noč in ob zori 
prispela do očetove 
hiše. 

� Otroka se vrneta 

domov. 
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� Potrkala sta na vrata, 
in ko jih je žena 
odprla ter videla, da 
sta to bila Janko in 
Metka, je rekla: 
»Zlobna otroka, zakaj 
sta tako dolgo spala v 
gozdu? Mislila sva, 
da nista želela priti 
nazaj.«  

� Toda oče je bil 
presrečen, ko je spet 
zagledal svoja otroka, 
saj ju ni želel pustiti 
sama.  

� Potrkala sta na vrata, 
žena jima je odprla, 
in ko ju je zagledala, 
je rekla: »Poredna 
otroka, kako dolgo pa 
sta spala v gozdu? 
Mislila sva, da sploh 
nočeta priti.« 

� Oče pa ju je bil vesel, 
kajti zelo si je gnal k 
srcu, da ju je pustil 
sama v gozdu. 

� Ob vrnitvi mačeha 
pokaže svojo 
hudobnost in nahruli 
otroka, zakaj nista 
prišla pravočasno 
domov. Oče je vesel 
njune vrnitve. 

� Minilo je nekaj časa, 
ko je spet pritisnilo 
pomanjkanje. Nekega 
večera sta otroka 
slišala mamo reči 
očetu: »Spet nam je 
pošel ves živež. Samo 
še pol hlebca kruha 
imamo, potlej bo 
pesem končana. 
Znebiti se morava 
otrok. Odpeljala ju 
bova še globlje v 
gozd, tako da ne 
bosta več našla  poti 
nazaj. Drugače nam 
ni več pomoči.« 

� Kmalu nato je spet iz 
vseh kotov  gledala 
beda in otroka sta 
slišala, kako je 
ponoči mačeha 
govorila očetu: 
»Ničesar več ni v hiši, 
samo še pol hlebca 
kruha imam, potem 
pa je konec muzike. 
Otroka morata proč, 
peljala ju bova 
globlje v gozd, da ne 
bosta več našla poti 
nazaj. Drugače nama 
ni rešitve.« 

� V drugi izdaji čas 
dogajanja ni točno 
naveden: minilo je 
nekaj časa. 

� Žena v obeh primerih 
spet  prepričuje moža, 
da se znebita otroka. 

�  Mož je bil zelo 
demoraliziran in je 
menil: »Bolje bi bilo 
deliti zadnji grižljaj z 
otrokoma.«  

� Toda žena ga ni 
poslušala. Zmerjala 
ga je in  kritizirala.  

�  Vendar kdor pravi A, 
mora reči tudi B in 
ker je popustil prvič, 
je moral tudi drugič.  

� Mož si je to zelo gnal 
k srcu in si je mislil: 
»Bolje bi bilo, če bi 
svoje zadnje grižljaje 
delila z otrokoma.« 

� 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. 

� Mož se z ženinim 
predlogom ne strinja, 
vendar se tudi drugič, 
brez ugovarjanja, 
podredi ženi. 

�  Otroka sta bila še 
vedno budna in sta 
slišala ves pogovor.  

� Otroka pa sta bila še 
budna in sta slišala 
ves pogovor. 

� Otroka sta tudi drugič 
slišala pogovor. 

�  Ko sta odrasla � Ko sta stara dva � Mačeha je verjetno 
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zaspala, je Janko 
vstal in spet hotel 
nabrati kamenčke 
tako kot že prejšnjič, 
ampak žena je 
zaklenila vrata in 
Janko ni mogel ven.  

zaspala, je Janko spet 
vstal, da bi šel kot 
prejšnjikrat na 
dvorišče nabrat 
kamenčke, toda žena 
je zaklenila vrata in 
tako ni mogel ven. 

zaslutila Jankove 
namene in je 
zaklenila vrata, da ni 
mogel po kamenčke. 

� Potolažil je svojo 
majhno sestrico in ji 
rekel: »Ne joči, 
Metka. Dobro spi. 
Bog nama bo že 
pomagal.«  

� »Ne joči, Metka, in 
zaspi, ljubi Bog nama 
bo že pomagal,« je 
tolažil sestrico. 

� V obeh primerih se 
ponovno pojavi 
motiv 
kristjanizacije: »Bog 
nama bo pomagal.« 
Brat spet tolaži 
sestrico.  

� Navsezgodaj zjutraj 
je žena prišla zbudit 
otroka. Vsak je dobil 
majhen košček kruha, 
še manjšega kot 
zadnjikrat.    

� Rano zjutraj je prišla 
žena in spravila 
otroka pokonci. 
Dobila sta vsak 
košček kruha, ki pa je 
bil še manjši kot 
prejšnjikrat. 

� Pokaže se mačehina 
sebičnost: da jima 
manjši kos kruha kot 
prvikrat. 

�  Na poti v gozd  je 
Janko drobil svoj 
kruh v žepu, se  
pogosto ustavljal, 
metal drobtinice 
kruha na tla. 

� Na poti v gozd pa je 
Janko v žepu drobil 
svoj kruh, večkrat se 
je ustavil in metal 
drobtine na tla. 

� Motiv Jankove 

iznajdljivosti in 
predvidljivosti: z 
drobtinicami kruha 
označuje pot. 

�   »Janko, zakaj se 
vedno ustavljaš in 
gledaš okrog?« ga je 
vprašal oče.  »Hodi 
naravnost.« 

� »Janko, kaj pa 
postajaš in gledaš 
nazaj?« je vprašal 
oče. »Pojdi lepo svojo 
pot!« 

� V obeh izdajah oče 
ponovno opominja 
Janka, ki se obotavlja 
in ozira k hiši. 

�  »Vidim svojega 
goloba sedeti na 
strehi. Želi se 
posloviti.« 

� »Saj gledam samo 
golobčka, ki čepi na 
strehi in gleda za 
menoj.« 

� Spet se pojavi motiv 

iznajdljivosti Janka: 
gleda svojega goloba, 
ki sedi na strehi. 

�  »Norec,« je rekla 
žena, »to ni tvoj 
golob. To je jutranje 
sonce, ki je obsijalo 
dimnik.«  

� »Butelj,« je rekla 
žena, »to ni noben 
golobček, le jutranje 
sonce se blešči gori 
vrh dimnika.« 

� V obeh primerih je 
spet prikazana 
hudobnost mačehe, 
ko Janka zmerja z 
norcem, oz. butljem v 
prevodu. 

� Drobtinico za 
drobtinico jih je 
Janko spuščal na tla.  

� Toda Janko je še ves 
čas metal drobtine na 
pot. 

� Motiv iznajdljivosti, 

predvidljivosti 
Janka: dela sled z 
drobtinicami kruha. 
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� Žena ju je odpeljala 
globlje v gozd, kot sta 
bila kadarkoli v 
svojem življenju. 

� Tokrat je žena peljala 
otroka res globoko v 
gozd, tja, kjer še svoj 
živi dan nista bila. 

� Drugi odhod otroka v 
gozd. Odpelje ju 
mačeha. Kje je oče? 

�  Še enkrat sta jima 
zanetila velik ogenj in 
mati je rekla: »Sedita 
semkaj, otroka. Če 
bosta utrujena, lahko 
malo zaspita. Midva 
greva v gozd po les. 
Zvečer, ko končava, 
prideva po vaju.«  

� Spet so zakurili ogenj 
in mati je rekla: 
»Sedita tukaj, otroka, 
in če bosta utrujena, 
lahko zaspita. Midva 
greva v gozd sekat 
drva in zvečer, ko 
bova gotova, prideva 
po vaju.« 

� Mačeha spet naroči 
otrokoma, naj ju 
počakata, da se vrneta 
po njiju. 

� Opoldan je Metka 
delila svoj kruh z 
Jankom, ker je on 
svojega raztrosil po 
poti. 

� Opoldne je dala 
Metka Janku pol 
kruha, kajti on je 
svojega podrobil. 

� Motiv čustvene 
navezanost brata in 
sestre. Metka deli 
svoj kruh z Jankom. 

�  Potem sta zaspala. 
Minil je večer, vendar 
nihče ni prišel po 
uboga otroka. 

� Potem sta zaspala, 
zvečerilo se je in 
nihče ni prišel po 
uboga otroka. 

� Oče in mačeha nista 
držala besede, nista se 
vrnila. 

�  Bila je že temna noč, 
ko sta se prebudila. 
Janko je tolažil Metko 
in rekel: »Počakaj, da 
vzide mesec, pa bom 
videl drobtinice 
kruha, ki sem jih 
raztrosil. Te nama 
bodo pokazale pot do 
doma.« 

� Zbudila sta se v črni 
noči in Janko je 
tolažil sestrico: 
»Počakaj, Metka, da 
vzide mesec, potem 
bova videla drobtine, 
ki sem jih raztresel in 
bova našla pot 
domov.« 

� Glavni književni 
osebi, Janko in 
Metka, ostaneta sama 
v gozdu. 

� Čustvena navezanost 
brata in sestre. Janko 
tolaži Metko. 

�  Ko je mesec vzšel, 
nista našla nobene 
drobtinice. Pozobalo 
jih je na tisoče ptic v 
gozdu. 

� Mesec je vzšel in 
odpravila sta se na 
pot, toda našla nista 
niti ene drobtine, kajti 
pozobalo jih je vseh 
tistih tisoč ptičkov, ki 
so letali po gozdu in 
polju. 

� Otroka se ne vrneta 
domov, ker ne najdeta 
drobtinic. 

�  Janko je rekel Metki: 
»Našla bova pot.« 
Vendar je nista.  

� »Bova že našla pot,« 
je rekel Janko Metki, 
vendar je nista našla. 

� Janko in Metka se 
izgubita v gozdu. 

�  Hodila sta skozi noč 
in še ves naslednji 
dan, vendar nista 
našla poti iz gozda.  

� Hodila sta celo noč in 
še ves naslednji dan 
od jutra do večera, 
toda iz gozda le nista 
prišla. 

� Motiv gozda 
predstavlja pot v 
neznano. Otroka se 
izgubita v gozdu. 

�  Bila sta strašansko � Bila sta hudo lačna, � Janko in Metka tavata 
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lačna, saj nista jedla 
nič drugega kot nekaj 
majhnih jagod, ki sta 
jih našla. Bila sta 
tako utrujena, da ju 
noge več niso nosile. 
Legla sta pod drevo 
in zaspala. 

kajti pojedla sta le 
nekaj jagod, ki sta jih 
našla ob poti. Tako 
sta bila utrujena, da 
ju noge niso več 
nosile, legla sta pod 
drevo in zaspala. 

po gozdu. V obeh 
primerih od 
utrujenosti in lakote 
zaspita pod 
drevesom. 

� Bilo je že tretje jutro, 
odkar sta zapustila 
očetovo hišo. Vzela 
sta pot pod noge, a 
sta zašla vedno 
globlje in globlje v 
gozd.  Če pomoč ne 
bo prišla kmalu, 
bosta  pogubljena.  
Opoldne sta 
zagledala majhno 
snežno belo ptico, 
sedeti na veji.  Tako 
lepo je pela, da sta se 
ustavila in ji 
prisluhnila. Ko je 
utihnila, je razpela 
krila in poletela pred 
njima. Sledila sta ji, 
dokler nista prišla do 
majhne hišice. Ptica 
je sedela na strehi. 
Ko sta prišla bližje, 
sta videla, da je hiša 
v celoti zgrajena iz 
kruha in pokrita  s 
streho iz pogače. 
Okna so bila 
narejena iz čistega 
sladkorja.  

� Bilo je že tretje jutro, 
odkar sta odšla iz 
očetove hiše. Hodila 
sta in hodila, toda 
zašla sta vedno 
globlje v gozd, in če 
ne bi prišla pomoč, bi 
gotovo kmalu 
obnemogla. Opoldne 
sta zagledala na veji 
snežno belo ptičico, ki 
je tako lepo žvrgolela, 
da sta kar obstala in 
jo poslušala. Ko je 
ptička oddrobila 
svojo pesmico, je 
zamahnila s 
perutkami in odletela, 
otroka pa sta šla za 
njo, dokler nista 
prišla do neke hišice. 
Ptička je sedla na 
streho, otroka pa sta 
opazila, da je hišica 
sezidana iz kruha, 
streha je bila pokrita 
s štrukeljci, okna pa 
so bila iz samega 
svetlega sladkorja. 

� Pojavi se pravljično 
število tri: bilo je 
tretje jutro, odkar sta 
odšla. 

� V obeh primerih se 
pojavi motiv bele 

ptice, ki priskoči na 
pomoč otrokoma, ki 
ju vodi do hiše s 
sladkarijami. 

� V obeh primerih se 
pojavi motiv hišice 
sredi gozda. Hiša je 
bila zgrajena iz kruha, 
streha je bila iz 
pogače in okna iz 
sladkorja. 

� V prevodu je bila 
streha pokrita s 
štrukeljci. 

� »Privoščiva si 
pošteno kosilo,« je 
dejal Janko.  »Jaz 
bom vzel kos strehe, 
ti, Metka, pa vzemi 
košček okna. To bo 
sladko.« 

� »Kar lotiva se je in 
Bog žegnjaj!« je rekel 
Janko. »Pojedel bom 
kos strehe, ti, Metka, 
pa lahko poješ malo 
okna, gotovo je 
sladko.« 

� Janko si odlomi kos 
strehe, Metka pa 
vzame, kar ji Janko 
naroči. 

� V prevodu se pojavi 
motiv 
kristjanizacije: »Bog 
žegnjaj!« 

�  Janko je segel z roko 
in odlomil košček 

� Janko se je vzpel na 
prste in odlomil 

� V obeh izdajah sta 
Janko in Metka med 



Milena Varga  Primerjalna analiza pravljičnega tipa Janko in Metka (ATU 327A) 

96 

 

strehe, da bi jo 
pokusil. Metka je 
stala zraven oken in 
jih grizljala, ko sta iz 
hiše slišala nežen 
glas:  

� »Hrst hrst, kateri 
miško  kruši, hrusta 
mojo hiško? «  

košček strehe, Metka 
pa je pričela hrustati 
okensko šipo. Takrat 
pa je nekdo zaklical: 

 
� »Kdo pa zunaj mi 

hrustlja? To je moja 
hišica!« 

pojedino slišala nežen 
glas. 

�  Otroka sta 
odgovorila:  

� »Vetrc, vetrc iz neba 
            okrog hišice pihlja.« 

� Jedla sta naprej in se 
nista pustila motiti.  
Janku, kateremu je 
streha zelo teknila, si 
je odtrgal še en velik 
kos. Metka pa je 
potegnila ven celo 
okroglo šipo.  

� Otroka pa se nista 
dala zmesti, rekla sta: 

 
� »Kdo hrustlja? 

             Vetrič pihlja.« 
 

� In sta jedla naprej. 
Janku je šla streha v 
slast in odlomil je še 
en velik kos. Metka 
pa je izbila celo 
okroglo šipico, sedla 
na tla in se sladkala z 
njo. 

� Janko in Metka se pri 
jedi  nista pustila 
motiti in sta se 
zlagala, da pihlja 
veter. 

�  Nenadoma so se  
vrata odprla in 
ženska, stara kot gora 
in oprta na berglo, je 
izstopila. Janko in 
Metka sta se zelo 
prestrašila in 
izpustila iz rok vse, 
kar sta držala.    

� Takrat pa so se 
naenkrat odprla vrata 
in ven je prišla kot 
zemlja stara ženska, 
ki se je opirala na 
kljukasto palico. 
Janko in Metka sta se 
hudo prestrašila in 
spustila na tla vse, 
kar sta imela v rokah. 

� Pojavi se tretja 
stranska oseba, 
čarovnica, ki je v 
prevodu 
poimenovana kot 
zemlja stara ženska, 
ki se opira na 
kljukasto palico. V 
drugi izdaji pa kot 
ženska, stara kot 
gora, oprta na berglo. 

�  Toda starka je 
zmajala z glavo in 
rekla: »Oh, draga 
otroka, kaj vaju je 
pripeljalo sem? 
Vstopita in ostanita z 
mano. Nič hudega 
vama ne bo.« 

� Starka je majala z 
glavo in rekla: 
»Otročička, 
otročička, kako pa sta 
prišla sem? Pridita 
noter in ostanita pri 
meni, nič hudega 
vama ne bo.« 

� V obeh izdajah 
čarovnica hlini 
prijaznost in ju s 
prijaznimi besedami 
povabi v hišo, da bi 
ostala pri njej. 

� Prijela ju je za roki in 
ju odpeljala v svojo 
hišo. 

� Prijela ju je za roko 
in odpeljala v hišico. 

� Čarovnica ju odpelje 

v hišo. 

� Pripravila jima je 
dobro kosilo: mleko 
in palačinke s 

� Lepo ju je pogostila, 
dobila sta mleko in 
palačinke s 

� V obeh izdajah jima 
čarovnica pripravi 
dobro kosilo in 
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sladkorjem, jabolka 
in orehe.  Kasneje je 
postlala dve udobni 
postelji v beli barvi.  

sladkorjem, pa 
jabolka in orehe, 
potem pa je 
pripravila dve beli 
posteljici. 

udobni postelji. 

� Janko in Metka sta 
odšla spat, misleč, da 
sta v nebesih. 

� Janko in Metka sta 
legla in mislila, da 
sta v nebesih. 

� Otroka sta bila 
zadovoljna in 
pomirjena. 

� Toda starka se je le 
pretvarjala, da je 
prijazna. Bila je 
zlobna čarovnica, ki 
je prežala na otroke.  

� Starka pa je bila 
zlobna čarovnica in 
se je le pretvarjala, 
da je prijazna. 

� Pokaže se dvoličnost 
čarovnice. Pokaže 
svoj drugi obraz. 

� Hišico iz kruha je 
zgradila samo zato, 
da bi jih privabila k 
sebi. Če bi katerega 
ujela, bi ga ubila, 
skuhala in pojedla. 
To bi bil zanjo dan 
praznovanja. 

� Zalezovala je otroke 
in hišico iz 
štrukeljcev je sezidala 
samo zato, da bi jih 
privabila. Ko jih je 
ujela, jih je umorila, 
skuhala in pojedla in 
to je bila zanjo prava 
veselica. 

� Pojavi se motiv 

kanibalizma: 
čarovnica otroke 
skuha in poje. Hišica 
je narejena kot past za 
otroke. 

�  Čarovnice imajo 
rdeče oči in ne vidijo 
zelo daleč, imajo pa 
dober čut za voh 
kakor živali in vedo, 
kdaj se približujejo 
ljudje.  

� Čarovnice imajo 
rdeče oči in ne vidijo 
daleč, pač pa vohajo 
tako dobro kot živali 
in že od daleč 
zavohajo človeka. 

� V obeh primerih so 
navedene značilnosti 
čarovnice. 

�  Ko sta se Janko in 
Metka bližala njeni 
hišici, se je zlobno 
smejala in  zaničljivo 
dejala: »Sedaj ju 
imam. Ne bosta mi  
pobegnila.« 

� Ko sta Janko in 
Metka zašla v njeno 
bližino, se je zlobno 
zarežala in pogorljivo 
rekla: »Sta že moja, 
ne bosta mi več 
ušla!« 

� Zadovoljstvo 
čarovnice ob prihodu 
otrok. 

�  Zgodaj zjutraj 
preden sta se otroka 
zbudila, je že vstala, 
šla k  posteljama in 
pogledala, kako 
mirno spita s svojimi 
polnimi rdečimi lički. 

� Zjutraj, še preden sta 
se otroka prebudila, 
je čarovnica vstala, 
gledala ju je, kako 
mirno spita z rdečimi 
lički  

� Ni bistvenih razlik. 

�  »To bo dober 
zalogaj,« je 
zamomljala sama pri 
sebi.  

� in momljala: »Tole bo 
pa slasten grižljaj!« 

� Ni bistvenih razlik. 

�  Potem je zgrabila � S svojo mršavo roko � V obeh izdajah je 
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Janka s svojo uvelo 
roko in ga odnesla v 
majhen hlev, kjer ga 
je zaklenjena v kletko.  
Jokal je, kot je le 
mogel, a ni mu bilo 
pomoči.  

je zgrabila Janka in 
ga zaprla v majhen 
hlevček, in nič mu ni 
pomagalo, naj je še 
tako vpil. 

čarovnica odnesla 
Janka v majhen hlev, 
kjer ga je zaprla v 
kletko.  

