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Slovenske pravljice v evropskem kontekstu

Čeprav lahko pravljične motive najdemo že v antiki, so začele pravljice za odrasle nastajati v 16. stol. (G. F. Straparola, 
G. Basile), za otroke pa v 17. stol. (C. Perrault). Najbolj znana zbirka pravljic za otroke je zbirka bratov Grimm Otroške in 
hišne pravljice (1812/15). Za raziskovalce je zanimiva tudi njuna rokopisna zbirka Olenberški rokopis iz leta 1810. 
Slovenski literarni zgodovinar Karel Štrekelj je s pomočjo 344 zbiralcev zbral okrog 2000 slovenskih ljudskih pravljic in 
pripovedk, ki pa še niso bile objavljene in jih hranijo na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU. Za zbirko skrbi 
vodilna raziskovalka Štrekljevega življenja in dela Monika Kropej. Leta 2012 je ZRC SAZU objavil Zgodovino slovenskega 
slovstva I.–IV., v kateri so zbrana predavanja Karla Štreklja o slovenski literaturi na univerzi Gradcu

ATU, pravljice, Štrekelj, Grimm, Pepelka, Rdeča kapica, Sinjebradec, Trnuljčica, Sneguljčica

Although fairy tale motifs can be found even in Antiquity, fairy tales for adults began to appear only in the 16th century 
(G. F. Straparola, G. Basile) and for children in the 17th century (C. Perrault). The best known collection for children is the 
Grimm Brothers’ Children’s and Household Tales (1812–1815). For researchers there is much of interest in their manu
script collection The Oldenburg Manuscript from 1810. With the help of 344 collectors, the Slovene literary historian Karel 
Štrekelj (1859–1912) collected more than 2000 Slovene fairy tales and folk tales, which have still not been published and 
are kept by the Institute of Slovene Ethnography at the Slovene Academy of Sciences and Arts Research Centre, where 
they are looked after by the leading researcher into Štrekelj’s life and work, Monika Kropej. In 2014 ZRC SAZU published 
Karel Štrekelj’s History of Slovene Literature (I–IV), which is in manuscript form at the University of Graz, where he taught 
Slovene Literature. 

ATU, fairy tale, Štrekelj, Grimm, Cinderella, Little Red Riding Hood, Blue Beard, Sleeping Beuaty, Snow White

1 Uvod 
V Apulejevi antični zbirki mitov Metamorfoze ali Zlati osel lahko poleg okvirne zgodbe v mitih 

najdemo že izrazite prvine, ki bodo čez čas postale pravljice (npr. Amor in Psiha v 17. stol. variira
ta v pravljicah Lepotica in zver oz. Zala in zver, pravljicah bratov Grimm Žabji kralj in Železni Henrik 
ter v slovenskih pravljicah Jež se ženi, Ježek Janček in Sin jež). Tudi zbirka petdesetih zgodb 
španskega kralja Dona Juana Manuela El conde Lucanor (Grof Lukanor, 1335) še vedno velja za 
zbirko zgodb, ne pravljic. Prva zbirka pravljic za odrasle je bila šele La Piacevoli notti (Prijetne 
noči), ki jo je leta 1550 napisal Giovanni Francesco Straparola. V njej je objavil 75 zgodb, ki so si 
jih odrasli pripovedovali trinajst noči; podobno kot v Boccaccievem Dekameronu (1349–1353). 

Prva zbirka pravljic za otroke je nastala šele v 17. stol, in sicer je leta 1697 Charles Perrault 
izdal Pravljice matere goske. Najbolj znana zbirka pravljic za otroke pa je zbirka Jacoba in 
Wilhelma Grimma Otroške in hišne pravljice, ki sta jo izdala sedemkrat (1812/15, 1819, 1837, 
1840, 1843, 1850, 1857). Za raziskovalce je zanimiva tudi njuna rokopisna zbirka Olenberški 
rokopis iz leta 1810.

Manj znano je, da je slovenski literarni zgodovinar Karel Štrekelj (1859–1912) poleg zbranih in 
objavljenih ljudskih pesmi z napevi (Slovenske narodne pesmi I.–IV., 1895–1923) s pomočjo 344 
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zbiralcev zbral okrog 2000 slovenskih ljudskih pravljic in pripovedk, ki pa še niso bile objavljene 
in jih hranijo na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU. Gradivo je zbiral od leta 1868 in vse 
do svoje smrti leta 1912. Štrekljeva rokopisna zapuščina slovenskih ljudskih pravljic in pripovedk 
je po do zdaj zbranih podatkih največja zbirka pravljic. Leta 2012 so na ZRC SAZU objavili Zgodo
vino slovenskega slovstva Karla Štreklja, ki je prepis rokopisa predavanj z istoimenskim naslovom 
na univerzi v Gradcu. Gre za prva univerzitetna predavanja o slovenski literaturi (od Brižinskih 
spomenikov do Gregorčiča) v slovenskem jeziku.