�  Potem je stresla 
Metko, da se je 
zbudila in zavpila: 
»Vstani, lenoba! 
Prinesi vodo in 
skuhaj nekaj dobrega 
za svojega brata. 
Zaklenjen je zunaj v 
hlevu, da se bo 
poredil. Ko bo dovolj 
masten, ga bom 
pojedla.«  

� Potem je šla k Metki, 
jo stresla in zbudila: 
»Vstani, lenoba, 
prinesi vode in skuhaj 
svojemu bratu kaj 
dobrega. Zunaj v 
hlevu je in zredili ga 
bomo. Ko bo dobro 
rejen, ga bom 
požrla.« 

� V obeh izdajah naroči 
čarovnica Metki 
enako. 

�  Metka se je začela 
jokati, vendar vse je 
bilo zaman. Morala je 
storiti, kar je  
zahtevala čarovnica.  

� Metka se je bridko 
razjokala, toda vse je 
bilo zaman, morala je 
narediti, kar je od nje 
zahtevala zlobna 
čarovnica. 

� Metka je prestrašena 
in joče, vendar proti 
svoji volji stori, kar ji 
čarovnica naroči, saj 
se je zelo boji. 

� Janko je vsak dan 
dobival najboljše 
jedi, Metka pa je 
dobivala le rakove 
lupine.   

� Ubogi Janko je 
dobival najboljšo 
hrano, Metka pa niti 
piškavega oreha. 

� V obeh primerih je 
Janko dobival 
najboljše jedi, Metka 
pa ni dobila niti 
piškavega oreha. V 
drugi izdaji pa je 
Metka dobivala 
rakove lupine. 

�  Starka se je vsako 
jutro splazila do 
hlevčka in zaklicala: 
»Janko, pomoli prst, 
da bom videla, če si 
že dovolj rejen.« 

� Vsako jutro je starka 
odšepala k hlevčku in 
zaklicala: »Janko, 
pomoli prst ven, da 
bom videla kako 
debel si.« 

� Čas dogajanja je 
enak: starka je 
prihajala vsako jutro 
in Janko ji je moral 
pomoliti prst. 

�  Vendar je Janko vsak 
dan pomolil čarovnici 
pod nos majhno kost. 
Čarovnica je imela 
slabe oči in ni videla 
kosti. Mislila je, da je 
to Jankov prst in se 
čudila, da se ni  nič 
poredil.  

� Ker je bila tako 
brbljava in ni dosti 
razločila, ji je Janko 
vedno pomolil obrano 
koščico. Imela jo je 
za njegov prst in zelo 
se je čudila, zakaj se 
ne zredi. 

� Pokaže se motiv 

Jankove 
iznajdljivosti: Janko 
pomoli čarovnici 
majhno kost oz. 
obrano koščico. 

�  Ko so minili štirje � Ko so pretekli štirje � V obeh primerih se 
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tedni in je bil Janko 
še vedno suh, je 
čarovnico potrpljenje 
minilo in ni mogla 
več čakati.  »Hej, 
Metka!« ji je 
zaklicala, »Pohiti in 
prinesi malo vode. 
Naj bo Janko debel 
ali suh, jutri ga bom 
ubila in ga skuhala.« 

tedni in je bil Janko 
še vedno suh, je 
postala prav nestrpna 
in ni hotela več 
čakati. »Hej, Metka,« 
je zavpila na deklico, 
»zgani se in brž 
prinesi vodo!« Naj bo 
Janko debel ali suh, 
jutri ga bom ubila in 
skuhala. 

pojavi število štiri 
(štirje tedni), ki ne 
sodi med pravljična 
števila. 

� V obeh primerih želi 
čarovnica Janka 
skuhati. 

�  Oh, kako je jokala 
uboga sestrica, ko je 
morala nositi vodo. In 
kako so ji solze 
polzele po licih!  

� Ah, kako je uboga 
sestrica vzdihovala, 
ko je morala nositi 
vodo, in solze so se ji 
trkljale po licih. 

� Metka je bila 
žalostna, vendar je 
storila, kar ji je 
čarovnica naročila. 

�  »Dragi Bog, prosim, 
pomagaj nama,« je 
vzkliknila. »Ko bi 
naju vsaj divje živali 
požrle v gozdu, potem 
bi skupaj umrla.« 

�  »Nikar se ne cmeri,« 
ji je dejala starka.  
»To ti nič ne 
pomaga.« 

� »Bog pomagaj,« je 
tožila, »ko bi naju le 
požrle divje zverine v 
gozdu, tako bi vsaj 
skupaj umrla!« 

 
� »Deri se, kolikor se 

hočeš,« je rekla stara, 
»pomagalo ne bo 
nič.« 

� V obeh primerih se 
spet pojavi motiv 

kristjanizacije, ko se 
Metka obrača k Bogu 
po pomoč, da bi ji 
uspelo rešiti brata. 

�  Naslednje jutro je 
Metka vstala zelo 
zgodaj, obesila 
kotliček z vodo in 
zakurila ogenj. 

� Navsezgodaj zjutraj 
je morala Metka 
zakuriti ogenj in 
obesiti nadenj kotel. 

� Metka je spet proti 
svoji volji storila, kar 
ji je čarovnica 
naročila. 

�  »Najprej bomo 
pekli,« je rekla 
starka.  »Ogenj v peči 
sem že zakurila in 
zgnetla testo.« 

� »Najprej bova pekli,« 
je rekla stara. 
»Krušno peč sem že 
zakurila in zamesila 
testo.« 

� Čarovnica pove 
Metki, da je peč že 
zakurjena. 

� Potisnila je ubogo 
Metko pred peč, iz 
katere so švigali 
plameni. 

� Potisnila je ubogo 
Metko k peči, iz 
katere so že švigali 
plameni. 

� V obeh primerih je 
Metko porinila pred 
peč. 

�  »Zlezi vanjo,« je 
dejala čarovnica, »in 
poglej, če je dovolj 
vroča, da lahko dam 
vanjo kruh.« 

 

� »Zlezi noter in poglej, 
če je prav zakurjeno,« 
je rekla čarovnica, 
»šele potem bova 
lahko vsadili kruh.« 

� V obeh primerih reče 
čarovnica Metki, naj 
zleze v peč in 
pogleda, če je le-ta 
dovolj vroča. 

� In ko bi bila Metka v 
peči, je nameravala 

� Ko bi bila Metka 
enkrat notri, bi 

� V obeh delih je želela 
čarovnica Metko 
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zapreti vratca, jo 
speči in tudi njo 
pojesti.   

 

čarovnica peč zaprla 
in bi pojedla tudi njo. 

speči. 

�  Toda Metka je 
uganila njene namene 
in je rekla: »Jaz ne 
vem, kako to storiti. 
Kako naj zlezem 
noter?« 

� Toda Metka je 
uganila, kaj ima v 
mislih, in zato je 
rekla: »Ne vem, kaj 
naj naredim. Kako pa 
se pride noter?« 

� Motiv iznajdljivosti 
Metke v obeh 
izdajah: čarovnico  
zavede s prikazom 
nevednosti in jo 
potisne v peč. 

� »Gos neumna,« je 
rekla starka.  »Ta 
odprtina je dovolj 
velika. Glej, sama 
lahko zlezem vanjo.« 
Zlezla je gor in 
vtaknila glavo v peč.  
Metka jo je  krepko 
sunila, da je padla 
noter. Potem je 
zaprla železna vrata 
na peči in jih 
zapahnila s palico. 

� »Gos neumna,« je 
rekla stara, »odprtina 
je dovolj velika, še jaz 
bi šla lahko noter.« 
Malo je pobrskala 
naokrog in vtaknila 
glavo v peč. Zdaj pa 
jo je Metka z vso silo 
porinila v peč,  da se 
je zadrsala prav do 
ognja, zaprla vratca 
in jih zapahnila. 

� V obeh primerih je 
čarovnica vtaknila 
glavo v peč in v drugi 
sama zlezla vanjo. 
Metka pa je 
čarovnico potisnila v 
peč in zaprla vratca. 

� Starka je vreščala, 
toda Metka je stekla 
proč in čarovnica je 
zgorela. 

� Hu! Kako grozovito je 
čarovnica vreščala, 
toda Metka je zbežala 
stran in zlobna 
čarovnica je klavrno 
zgorela. 

� V obeh primerih je 
Metka stekla proč in 
čarovnica je zgorela. 

� Metka je stekla 
naravnost k Janku, 
odklenila kletko in 
vzkliknila: »Janko, 
rešena sva. Stara 
čarovnica je mrtva.« 

� Metka je tekla 
naravnost k Janku, 
odprla njegov hlevček 
in zaklicala: »Janko, 
rešena sva, stara 
čarovnica je mrtva!« 

� Stekla je k Janku in 

ga rešila. 

� Janko je skočil kakor 
ptica iz svoje kletke, 
ko nekdo odpre vrata.  
Kako srečna sta bila! 
Objela sta se okoli 
vratu, poskakovala od 
veselja in se 
poljubljala. 

� Janko je skočil iz 
hlevčka kot ptič iz 
kletke, če mu odpreš 
vratca. Kako sta se 
otroka veselila! Padla 
sta si okrog vratu, se 
poljubljala in skakala 
od veselja. 

� V obeh izvedbah sta 
se otroka veselila. 

�  Ker se nista imela 
ničesar več bati, sta 
vstopila v čarovničino 
hiško. V vsakem 
kotičku hiše so bile 

� In ker se jima zdaj ni 
bilo treba ničesar več 
bati, sta šla nazaj v 
čarovničino hišico. 
Po vseh kotih sta 

� V hiši sta našla drage 
kamne in bisere. 
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skrinje z biseri in 
dragimi kamni. 

našla skrinjice z 
biseri in dragimi 
kamni. 

�  »Ti so veliko boljši 
kot kamenčki,« je 
dejal Janko in si 
polnil žepe. Metka je 
rekla: »Tudi jaz jih 
bom nabrala nekaj za 
domov,« in napolnila 
je svoj predpasnik. 

� »Ti so pa še boljši kot 
kamenčki z našega 
dvorišča,« je rekel 
Janko in si jih 
nabasal polne žepe. 
In Metka je rekla: 
»Tudi jaz bi rada 
vzela kaj s seboj,« in 
si jih je naložila v 
predpasnik. 

� V obeh primerih si je 
Janko z dragimi 
kamni in biseri 
napolnil žepe, Metka 
pa svoj predpasnik. 

� »Zdaj pa morava 
oditi,« je dejal Janko, 
»da prideva ven iz 
tega čarovničinega 
gozda.« 

� Po nekaj urah hoje 
sta prispela do velike 
vode.  

�  »Ne moreva čez,« je 
dejal Janko.  »Ni ne 
brvi ne mostu.« 

�  »Niti čolnička ni,« je 
odgovorila Metka, 
»tamle plava bela 
račka. Vprašala jo 
bom, če nama bo 
pomagala čez.«  

 Potem je zaklicala:  

�  »Račka, ljuba račka 
ti, ker ni mostička ne 
brvi, midva prosiva 
lepo, prepelji naju čez 
vodo.« 

�  Račka je priplavala 
do njiju. Janko je 
splezal na njen hrbet 
in rekel sestrici, naj 
sede k njemu.  

�  »Ne,« je odgovorila 
Metka.  »To bi bilo 
pretežko za račko. 
Enega za drugim naju 
bo prenesla.«  

� Prav tako je žival tudi 

� »Zdaj pa brž stran,« 
je rekel Janko, »da 
prideva čim prej iz 
začaranega gozda.« 

 
� Hodila sta že nekaj 

ur, ko sta prispela do 
velike vode. 

 
� »Ne moreva čez, ker 

ni mostu in tudi brvi 
ne,« je rekel Janko. 

 
 

� »Tudi ladjice ni 
nobene,« je rekla 
Metka, »ampak tamle 
plava bela račka, 
prosila jo bom, naj 
naju prepelje.« 

 
In je zaklicala: 
 
 

� »Račka, račka, 
račkica, midva bi čez 
vodo šla. Prav lepo te 
prosiva, da naju 
preneseš ti, ker ni 
mosta ne brvi.« 

 
� Račka je priplavala 

bliže, Janko je sedel 
nanjo in rekel Metki, 
naj sede k njemu. 

 

 

 

� V obeh primerih se 
pojavi motiv vode, ki 
jo morata otroka 
prečkati, da se lahko 
vrneta domov. 

� Prečkanje vode 
simbolizira 
življenjsko 
prelomnico. 

� Ponovno se pojavi 
motiv živali, tokrat 
račke, ki ju pelje 
preko vode. 

 

� Dvogovor med Metko 
in račko se razlikuje. 

 

 

 

� Račka prepelje 
najprej Janka, nato še 
Metko. 
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naredila. Ko sta bila 
na varnem na drugem 
bregu in ko sta že 
nekaj časa hodila, se 
jima je zdel gozd 
vedno bolj domač. V 
daljavi sta zagledala 
očetovo hišo.  Začela 
sta teči, planila sta v 
hišo in se vrgla očetu 
okrog vratu.   

� »Ne,« je rekla Metka, 
»to bo za račko 
pretežko. Naj naju 
raje prepelje enega 
za drugim.« 

 
� In dobra živalica je to 

tudi storila. Ko sta 
bila srečno na drugi 
strani in sta že nekaj 
časa hodila, jima je 
postajal gozd vedno 
bolj domač in končno 
sta v daljavi 
zagledala očetovo 
hišo. Pričela sta teči, 
tekla sta prav do hiše, 
planila v sobo in se 
vrgla očetu okoli 
vratu.  

 

 

 

� V  drugi izdaji sta v 
daljavi zagledala 
očetovo hišo, v 
prevodu pa najprej 
znano stezo in nato 
očetovo hišo. 

�  Človek ni imel niti 
trenutka miru, odkar 
je zapustil otroka v 
gozdu. Vendar pa je 
žena  umrla. Metka je 
stresla iz svojega 
predpasnika bisere in 
drage kamne, da so 
popadali po sobi. 
Janko pa je dodal še 
nekaj polnih pesti iz 
svojega žepa. 

 

� Odkar je pusti otroka 
v gozdu, mož ni imel 
več vesele ure in tudi 
žena mu je umrla. 
Metka je iztresla pred 
njim svoj predpasnik 
in biseri in drago 
kamenje so se 
zatrkljali po sobi. 
Tudi Janko je segel v 
žep in prgišče za 
prgiščem dodal še 
svoje drage kamne in 
bisere. 

� V obeh izdajah mož 
medtem ovdovi. 

� Vendar postane 
bogataš. 

�  Njihovih skrbi je bilo 
konec in srečno so 
živeli skupaj.  

� Moja zgodba je 
končana,  
 miška je zbežala.  

�  In kdor jo ulovi, si 
lahko iz njenega 
kožuščka veliko 
kučmo naredi. 

� 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 kučmo. 

� V borbi med dobrim 
in zlom je zlo 
poraženo. 

� Srečen konec se 
pojavi v obeh 
primerih, z 
drugačnimi verzi v 
zaključku. 
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7  SLOVENSKE PRIREDBE PRAVLJICE JANKO IN METKA 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 13: Naslovnica knjige Janko in Metka (France Bevk) 

7. 1  PRIREDBA  FRANCETA  BEVKA 

Tabela 6: Primerjalna analiza Grimmove ljudske pravljice Janka in Metke iz leta 1857 s priredbo Franceta Bevka 

 Druga izdaja, 1857 * Priredil France Bevk, 1982  
 Janko in Metka Janko in Metka Razlike in podobnosti 

� Na robu velikega 
gozda je živel reven 
drvar z ženo in dvema 
otrokoma. Dečku  je 
bilo ime Janko, 
deklici pa Metka. 
Imeli so zelo malo 
hrane, in nekoč, ko je 
prišla lakota v deželo, 
jim drvar več ni 
mogel zagotoviti 
vsakdanjega kruha. 

� V revni koči sredi 
gozda sta živela 
Janko in Metka s 
svojim očetom, 
drvarjem. Mati jima 
je umrla, ko sta bila 
še čisto majhna. 
Nekega jutra se je oče 
odpravil v mesto, a 
ga ni bilo domov tri 
dni. 

� Glavni književni 
osebi sta v obeh 
primerih otroka, 
deček Janko in 
deklica Metka. 
Stranski književni 
osebi v prevodu sta 
oče in mati, ki sta 
poimenovana: reven 
drvar in žena. 
Pridevnik reven se v 
drugi izdaji pojavi 
zato, da so simpatije 
bralcev na strani 
moškega.  

� Književni čas in 
prostor nista točno 
določena. Kraj 
dogajanje je v obeh 
primerih nekje v 
gozdu; v priredbi 
omenja tudi mesto. 



Milena Varga  Primerjalna analiza pravljičnega tipa Janko in Metka (ATU 327A) 

104 

 

�  Nekega večera, ko je 
ležal v postelji in od 
skrbi ni mogel 
zaspati, je vzdihnil in 
rekel svoji ženi: »Kaj 
bo z nami? Kako naj 
nahranim najina 
otroka, ko pa še za 
naju ni ničesar?«  

�  »Veš kaj, mož?«  je 
odgovorila žena. » 
Jutri zjutraj bova 
odpeljala otroka v 
najgostejši del gozda, 
zakurila jima bova 
ogenj in vsakemu 
dala košček kruha. 
Nato ju bova pustila 
tam in se odpravila 
na svoje delo. Tako 
ne bosta našla poti 
domov in se ju bova 
znebila.«  

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  » Ne, žena,« je rekel 
mož.  »Tega ne bom 
storil. Kako se naj 
pripravim do tega, da 
bi pustil svoja otroka 
sama v gozdu?  Divje 
živali bi hitro prišle 
in ju lahko raztrgajo 
na koščke.« 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  »Oh, ti bedak,« je 
rekla, »potem bomo 
vsi štirje stradali. 
Potem je vse, kar 
lahko še narediš to, 
da izdelaš deske za  
naše krste.«  In mu ni 
dala miru, dokler ni 
pristal.  

�  »Ampak otroka se mi 
zelo smilita,« je rekel 
mož.  

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Niti otroka nista 
mogla zaspati zaradi 

 � Ta del je v priredbi 
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lakote, in sta slišala, 
kaj je mačeha rekla 
očetu.  

izpuščen. 

�  Metka je bridko 
jokala in rekla Janku: 
»To je najin konec!«  

�  »Bodi tiho, Metka,« 
je dejal Janko, »in ne 
skrbi. Vem, kaj bom 
naredil.« 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  In takoj, ko so 
odrasli zaspali, je 
vstal, potegnil nase 
svoj suknjič, odprl 
spodnja vrata in 
zlezel ven.  

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Luna je svetlo sijala 
in beli kamenčki pred 
hišo so se bleščali kot 
srebrniki.  Janko se je 
sklonil in si z njimi 
napolnil žepe 
suknjiča.  

� Janko in Metka sta 
bila v skrbeh, če se 
mu ni kaj pripetilo. 
Odšla sta ga iskat. V 
gozdu se otroka nista 
bala, saj sta imela 
veliko prijateljev. Ko 
sta šla mimo potočka, 
sta videla v njem 
lesketajoče bele 
kamne. Janko si jih je 
nabral polne žepe.  

� Pojavi se motiv 

iznajdljivosti, 

predvidljivosti 
Janka, ki razmišlja 
vnaprej – žepe si 
napolni s srebrnimi 
kamenčki. V drugi 
izdaji jih Janko 
nabere na dvorišču, v 
priredbi pa v potoku. 

�  Potem je odšel nazaj 
v hišo in rekel: »Ne 
skrbi, Metka. Dobro 
spi. Bog naju ne bo 
zapustil.«  Potem je 
šel nazaj v svojo 
posteljo in zaspal.  

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Ob svitu, še pred 
sončnim vzhodom, je 
žena  prišla in zbudila 
otroka. »Vstanita, 
lenuha. Gremo v gozd 
po drva.«  Potem je 
dala vsakemu košček 
kruha, rekoč: »Tukaj 
je kruh, ne pojejta ga 
do poldneva, saj 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 
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drugega ne bosta 
dobila.«  

�  Metka je dala kruh 
pod svoj predpasnik, 
ker je imel Janko vse 
žepe polne 
kamenčkov. Nato so 
se vsi skupaj 
odpravili v gozd.  

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Ko so že nekaj časa 
hodili, se je Janko 
začel znova in znova 
ustavljati  in gledati 
nazaj proti hiši. 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Oče je rekel: »Janko, 
zakaj se ustavljaš in 
gledaš nazaj? Pazi 
zdaj in ne pozabi na 
noge.« 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  »Oh, oče,« je dejal 
Janko, »gledam 
svojega belega 
mačka, ki sedi na 
strehi in se poslavlja 
do mene.« 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Žena je rekla: »Ti 
norec, to ni tvoj 
maček. To je jutranje 
sonce, ki je obsijalo 
dimnik.«    

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Vendar Janko ni 
gledal svojega 
mačka, ampak je 
vsakič spustil na pot 
bleščeč kamenček iz 
svojega žepa. 

� Med potjo jih je 
spuščal na tla. 

� Motiv iznajdljivosti 

in predvidljivosti 
Janka: dela sled iz 
svetlečih kamenčkov. 

�  Ko so prispeli v 
sredino gozda, je oče 
rekel: »Otroka, 
poiščita nekaj lesa. 
Zakuril bom, da nas 
ne bo zeblo.« 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 
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� Janko in Metka sta 
zbrala nekaj vejic in 
naredila velik kup. 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

� Naložila sta jih na 
ogenj in ko je ogenj 
dobro zagorel, je 
ženska rekla: »Lezita 
k ognju in se spočijta. 
Midva greva v gozd 
po les. Ko bova 
končala, se bova 
vrnila po vaju.« 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Janko in Metka sta 
sedela ob ognju.  Ko 
je bilo poldne, sta 
pojedla vsak svoj 
košček kruha.  

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

� Ker sta ves čas slišala 
udarce sekire, sta 
mislila, da je oče v 
bližini. Vendar pa to 
ni bila sekira. Bila je 
veja, ki jo je oče 
privezal na trhlo 
drevo in je v vetru 
udarjala sem ter tja. 
Potem ko sta že nekaj 
časa tam sedela, so se 
jima od utrujenosti 
začele zapirati oči in 
sta zaspala.  

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Ko sta se  končno 
zbudila, je bila že  
temna noč.  Metka je 
začela jokati in rekla: 
»Kako bova prišla iz 
gozda?«  

� Janko jo je tolažil: 
»Počakaj, da vzide 
luna, potem bova 
našla pot.« 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

� Ko je vzšla polna 
luna, je Janko prijel 
svojo malo sestrico za 

� Nista vedela, kje je 
mesto, vendar sta 
hodila za soncem, saj 

� V priredbi je 
navedeno, da je sonce 
zašlo in nista več 
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roko.  je tudi oče vedno 
odhajal v isto stran. 
Ko je sonce zašlo, 
jima več ni kazalo 
poti. 

videla poti, v drugi 
izdaji pa nista videla 
poti, dokler ni vzšla 
luna. 

�  Sledila sta 
kamenčkom, ki so se 
lesketali kakor na 
novo skovani kovanci, 
ki so jima kazali 
pravo pot.  

� Počakala sta, da je 
vzšel mesec in obsijal 
kamenčke. Ti so jima 
pokazali pot do doma. 

� Sledita kamenčkom, 
ki ju popeljejo iz 
gozda domov. 

� Hodila sta vso noč in 
ob jutranjem svitu 
prispela k očetovi 
hiši. 

� Vendar očeta še ni 
bilo doma. Čakala sta 
očeta še en dan in 
eno noč, vendar ga ni 
bilo. 

� Otroka se vrneta 
domov in v priredbi 
čakata na očeta. 

� Potrkala sta na vrata, 
in ko jih je žena 
odprla ter videla, da 
sta to bila Janko in 
Metka, je rekla: 
»Zlobna otroka, zakaj 
sta tako dolgo spala v 
gozdu? Mislila sva, 
da nista želela priti 
nazaj.«  

� Toda oče je bil 
presrečen, ko je spet 
zagledal svoja otroka, 
saj ju ni želel pustiti 
sama.  

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

� Minilo je nekaj časa, 
ko je spet pritisnilo 
pomanjkanje. Nekega 
večera sta otroka 
slišala mamo reči 
očetu: »Spet nam je 
pošel ves živež. Samo 
še pol hlebca kruha 
imamo, potlej bo 
pesem končana. 
Znebiti se morava 
otrok. Odpeljala ju 
bova še globlje v 
gozd, tako da ne 
bosta več našla  poti 
nazaj. Drugače nam 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 
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ni več pomoči.« 

�  Mož je bil zelo 
demoraliziran in je 
menil: »Bolje bi bilo 
deliti zadnji grižljaj z 
otrokoma.«  

� Toda žena ga ni 
poslušala. Zmerjala 
ga je in  kritizirala.  

�  Vendar kdor pravi A, 
mora reči tudi B in 
ker je popustil prvič, 
je moral tudi drugič.  

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Otroka sta bila še 
vedno budna in sta 
slišala ves pogovor.  

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Ko sta odrasla 
zaspala, je Janko 
vstal in spet hotel 
nabrati kamenčke 
tako kot že prejšnjič, 
ampak žena je 
zaklenila vrata in 
Janko ni mogel ven.  

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

� Potolažil je svojo 
majhno sestrico in ji 
rekel: »Ne joči, 
Metka. Dobro spi. 
Bog nama bo že 
pomagal.«  

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

� Navsezgodaj zjutraj 
je žena prišla zbudit 
otroka. Vsak je dobil 
majhen košček kruha, 
še manjšega kot 
zadnjikrat.    

� Vzela sta vsak kos 
kruha in ga znova 
odšla iskat. Tokrat 
nista šla mino potoka 
in Janko ni mogel 
nabrati kamenčkov. 

� V drugi izdaji se kaže 
mačehina sebičnost: 
da jima manjši kos 
kruha kot prvikrat. V 
prevodu pa otroka 
sama vzameta kruh in 
gresta iskat očeta. 

�  Na poti v gozd  je 
Janko drobil svoj 
kruh v žepu, se  
pogosto ustavljal, 
metal drobtinice 
kruha na tla. 

� Bil je iznajdljiv in je 
mrvice kruha spuščal 
na tla. 

� Motiv Jankove 
iznajdljivosti in 
predvidljivosti, 
razmišljaj je vnaprej: 
z drobtinicami kruha 
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označuje pot. 

�   »Janko, zakaj se 
vedno ustavljaš in 
gledaš okrog?« ga je 
vprašal oče.  »Hodi 
naravnost.« 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  »Vidim svojega 
goloba sedeti na 
strehi. Želi se 
posloviti.« 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  »Norec,« je rekla 
žena, »to ni tvoj 
golob. To je jutranje 
sonce, ki je obsijalo 
dimnik.«  

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

� Drobtinico za 
drobtinico jih je 
Janko spuščal na tla.  

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

� Žena ju je odpeljala 
globlje v gozd, kot sta 
bila kadarkoli v 
svojem življenju. 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Še enkrat sta jima 
zanetila velik ogenj in 
mati je rekla: »Sedita 
semkaj, otroka. Če 
bosta utrujena, lahko 
malo zaspita. Midva 
greva v gozd po les. 
Zvečer, ko končava, 
prideva po vaju.«  

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

� Opoldan je Metka 
delila svoj kruh z 
Jankom, ker je on 
svojega raztrosil po 
poti. 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Potem sta zaspala. 
Minil je večer, vendar 
nihče ni prišel po 
uboga otroka. 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 
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�  Bila je že temna noč, 
ko sta se prebudila. 
Janko je tolažil Metko 
in rekel: »Počakaj, da 
vzide mesec, pa bom 
videl drobtinice 
kruha, ki sem jih 
raztrosil. Te nama 
bodo pokazale pot do 
doma.« 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Ko je mesec vzšel, 
nista našla nobene 
drobtinice. Pozobalo 
jih je na tisoče ptic v 
gozdu. 

� Ko je sonce zašlo in 
je vzšel mesec, sta 
otroka zaman iskala 
drobtinice, ki bi ju 
pripeljale do doma. 
Zaspala sta pod 
smreko. 

� Motiv gozda 
predstavlja pot v 
neznano. Otroka se 
izgubita v gozdu. 

�  Janko je rekel Metki: 
»Našla bova pot.« 
Vendar je nista.  

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Hodila sta skozi noč 
in še ves naslednji 
dan, vendar nista 
našla poti iz gozda.  

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Bila sta strašansko 
lačna, saj nista jedla 
nič drugega kot nekaj 
majhnih jagod, ki sta 
jih našla. Bila sta 
tako utrujena, da ju 
noge več niso nosile. 
Legla sta pod drevo 
in zaspala. 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

� Bilo je že tretje jutro, 
odkar sta zapustila 
očetovo hišo. Vzela 
sta pot pod noge, a 
sta zašla vedno 
globlje in globlje v 
gozd.  Če pomoč ne 
bo prišla kmalu, 
bosta  pogubljena.  
Opoldne sta 
zagledala majhno 
snežno belo ptico, 

� Zjutraj so ju zbudili 
ptički in nadaljevala 
sta pot proti mestu. 
Čez čas sta zagledala 
pisano ptico, ki je 
frfotala med drevjem. 
Bila je tako lepa, da 
sta otroka stekla za 
njo. 

� Na gozdni jasi sta 
zagledala kočico iz 
sladkorja, 

� V drugi izdaji se 
pojavi pravljično 
število tri: bilo je 
tretje jutro, odkar sta 
odšla. 

� V drugi izdaji se 
pojavi motiv bele 

ptice, ki priskoči na 
pomoč otrokoma, ki 
ju vodi do hiše s 
sladkarijami. V 
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sedeti na veji.  Tako 
lepo je pela, da sta se 
ustavila in ji 
prisluhnila. Ko je 
utihnila, je razpela 
krila in poletela pred 
njima. Sledila sta ji, 
dokler nista prišla do 
majhne hišice. Ptica 
je sedela na strehi. 
Ko sta prišla bližje, 
sta videla, da je hiša 
v celoti zgrajena iz 
kruha in pokrita  s 
streho iz pogače. 
Okna so bila 
narejena iz čistega 
sladkorja.  

medenjakov in 
strdenja. V 
čokoladnem 
golobnjaku pa so 
čepeli sladkorni 
golobčki. Iz sladkorja 
je bila tudi steza, ki je 
vodila do koče. 

prevodu se pojavi 
pisana ptica. 

� V obeh izdajah se 
pojavi motiv hišice 
sredi gozda. V drugi 
izdaji je bila hiša 
zgrajena iz kruha, 
streha je bila iz 
pogače in okna iz 
sladkorja; v priredbi 
pa je bila kočica iz 
sladkorja, 
medenjakov in 
strdenja. 

� »Privoščiva si 
pošteno kosilo,« je 
dejal Janko.  »Jaz 
bom vzel kos strehe, 
ti, Metka, pa vzemi 
košček okna. To bo 
sladko.« 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Janko je segel z roko 
in odlomil košček 
strehe, da bi jo 
pokusil. Metka je 
stala zraven oken in 
jih grizljala, ko sta iz 
hiše slišala nežen 
glas:  

� »Hrst hrst, kateri 
miško kruši, hrusta 
mojo hiško? «  

� Otroka sta planila h 
kočici in pričela jesti. 

� Iz kočice se je 
oglasilo: »Žena, meni 
se zdi, da nama nekdo 
lomi streho.« Ženski 
glas je odgovoril: 
»Nič ni, dedek, nič! 
Tebi se sanja. Bodi 
tiho in spi.« 

� V obeh izdajah sta 
otroka pričela jesti 
hišico, ko sta slišala 
nežen glas. 

� V drugi izdaji sta 
slišala čarovničin 
glas, v priredbi pa sta 
bila v koči dedek in 
babica. 

�  Otroka sta 
odgovorila:  

� »Vetrc, vetrc iz neba 
            okrog hišice pihlja.« 

� Jedla sta naprej in se 
nista pustila motiti.  
Janku, kateremu je 
streha zelo teknila, si 
je odtrgal še en velik 
kos. Metka pa je 
potegnila ven celo 

� Otroka sta se 
prestrašila in 
potuhnila. Ko je bilo 
vse tiho, sta jedla 
naprej. Janko je želel 
vzeti belega golobčka 
iz golobnjaka. Ko se 
je enega dotaknil, je 
ta zagrulil, kot da je 
živ. Janko je skočil iz 
strehe. 

� V drugi izdaji sta 
otroka odgovorila 
čarovnici z lažjo in se 
pri jedi nista pustila 
motiti. 

� V priredbi pa so bili v 
golobnjaku čokoladni 
golobčki. 
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okroglo šipo.  

�  Nenadoma so se  
vrata odprla in 
ženska, stara kot gora 
in oprta na berglo, je 
izstopila. Janko in 
Metka sta se zelo 
prestrašila in 
izpustila iz rok vse, 
kar sta držala.    

� Vrata na koči so se 
odprla, pritekla sta 
dedek in babica, tekla 
sta za njima in jima 
grozila s pestmi. 

� V drugi izdaji se 
pojavi tretja stranska 
oseba, čarovnica, ki 
je poimenovana: 
ženska, stara kot gora 
in oprta na berglo. V 
prevodu pa se 
pojavita dve stranski 
osebi, dedek in 
babica. 

�  Toda starka je 
zmajala z glavo in 
rekla: »Oh, draga 
otroka, kaj vaju je 
pripeljalo sem? 
Vstopita in ostanita z 
mano. Nič hudega 
vama ne bo.« 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

� Prijela ju je za roki in 
ju odpeljala v svojo 
hišo. 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

� Pripravila jima je 
dobro kosilo: mleko 
in palačinke s 
sladkorjem, jabolka 
in orehe.  Kasneje je 
postlala dve udobni 
postelji v beli barvi.  

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

� Janko in Metka sta 
odšla spat, misleč, da 
sta v nebesih. 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

� Toda starka se je le 
pretvarjala, da je 
prijazna. Bila je 
zlobna čarovnica, ki 
je prežala na otroke.  

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

� Hišico iz kruha je 
zgradila samo zato, 
da bi jih privabila k 
sebi. Če bi katerega 
ujela, bi ga ubila, 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 
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skuhala in pojedla. 
To bi bil zanjo dan 
praznovanja. 

�  Čarovnice imajo 
rdeče oči in ne vidijo 
zelo daleč, imajo pa 
dober čut za voh 
kakor živali in vedo, 
kdaj se približujejo 
ljudje.  

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Ko sta se Janko in 
Metka bližala njeni 
hišici, se je zlobno 
smejala in  zaničljivo 
dejala: »Sedaj ju 
imam. Ne bosta mi  
pobegnila.« 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Zgodaj zjutraj 
preden sta se otroka 
zbudila, je že vstala, 
šla k  posteljama in 
pogledala, kako 
mirno spita s svojimi 
polnimi rdečimi lički. 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  »To bo dober 
zalogaj,« je 
zamomljala sama pri 
sebi.  

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Potem je zgrabila 
Janka s svojo uvelo 
roko in ga odnesla v 
majhen hlev, kjer ga 
je zaklenjena v kletko.  
Jokal je, kot je le 
mogel, a ni mu bilo 
pomoči.  

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Potem je stresla 
Metko, da se je 
zbudila in zavpila: 
»Vstani, lenoba! 
Prinesi vodo in 
skuhaj nekaj dobrega 
za svojega brata. 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 
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Zaklenjen je zunaj v 
hlevu, da se bo 
poredil. Ko bo dovolj 
masten, ga bom 
pojedla.«  

�  Metka se je začela 
jokati, vendar vse je 
bilo zaman. Morala je 
storiti, kar je  
zahtevala čarovnica.  

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

� Janko je vsak dan 
dobival najboljše 
jedi, Metka pa je 
dobivala le rakove 
lupine.   

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Starka se je vsako 
jutro splazila do 
hlevčka in zaklicala: 
»Janko, pomoli prst, 
da bom videla, če si 
že dovolj rejen.« 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Vendar je Janko vsak 
dan pomolil čarovnici 
pod nos majhno kost. 
Čarovnica je imela 
slabe oči in ni videla 
kosti. Mislila je, da je 
to Jankov prst in se 
čudila, da se ni  nič 
poredil.  

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Ko so minili štirje 
tedni in je bil Janko 
še vedno suh, je 
čarovnico potrpljenje 
minilo in ni mogla 
več čakati.  »Hej, 
Metka!« ji je 
zaklicala, »Pohiti in 
prinesi malo vode. 
Naj bo Janko debel 
ali suh, jutri ga bom 
ubila in ga skuhala.« 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Oh, kako je jokala  � Ta del je v priredbi 
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uboga sestrica, ko je 
morala nositi vodo. In 
kako so ji solze 
polzele po licih!  

izpuščen. 

�  »Dragi Bog, prosim, 
pomagaj nama,« je 
vzkliknila. »Ko bi 
naju vsaj divje živali 
požrle v gozdu, potem 
bi skupaj umrla.« 

�  »Nikar se ne cmeri,« 
ji je dejala starka.  
»To ti nič ne 
pomaga.« 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Naslednje jutro je 
Metka vstala zelo 
zgodaj, obesila 
kotliček z vodo in 
zakurila ogenj. 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  »Najprej bomo 
pekli,« je rekla 
starka.  »Ogenj v peči 
sem že zakurila in 
zgnetla testo.« 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

� Potisnila je ubogo 
Metko pred peč, iz 
katere so švigali 
plameni. 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  »Zlezi vanjo,« je 
dejala čarovnica, »in 
poglej, če je dovolj 
vroča, da lahko dam 
vanjo kruh.« 

 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

� In ko bi bila Metka v 
peči, je nameravala 
zapreti vratca, jo 
speči in tudi njo 
pojesti.   

 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Toda Metka je 
uganila njene namene 
in je rekla: »Jaz ne 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 
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vem, kako to storiti. 
Kako naj zlezem 
noter?« 

� »Gos neumna,« je 
rekla starka.  »Ta 
odprtina je dovolj 
velika. Glej, sama 
lahko zlezem vanjo.« 
Zlezla je gor in 
vtaknila glavo v peč.  
Metka jo je  krepko 
sunila, da je padla 
noter. Potem je 
zaprla železna vrata 
na peči in jih 
zapahnila s palico. 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

� Starka je vreščala, 
toda Metka je stekla 
proč in čarovnica je 
zgorela. 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

� Metka je stekla 
naravnost k Janku, 
odklenila kletko in 
vzkliknila: »Janko, 
rešena sva. Stara 
čarovnica je mrtva.« 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

� Janko je skočil kakor 
ptica iz svoje kletke, 
ko nekdo odpre vrata.  
Kako srečna sta bila! 
Objela sta se okoli 
vratu, poskakovala od 
veselja in se 
poljubljala. 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Ker se nista imela 
ničesar več bati, sta 
vstopila v čarovničino 
hiško. V vsakem 
kotičku hiše so bile 
skrinje z biseri in 
dragimi kamni. 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  »Ti so veliko boljši 
kot kamenčki,« je 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 
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dejal Janko in si 
polnil žepe. Metka je 
rekla: »Tudi jaz jih 
bom nabrala nekaj za 
domov,« in napolnila 
je svoj predpasnik. 

�  »Zdaj pa morava 
oditi,« je dejal Janko, 
»da prideva ven iz 
tega čarovničinega 
gozda.« 

� Po nekaj urah hoje 
sta prispela do velike 
vode.  

�  »Ne moreva čez,« je 
dejal Janko.  »Ni ne 
brvi ne mostu.« 

� »Niti čolnička ni,« je 
odgovorila Metka, 
»tamle plava bela 
račka. Vprašala jo 
bom, če nama bo 
pomagala čez.«  

 Potem je zaklicala:  

�  »Račka, ljuba račka 
ti, ker ni mostička ne 
brvi, midva prosiva 
lepo, prepelji naju čez 
vodo.« 

�  Račka je priplavala 
do njiju. Janko je 
splezal na njen hrbet 
in rekel sestrici, naj 
sede k njemu.  