2 Pravljični korpusi
Literarnozgodovinsko obdobje romantike in prebujanja narodne identitete v Evropi je spodbu

jalo zbiranje pravljic in njihov razvoj. V 19. stol. so bile pravljice namenjene predvsem odraslim,  
v 20. stol. pa mladim naslovnikom. 

Najbolj znane zbirke pravljic so: 
1. Zbirka bratov Grimm z naslovom Otroške in hišne pravljice1 vsebuje 210 enot: 200 pravljic 

in 10 otroških legend. Brata Grimm sta zbrala oz. napisala skupaj 250 pravljic, ki sta jih objavila 
sedemkrat. Prva izdaja pravljic iz leta 1812 (1. del) in 1815 (2. del) je upravičeno uvrščena na 
Unescov seznam svetovne kulturne dediščine.2 Nekatere pravljice sta večkrat spreminjala, kar je 
zanimivo za raziskovanje, zlasti če primerjamo rokopisne variante petdesetih pravljic iz Olenberškega 
rokopisa. Omeniti je treba, da sta brata Grimm zbirala tudi drugo gradivo, npr. približno 600 nem
ških sag, ki vsebujejo tudi prvine pravljic. 

2. Franz Xaver von Schönwert (1810–1886), zgodovinar iz Oberpfalza na Bavarskem, je zbral 
okrog 500 mitov, legend in pravljic ter je že v času svojega življenja izdal tri knjige (1857, 1858, 
1859). Motiviralo ga je zbiranje pravljic in ljudskega izročila bratov Grimm. Tudi brata Grimm sta 
poznala njegovo delo, zato sta ga priporočila kralju Maximilianu II. Bavarskemu. Leta 2000 so v 
Regensburgu našli njegovo gradivo, ki ga je Erika Eichenseer leta 2010 objavila pod naslovom 
Prinz Rosszwifl und andere Marchen.

3. Ruski pravljičar Aleksander Nikolajevič Afanasjev (1826–1871) je zbral okrog 600 pravljic in 
jih izdal v zbirki Ruske pravljice (1855–1864). Tudi italijanski folklorist Giuseppe Pitrè (1841–1916) 
je zbral okrog 600 pravljic in jih objavil pod naslovom Pravljice, kratke zgodbe in ljudske pripoved
ke iz Sicilije. 

4. Škotski pravljičar Andrew Lang (1844–1912) je v letih 1889–1910 izdal dvanajst zbirk 
(Modra knjiga pravljic, Rdeča knjiga pravljic, Zelena knjiga pravljic ipd.), ki skupaj štejejo približno 
450 pravljic.

5. Štrekljeva zbirka Slovenske ljudske pravljice in pripovedke je verjetno najbolj obsežna, ven
dar ne gre le za količino, ampak zlasti za kakovost zbranega gradiva. Gašper Križnik (1848–1904) 
iz okolice Motnika oz. Kamnika je Štreklju poslal največ pravljic; v zbirko je prispeval približno 500 
enot. Nekatere izmed njih so že objavljene oz. jih pripravljajo za objavo. Bistvena značilnost 
Štrekljeve zbirke je, da se v tako obsežnem gradivu zrcali Srednja Evropa in različni kulturni vplivi: 

 1 Rolleke, Heinz, 2013: Kinder und Hausmärchen: die handschriftliche Urfassung von 1810. Brüder Grimm. Hrsg. und 
kommentiert von Heinz Rölleke. Handschriftliche Urfassung von 1810. Reclams UniversalBibliothek.

 2 Glej http://www.grimms.de/khm/khmhexa.php. 
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germanski vpliv na Koroškem in Štajerskem, romanski vpliv na Primorskem (Gorica, Kras, Trst) in 
slovanski vplivi. Osnovni pravljični motivi so preoblikovani in prilagojeni slovenski kulturi (npr. nižje 
plemstvo, grof, grofica, grofič, delo v gozdu in na polju, specifične kulturne prvine: ajda, cajna, 
cula, goldinar, kaša, krajcar, karjola, močnik, smukvice, štruklji, tolar, žganci). Pojavljajo se tudi 
izvirni liki, ki pa jih je treba še raziskati in postaviti v kontekst. 