�  »Ne,« je odgovorila 
Metka.  »To bi bilo 
pretežko za račko. 
Enega za drugim naju 
bo prenesla.«  

� Prav tako je žival tudi 
naredila. Ko sta bila 
na varnem na drugem 
bregu in ko sta že 
nekaj časa hodila, se 
jima je zdel gozd 
vedno bolj domač. V 

� Pritekla sta do 
potoka, preko 
katerega je bila 
speljana brv. Na 
drugi strani je stal 
lovec. Otroka sta 
tekla čez brv in mu 
vpila: »Hej, lovec, 
pomagaj nama! 
Dedek in babica iz 
sladkorne hišice naju 
lovita. Pomagaj 
nama.« Lovec jima je 
naročil, naj tečeta 
navzdol ob potoku. 
Ko sta dedek in 
babica prišla do 
lovca, se je ta delal 
naglušen in jima ni 
želel povedati, kje sta 
otroka in ju je napotil 
v napačno smer. 

� V drugi izdaji pa se 
pojavi motiv vode, ki 
jo morata otroka 
prečkati, da se lahko 
vrneta domov. 

� Prečkanje vode 
simbolizira 
življenjsko 
prelomnico. 

� Ponovno se pojavi 
motiv živali, tokrat 
račke, ki ju pelje 
preko vode, najprej 
Janka, nato Metko. 

 

� V priredbi se pojavi 
četrta stranska oseba: 
lovec. Lovec pomaga 
otrokoma, da zbežita 
pred babico in 
dedkom. 
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daljavi sta zagledala 
očetovo hišo.  Začela 
sta teči, planila sta v 
hišo in se vrgla očetu 
okrog vratu.   

�  Človek ni imel niti 
trenutka miru, odkar 
je zapustil otroka v 
gozdu. Vendar pa je 
žena  umrla. Metka je 
stresla iz svojega 
predpasnika bisere in 
drage kamne, da so 
popadali po sobi. 
Janko pa je dodal še 
nekaj polnih pesti iz 
svojega žepa.  

� Janko in Metka sta 
hodila in hodila in ko 
se je zasvetila prva 
zvezda, sta bila že 
doma. Oče se je 
medtem že vrnil 
domov in ju iskal. Ko 
je opazil otroka, ki 
sta ga klicala,  jima je 
veselo stekel naproti. 

� V drugi izdaji mož, 
medtem ko sta otroka 
pri zlobni čarovnici, 
ovdovi, vendar 
postane bogataš. 

� V priredbi pa sta se 
otroka vrnila domov 
brez dragocenosti. 

� Njihovih skrbi je bilo 
konec in srečno so 
živeli skupaj.  

� Moja zgodba je 
končana,  
 miška je zbežala.  

�  In kdor jo ulovi, si 
lahko iz njenega 
kožuščka veliko 
kučmo naredi. 

� Zopet so bili skupaj. 
Ker so se imeli radi, 
so bili srečni in jim je 
bilo lepo na svetu.   

 

� V borbi med dobrim 
in zlom je zlo 
poraženo. 

� V obeh primerih je 
konec srečen. 
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7.2  PRIREDBA JANKA MODRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 14: Naslovnica pravljice Janko in Metka (Janko Moder) 

Tabela 7: Primerjalna analiza Grimmove ljudske pravljice Janka in Metke iz leta 1857 s priredbo Janka Modra 

 Druga izdaja, 1857 * Priredil Janko Moder,1994   
 Janko in Metka  Janko in Metka Razlike in podobnosti 

� Na robu velikega 
gozda je živel reven 
drvar z ženo in dvema 
otrokoma. Dečku  je 
bilo ime Janko, 
deklici pa Metka. 
Imeli so zelo malo 
hrane, in nekoč, ko je 
prišla lakota v deželo, 
jim drvar več ni 
mogel zagotoviti 
vsakdanjega kruha. 

� Nekoč je živel ob 
robu velikega gozda 
reven drvar z drugo 
ženo in z dvema 
otrokoma iz prvega 
zakona. Fantku je 
bilo ime Janko, 
punčki pa Metka. 
Niso imeli kaj prida 
za pod zob in ko je v 
deželi pritisnila 
draginja, ni bilo več 
niti za vsakdanji kruh. 

� Književni čas in 
prostor nista točno 
določena. Kraj 
dogajanje je v obeh 
primerih nekje v 
gozdu. Glavni 
književni osebi sta 
otroka, deček Janko 
in deklica Metka. 
Stranski književni 
osebi sta oče in mati,  
ki sta poimenovana: 
reven drvar in žena. 
Pridevnik reven se 
pojavi zato, da so 
simpatije bralcev na 
strani moškega. 

�  Nekega večera, ko je 
ležal v postelji in od 
skrbi ni mogel 
zaspati, je vzdihnil in 
rekel svoji ženi: »Kaj 
bo z nami? Kako naj 
nahranim najina 

� Mož nekega večera 
od skrbi ni mogel 
zaspati. Premetaval 
se je po postelji in po 
tihem govoril ženi: 
»Le kaj bo z nami? 
Kako naj preživiva 

� Druga žena – mačeha 
– je prikazana kot 
hudobna, nevarna 
ženska, ki želi uničiti 
moškega. V obeh 
primerih reče žena, da 
bosta dala vsakemu 
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otroka, ko pa še za 
naju ni ničesar?«  

�  »Veš kaj, mož?«  je 
odgovorila žena. » 
Jutri zjutraj bova 
odpeljala otroka v 
najgostejši del gozda, 
zakurila jima bova 
ogenj in vsakemu 
dala košček kruha. 
Nato ju bova pustila 
tam in se odpravila 
na svoje delo. Tako 
ne bosta našla poti 
domov in se ju bova 
znebila.«  

otroka, ko še sama 
nimava kaj jesti?« 

� »Veš kaj,« mu 
odgovori žena, »jutri 
navsezgodaj jima 
dajva še košček kruha 
in ju odpeljeva v 
najgostejši gozd. Tam 
jima napraviva ogenj 
in ju pustiva sama. 
Ker ne bosta več 
našla domov, se ju 
tako odkrižava.« 

kos kruha in ju 
odpeljala v gozd ter 
ju pustila tam. V obeh 
primerih mož od 
skrbi ni mogel spati. 
V drugi izdaji mož 
vpraša, kako naj 
nahrani najuna 
otroka, v priredbi pa 
kako naj preživita 
otroka. 

 

�  » Ne, žena,« je rekel 
mož.  »Tega ne bom 
storil. Kako se naj 
pripravim do tega, da 
bi pustil svoja otroka 
sama v gozdu?  Divje 
živali bi hitro prišle 
in ju lahko raztrgajo 
na koščke.« 

� »Ne,« reče mož; »jaz 
že nisem za to. Le 
kako bi mogel otroka 
pustiti sama! Lahko 
pridejo divje zveri in 
ju raztrgajo.« 

� Mož se z ženinim 
predlogom ne strinja, 
ne želi pustiti otroka 
sama, vendar se 
podredi ženini 
domisli, saj se boji, 
da ga bo le-ta 
zapustila.  

� V drugi izdaji je 
navedeno, da bi ju 
raztrgale divje živali, 
v priredbi pa divje 
zveri. 

�  »Oh, ti bedak,« je 
rekla, »potem bomo 
vsi štirje stradali. 
Potem je vse, kar 
lahko še narediš to, 
da izdelaš deske za  
naše krste.«  In mu ni 
dala miru, dokler ni 
pristal.  

�  »Ampak otroka se mi 
zelo smilita,« je rekel 
mož.  

� »Če je tako, kratka 
pamet,« reče žena, 
»bomo pač vsi štirje 
umrli od lakote.« 

� »Ampak otroka se mi 
tako smilita,« je še 
rekel. 

� Žena pa ga je tako 
dolgo obdelovala, 
dokler se ni vdal. 

� Žena svoje 
prepričanje vsiljuje 
možu. V drugi izdaji 
reče žena možu bedak 
in da bodo umrli od 
lakote, v priredbi pa 
kratka pamet ter da 
bodo stradali. V 
priredbi je žena moža 
obdelovala, dokler se 
ni vdal, v drugi izdaji 
pa mu ni dala miru, 
dokler ni pristal. V 
drugi izdaji je žena 
rekla, da lahko naredi 
mož deske za krste, v 
priredbi pa tega ni. 

�  Niti otroka nista � Tudi otroka nista � V obeh primerih 
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mogla zaspati zaradi 
lakote, in sta slišala, 
kaj je mačeha rekla 
očetu.  

mogla zaspati, ker sta 
bila preveč lačna. 
Ujela sta pogovor 
med očetom in 
mačeho. 

otroka nista mogla 
zaspati zaradi lakote 
in sta slišala pogovor. 

�  Metka je bridko 
jokala in rekla Janku: 
»To je najin konec!«  

�  »Bodi tiho, Metka,« 
je dejal Janko, »in ne 
skrbi. Vem, kaj bom 
naredil.« 

� Metka je grenko 
zajokala in rekla: 
»Zgubljena sva, 
Janko.« 

� »Tiho bodi; si bom že 
kako pomagal.« 

� Metka je tenkočutna 
in zaskrbljena 
deklica, ki je zelo 
navezana na Janka in 
odvisna od njega. V 
obeh primerih se 
pojavi Jankova 
iznajdljivost. 

�  In takoj, ko so 
odrasli zaspali, je 
vstal, potegnil nase 
svoj suknjič, odprl 
spodnja vrata in 
zlezel ven.  

� Ko so starši zaspali, 
se je Janko oblekel, 
tiho odprl vrata in 
smuknil na dvorišče. 

� V obeh primerih je 
oblekel suknjič in 
zlezel ven. V priredbi 
sta oče in mačeha 
navedena kot starša, v 
drugi izdaji pa kot 
odrasla. 

�  Luna je svetlo sijala 
in beli kamenčki pred 
hišo so se bleščali kot 
srebrniki.  Janko se je 
sklonil in si z njimi 
napolnil žepe 
suknjiča.  

� Luna je sijala, da so 
kamenčki pred hišo 
svetili kakor srebro. 
Janko si jih je nabral 
polne žepe, 

� Pojavi se motiv 

iznajdljivosti in 

predvidljivosti 
Janka, ki razmišlja 
vnaprej – žepe si 
napolni s srebrnimi 
kamenčki. V drugi 
izdaji so se kamenčki 
pred hišo bleščali kot 
srebrniki, v priredbi 
pa so se svetili kakor 
srebro. 

�  Potem je odšel nazaj 
v hišo in rekel: »Ne 
skrbi, Metka. Dobro 
spi. Bog naju ne bo 
zapustil.«  Potem je 
šel nazaj v svojo 
posteljo in zaspal.  

� se vrnil v hišo in 
rekel: »Brez skrbi, 
Metka; kar zaspi, Bog 
naju ne bo zapustil.« 
potem je tudi sam 
legel. 

� V obeh primerih se 
pojavi motiv 
kristjanizacije, ko 
Janko reče Metki, da 
ju Bog ne bo zapustil.  

�  Ob svitu, še pred 
sončnim vzhodom, je 
žena  prišla in zbudila 
otroka. »Vstanita, 
lenuha. Gremo v gozd 
po drva.«  Potem je 
dala vsakemu košček 

� Ko se je zjutraj 
naredil dan, je 
mačeha prebudila 
otroka: »Alo, vstanita 
lenuha! Moramo po 
drva. Nata, malo 
kruha za južino. Pa 

� Čas dogajanja je 
drugače naveden. V 
priredbi je zapisano, 
da je mačeha zbudila 
otroka zjutraj, ko se 
je naredil dan; v drugi 
izdaji pa ju je zbudila 
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kruha, rekoč: »Tukaj 
je kruh, ne pojejta ga 
do poldneva, saj 
drugega ne bosta 
dobila.«  

ga počasi jejta, ker je 
zadnji krajček.« 

ob svitu. V obeh 
primerih ju je 
zmerjala z lenuhoma. 
V drugi izdaji jima je 
rekla, da naj kruha ne 
pojesta do poldneva, 
v priredbi pa sta 
dobila kruh za južino. 

�  Metka je dala kruh 
pod svoj predpasnik, 
ker je imel Janko vse 
žepe polne 
kamenčkov. Nato so 
se vsi skupaj 
odpravili v gozd.  

� Metka je spravila 
kruh pod predpasnik, 
ker je imel Janko 
polne žepe 
kamenčkov. Vsi 
skupaj so se odpravili 
v gozd. 

� V obeh izdajah se 
pojavi motiv 

iznajdljivosti Metke, 
ko spravi kruh pod 
svoj predpasnik, da 
ne bi izdala Janka. 
Prvi odhod otroka od 
doma. 

�  Ko so že nekaj časa 
hodili, se je Janko 
začel znova in znova 
ustavljati  in gledati 
nazaj proti hiši. 

� Ko so že nekaj časa 
hodili, se je Janko 
ozrl proti domu. To se 
je še nekajkrat 
ponovilo. 

� Čas dogajanja ni 
točno naveden: hodili 
so že nekaj časa. V 
drugi izdaji se je 
Janko ustavljal in 
gledal proti hiši, v 
priredbi pa se je le 
oziral proti domu. 

�  Oče je rekel: »Janko, 
zakaj se ustavljaš in 
gledaš nazaj? Pazi 
zdaj in ne pozabi na 
noge.« 

� Oče je rekel: »Janko, 
kaj pa zaostajaš in se 
oziraš! Pohiti 
vendar!« 

� V obeh izdajah oče 
opominja Janka, ki se 
obotavlja in ozira 
nazaj k hiši. 

�  »Oh, oče,« je dejal 
Janko, »gledam 
svojega belega 
mačka, ki sedi na 
strehi in se poslavlja 
do mene.« 

� »Joj, oči,« mu je 
odgovoril Janko: 
»gledam našo belo 
mucko; na strehi sedi 
in mi kliče zbogom.« 

� Spet se pojavi motiv 

iznajdljivosti Janka: 
v priredbi odgovori, 
da gleda belo mucko, 
ki mu kliče zbogom; 
v drugi izdaji pa 
gleda belega mačka, 
ki se poslavlja od 
njega. 

�  Žena je rekla: »Ti 
norec, to ni tvoj 
maček. To je jutranje 
sonce, ki je obsijalo 
dimnik.«    

� Mačeha je rekla: 
»Prismoda, to ni 
mucka; le jutranje 
sonce se odbija od 
dimnika.« 

� V obeh primerih je 
prikazana hudobnost 
mačehe. V drugi 
izdaji ga mačeha 
zmerja z norcem in 
pravi, da je sonce 
obsijalo dimnik, v 
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priredbi pa mu reče 
prismoda ter da se 
sonce odbija od 
dimnika. 

�  Vendar Janko ni 
gledal svojega 
mačka, ampak je 
vsakič spustil na pot 
bleščeč kamenček iz 
svojega žepa. 

� Janko pa ni 
pogledoval po mucki, 
le vselej je spustil po 
enega od belih 
kamenčkov iz žepa na 
tla. 

� Motiv iznajdljivosti 

in predvidljivosti 
Janka, ki razmišlja 
vnaprej: dela sled iz 
svetlečih kamenčkov. 

�  Ko so prispeli v 
sredino gozda, je oče 
rekel: »Otroka, 
poiščita nekaj lesa. 
Zakuril bom, da nas 
ne bo zeblo.« 

� Ko pridejo na sredo 
gozda, reče oče: 
»Naberita suhljad, 
jaz pa medtem 
zakurim ogenj, da 
vaju ne bo zeblo.« 

� Kraj dogajanja ni 
točno določen. 
Prispeli so v sredino 
gozda. Oče je skrben 
do otrok, zakuri 
ogenj, da ju ne bi 
zeblo. V drugi izdaji 
oče reče, naj poiščeta 
nekaj lesa, v priredbi 
pa otroka nabirata 
suhljad. V priredbi 
oče reče: »da vaju ne 
bo zeblo«, v drugi 
izdaji pa: »da nas ne 
bo zeblo.« 

� Janko in Metka sta 
zbrala nekaj vejic in 
naredila velik kup. 

� Janko in Metka 
nanosita suhljad, oče 
prižge kres, 

� Otroka sta pridna in 
ubogljiva ter 
spoštujeta očeta. V 
drugi izdaji oče 
naredi ogenj, v 
priredbi pa zakuri 
kres. 

� Naložila sta jih na 
ogenj in ko je ogenj 
dobro zagorel, je 
ženska rekla: »Lezita 
k ognju in se spočijta. 
Midva greva v gozd 
po les. Ko bova 
končala, se bova 
vrnila po vaju.« 

� mačeha pa reče: 
»Lezita tu na toplo in 
si odpočijta. Midva z 
očkom odideva naprej 
v gozd sekat. Ko si 
odpočijeta, pridita za 
nama. « 

� V priredbi mačeha 
reče otrokoma, da ko 
si odpočijeta, naj 
prideta za njima; v 
drugi izdaji pa jima 
reče, da se bosta 
vrnila po njiju. 

�  Janko in Metka sta 
sedela ob ognju.  Ko 
je bilo poldne, sta 
pojedla vsak svoj 
košček kruha.  

� Janko in Metka 
sedeta k ognju in ko 
se oglasi lakota, 
pojesta vsak malo 
kruha. 

� Ubogljiva otroka sta v 
drugi izdaji sedela ob 
ognju, v priredbi sta 
jedla, ko se je oglasila 
lakota, v drugi izdaji 
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pa opoldne. 

� Ker sta ves čas slišala 
udarce sekire, sta 
mislila, da je oče v 
bližini. Vendar pa to 
ni bila sekira. Bila je 
veja, ki jo je oče 
privezal na trhlo 
drevo in je v vetru 
udarjala sem ter tja. 
Potem ko sta že nekaj 
časa tam sedela, so se 
jima od utrujenosti 
začele zapirati oči in 
sta zaspala.  

� Medtem poslušata 
sekanje in mislita, da 
je oče v bližini. Pa to 
ni bilo sekanje, le 
suha veja je v vetru 
udarjala ob deblo in 
ju počasi uspavala. 
Tako sta legla in 
zaspala. 

� Oče in mačeha nista 
držala besede, nista se 
vrnila. V obeh 
primerih sta slišala 
udarce sekire, le da je 
v drugi izdaji oče 
privezal vejo na trhlo 
drevo, v priredbi pa je 
suha veja udarjala ob 
deblo.  

�  Ko sta se  končno 
zbudila, je bila že  
temna noč.  Metka je 
začela jokati in rekla: 
»Kako bova prišla iz 
gozda?«  

� Janko jo je tolažil: 
»Počakaj, da vzide 
luna, potem bova 
našla pot.« 

� Ko sta se zbudila, je 
bila že trda tema. 
Metka zajoka in reče: 
»Kako pa naj zdaj 
prideva iz gozda?« 

 
� Janko jo potolaži: 

»Samo počakajva, da 
vzide luna. Potem se 
kamenčki zasvetijo in 
najdeva pot.« 

� Glavni književni 
osebi, Janko in 
Metka, ostaneta sama 
v gozdu. Opazna je 
čustvena navezanost 
brata in sestre. Janko 
tolaži Metko. Čas 
dogajanja ni točno 
določen: v priredbi je 
bila trda tema, v drugi 
izdaji pa temna noč. 

� Ko je vzšla polna 
luna, je Janko prijel 
svojo malo sestrico za 
roko.  

� Ko vzide luna, Janko 
prime Metko za roko  

� V drugi izdaji je 
Janko prijel svojo 
malo sestrico za roko, 
v priredbi pa Metko. 
Sledita kamenčkom, 
ki ju popeljejo iz 
gozda. 

�  Sledila sta 
kamenčkom, ki so se 
lesketali kakor na 
novo skovani kovanci, 
ki so jima kazali 
pravo pot.  

� in jo popelje za 
kamenčki, ki se 
svetijo v mesečini. 

� V priredbi se 
kamenčki svetijo v 
mesečini, v drugi 
izdaji pa se lesketajo 
kakor na novo 
skovani kovanci. 

� Hodila sta vso noč in 
ob jutranjem svitu 
prispela k očetovi 
hiši. 

� Vso noč hodite in 
zarana prideta 
domov. 

� Otroka se vrneta 
domov. V drugi izdaji 
prideta otroka domov 
ob jutranjem svitu, v 
priredbi pa zarana. 
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� Potrkala sta na vrata, 
in ko jih je žena 
odprla ter videla, da 
sta to bila Janko in 
Metka, je rekla: 
»Zlobna otroka, zakaj 
sta tako dolgo spala v 
gozdu? Mislila sva, 
da nista želela priti 
nazaj.«  

� Toda oče je bil 
presrečen, ko je spet 
zagledal svoja otroka, 
saj ju ni želel pustiti 
sama.  

� Potrkata in ko jima 
mačeha odpre, ju 
nahruli: »O, ti grdobi 
poredni! Kako dolgo 
sta pa lenuharila v 
gozdu! Z očkom sva 
mislila, da vaju sploh 
ne bo več domov.« 

� Oče se ju pa 
razveseli. Bridko se je 
že kesal, da je 
poslušal ženo in ju 
pustil v gozdu. 

� V obeh primerih se 
pojavi dvoličnost 
mačehe, ko se 
pretvarja, da je vesela 
njune vrnitve. 

� Oče je vesel njune 
vrnitve. 

� Minilo je nekaj časa, 
ko je spet pritisnilo 
pomanjkanje. Nekega 
večera sta otroka 
slišala mamo reči 
očetu: »Spet nam je 
pošel ves živež. Samo 
še pol hlebca kruha 
imamo, potlej bo 
pesem končana. 
Znebiti se morava 
otrok. Odpeljala ju 
bova še globlje v 
gozd, tako da ne 
bosta več našla  poti 
nazaj. Drugače nam 
ni več pomoči.« 

� Stiska je bila čedalje 
hujša in nekega 
večera sta otroka 
zaslišala mačeho, ko 
je rekla očetu: »Samo 
še pol hlebca kruha 
imamo. Otroka 
morata od hiše, 
drugače bo po nas. 
Jutri ju odpeljeva še 
globlje v gozd, da ne 
najdeta več poti 
domov. Ni druge 
rešitve.« 

� Čas dogajanja v drugi 
izdaji ni točno 
naveden: minilo je 
nekaj časa. 

� Žena svoje 
prepričanje spet 
vsiljuje možu. 

�  Mož je bil zelo 
demoraliziran in je 
menil: »Bolje bi bilo 
deliti zadnji grižljaj z 
otrokoma.«  

� Toda žena ga ni 
poslušala. Zmerjala 
ga je in  kritizirala.  

�  Vendar kdor pravi A, 
mora reči tudi B in 
ker je popustil prvič, 
je moral tudi drugič.  

� »Rajši skupaj delimo 
vse, jed in stisko …« 

� Mačeha pa ni hotela 
o tem niti slišati in ga 
je še nadrla. 

� Mož je bil pokoren. 
Ker je popustil prvič, 
ji je še drugič. 

� Mož se z ženinim 
predlogom ne strinja, 
vendar se tudi drugič 
podredi ženi. 

�  Otroka sta bila še 
vedno budna in sta 
slišala ves pogovor.  

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Ko sta odrasla � Ko so starši zaspali, � Mačeha je verjetno 



Milena Varga  Primerjalna analiza pravljičnega tipa Janko in Metka (ATU 327A) 

127 

 

zaspala, je Janko 
vstal in spet hotel 
nabrati kamenčke 
tako kot že prejšnjič, 
ampak žena je 
zaklenila vrata in 
Janko ni mogel ven.  

je Janko spet vstal in 
hotel pri zadnjih 
vratih ven po 
kamenčke, pa so bila 
vrata zaklenjena. 

zaslutila Jankove 
namene in je 
zaklenila vrata, da ni 
mogel po kamenčke. 

� Potolažil je svojo 
majhno sestrico in ji 
rekel: »Ne joči, 
Metka. Dobro spi. 
Bog nama bo že 
pomagal.«  

� Metka je bila vsa 
obupana, Janko pa jo 
je tolažil: »Nič ne 
jokaj, Metka; kar 
mirno zaspi. Še 
zmeraj se je vse 
dobro končalo, z 
božjo pomočjo se bo 
tudi to pot.« 

� Brat spet tolaži 
sestrico. V priredbi ji 
je rekel, da se je 
zmeraj vse dobro 
končalo, z božjo 
pomočjo; v drugi 
izdaji pa jima bo Bog 
pomagal. 

� Navsezgodaj zjutraj 
je žena prišla zbudit 
otroka. Vsak je dobil 
majhen košček kruha, 
še manjšega kot 
zadnjikrat.    

� Navsezgodaj zjutraj 
je mačeha vrgla 
otroka iz postelje. 
Dobila sta vsak 
krajček kruha, še 
manjši kakor 
prejšnjikrat. 

� Pokaže se mačehina 
sebičnost: da jima 
manjši kos kruha kot 
prvikrat. 

�  Na poti v gozd  je 
Janko drobil svoj 
kruh v žepu, se  
pogosto ustavljal, 
metal drobtinice 
kruha na tla. 

� Po poti v gozd ga je 
Janko drobil v žepu, 
se ustavljal in 
potresal drobtinice po 
tleh. 

� Motiv Jankove 

iznajdljivosti: z 
drobtinicami kruha 
označuje pot. 

�   »Janko, zakaj se 
vedno ustavljaš in 
gledaš okrog?« ga je 
vprašal oče.  »Hodi 
naravnost.« 

� »Kaj se obiraš, 
Janko, in gledaš po 
belih vranah,« ga je 
priganjal oče. 

� V obeh izdajah oče 
ponovno opominja 
Janka, ki se obotavlja 
in pogleduje nazaj k 
hiši. V drugi izdaji 
vpraša oče Janka, 
zakaj se ustavlja in 
gleda okrog; v 
priredbi pa ga vpraša, 
zakaj se ustavlja in 
gleda po belih vranah. 

�  »Vidim svojega 
goloba sedeti na 
strehi. Želi se 
posloviti.« 

� »Gledam našega 
golobčka; na strehi 
sedi in mi kliče 
zbogom,« mu je 
odgovoril Janko. 

� Spet se pojavi motiv 

iznajdljivosti Janka: 
v priredbi golobček 
kliče Janku zbogom, 
v drugi izdaji pa se 
poslavlja od njega. 

�  »Norec,« je rekla � »Tepček,« ga je � V obeh primerih je 
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žena, »to ni tvoj 
golob. To je jutranje 
sonce, ki je obsijalo 
dimnik.«  

nagnala mačeha; »To 
ni golob, le sonce se 
odbija od dimnika.« 

spet prikazana 
hudobnost mačehe, 
ko Janka zmerja z 
norcem, tepčkom. V 
priredbi se sonce 
odbija od dimnika, v 
drugi izdaji pa ga 
obsije. 

� Drobtinico za 
drobtinico jih je 
Janko spuščal na tla.  

� Janko je tako kmalu 
podrobil ves kruh in 
ga potresel po poti, 

� Motiv iznajdljivosti, 

predvidljivosti 
Janka, ki misli 
vnaprej: dela sled z 
drobtinicami kruha. 

� Žena ju je odpeljala 
globlje v gozd, kot sta 
bila kadarkoli v 
svojem življenju. 

� … mačeha pa ju je 
peljala še naprej v 
gozd, kjer nista bila 
še nikoli. 

� Drugi odhod otrok v 
gozd. Odpelje ju 
mačeha. Kje je oče? 

�  Še enkrat sta jima 
zanetila velik ogenj in 
mati je rekla: »Sedita 
semkaj, otroka. Če 
bosta utrujena, lahko 
malo zaspita. Midva 
greva v gozd po les. 
Zvečer, ko končava, 
prideva po vaju.«  

� Tam so napravili 
ogenj in mačeha jima 
je rekla: »Tu 
počakajta in si malo 
odpočijta. Midva z 
očetom nasekava drv 
in se vrneva po vaju.« 

� V obeh primerih sta 
jima zakurila ogenj in 
jima rekla, naj 
počivata, zaspita. Ko 
končata, se bosta 
vrnila po njiju. 

� Opoldan je Metka 
delila svoj kruh z 
Jankom, ker je on 
svojega raztrosil po 
poti. 

� Ko pritisne lakota, 
Metka dá pol svojega 
kruha Janku, ker je 
svojega podrobil po 
tleh, da si malo 
privežeta dušo. 

� Motiv čustvene 
navezanost brata in 
sestre. Metka deli 
svoj kruh z Jankom. 
V priredbi pojesta 
kruh, ko pritisne 
lakota, da si malo 
privežeta dušo; v 
drugi izdaji pa pojesta 
kruh opoldne.  

�  Potem sta zaspala. 
Minil je večer, vendar 
nihče ni prišel po 
uboga otroka. 

� Potem pri ognju 
zaspita. Mine večer in 
nihče ne pride ponju. 

� Oče in mačeha nista 
držala besede, nista se 
vrnila. 

�  Bila je že temna noč, 
ko sta se prebudila. 
Janko je tolažil Metko 
in rekel: »Počakaj, da 
vzide mesec, pa bom 
videl drobtinice 

� Prebudite se sredi 
teme. Metka plane v 
jok. Janko pa jo 
tolaži: »Nič ne jokaj, 
Metka. Ko vzide luna, 
bova našla domov po 

� Glavni književni 
osebi, Janko in 
Metka, ostaneta sama 
v gozdu. 

� Čustvena navezanost 
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kruha, ki sem jih 
raztrosil. Te nama 
bodo pokazale pot do 
doma.« 

drobtinicah, ki sem 
jih potresel po poti.« 

brata in sestre. Janko 
tolaži Metko. 

�  Ko je mesec vzšel, 
nista našla nobene 
drobtinice. Pozobalo 
jih je na tisoče ptic v 
gozdu. 

� Luna vzide. 
Odpravita se na pot, 
ampak nikjer ne 
najdeta nobenih 
drobtinic. Vse so 
pozobali ptički. 

� V obeh primerih 
drobtinic ne najdeta, 
saj so jih pozobali 
ptiči. Otroka se ne 
vrneta domov. 

�  Janko je rekel Metki: 
»Našla bova pot.« 
Vendar je nista.  

� »Nič ne de, pa sama 
najdeva pot,« Janko 
reče Metki. 

� Janko in Metka se 
izgubita v gozdu. V 
obeh primerih Janko 
tolaži Metko, da bosta 
našla pot domov.  

�  Hodila sta skozi noč 
in še ves naslednji 
dan, vendar nista 
našla poti iz gozda.  

� Vendar je nista našla. 
Hodila sta vso noč in 
potem ves dan od juta 
do večera, pa še nista 
prišla iz gozda. 

� Motiv gozda 
predstavlja pot v 
neznano. Otroka se 
izgubita v gozdu. 

�  Bila sta strašansko 
lačna, saj nista jedla 
nič drugega kot nekaj 
majhnih jagod, ki sta 
jih našla. Bila sta 
tako utrujena, da ju 
noge več niso nosile. 
Legla sta pod drevo 
in zaspala. 

� Bila sta lačna, ker sta 
po poti našla le nekaj 
jagod in robidnic. 
Nazadnje sta bila že 
tako utrujena, da 
nista mogla nikamor 
več. Zgrudila sta se 
pod drevesom na mah 
in zaspala kakor 
ubita. 

� Janko in Metka lačna 
tavata po gozdu. V 
priredbi sta jedla 
jagode in robidnice, v 
drugi izdaji pa le 
majhne jagode. V 
obeh primerih sta bila 
zelo utrujena in sta 
legla pod drevo ter 
zaspala. 

� Bilo je že tretje jutro, 
odkar sta zapustila 
očetovo hišo. Vzela 
sta pot pod noge, a 
sta zašla vedno 
globlje in globlje v 
gozd.  Če pomoč ne 
bo prišla kmalu, 
bosta  pogubljena.  
Opoldne sta 
zagledala majhno 
snežno belo ptico, 
sedeti na veji.  Tako 
lepo je pela, da sta se 
ustavila in ji 
prisluhnila. Ko je 
utihnila, je razpela 

� Tretje jutro po 
odhodu od doma sta 
se znova odpravila na 
pot. Ampak gozd je 
bil vse gostejši, vse 
temnejši, Janko in 
Metka pa čedalje bolj 
onemogla in lačna. 
»Če ne bo hitro 
rešitve, se bo slabo 
končalo,« je tudi 
Janko že skoraj 
obupaval. Takrat pa 
kar na lepem zaslišita 
in zagledata ko sneg 
belega ptička; sedel 
je na veji in tako lepo 

� Pojavi se pravljično 
število tri: tretji dan 
sta hodila; bilo je 
tretje jutro, odkar sta 
odšla. 

� V obeh izdajah se 
pojavi motiv bele 

ptice, ki priskoči na 
pomoč otrokoma, ki 
ju vodi do hiše s 
sladkarijami. 

� V obeh izdajah se 
pojavi motiv hišice 
sredi gozda. Hiša je 
bila zgrajena iz kruha, 
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krila in poletela pred 
njima. Sledila sta ji, 
dokler nista prišla do 
majhne hišice. Ptica 
je sedela na strehi. 
Ko sta prišla bližje, 
sta videla, da je hiša 
v celoti zgrajena iz 
kruha in pokrita  s 
streho iz pogače. 
Okna so bila 
narejena iz čistega 
sladkorja.  

pel, da sta kar 
obstala in ga 
poslušala. In potem je 
odletel nekaj dreves 
naprej in spet zapel. 
Janko in Metka sta 
kakor uročena hodila 
za njim. Nazadnje je 
ptiček sedel na streho 
hišice sredi gozda. Ko 
Janko in Metka 
prideta bliže, vidita, 
da je hiša iz samega 
lecta, šipe iz 
sladkorja, polknice iz 
flancatov in vrata iz 
čokolade. 

streha je bila iz 
pogače in okna iz 
sladkorja.  

� V drugi izdaji je bila 
hiša zgrajena v celoti 
iz kruha in pokrita  s 
streho iz pogače. 
Okna so bila iz 
čistega sladkorja. V 
priredbi pa je bila 
hiša iz samega lecta, 
šipe iz sladkorja, 
polknice iz flancatov 
in vrata iz čokolade. 

� »Privoščiva si 
pošteno kosilo,« je 
dejal Janko.  »Jaz 
bom vzel kos strehe, 
ti, Metka, pa vzemi 
košček okna. To bo 
sladko.« 

� »Tu se lahko malo 
odteščava,« reče 
Janko. »Čisto po 
tihem odkrhnem 
košček opaža, ti pa 
del šipe, Metka.« 

� V priredbi reče Janko, 
da se bosta lahko 
odteščala, v drugi 
izdaji pa si bosta 
privoščila kosilo. V 
drugi izdaji vzame 
Janko košček strehe, 
Metka košček okna. 
V priredbi odkrhne 
Janko del opaža, 
Metka pa del šipe. 

�  Janko je segel z roko 
in odlomil košček 
strehe, da bi jo 
pokusil. Metka je 
stala zraven oken in 
jih grizljala, ko sta iz 
hiše slišala nežen 
glas:  

� »Hrst hrst, kateri 
miško kruši, hrusta 
mojo hiško? «  

� Komaj pa to napravita, 
zaslišita iz hiše: 

� »Kdo pa hrusta?«  

� V drugi izdaji sta iz 
hiše zaslišala nežen 
glas, v priredbi pa 
zaslišita iz hiše 
besede. 

 
 

� Otroka sta 
odgovorila:  

� »Vetrc, vetrc iz neba 
             okrog hišice pihlja.« 

� Jedla sta naprej in se 
nista pustila motiti.  
Janku, kateremu je 
streha zelo teknila, si 

� Janko odgovori: 
»Lačna usta.« 

� Iz hiše se oglasi klic: 
»Nehaj miška, to je 
moja hiška!« 

� Otroka pa odgovorita 
s polnimi usti: 

 
� »To ni hiška, to ni 

� V obeh primerih sta 
otroka odgovorila 
čarovnici z lažjo. 

� Pri jedi se nista 
pustila motiti. 

� Dvogovora se 
razlikujeta. 
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je odtrgal še en velik 
kos. Metka pa je 
potegnila ven celo 
okroglo šipo.  

miška, to je lectov 
grad, veter hodi vanj 
spat.« 

 
�  Nenadoma so se  

vrata odprla in 
ženska, stara kot gora 
in oprta na berglo, je 
izstopila. Janko in 
Metka sta se zelo 
prestrašila in 
izpustila iz rok vse, 
kar sta držala.    

� Tako lahkotno sta 
hrustala, da sploh 
nista videla, kdaj so 
se odprla vrata in je 
stopila na prag čudna 
ženska z ukrivljeno 
palico. Janko in 
Metka se tako 
ustrašita, da jima 
zletijo sladkarije iz 
rok. 

� Pojavi se tretja 
stranska oseba, 
čarovnica, ki je v 
drugi izdaji 
poimenovana kot 
ženska, stara kot gora 
in oprta na berglo; v 
priredbi pa kot čudna 
ženska z ukrivljeno 
palico. 

�  Toda starka je 
zmajala z glavo in 
rekla: »Oh, draga 
otroka, kaj vaju je 
pripeljalo sem? 
Vstopita in ostanita z 
mano. Nič hudega 
vama ne bo.« 

� Ženska pa zamaje z 
glavo in reče: »Oho 
oho, preljuba 
otročička! Kdo vaju 
je pa pripeljal sem? 
Ho ho! Le brez skrbi! 
Stopita noter in 
stanita pri meni. Nič 
hudega se vama ne bo 
zgodilo.« 

� V obeh izdajah 
čarovnica hlini 
prijaznost in ju s 
prijaznimi besedami 
povabi v hišo, da bi 
ostala pri njej. 

� Prijela ju je za roki in 
ju odpeljala v svojo 
hišo. 

� In že ju prime za roke 
in ju odpelje noter. 

� Čarovnica ju odpelje 
v hišo. 

� Pripravila jima je 
dobro kosilo: mleko 
in palačinke s 
sladkorjem, jabolka 
in orehe.  Kasneje je 
postlala dve udobni 
postelji v beli barvi.  

� Tam jima postreže z 
dobrimi jedmi, z 
jabolki in orehi. In 
potem ju spravi v lepi 
postelji,  

� V obeh primerih ju je 
pogostila. V priredbi 
sta dobila dobre jedi, 
jabolka in orehe, v 
drugi izdaji pa poleg 
tega še mleko ter 
palačinke s 
sladkorjem. 

� Janko in Metka sta 
odšla spat, misleč, da 
sta v nebesih. 

� da se jima zdi, kakor 
da sta v devetih 
nebesih. 

� V drugi izdaji se jima 
zdi, da sta v nebesih, 
v priredbi pa da sta v 
devetih nebesih. 

� Toda starka se je le 
pretvarjala, da je 
prijazna. Bila je 
zlobna čarovnica, ki 
je prežala na otroke.  

� Ženska, ki ju je tako 
prijazno sprejela, pa 
je bila čarovnica. 

� Pokaže se dvoličnost 
čarovnice. Pokaže 
svoj drugi obraz. V 
priredbi je zapisano, 
da je bila ženska 
čarovnica, v drugi 
izdaji pa je bila starka 
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zlobna čarovnica, ki 
je prežala na otroke. 

� Hišico iz kruha je 
zgradila samo zato, 
da bi jih privabila k 
sebi. Če bi katerega 
ujela, bi ga ubila, 
skuhala in pojedla. 
To bi bil zanjo dan 
praznovanja. 

� Hišico iz sladkarij je 
nastavila samo za 
past, da je vanjo 
privabljala otroke. Te 
je lovila in si jih 
potem privoščila za 
praznike. 

� Pojavi se motiv 

kanibalizma: 
čarovnica otroke 
skuha in poje. Hišica 
je narejena kot past za 
otroke. V priredbi pa 
si bo otroke 
privoščila za 
praznike. 

�  Čarovnice imajo 
rdeče oči in ne vidijo 
zelo daleč, imajo pa 
dober čut za voh 
kakor živali in vedo, 
kdaj se približujejo 
ljudje.  

� Čarovnice imajo 
žareče oči in so 
kratkovidne, vohajo 
pa kakor psi in hitro 
začutijo človeka. 

� Navedene so 
značilnosti čarovnice. 
V drugi izdaji ima 
čarovnica rdeče oči in 
ne vidi zelo daleč; v 
priredbi pa ima 
žareče oči in je 
kratkovidna. 

�  Ko sta se Janko in 
Metka bližala njeni 
hišici, se je zlobno 
smejala in  zaničljivo 
dejala: »Sedaj ju 
imam. Ne bosta mi  
pobegnila.« 

� Ko je ujela Janka in 
Metko, se je hudobno 
zahahljala in rekla: 
»Ju že imam; ta dva 
mi nič več ne uideta.« 

� Zadovoljstvo 
čarovnice ob prihodu 
otrok. V drugi izdaji 
je čarovnica 
zaničljivo dejala, v 
priredbi pa se je 
hudobno zahahlja. 