3 Zasnova raziskave
Štrekljeva zbirka Slovenske ljudske pravljice in pripovedke do zdaj ni bila izdana v celoti,  

v monografiji Monike Kropej Pravljica in stvarnost (1995) je bilo izdanega le 5 % gradiva. M. Kropej 
je po tedanjem mednarodnem indeksu (AT) oštevilčila izbranih sto pravljic in sodelovala pri ustvar
janju Utherjevega tipnega oz. motivnega indeksa.3 Njena klasifikacija Štrekljevih pravljic z indek
som AT ustreza novi klasifikaciji ATU,4 kar omogoča primerjalno analizo izbranega pravljičnega tipa 
ali motiva. 

Iz obsežnega gradiva sem primerjalno obravnavala 3 % gradiva oz. 53 pravljic in že objavljenih 
100 pravljic iz prej omenjene monografije, vendar gre za raziskavo, ki še poteka.

4 Metodologija
Slovenske pravljice in pripovedke iz Štrekljeve zapuščine so pomagali zbirati zbiralci iz vseh 

krajev Slovenije v letih 1886–1912; takratno ozemlje Slovenije je bilo znotraj AvstroOgrske mo nar
hije. Omeniti je treba, da je za analizo posameznih pravljic potrebno razumevanje evropskega 
konteksta. Štrekljeve pravljice namreč niso bile namenjene otrokom, ampak slovenskemu kulturne
mu ozemlju in iskanju narodne kulturne identitete. 

Štrekljev velik pravljični korpus je pretipkala Albina Štrubelj (1912–2009), ki je kot višja knjiž
ničarka na Inštitutu za slovensko narodopisje opravljala funkcijo tehnične urednice. Za seboj je 
pustila 234 strani tipkopisov oz. zapiskov in zapisanih vtisov ob pretipkavanju pravljic, ki bodo 
predmet nadaljnjega raziskovanja. 

Osrednja raziskovalka Štrekljevega življenja in dela je Monika Kropej, ki je poleg številnih znan
stvenih objav objavila tudi monografiji Pravljica in stvarnost (1995) in Karel Štrekelj: iz vrelcev 
besedne ustvarjalnosti (2001) ter je varuhinja Štrekljeve zapuščine na Inštitutu za slovensko naro
dopisje ZRC SAZU.5 Sodeluje tudi s Hansom Jörgom Utherjem in je prispevala del slovenskih 
ljudskih pravljic za mednarodno klasifikacijo.

5 Omejitve raziskave
Na osnovi vpogleda v doslej raziskano rokopisno gradivo, ki je še v znanstvenoraziskovalni ob 

delavi na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU,6 v Štrekljevi zapuščini izstopajo nekateri 

 3 Hans Jörg Uther, 2004: The Types of International Folktales, a Classification and Bibliography, Based on the System 
of Antti Aarne and Stith Thompson. Helsinki Suomalainen Tiedeakatemia, Academia Scientiarum Fennica.

 4 ATU je mednarodna oznaka oz. kratica na podlagi priimkov treh folkloristov, ki so objavili mednarodno klasificirani indeks 
pravljičnih tipov: A = Antti Aarne (1910), T = Stith Thompson (1928, 1961) in U = Hans Jorg Uther (2004, 2011).  

 5 Glej http://isn.zrcsazu.si/?q=/node/22.
 6 Glej http://isn3.zrcsazu.si/etnofolk/Html_strani/zbirka_ks.php; vodja projekta je Monika Kropej.



98

Prihodnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi

motivi, npr. na Koroškem in Štajerskem motiv Sinjebradca. Za pričujoči članek so primerjalno obrav
na vane najbolj znane in prevajane pravljice bratov Grimm v Štrekljevi zapuščini in/ali času (npr. 
Pepelka, Rdeča kapica, Sinjebradec, Trnuljčica, Sneguljčica).