�  Zgodaj zjutraj 
preden sta se otroka 
zbudila, je že vstala, 
šla k  posteljama in 
pogledala, kako 
mirno spita s svojimi 
polnimi rdečimi lički. 

� Drugo jutro se že 
navsezgodaj zbudi in 
stopi k otrokoma. Ta 
dva sta še spala in 
lička so jima žarela. 

� V drugi izdaji je 
dodano, da sta imela 
otroka polna rdeča 
lička. 

�  »To bo dober 
zalogaj,« je 
zamomljala sama pri 
sebi.  

� Čarovnica se ju 
razveseli: »Kako mi 
bosta teknila.« 

� Čarovnica se veseli 
pojedine. 

�  Potem je zgrabila 
Janka s svojo uvelo 
roko in ga odnesla v 
majhen hlev, kjer ga 
je zaklenjena v kletko.  
Jokal je, kot je le 
mogel, a ni mu bilo 
pomoči.  

� In že s suho roko 
pograbi Janka, ga 
odpelje v drvarnico in 
ga zaklene. Janko je 
vpil, kolikor mu je 
dalo grlo, pa je bilo 
vse bob ob steno. 

� V drugi izdaji 
čarovnica Janka 
zaklene v majhen 
hlev, v priredbi pa ga 
odpelje v drvarnico. 

�  Potem je stresla � Potem je čarovnica � V obeh primerih je 
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Metko, da se je 
zbudila in zavpila: 
»Vstani, lenoba! 
Prinesi vodo in 
skuhaj nekaj dobrega 
za svojega brata. 
Zaklenjen je zunaj v 
hlevu, da se bo 
poredil. Ko bo dovolj 
masten, ga bom 
pojedla.«  

odšla k Metki, jo 
zbudila in rekla: 
»Vstani, lenuška; 
nanosi vode in skuhaj 
bratcu kaj okusnega; 
zaprt je v kleti in se 
mora zrediti. Ko bo 
zadosti rejen, ga 
pomlaskava.« 

čarovnica Metki 
naročila enkao, le da 
ji v priredbi pove, da 
bosta Janka 
pomlaskali, v drugi 
izdaji pa ga bo 
čarovnica sama 
pojedla. 

�  Metka se je začela 
jokati, vendar vse je 
bilo zaman. Morala je 
storiti, kar je  
zahtevala čarovnica.  

� Metka bridko zajoka, 
vendar nič ne 
pomaga. Storiti mora 
vse, kar zahteva od 
nje hudobna 
čarovnica. 

� Metka je prestrašena 
in joče, vendar proti 
svoji volji stori, kar ji 
čarovnica naroči, saj 
se je zelo boji. 

� Janko je vsak dan 
dobival najboljše 
jedi, Metka pa je 
dobivala le rakove 
lupine.   

� Ubogemu Janku 
pripravljata najboljše 
jedi, Metka pa dobiva 
samo voden sok. 

� V priredbi je 
navedeno, da Janku 
pripravljata jedi obe. 
Metka tu dobi samo 
voden sok, v drugi 
izdaji pa le rakove 
lupine. 

�  Starka se je vsako 
jutro splazila do 
hlevčka in zaklicala: 
»Janko, pomoli prst, 
da bom videla, če si 
že dovolj rejen.« 

� Vsako jutro gre 
čarovnica k drvarnici 
in zakliče: »Janko, 
stegni prst, da 
vidim,koliko si se že 
zredil.« 

� Čas dogajanja ni 
točno določen: v obeh 
primerih je čarovnica 
prihajala vsako jutro. 

�  Vendar je Janko vsak 
dan pomolil čarovnici 
pod nos majhno kost. 
Čarovnica je imela 
slabe oči in ni videla 
kosti. Mislila je, da je 
to Jankov prst in se 
čudila, da se ni  nič 
poredil.  

� Ampak Janko ji vselej 
pomoli obrano kurjo 
kost, ker ve, da ima 
čarovnica kalne oči 
in ne more videti 
goljufije. Čarovnica 
se ne more načuditi, 
kako da se Janko nič 
ne zredi. 

� V drugi izdaji Janko 
pomoli čarovnici pod 
nos majhno kost, ker 
ima čarovnica slabe 
oči; v priredbi pa ji 
pomoli obrano kurjo 
kost, ker ima 
čarovnica kalne oči. 

�  Ko so minili štirje 
tedni in je bil Janko 
še vedno suh, je 
čarovnico potrpljenje 
minilo in ni mogla 
več čakati.  »Hej, 
Metka!« ji je 
zaklicala, »Pohiti in 
prinesi malo vode. 

� Že štirje tedni so 
mimo, Janko pa je še 
zmerja suh kot trlica. 
Čarovnica postane 
neučakana. »Hej, 
Metka,« pokliče 
punčko, »urno se 
obrni in  nanesi vode. 
Ne bova več čakali; 

� V obeh izdajah se 
pojavi število štiri 
(štirje tedni), ki ne 
sodi med pravljična 
števila. 

� V drugi izdaji navaja, 
da bo čarovnica Janka 
zaklala in ga skuhala; 
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Naj bo Janko debel 
ali suh, jutri ga bom 
ubila in ga skuhala.« 

jutri skuhava pošteno 
kosilo, pa naj je 
Janko rejen ali 
koščen.« 

v priredbi pa navaja, 
da bosta obe z Metko 
skuhali pošteno 
kosilo. 

�  Oh, kako je jokala 
uboga sestrica, ko je 
morala nositi vodo. In 
kako so ji solze 
polzele po licih!  

� Kako je revica Metka 
pretakala grenke 
solze! 

� V drugi izdaji je 
navedeno, da je 
jokala, ko je nosila 
vodo, v priredbi pa je 
pretakala grenke 
solze. 

�  »Dragi Bog, prosim, 
pomagaj nama,« je 
vzkliknila. »Ko bi 
naju vsaj divje živali 
požrle v gozdu, potem 
bi skupaj umrla.« 

�  »Nikar se ne cmeri,« 
ji je dejala starka.  
»To ti nič ne 
pomaga.« 

� »Ljubi Bog, pomagaj 
nama vendar,« je 
prosila. »Zakaj naju 
niso rajši raztrgale 
divje zveri.« 

� »Tak, nehaj se že 
dreti,« jo je nahrulila 
čarovnica. »Vse je 
zaman!« 

 
 

� V obeh izdajah se 
pojavi motiv 

kristjanizacije, ko se 
Metka obrača k Bogu 
po pomoč, da bi ji 
uspelo rešiti brata. 

�  Naslednje jutro je 
Metka vstala zelo 
zgodaj, obesila 
kotliček z vodo in 
zakurila ogenj. 

� Drugo jutro je morala 
Metka nanositi vode v 
kotel in zakuriti pod 
njim. 

� Metka je spet proti 
svoji volji storila, kar 
ji je čarovnica 
naročila. 

�  »Najprej bomo 
pekli,« je rekla 
starka.  »Ogenj v peči 
sem že zakurila in 
zgnetla testo.« 

� »Najprej bova pekli,« 
je rekla čarovnica. »V 
krušni peči že gori in 
tudi testo je 
pregneteno.« 

� Ni bistvenih 
sprememb med 
primeroma. 

� Potisnila je ubogo 
Metko pred peč, iz 
katere so švigali 
plameni. 

� Pri teh besedah 
pograbi Metko in jo 
potisne pred 
razbeljeno krušno 
peč, iz katere švigajo 
ognjeni jeziki. 

� V obeh primerih 
postavi Metko pred 
peč. 

�  »Zlezi vanjo,« je 
dejala čarovnica, »in 
poglej, če je dovolj 
vroča, da lahko dam 
vanjo kruh.« 

� »Zlezi noter,« ji reče 
čarovnica, »in poglej, 
ali je peč že zadosti 
razgreta.« 

� V drugi izdaji mora 
Metka pogledati, če je 
peč dovolj vroča za 
kruh, v priredbi pa 
mora pogledati, če je 
peč že zadosti 
razgreta. 
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� In ko bi bila Metka v 
peči, je nameravala 
zapreti vratca, jo 
speči in tudi njo 
pojesti.   

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

� Toda Metka je 
uganila njene namene 
in je rekla: »Jaz ne 
vem, kako to storiti. 
Kako naj zlezem 
noter?« 

� Ampak Metka je 
uganila, kaj ima 
čarovnica za bregom, 
zato je rekla: »Ne 
vem, kako se to 
naredi botra. Kako 
naj sploh zlezem 
noter? « 

� V obeh primerih je 
Metka uganila 
čarovničine namene 
in se naredila 
nevedno. 

� »Gos neumna,« je 
rekla starka.  »Ta 
odprtina je dovolj 
velika. Glej, sama 
lahko zlezem vanjo.«  
Zlezla je gor in 
vtaknila glavo v peč.  
Metka jo je  krepko 
sunila, da je padla 
noter. Potem je 
zaprla železna vrata 
na peči in jih 
zapahnila s palico. 

� »Ti gos neumna,« 
zasika čarovnica. 
»Kaj ne vidiš, da je 
žekno zadosti veliko, 
da bi šla lahko še jaz 
skozenj?« Pri tem 
vtakne glavo skoz 
odprtino. Ampak 
Metka jo – ne bodi 
lena – sune v hrbet in 
čarovnica zleti v peč, 
kakor je dolga in 
široka. In ko je to 
opravljeno, Metka 
zapre peč z železnimi 
vrati in jih zapahne. 

� Motiv iznajdljivosti 
Metke v obeh 
izdajah: čarovnico  
zavede s prikazom 
nevednosti in jo 
potisne v peč. V obeh 
primerih čarovnica 
zmerja Metko z gosjo 
in ji pokaže, kako naj 
zleti v peč. Metka je 
čarovnico potisnila v 
peč in zaprla vrata. 

� Starka je vreščala, 
toda Metka je stekla 
proč in čarovnica je 
zgorela. 

� Hu! Kako se je 
čarovnica drla, kako 
je vreščala, ampak 
Metka se ni menila za 
to in hudobna 
čarovnica je morala 
žalostno zgoreti. 

� V drugi izdaji je 
Metka stekla proč, v 
priredbi pa se ni 
menila za njo in je 
žalostno zgorela. 

� Metka je stekla 
naravnost k Janku, 
odklenila kletko in 
vzkliknila: »Janko, 
rešena sva. Stara 
čarovnica je mrtva.« 

� Metka je stekla 
naravnost k Janku, 
odprla drvarnico in 
zaklicala: »Janko, 
rešena sva, stara 
čarovnica je mrtva.« 

� V priredbi je Metka 
Janka spustila iz 
drvarnice, v drugi 
izdaji iz kletke. 

� Janko je skočil kakor 
ptica iz svoje kletke, 
ko nekdo odpre vrata.  
Kako srečna sta bila! 
Objela sta se okoli 
vratu, poskakovala od 

� Janko se kakor ptiček 
iz kletke požene iz 
drvarnice, brž ko se 
vrata odpro. Veselja 
ni ne konca ne kraja. 
Objemata se in 

� Ni bistvenih 
sprememb, v obeh 
primerih sta otroka 
vesela. 



Milena Varga  Primerjalna analiza pravljičnega tipa Janko in Metka (ATU 327A) 

136 

 

veselja in se 
poljubljala. 

poskakujeta kakor 
neumna. 

 
 

� Ker se nista imela 
ničesar več bati, sta 
vstopila v čarovničino 
hiško. V vsakem 
kotičku hiše so bile 
skrinje z biseri in 
dragimi kamni. 

� Ko se naveselita, 
pretakneta vso 
čarovničino hišo in si 
nabereta dragih 
kamnov in biserov, 
poskritih po vseh 
kotih v škatlah in 
vrečkah. 

� V priredbi je 
navedeno, da ko se 
naveselita pretakneta 
hišo, v drugi izdaji pa 
vstopita v hišo, ker se 
nimata več česa bati. 
V obeh primerih pa 
sta v hiši odkrila 
bisere in drage 
kamne. 

� »Ti so veliko boljši 
kot kamenčki,« je 
dejal Janko in si 
polnil žepe. Metka je 
rekla: »Tudi jaz jih 
bom nabrala nekaj za 
domov,« in napolnila 
je svoj predpasnik.  

� »Ti so še boljši od 
kamenčkov,« reče 
Janko in si jih natlači 
polne žepe. »Tudi jaz 
jih nekaj odnesem 
domov,« reče Metka, 
»kar v predpasniku.« 

� V obeh primerih si 
Janko z blagom 
napolni žepe, Metka 
pa predpasnik. 

�   »Zdaj pa morava 
oditi,« je dejal Janko, 
»da prideva ven iz 
tega čarovničinega 
gozda."  

� Po nekaj urah hoje 
sta prispela do velike 
vode.  

�  »Ne moreva čez,« je 
dejal Janko.  »Ni ne 
brvi ne mostu.« 

�  »Niti čolnička ni,« je 
odgovorila Metka, 
»tamle plava bela 
račka. Vprašala jo 
bom, če nama bo 
pomagala čez.«  

 Potem je zaklicala:  

� »Račka, ljuba račka 
ti, ker ni mostička ne 
brvi, midva prosiva 
lepo, prepelji naju čez 
vodo.« 

�  Račka je priplavala 

� »In zdaj hitro na 
pot,« reče Janko; 
»samo da prideva iz 
tega začaranega 
gozda.« 

 
 

� Dolgo, dolgo sta 
hodila in nazadnje 
prišla do reke. 

 
� »Tu ne prideva čez,« 

je rekel Janko. »Ne 
vidim ne brvi ne 
čolna.« 

 
� »Zato pa jaz vidim 

belo račko,« je 
zaklicala Metka. 
»Poprosim jo, 
mogoče naju prenese 
čez.« 

 
 
In je zaklicala: 

� »Račka, račka, 

� V obeh primerih se 
pojavi motiv vode, ki 
jo morata otroka 
prečkati, da se lahko 
vrneta domov. 

� Prečkanje vode 
simbolizira 
življenjsko 
prelomnico. 

� Ponovno se pojavi 
motiv živali, tokrat 
račke, ki ju pelje 
preko vode. 

 

� Dvogovor med Metko 
in račko se v drugi 
izdaji in priredbi 
razlikuje. 

 

� V obeh primerih je 
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do njiju. Janko je 
splezal na njen hrbet 
in rekel sestrici, naj 
sede k njemu.  

�  »Ne,« je odgovorila 
Metka.  »To bi bilo 
pretežko za račko. 
Enega za drugim naju 
bo prenesla.«  

� Prav tako je žival tudi 
naredila. Ko sta bila 
na varnem na drugem 
bregu in ko sta že 
nekaj časa hodila, se 
jima je zdel gozd 
vedno bolj domač. V 
daljavi sta zagledala 
očetovo hišo.  Začela 
sta teči, planila sta v 
hišo in se vrgla očetu 
okrog vratu.   

bosopetka, čakata te 
Janko in Metka. Ni 
mostu, brvi, ne vesla, 
ti bi naju čez 
prenesla.« 

 
 

� Raca se jima res 
približa. Janko sede 
na hrbet in napravi 
prostor še za Metko. 

 
 

� »Ne,« reče Metka, »to 
bo zanjo pretežko; 
najprej naj prenese 
tebe in potem bo še 
mene.« 

 
� Tako se je tudi v 

resnici zgodilo. In ko 
sta bila oba na 
drugem bregu in sta 
spet nekaj časa 
hodila, se jima je 
zazdela pokrajina 
čedalje bolj znana. In 
še malo, pa sta v 
daljavi zagledala 
domačo hišo. Čeprav 
sta bila utrujena, sta 
stekla, kakor burja 
treščila skozi vrata in 
planila očetu okoli 
vratu. 

najprej prenesla 
Janka, šele nato 
Metko. 

�  Človek ni imel niti 
trenutka miru, odkar 
je zapustil otroka v 
gozdu. Vendar pa je 
žena  umrla. Metka je 
stresla iz svojega 
predpasnika bisere in 
drage kamne, da so 
popadali po sobi. 
Janko pa je dodal še 
nekaj polnih pesti iz 
svojega žepa. 

� Ta je že ves čas hudo 
trpel; izgubil je 
otroka, žena ga je 
zapustila, sam je bil 
komaj še živ. In 
potem je Metka iz 
predpasnika usula na 
mizo celo prgišče 
biserov in dragih 
kamnov, da se je vse 
zaiskrilo in 
zabliskalo. Janko ni 
hotel biti nič slabši od 
nje. Segel je v žep in 

 
� V obeh primerih je 

oče hudo trpel, v 
priredbi ga je žena 
zapustila, v drugi 
izdaji pa je umrla. 

� V obeh primerih sta 
otroka dala na mizo 
bisere in drage 
kamne. 
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dodal svoj kupček, da 
se je razkotalil na vse 
strani. 

� Njihovih skrbi je bilo 
konec in srečno so 
živeli skupaj.  

� Moja zgodba je 
končana,  
 miška je zbežala.  

�  In kdor jo ulovi, si 
lahko iz njenega 
kožuščka veliko 
kučmo naredi. 

 

� Skrbi in stisk je bilo 
konec; po tistem so 
živeli srečno in 
veselo. 

 
� »Zacingljal je zvonec, 

moje pravljice je 
konec, kdor poslušal 
bi še, naj pa drugo 
začne.« 

� V borbi med dobrim 
in zlom je zlo 
poraženo. 

� Srečen konec se 
pojavi v obeh 
primerih, z 
drugačnimi verzi v 
zaključku. 
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7. 3 PRIREDBA  ŽARKA PETANA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 15: Naslovnica knjige (Žarko Petan) 

Tabela 8: Primerjalna analiza Grimmove ljudske pravljice Janka in Metke iz leta 1857 s priredbo Žarka Petana 

 Druga izdaja, 1857 * Priredil Žarko Petan, 1988  
 Janko in Metka Metka in Janko Razlike in podobnosti 

� Na robu velikega 
gozda je živel reven 
drvar z ženo in dvema 
otrokoma. Dečku  je 
bilo ime Janko, 
deklici pa Metka. 
Imeli so zelo malo 
hrane, in nekoč, ko je 
prišla lakota v deželo, 
jim drvar več ni 
mogel zagotoviti 
vsakdanjega kruha. 

� Oče se predstavi kot 
ubog drvar, ki razen 
sekire in žage ne 
premore ničesar. 
Njegova prva žena ga 
je zapustila in je ostal 
sam z dvema 
otrokoma. Sedaj živi z 
drugo, nezakonsko 
ženo, ki skrbi za  
njegova otroka, 
Janka in Metko. 

� Književni čas in 
prostor nista točno 
določena. Dogajanje 
se v drugi izdaji 
odvija nekje v gozdu. 
V priredbi pa čas in 
kraj nista navedena. 

� Glavni književni 
osebi sta otroka, 
deček Janko in 
deklica Metka. 
Stranski književni 
osebi sta oče in mati,  
ki je v priredbi 
poimenovana  kot 
druga nezakonska 
žena.  

�  Nekega večera, ko je 
ležal v postelji in od 
skrbi ni mogel 
zaspati, je vzdihnil in 
rekel svoji ženi: »Kaj 
bo z nami? Kako naj 
nahranim najina 

 

 

 

� Ta del je v priredbi 
izpuščen. 
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otroka, ko pa še za 
naju ni ničesar?«  

�  »Veš kaj, mož?«  je 
odgovorila žena. » 
Jutri zjutraj bova 
odpeljala otroka v 
najgostejši del gozda, 
zakurila jima bova 
ogenj in vsakemu 
dala košček kruha. 
Nato ju bova pustila 
tam in se odpravila 
na svoje delo. Tako 
ne bosta našla poti 
domov in se ju bova 
znebila.«  

 

 

�  » Ne, žena,« je rekel 
mož.  »Tega ne bom 
storil. Kako se naj 
pripravim do tega, da 
bi pustil svoja otroka 
sama v gozdu?  Divje 
živali bi hitro prišle 
in ju lahko raztrgajo 
na koščke.« 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  »Oh, ti bedak,« je 
rekla, »potem bomo 
vsi štirje stradali. 
Potem je vse, kar 
lahko še narediš to, 
da izdelaš deske za  
naše krste.«  In mu ni 
dala miru, dokler ni 
pristal.  

�  »Ampak otroka se mi 
zelo smilita,« je rekel 
mož.  