6 Rezultati
6.1 Sinjebradec
Motiv Sinjebradca je v mednarodnem indeksu pravljic označen z ATU 311 (rešitev s sestrino 

pomočjo), 312 (morilec žensk) in 313 (čarobni let). Sinjebradec je tipičen primer pravljice, pri 
kateri je besedilo namenjeno otrokom, kontekst pa odraslim. Tudi v Perraultovi prvi izdaji pravljic 
za otroke leta 1697 je bila pravljica z naslovom Sinjebradec uradno namenjena otrokom, neurad
no pa odraslim. V besedilu najdemo številna medbesedilna namigovanja (npr. prepoved odpiranja 
Pandorine skrinjice, Adam in Eva ter prepoved uživanja jabolka znanja z drevesa spoznanja). Maria 
Tatar (2004: 156–170) in Jack Zipes (2006: 192) menita, da pravljica o serijskem morilcu tema
tizira zakonsko zvestobo in izgubo nedolžnosti ter da je odpiranje vrat analogija spolne prevare. 
Zipes (2006: 161–162) meni, da je Perrault v pravljici »za otroke« obračunal s svojim »impo
tentnim« nasprotnikom Pierrom Boileaujem, ki je imel domnevno poškodovane genitalije in se je 
poročil zato, da bi kot član aristokratske družbe prikril govorice. Motiv Sinjebradca se pojavi tudi v 
zbirki bratov Grimm, in sicer v pravljici Predivarjev ptič. Motiv Sinjebradca v pripovedi Tonce 
Zlozne Pravljica o treh hčerkah (1884) ima sicer nekaj podobnosti s Perraultovo in različico bratov 
Grimm, vendar njena zgodba ni bila namenjena otrokom. Tudi v zbirki Za devetimi gorami (2011) 
sodobne slovenske mladinske avtorice A. Štefan najdemo motiv Sinjebradca v pravljici Te že 
vidim, te že vidim, ki je namenjena mlademu naslovniku. Besedilo je prirejeno za otroke, hkrati pa 
ohranja elemente groze in sočutja ter rešitev na koncu pravljice, ki vsebuje tudi duhovitost.

6.2 Rdeča kapica
Motiva Rdeče kapice, označenega z mednarodno oznako ATU 333, eksplicitno ni v Štrekljevi 

zapuščini. Zanimivo pa je, da obstaja nekaj različic iz njegovega časa (npr. L. Pesjak, F. Senekovič, 
M. Matičetov, T. Logar) ter da so psihoanalitske teorije motiv popularizirale in seksualizirale  
(npr. ri  sanke W. Disneyja, psihoanalitske razlage Bruna Bettelheima). Ker je bilo na Slovenskem 
več socialnih težav, so avtorje v Štrekljevem času bolj zanimale socialne teme (npr. Ubogi in boga
tin, 1849; Srečni Anže, 1857). J. J. Tehrani je v najnovejši razpravi The Phylogeny of Little Red 
Riding Hood (2013)7 na osnovi filogenetske metode, ki skuša rekonstruirati evolucijska razmerja 
med biološkimi vrstami in jo skušajo v sodobnem času aplicirati na različne kulturne pojave, potrdil 
hipotezo o čezkulturnih povezavah med pravljicami. Pri Rdeči kapici gre tako za kombinacijo moti
vov z oznakama ATU 123 (Volk in sedem kozličkov) in ATU 333 (Rdeča kapica) v različnih kulturah. 
V slovenskem kontekstu je prisoten še motiv z oznako ATU* 283B (mušja hišica) oz. ATU 2823C* 
(Mojca Pokrajculja) (Kropej 2012: 95), kar je slovanska oz. slovenska posebnost. Domnevo  
M. Kropej o inovativni združitvi treh motivov (Mojca Pokrajculja, Rdeča kapica ter Volk in sedem 
kozličkov) potrjuje različica pravljice v zbirki Milka Matičetova z naslovom Volk in piskerček (1958).

 7 Dostopno na: http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0078871.
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Ne le jezikovno, ampak tudi medbesedilno je zanimiva različica pravljice, ki jo je objavil Logar 
v Slovenskih narečjih (1975) z naslovom Kapučeto roso. Poleg narečnih posebnosti se pojavlja 
izrazita medbesedilnost motiva: poslovenjena različica naslova v italijanščini (Capucetto rosso), 
citat imena osebe, prizorišča, motiva, namigovanje na tipičen kraj, motiv, povezan s predlogo, 
posnemanje italijanske različice, analogija s strukturo znanega naslova oz. motiva, vendar iz 
Perraultove različice. Zgodba je brez rešitve težave oz. brez lovca in srečnega konca, in sicer volk 
pojé Rdečo kapico oz. Kapučeto roso.

Če velike usta maš!
Za te lujši sniest, Kapučeto roso!
Am – An tako je tema, ke nejću poslušat, ku jem prave nej mama. (Logar 1975: 60)

Za razumevanje medbesedilnosti motiva Rdeče kapice pri Svetlani Makarovič in njeni kratki 
sodobni pravljici z naslovom Rdeče jabolko (2008) je pomembno poznavanje Perraultove Rdeče 
kapice (1697), Rdeče kapice bratov Grimm (1812) ter slepih motivov iz Biblije, Lažne babice, 
Motovilke, Sneguljčice, Sinjebradca, Male Vasilise, Visoke pesmi, Železnega Henrika in drugih 
pravljic (pravljičnih motivov, antičnega motiva jabolka spora, motiva vrvi in ključavnice; kače, čepi
ce, mačke, ptiča; bucik in šivank; reke Giordano, vrat Rastiela …). Baladna pravljica, kot jo imenu
je avtorica, je postmodernistično besedilo, saj je knjiga knjižnica z odprtim koncem. Med besedilna 
namigovanja so številna in kakovostna za sorazmerno kratko besedilo, domnevno namenjeno 
otrokom.