� Žena je drvarju 
očitala, da je 
predober z otrokoma. 
Ker kdor je predober, 
je oslu podoben. 

� Mož se v drugi izdaji 
z ženinim predlogom 
ne strinja, ne želi 
pustiti otroka sama, 
vendar se podredi 
ženini domisli, saj se 
boji, da ga bo le-ta 
zapustila.  

� V priredbi pa žena 
očita možu, da je 
predober z otrokoma. 

 
�  Niti otroka nista 

mogla zaspati zaradi 
lakote, in sta slišala, 
kaj je mačeha rekla 
očetu.  

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Metka je bridko 
jokala in rekla Janku: 
»To je najin konec!«  

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 
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�  »Bodi tiho, Metka,« 
je dejal Janko, »in ne 
skrbi. Vem, kaj bom 
naredil.« 

�  In takoj, ko so 
odrasli zaspali, je 
vstal, potegnil nase 
svoj suknjič, odprl 
spodnja vrata in 
zlezel ven.  

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Luna je svetlo sijala 
in beli kamenčki pred 
hišo so se bleščali kot 
srebrniki.  Janko se je 
sklonil in si z njimi 
napolnil žepe 
suknjiča.  

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Potem je odšel nazaj 
v hišo in rekel: »Ne 
skrbi, Metka. Dobro 
spi. Bog naju ne bo 
zapustil.«  Potem je 
šel nazaj v svojo 
posteljo in zaspal.  

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Ob svitu, še pred 
sončnim vzhodom, je 
žena  prišla in zbudila 
otroka. »Vstanita, 
lenuha. Gremo v gozd 
po drva.«  Potem je 
dala vsakemu košček 
kruha, rekoč: »Tukaj 
je kruh, ne pojejta ga 
do poldneva, saj 
drugega ne bosta 
dobila.«  

� Drvarjeva 
nezakonska žena je 
odpeljala z njegovo 
vednostjo Janka in 
Metko v gozd in ju 
tam pustila, da bi ju 
požrle divje zveri. 

� Čas dogajanja v drugi 
izdaji ni točno 
določen. V drugi 
izdaji ju žena zmerja 
z lenuhoma. V 
priredbi odpelje žena 
sama otroka v gozd, 
seveda z moževo 
vednostjo. 

�  Metka je dala kruh 
pod svoj predpasnik, 
ker je imel Janko vse 
žepe polne 
kamenčkov. Nato so 
se vsi skupaj 
odpravili v gozd.  

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Ko so že nekaj časa  � Ta del je v priredbi 
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hodili, se je Janko 
začel znova in znova 
ustavljati  in gledati 
nazaj proti hiši. 

izpuščen. 

�  Oče je rekel: »Janko, 
zakaj se ustavljaš in 
gledaš nazaj? Pazi 
zdaj in ne pozabi na 
noge.« 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  »Oh, oče,« je dejal 
Janko, »gledam 
svojega belega 
mačka, ki sedi na 
strehi in se poslavlja 
do mene.« 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Žena je rekla: »Ti 
norec, to ni tvoj 
maček. To je jutranje 
sonce, ki je obsijalo 
dimnik.«    

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Vendar Janko ni 
gledal svojega 
mačka, ampak je 
vsakič spustil na pot 
bleščeč kamenček iz 
svojega žepa. 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Ko so prispeli v 
sredino gozda, je oče 
rekel: »Otroka, 
poiščita nekaj lesa. 
Zakuril bom, da nas 
ne bo zeblo.« 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

� Janko in Metka sta 
zbrala nekaj vejic in 
naredila velik kup. 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

� Naložila sta jih na 
ogenj in ko je ogenj 
dobro zagorel, je 
ženska rekla: »Lezita 
k ognju in se spočijta. 
Midva greva v gozd 
po les. Ko bova 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 
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končala, se bova 
vrnila po vaju.« 

�  Janko in Metka sta 
sedela ob ognju.  Ko 
je bilo poldne, sta 
pojedla vsak svoj 
košček kruha.  

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

� Ker sta ves čas slišala 
udarce sekire, sta 
mislila, da je oče v 
bližini. Vendar pa to 
ni bila sekira. Bila je 
veja, ki jo je oče 
privezal na trhlo 
drevo in je v vetru 
udarjala sem ter tja. 
Potem ko sta že nekaj 
časa tam sedela, so se 
jima od utrujenosti 
začele zapirati oči in 
sta zaspala.  

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

 

�  Ko sta se  končno 
zbudila, je bila že  
temna noč.  Metka je 
začela jokati in rekla: 
»Kako bova prišla iz 
gozda?«  

� Janko jo je tolažil: 
»Počakaj, da vzide 
luna, potem bova 
našla pot.« 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

� Ko je vzšla polna 
luna, je Janko prijel 
svojo malo sestrico za 
roko.  

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Sledila sta 
kamenčkom, ki so se 
lesketali kakor na 
novo skovani kovanci, 
ki so jima kazali 
pravo pot.  

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

� Hodila sta vso noč in 
ob jutranjem svitu 

 � Ta del je v priredbi 
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prispela k očetovi 
hiši. 

izpuščen. 

� Potrkala sta na vrata, 
in ko jih je žena 
odprla ter videla, da 
sta to bila Janko in 
Metka, je rekla: 
»Zlobna otroka, zakaj 
sta tako dolgo spala v 
gozdu? Mislila sva, 
da nista želela priti 
nazaj.«  

� Toda oče je bil 
presrečen, ko je spet 
zagledal svoja otroka, 
saj ju ni želel pustiti 
sama.  

 Ta del je v priredbi izpuščen. 

� Minilo je nekaj časa, 
ko je spet pritisnilo 
pomanjkanje. Nekega 
večera sta otroka 
slišala mamo reči 
očetu: »Spet nam je 
pošel ves živež. Samo 
še pol hlebca kruha 
imamo, potlej bo 
pesem končana. 
Znebiti se morava 
otrok. Odpeljala ju 
bova še globlje v 
gozd, tako da ne 
bosta več našla  poti 
nazaj. Drugače nam 
ni več pomoči.« 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Mož je bil zelo 
demoraliziran in je 
menil: »Bolje bi bilo 
deliti zadnji grižljaj z 
otrokoma.«  

� Toda žena ga ni 
poslušala. Zmerjala 
ga je in  kritizirala.  

�  Vendar kdor pravi A, 
mora reči tudi B in 
ker je popustil prvič, 
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je moral tudi drugič.  

�  Otroka sta bila še 
vedno budna in sta 
slišala ves pogovor.  

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Ko sta odrasla 
zaspala, je Janko 
vstal in spet hotel 
nabrati kamenčke 
tako kot že prejšnjič, 
ampak žena je 
zaklenila vrata in 
Janko ni mogel ven.  

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

� Potolažil je svojo 
majhno sestrico in ji 
rekel: »Ne joči, 
Metka. Dobro spi. 
Bog nama bo že 
pomagal.«  

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

� Navsezgodaj zjutraj 
je žena prišla zbudit 
otroka. Vsak je dobil 
majhen košček kruha, 
še manjšega kot 
zadnjikrat.    

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Na poti v gozd  je 
Janko drobil svoj 
kruh v žepu, se  
pogosto ustavljal, 
metal drobtinice 
kruha na tla. 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�   »Janko, zakaj se 
vedno ustavljaš in 
gledaš okrog?« ga je 
vprašal oče.  »Hodi 
naravnost.« 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  »Vidim svojega 
goloba sedeti na 
strehi. Želi se 
posloviti.« 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  »Norec,« je rekla 
žena, »to ni tvoj 

 � Ta del je v priredbi 
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golob. To je jutranje 
sonce, ki je obsijalo 
dimnik.«  

izpuščen. 

� Drobtinico za 
drobtinico jih je 
Janko spuščal na tla.  

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

� Žena ju je odpeljala 
globlje v gozd, kot sta 
bila kadarkoli v 
svojem življenju. 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Še enkrat sta jima 
zanetila velik ogenj in 
mati je rekla: »Sedita 
semkaj, otroka. Če 
bosta utrujena, lahko 
malo zaspita. Midva 
greva v gozd po les. 
Zvečer, ko končava, 
prideva po vaju.«  

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

� Opoldan je Metka 
delila svoj kruh z 
Jankom, ker je on 
svojega raztrosil po 
poti. 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Potem sta zaspala. 
Minil je večer, vendar 
nihče ni prišel po 
uboga otroka. 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Bila je že temna noč, 
ko sta se prebudila. 
Janko je tolažil Metko 
in rekel: »Počakaj, da 
vzide mesec, pa bom 
videl drobtinice 
kruha, ki sem jih 
raztrosil. Te nama 
bodo pokazale pot do 
doma.« 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Ko je mesec vzšel, 
nista našla nobene 
drobtinice. Pozobalo 
jih je na tisoče ptic v 

 Ta del je v priredbi izpuščen. 
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gozdu. 

�  Janko je rekel Metki: 
»Našla bova pot.« 
Vendar je nista.  

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Hodila sta skozi noč 
in še ves naslednji 
dan, vendar nista 
našla poti iz gozda.  

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Bila sta strašansko 
lačna, saj nista jedla 
nič drugega kot nekaj 
majhnih jagod, ki sta 
jih našla. Bila sta 
tako utrujena, da ju 
noge več niso nosile. 
Legla sta pod drevo 
in zaspala. 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

� Bilo je že tretje jutro, 
odkar sta zapustila 
očetovo hišo. Vzela 
sta pot pod noge, a 
sta zašla vedno 
globlje in globlje v 
gozd.  Če pomoč ne 
bo prišla kmalu, 
bosta  pogubljena.  
Opoldne sta 
zagledala majhno 
snežno belo ptico, 
sedeti na veji.  Tako 
lepo je pela, da sta se 
ustavila in ji 
prisluhnila. Ko je 
utihnila, je razpela 
krila in poletela pred 
njima. Sledila sta ji, 
dokler nista prišla do 
majhne hišice. Ptica 
je sedela na strehi. 
Ko sta prišla bližje, 
sta videla, da je hiša 
v celoti zgrajena iz 
kruha in pokrita  s 
streho iz pogače. 
Okna so bila 

� Metka in Janko sta tri 
noči blodila naokrog, 
dokler nista prišla do 
jase, okrožene z 
drevesi. Sredi nje je 
bila majhna koča. 
Narejena je bila iz 
medenega kruha in 
sladkorja. 

� V obeh primerih se 
pojavi pravljično 
število tri: tri noči sta 
blodila naokrog; bilo 
je tretje jutro, odkar 
sta odšla. 

� V drugi izdaji se 
pojavi motiv bele 

ptice, ki priskoči na 
pomoč otrokoma, ki 
ju vodi do hiše s 
sladkarijami. 

� V obeh izdajah se 
pojavi motiv hišice 
sredi gozda. V drugi 
izdaji je bila hiša 
zgrajena iz kruha, 
streha iz pogače in 
okna iz sladkorja. 

� V priredbi pa je bila 
narejena iz medenega 
kruha in sladkorja. 



Milena Varga  Primerjalna analiza pravljičnega tipa Janko in Metka (ATU 327A) 

148 

 

narejena iz čistega 
sladkorja.  

� »Privoščiva si 
pošteno kosilo,« je 
dejal Janko.  »Jaz 
bom vzel kos strehe, 
ti, Metka, pa vzemi 
košček okna. To bo 
sladko.« 

� Janko je odkrhnil kos 
strehe, Metka pa je 
oškrbnila košček 
sladkega okna. 

� Janko si v drugi izdaji 
odlomi kos strehe, 
Metka pa vzame, kar 
ji Janko naroči. V 
priredbi pa si vsak 
vzame, kar želi. 

�  Janko je segel z roko 
in odlomil košček 
strehe, da bi jo 
pokusil. Metka je 
stala zraven oken in 
jih grizljala, ko sta iz 
hiše slišala nežen 
glas:  

� »Hrst hrst, kateri 
miško kruši, hrusta 
mojo hiško? «  

� Iz koče sta zaslišala 
grozen glas: 

� »Nekdo mi mojo kočo 
jé, čeprav nihče je na 
svetu ne sme!« 

 
� Janko je rekel: 

»Oprostite, bila sva 
zelo lačna.« Metka pa 
je dodala: »Izgubila 
sva se v gozdu.« 

� V drugi izdaji sta 
otroka odgovorila 
čarovnici z lažjo in se 
pri jedi nista pustila 
motiti. 

� V priredbi pa sta 
povedala resnico, da 
sta se izgubila. 

 Otroka sta odgovorila:  

� »Vetrc, vetrc iz neba 
            okrog hišice pihlja.« 

� Jedla sta naprej in se 
nista pustila motiti.  
Janku, kateremu je 
streha zelo teknila, 
si je odtrgal še en 
velik kos. Metka pa 
je potegnila ven celo 
okroglo šipo.  

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Nenadoma so se  
vrata odprla in 
ženska, stara kot gora 
in oprta na berglo, je 
izstopila. Janko in 
Metka sta se zelo 
prestrašila in 
izpustila iz rok vse, 
kar sta držala.    

� Iz hiše je stopila 
stara, zgrbljena 
ženica s palico v roki 
in jima žugala. Kar 
sta Janko in Metka 
držala v rokah, jima 
je padlo na tla. 

� Pojavi se tretja 
stranska oseba, 
čarovnica, ki je 
poimenovana: v 
priredbi kot zgrbljena 
ženica s palico v roki, 
v drugi izdaji pa kot 
ženska, oprta na 
berglo. 

�  Toda starka je 
zmajala z glavo in 
rekla: »Oh, draga 
otroka, kaj vaju je 
pripeljalo sem? 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 
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Vstopita in ostanita z 
mano. Nič hudega 
vama ne bo.« 

� Prijela ju je za roki in 
ju odpeljala v svojo 
hišo. 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

� Pripravila jima je 
dobro kosilo: mleko 
in palačinke s 
sladkorjem, jabolka 
in orehe.  Kasneje je 
postlala dve udobni 
postelji v beli barvi.  

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

� Janko in Metka sta 
odšla spat, misleč, da 
sta v nebesih. 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

� Toda starka se je le 
pretvarjala, da je 
prijazna. Bila je 
zlobna čarovnica, ki 
je prežala na otroke.  

� Starka je bila 
čarovnica, saj je bila 
tako hudobna, kot 
more biti le 
čarovnica.  

� Pokaže se dvoličnost 
čarovnice. Pokaže 
svoj drugi obraz. 

� Hišico iz kruha je 
zgradila samo zato, 
da bi jih privabila k 
sebi. Če bi katerega 
ujela, bi ga ubila, 
skuhala in pojedla. 
To bi bil zanjo dan 
praznovanja. 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Čarovnice imajo 
rdeče oči in ne vidijo 
zelo daleč, imajo pa 
dober čut za voh 
kakor živali in vedo, 
kdaj se približujejo 
ljudje.  

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Ko sta se Janko in 
Metka bližala njeni 
hišici, se je zlobno 
smejala in  zaničljivo 
dejala: »Sedaj ju 
imam. Ne bosta mi  

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 
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pobegnila.« 

�  Zgodaj zjutraj 
preden sta se otroka 
zbudila, je že vstala, 
šla k  posteljama in 
pogledala, kako 
mirno spita s svojimi 
polnimi rdečimi lički. 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  »To bo dober 
zalogaj,« je 
zamomljala sama pri 
sebi.  

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Potem je zgrabila 
Janka s svojo uvelo 
roko in ga odnesla v 
majhen hlev, kjer ga 
je zaklenjena v kletko.  
Jokal je, kot je le 
mogel, a ni mu bilo 
pomoči.  

� Zgrabila je Janka in 
ga zaprla v kurnik 
med kokoši. 

� V drugi izdaji je 
čarovnica odnesla 
Janka v majhen hlev, 
kjer ga je zaprla v 
kletko. V priredbi pa 
ga je zaprla v kurnik. 

�  Potem je stresla 
Metko, da se je 
zbudila in zavpila: 
»Vstani, lenoba! 
Prinesi vodo in 
skuhaj nekaj dobrega 
za svojega brata. 
Zaklenjen je zunaj v 
hlevu, da se bo 
poredil. Ko bo dovolj 
masten, ga bom 
pojedla.«  

 
 
 

� Metka je bila 
prepričana, da bo 
čarovnica Janka 
ubila, ga skuhala in 
pojedla. 

� V drugi izdaji 
čarovnica pove 
Metki, kaj bo naredila 
z Jankom, v priredbi 
pa je Metka 
prepričana v 
čarovničine namene. 

�  Metka se je začela 
jokati, vendar vse je 
bilo zaman. Morala je 
storiti, kar je  
zahtevala čarovnica.  

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

� Janko je vsak dan 
dobival najboljše 
jedi, Metka pa je 
dobivala le rakove 
lupine.   

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Starka se je vsako � Čarovnica se je � Čas dogajanja v drugi 
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jutro splazila do 
hlevčka in zaklicala: 
»Janko, pomoli prst, 
da bom videla, če si 
že dovolj rejen.« 

hotela prepričati, če 
je Janko dovolj debel, 
zato mu je ukazala, 
naj ji pokaže prst, da 
ga otipa. 

izdaji ni točno 
določen: vsako jutro. 
V obeh primerih pa je 
čarovnica ukazala 
Janku, naj ji pomoli 
prst. 

�  Vendar je Janko vsak 
dan pomolil čarovnici 
pod nos majhno kost. 
Čarovnica je imela 
slabe oči in ni videla 
kosti. Mislila je, da je 
to Jankov prst in se 
čudila, da se ni  nič 
poredil.  

� Janko ji je pomolil 
leseno trsko namesto 
prsta. Čarovnica je 
slabo videla, zato 
prevare ni opazila. 

� Pokaže se motiv 

Jankove 
iznajdljivosti: Janko 
pomoli čarovnici v 
drugi izdaji majhno 
kost, v priredbi pa 
leseno trsko. 

�  Ko so minili štirje 
tedni in je bil Janko 
še vedno suh, je 
čarovnico potrpljenje 
minilo in ni mogla 
več čakati.  »Hej, 
Metka!« ji je 
zaklicala, »Pohiti in 
prinesi malo vode. 
Naj bo Janko debel 
ali suh, jutri ga bom 
ubila in ga skuhala.« 

� Čarovnica je bila 
jezna, ker se Janko ni 
zredil, ampak kljub 
temu se je odločila, 
da ga bo pojedla 
takšnega, kot je. 

 

 

� V drugi izdaji se 
pojavi število štiri 
(štirje tedni), ki ne 
sodi med pravljična 
števila. V obeh 
primerih je bila 
čarovnica jezna, ker 
se Janko ni zredil. 

 

�  Oh, kako je jokala 
uboga sestrica, ko je 
morala nositi vodo. In 
kako so ji solze 
polzele po licih!  

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  »Dragi Bog, prosim, 
pomagaj nama,« je 
vzkliknila. »Ko bi 
naju vsaj divje živali 
požrle v gozdu, potem 
bi skupaj umrla.« 

�  »Nikar se ne cmeri,« 
ji je dejala starka.  
»To ti nič ne 
pomaga.« 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Naslednje jutro je 
Metka vstala zelo 
zgodaj, obesila 
kotliček z vodo in 
zakurila ogenj. 

� Metki je čarovnica 
ukazala, naj prinese 
butaro drv. 

� Metka je spet proti 
svoji volji storila, kar 
ji je čarovnica 
naročila. V priredbi je 
morala prinesti drva, 
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v drugi izdaji pa 
obesiti kotliček z 
vodo in zakuriti. 

�  »Najprej bomo 
pekli,« je rekla 
starka.  »Ogenj v peči 
sem že zakurila in 
zgnetla testo.« 

� Ko je Metka prinesla 
naročje drv, je 
čarovnica zakurila 
veliko krušno peč. 

� V obeh primerih je 
čarovnica sama 
zakurila ogenj. 

� Potisnila je ubogo 
Metko pred peč, iz 
katere so švigali 
plameni. 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  »Zlezi vanjo,« je 
dejala čarovnica, »in 
poglej, če je dovolj 
vroča, da lahko dam 
vanjo kruh.« 

 

� Čarovnica je Metki 
rekla, naj zleze v peč 
in pogleda, če je že 
dovolj razbeljena. 

� V obeh primerih reče 
čarovnica Metki, naj 
zleze v peč in 
pogleda, če je le-ta 
dovolj vroča. 

 
� In ko bi bila Metka v 

peči, je nameravala 
zapreti vratca, jo 
speči in tudi njo 
pojesti.   

 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Toda Metka je 
uganila njene namene 
in je rekla: "Jaz ne 
vem, kako to storiti. 
Kako naj zlezem 
noter?" 

� Metka ji je rekla: »Ne 
znam zlesti v peč. 
Pokažite mi, prosim,  
kako se to naredi.« 

� Motiv iznajdljivosti 
Metke v obeh 
izdajah: čarovnico  
zavede s prikazom 
nevednosti. 

� Gos neumna,« je 
rekla starka.  »Ta 
odprtina je dovolj 
velika. Glej, sama 
lahko zlezem vanjo.«  
Zlezla je gor in 
vtaknila glavo v peč.  
Metka jo je  krepko 
sunila, da je padla 
noter. Potem je 
zaprla železna vrata 
na peči in jih 
zapahnila s palico. 

� »Neroda, neroda, 
neroda,« je rekla 
čarovnica. Odprla je 
vratca na peči in 
vtaknila glavo v peč. 

� Metka je zakričala in 
pahnila čarovnico v 
razbeljeno peč in za 
njo zaprla železna 
vratca. 

� V obeh primerih je 
čarovnica vtaknila 
glavo v peč in Metka 
jo potisne vanjo. 

� Starka je vreščala, 
toda Metka je stekla 
proč in čarovnica je 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 
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zgorela. 

� Metka je stekla 
naravnost k Janku, 
odklenila kletko in 
vzkliknila: »Janko, 
rešena sva. Stara 
čarovnica je mrtva.« 

� Metka steče do 
kurnika in osvobodi 
Janka. 

 

� V obeh primerih 
Metka hiti rešit Janka. 

� Janko je skočil kakor 
ptica iz svoje kletke, 
ko nekdo odpre vrata.  
Kako srečna sta bila! 
Objela sta se okoli 
vratu, poskakovala od 
veselja in se 
poljubljala. 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  Ker se nista imela 
ničesar več bati, sta 
vstopila v čarovničino 
hiško. V vsakem 
kotičku hiše so bile 
skrinje z biseri in 
dragimi kamni. 

� V hiši sta iz skrinje 
vzela dragocenosti in 
odhitela domov. 

� V drugi izdaji sta v 
hiši sta našla drage 
kamne in bisere, v 
priredbi pa 
dragocenosti. 

�  »Ti so veliko boljši 
kot kamenčki,« je 
dejal Janko in si 
polnil žepe. Metka je 
rekla: »Tudi jaz jih 
bom nabrala nekaj za 
domov,« in napolnila 
je svoj predpasnik. 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 

�  »Zdaj pa morava 
oditi,« je dejal Janko, 
»da prideva ven iz 
tega čarovničinega 
gozda.« 

� Po nekaj urah hoje 
sta prispela do velike 
vode.  

�  »Ne moreva čez,« je 
dejal Janko.  "Ni ne 
brvi ne mostu."  

� »Niti čolnička ni,« je 
odgovorila Metka, 
»tamle plava bela 
račka. Vprašala jo 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 
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bom, če nama bo 
pomagala čez.«  

 Potem je zaklicala:  

�  »Račka, ljuba račka 
ti, ker ni mostička ne 
brvi, midva prosiva 
lepo, prepelji naju čez 
vodo.« 

�  Račka je priplavala 
do njiju. Janko je 
splezal na njen hrbet 
in rekel sestrici, naj 
sede k njemu.  

�  »Ne,« je odgovorila 
Metka.  »To bi bilo 
pretežko za račko. 
Enega za drugim naju 
bo prenesla.«  

� Prav tako je žival tudi 
naredila. Ko sta bila 
na varnem na drugem 
bregu in ko sta že 
nekaj časa hodila, se 
jima je zdel gozd 
vedno bolj domač. V 
daljavi sta zagledala 
očetovo hišo.  Začela 
sta teči, planila sta v 
hišo in se vrgla očetu 
okrog vratu.   

 
�  Človek ni imel niti 

trenutka miru, odkar 
je zapustil otroka v 
gozdu. Vendar pa je 
žena  umrla. Metka je 
stresla iz svojega 
predpasnika bisere in 
drage kamne, da so 
popadali po sobi. 
Janko pa je dodal še 
nekaj polnih pesti iz 
svojega žepa. 

 

 � Ta del je v priredbi 
izpuščen. 
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�  Njihovih skrbi je bilo 
konec in srečno so 
živeli skupaj.  

� Moja zgodba je 
končana,  
 miška je zbežala.  

�  In kdor jo ulovi, si 
lahko iz njenega 
kožuščka veliko 
kučmo naredi. 

� Na koncu načelnik ni 
mogel ugotoviti, kdo 
je kriv. Metka, ki naj 
bi porinila čarovnico 
v peč ali čarovnica, ki 
naj bi sama skočila v 
peč. 

� Na koncu načelnika 
zaprejo v kurnik. 

� V borbi med dobrim 
in zlom je zlo 
poraženo. 

� Konec je srečen. 

 

 

 

7. 4  PRIREDBA  TONETA SELIŠKARJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 16: Naslovnica knjige Janko in Metka (Tone Seliškar) 

 

Mladinska povest Janko in Metka nima skoraj nobenih skupnih lastnosti z Grimmovo 

pravljico Janko in Metka. V obeh primerih sta otroka živela v revščini, brez matere. Janko je 

bil iznajdljiv in je skrbel za Metko. Na koncu povesti dobita Janko in Metka še mamo, v 

originalu pa na koncu ostaneta le z očetom.  
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Povest je razdeljena na 10 poglavij, in sicer: 

I. Najprej je bil začetek; 

II. Janko in Metka; 

III. Nekoč se je življenje pokvarilo; 

IV. Poglavar »Pikapolonica«; 

V. Vrata v življenje se odpro; 

VI.   (brez naslova); 

VII. Pajaci; 

VIII. Hudo je, če ima človek človeka rad; 

IX. Ljubezen ni dih smrti; 

X. Sreča na gmajni. 

 

Glavna književna oseba v Seliškarjevi mladinski povesti je deček z imenom Janko. Stranske 

književne osebe so: oče, Metka, zdravnik, poglavar Pikapolonica, Tonač … Kraj dogajanja je 

Ljubljana z okolico.  

Seliškarjeva povest govori o dečku Janku, ki živi sam z očetom na gmajni v baraki. Oče je 

brez dela, zato je vedno slabe volje. Nekega dne, ko se Janko napoti iz šole proti domu, vidi, 

kako stražniki peljejo vklenjenega očeta. S pajdaši je vlomil v tovarno in ukradel nekaj kož.  

Janko se odloči, da pojde v mesto. Tam reši utapljajočo se deklico iz škarpe. Janko izve, da je 

deklici ime Metka in da živi z očetom in teto v jami za Bežigradom. Mati ji je umrla. Janko 

pospremi Metko domov. Ta mu na poti pripoveduje, da jo pošilja teta v mesto prosit za denar. 

Teto opisuje kot veliko močno žensko srednjih let. Imela je razmršene lase, obraz pa naguban 

od jeze. Janka je spominjala na čarovnico iz pravljice.  

Janko obišče očeta v zaporu. Ta mu pove zgodbo o njegovi materi. Jankova mati ni umrla, 

temveč je odšla v Francijo delat. Janko si želi, da bi se mati vrnila. 
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Janko se je na seniku, kamor se je zatekel pred nevihto, srečal z možem, ki so ga klicali 

Pikapolonica ter njegovim pajdašem Tonačem. Pikapolonica so ga klicali zaradi tega, ker je 

imel od pijače mozoljast obraz. Pikapolonica je želel Janka za pajdaša, da bi jima pomagal pri 

krajah. Janko privoli, vendar se ne drži dogovora. Pikapolonica utone, Tonač se reši.  

Janko je ostal s Tonačem in živela sta v hiški zraven stare opekarne. Čez čas pride k njima 

živeti tudi Metka. Janko in Tonač hodita v mesto služit, Metka doma izdeluje pajace iz blaga. 

Nekoč prideta k hišici lovca. Eden je bil po poklicu trgovec in je kupil vse Metkine pajace. 

Metka jih naredi še več in nekega dne jih odnesejo vsi skupaj v mesto k trgovcu. Trgovčeva 

žena želi Metko obdržati, saj sta bila z možem brez otrok. Metka ostane.  

Čez nekaj časa se je Metka vrnila nazaj k Janku in Tonaču, ker ju je preveč pogrešala. Ostala 

je pri njiju. Nekega dne je zbolela in odpeljala sta jo v bolnišnico. Med tem se Jankov oče 

vrne iz zapora. Vsi trije živijo v hiški in Janko hodi vsak dan obiskovat Metko v bolnišnico.  

Janko in oče izvesta novico, da se bodo vrnile delavke iz Francije. Mogoče se vrne tudi 

Jankova mama. Vsa neučakana stojita na železniški postaji, a mame ne vidita. Mogoče pride 

naslednji teden. Mama je na poti zbolela in odpeljali so jo naravnost v bolnišnico. 

Metka v bolnišnici okreva. Zdravnik opazi neverjetno podobnost med Jankom in bolnico, ki 

so jo pripeljali. Bolnica prepozna Janka. Veselju ni konca. Vsi skupaj so srečno živeli v hiški 

zraven stare opekarne. Janko, Metka, mama, oče in stari Tonač. 
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8  POVZETEK PRIMERJALNIH ANALIZ LJUDSKE PRAVLJICE JANKO IN 

METKA       

Ljudska pravljica Janko in Metka se je skozi izdaje precej spreminjala.  

Najprej sem primerjala prvo izdajo pravljice iz leta 1812 z drugo izdajo iz leta 1857. V prvi 

izdaji iz leta 1812 in drugi izdaji iz leta 1819 se pojavi mati kot prava biološka mati. V končni 

izdaji pa sta brata Grimm biološko mater »izbrisala« in sta jo leta 1840 nadomestila z mačeho.  

V prvi izdaji 1812. leta Janko in Metka vzameta zaklade iz čarovničine hiše in najdeta pot 

domov k očetu. V drugi izdaji iz leta 1857 pa pridobi pravljica na koncu razširitev. Po 

čarovničini smrti otroka ne gresta takoj domov, temveč prideta do vode. Domov se lahko 

vrneta le s pomočjo bele račke, ki ju ponese na drugi breg z dragocenostmi v žepu, ki sta jih 

vzela iz čarovničine hiše.  

Ljudska pravljica Janko in Metka se je precej spreminjala tudi skozi prevode v različne jezike. 

Za primerjavo sem izbrala 4 prevode, in sicer: Hansel and Grethel, Ivica i Marica, Jancsi és 

Juliska ter Janko in Metka.  

Pri primerjavi z angleškim prevodom sem ugotovila, da so v pravljici naslednje glavne in 

stranske osebe: oče, mačeha, Janko, Metka, bela ptica, čarovnica in račka, s to razliko, da v 

prevodu ni motiva bele ptice. Poglavitne motive, ki so isti v obeh primerjanih besedilih, sem v 

analizi označila s krepko pisavo, tiste pa, ki se med deli razlikujejo, s krepko ležečo pisavo. 

Čas in kraj dogajanja nista točno določena. Kot kraj dogajanja je naveden rob velikega gozda. 

V prevodu ni iznajdljivosti, predvidljivosti Janka, motiva kamenčkov ter drobtinic kruha.  

Izpuščen je tudi dvogovor Janka in Metke s čarovnico, ko jesta hiško. V angleškem prevodu 

je izpuščen tudi motiv kristjanizacije. 

Pri primerjavi s hrvaškim prevodom sem ugotovila, da so v prevodu naslednje glavne in 

stranske osebe: Janko, Metka, mati, oče, mačeha, čarovnica in bel labod. V obeh primerih čas 

dogajanja ni določen, kraj dogajanja pa je gozd. V prevodu je zapisano, da sta otroka najprej 

srečno živela z materjo in očetom, dokler mati ni zbolela in umrla. Šele nato sta dobila 

mačeho. Izpuščen je tudi del, ko gredo v gozd in dvogovora med očetom in Jankom ter 

Jankom in mačeho. V prevodu jima čez reko pomagal bel labod, ki je najprej prenesel Metko, 

nato Janka. V drugi izdaji pa prenese račka najprej Janka in nato Metko. 
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Pri primerjavi z madžarskim prevodom sem ugotovila, da so v prevodu naslednje glavne in 

stranske osebe: Janko, Metka, oče, mačeha, čarovnica in par belih labodov, medtem ko sta v 

drugi izdaji namesto labodov bela ptica in račka. Čas dogajanja ni določen, gozd, kot kraj 

dogajanja, pa je naveden le v drugi izdaji. V prevodu je izpuščena pot v gozd in dvogovor 

med očetom in Jankom. Izpuščen je tudi motiv kristjanizacije. Na koncu pravljice v prevodu 

priskoči otrokom na pomoč par belih labodov, ki vesta, kje je njuna hiša in ju poneseta domov 

z dragocenostmi v žepu, ki sta jih nabrala v čarovničini hiši. 

 Pri primerjavi s slovenskim prevodom sem ugotovila, da ni bistvenih razlik. Glavne in 

stranske književne osebe so enake: Janko, Metka, oče, mačeha, čarovnica, bela ptica in račka. 

Razlika je le v uporabi različnih verzov v zaključku in pri dvogovoru otrok s čarovnico. 

Povzetek vseh štirih prevodov: prevajalci so ob prevodu izpuščali posamezne dele povedi, 

cele stavke ali pa jih dopolnjevali. Dodajali in spreminjali so tudi različne prislove in 

pridevnike, morda zato, ker so želeli narediti vtis na bralce in poslušalce.   

Izbrala sem tudi 4 slovenske priredbe pravljice Janka in Metke, in sicer priredbo Franceta 

Bevka (Janko in Metka, 1982), Janka Modra (Metka in Janko, 1994), Žarka Petana (Metka in 

Janko, 1988)  ter Toneta Seliškarja (Janko in Metka, 1964).   

Priredba Franceta Bevka (Janko in Metka, 1982) je avtorsko prirejena in ima zelo malo 

podobnosti z drugo izdajo. Ista sta edino motiva kamenčkov; iznajdljivosti, predvidljivosti 

Janka. Kajti v tej priredbi reven drvar po smrti žene ostane sam z dvema majhnima otrokoma. 

Drvar se odpravi v mesto prodajat drva in se dolgo ne vrne. Pogumna otroka se odpravita 

iskat očeta. Šla sta mimo potoka, kjer je Janko nabral lesketajoče se bele kamne, katere je med 

potjo spuščal na tla. V mesečini sta ob pomoči kamnov našla pot domov. Drugo jutro sta 

vzela vsak kos kruha in ga šla ponovno iskat. Tokrat se Jankova iznajdljivost (drobi kruh) ne 

obnese, kajti v gozdu se izgubita. Zagledata lepo pisano ptico in tečeta za njo. Prideta do 

koče, ki je iz sladkorja, medenjakov in strdenja. V koči živita dedek in babica. Ko želi Janko 

vzeti čokoladnega golobčka, le-ta zagruli, dedek in babica pa planeta iz hišice. Otroka bežita 

pred njima, med potjo prideta do potoka, kjer srečata lovca, ki jima pomaga ter ju reši pred 

dedkom in babico. Otroka se vrneta domov, kjer ju že čaka oče. 

Priredba Janka Modra (Janko in Metka, 1994) je med priredbami najbližje drugi izdaji, saj 

ima veliko podobnosti. V pravljici so enake glavne in stranske književne osebe: oče, mačeha, 
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Janko, Metka, bela ptica, čarovnica in račka. Čas dogajanja ni določen, za kraj dogajanja pa je 

naveden gozd. Starša otroka dvakrat odpeljeta v gozd, a se le prvič vrneta s pomočjo belih 

kamenčkov, naslednjič se izgubita. S pomočjo bele ptice prideta do čarovničine koče. 

Čarovnica Janka zapre, Metka pa mora gospodinjiti. Metka je sunila čarovnico v peč in rešila 

Janka. Pri prečkanju vode jima pomaga račka. Razlika je le v uporabi različnih verzov v 

zaključku in pri dvogovoru otrok s čarovnico. 

Priredba Žarka Petana (Metka in Janko, 1988) je prirejena v tem smislu, da uporablja 

retrospektivo, pogovor pa je v obliki dialogov, ki je napisan na zanimiv in hudomušen način. 

Književne osebe se glede na drugo izdajo razlikujejo. V priredbi so naslednje književne 

osebe: Janko, Metka, čarovnica, miličnik, načelnik, tajnica Mica ter tabornika Mirko in 

Marko. Zgodba se prične tako, da tabornika Mirko in Marko v gozdu najdeta čarovnico zaprto 

v peči, ki kliče na pomoč.  Celotna zgodba se nato odvija na policijski postaji, kjer načelnik 

izprašuje posamezne osebe, kaj se je dogajalo v pravljici.  

Priredba Toneta Seliškarja (Janko in Metka, 1964) je mladinska povest in ima povsem 

drugačno vsebino kot druga izdaja pravljice leta 1857.     
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9 ZAKLJUČEK 

V diplomskem delu sem se ukvarjala predvsem z ljudsko pravljico Janko in Metka ter 

umestitvijo le-te v  motivni klasifikacijski sistem pravljic.  

Začetnika, zbiralca in zapisovalca ljudskih pravljic sta bila brata Jacob in Wilhelm Grimm. 

Ena izmed najbolj priljubljenih pravljic pri otrocih je pravljica z naslovom Janko in Metka. Ta 

pravljica je bila prevedena v mnoge jezike in na podlagi le-te so nastale tudi priredbe.  

Prvo tiskano zbirko pravljic z naslovom Kinder- und Hausmärchen sta Jacob in Wilhelm 

Grimm izdala decembra 1812. Prihodnje leto bomo praznovali 200. obletnico izdaje prve 

tiskane zbirke.   

Motivni klasifikacijski sistem pravljic sta uvedla finski zbiratelj pravljic Antti Aarne in 

ameriški zbiratelj Stith Thompson (AT-index). Kasneje je ta sistem izboljšal in razširil Hans-

Jörg Uther (ATU-index). Tako ima pravljica Janko in Metka številko ATU 327A in spada v 

kategorijo: Pravljice ter podkategorijo: Nadnaravni nasprotniki 300-399. 

Ugotovila sem, da ima pravljica Janko in Metka naslednje značilnosti ljudske pravljice: kraj 

in čas sta nedoločena. Nekateri prevodi in priredbe se začnejo s tipičnim začetkom: nekoč … 

Pojavi se tudi pravljično bitje: čarovnica. Konci pravljic so podobni, skoraj enaki, saj imajo 

srečen konec, zmaga dobro nad slabim, zlo je poraženo. Kljub srečnim koncem pa imajo, tako 

priredbe pravljic, kot tudi prevodi, temne strani. Umor (čarovnica želi Metko speči v peči), 

kanibalizem (čarovnica želi pojesti Janka in Metko), žrtvovanje otrok (oče in mačeha pustita 

otroka sama v gozdu), korupcija očeta (otroka prineseta čarovničine dragocenosti). 

 V nekaterih prevodih in priredbah se pojavi pravljično število tri (tri dni, tri noči, že tretje 

jutro). Pojavlja se tudi število štiri (štirje tedni), ki pa ne spada med pravljična števila, ampak 

med arabska. 

Pri analizi prve in druge izdaje sem ugotovila, da obstajajo med njima razlike. Prav tako so 

razlike pri prevodih v različne jezike. Predvsem izstopata prevoda v hrvaški in madžarski 

jezik, kjer se pojavita kot rešitelja laboda.  

Ugotovila sem, da se slovenske priredbe zelo razlikujejo oz. imajo zelo malo skupnega s 

pravljico Jacoba in Wilhelma Grimma (Janko in Metka, 1857). Predvsem priredbi Franceta 



Milena Varga  Primerjalna analiza pravljičnega tipa Janko in Metka (ATU 327A) 

162 

 

Bevka (Janko in Metka, 1982) in Žarka Petana (Metka in Janko, 1988), ki imata avtorsko 

prirejeno vsebino. Priredba Toneta Seliškarja (Janko in Metka, 1964) pa ima povsem 

drugačno vsebino, ki nima nič skupnega z Grimmovo pravljico (Janko in Metka, 1857). 
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