Na osnovi Bibliografije prevodov pravljic bratov Grimm v slovenskem jeziku (Bešter 2013: 
17–85) je na prvem mestu ravno motiv Rdeče kapice, saj je v slovenščini do zdaj najdenih okrog 
sto pisnih variant. 

Ziolkowski v monografiji Fairy Tales Before Fairy Tales (2007) poimenuje Rdečo kapico svaril
na pravljica (Ziolkowski 2007: 93) in objavi do zdaj prvo pisno različico Rdeče kapice iz leta 1020 
avtorja Egberta de Lièga. Objavljena je bila pod naslovom O deklici, rešeni pred volčjimi mladiči8 
in zapisana v latinskih heksametrih.

6.3 Trnuljčica
Motiv Trnuljčice ima v indeksu pravljic oznako ATU 410. V Štrekljevi zapuščini je Fran Sreboški 

Peterlin okrog leta 1870 zapisal pravljico z naslovom Rojenice, ki se predvsem v drugem delu nave
zuje na motiv Trnuljčice. V pravljici sta imela kralj in kraljica sina, ki mu je bilo prerokovano, da ga 
bodo v sedmem letu ubili (Kropej 1995: 219–220). Motiv Trnuljčice oz. rojstvo otroka napove žabec 
(v sln. žaba). Zanimiv je motiv prekletstva, ko hudobna »dobra« vila prerokuje Trnuljčici, da se bo ob 
dvanajstem rojstnem dnevu zbodla, kar naslednja dobra vila omili, češ da ne bo umrla, ampak le za 
spala (za sto let). V pravljicah po navadi čarovnica, ženska ali celo mati prekolne otroka (npr. Ježek 
Janček), vendar funkcijo hudobne čarovnice v slovenskem ljudskem izročilu opravlja Tork(lj)a. 

Motiv Trnuljčice je zanimiv, vendar ni zaslediti variantnosti motiva v slovenskih pravljicah, v nas
protju s pogostimi različicami Pepelke in Sinjebradca ter izvirno povezavo motiva Rdeče kapice in 

 8 Angl. Little Red cap and the Young wolves; lat. De puella a lupellis seruata.
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Mojce Pokrajculje. Motiv Trnuljčice je zelo razširjen v italijanski kulturi, vendar se ne zaključi kot 
znana različica bratov Grimm, s poljubom, ampak se nadaljuje t. i. druga dogajalna linija (Propp 
2005: 149), ki nosi pomenljiv naslov Speča lepotica in njeni otroci (Unuk 2008: 184–88). V neka
terih različicah se motiv speče lepotice združuje z motivom deklice v stolpu oz. motivom Motovilke.

6.4 Pepelka
V mednarodnem indeksu ima motiv Pepelke oznako ATU 510. Zgodovina motiva sega celo  

v antiko (Dorica, Deklica z rdečimi copati, Rodopis, Asenata in Jozef, Mit o Io, Lai de Fresne …), 
znana je tudi kitajska različica Shen Yen iz 10. stol. Nam najbližji sta Pepelki iz zbirke otroških 
pravljic Charlesa Perraulta (Oslovska koža, 1697) in bratov Grimm (Pepelka, Kosmatinka, 1810). 
V Štrekljevi zapuščini je mogoče najti več različnih motivov pod podobnimi in/ali različnimi naslovi, 
npr. Anton Pegan: Sirota (1868); France Poznik: Pepeljuharica (1868). Motiv Pepelke je bil torej 
zanimiv za slovensko kulturo, saj je v 19. stol. tematiziral socialne težave, sorojence, mačehe/
očime. Šele kasneje je bil motiv seksualiziran s psihoanalitskimi razlagami, npr. Bruna Bettelheima 
v knjigi Rabe čudežnega (v angl. 1976; v sln. 1999). Pomembno je, da motiv živi tudi v najnovejši 
zbirki A. Štefan Za devetimi gorami pod naslovom Sirotica.

Iz zgodovine motiva Pepelke je razvidno, da ima dolgo tradicijo osnovnega motiva (preizkusa 
deklice/ženske/ženskosti s čevljem/obuvalom), pri čemer se je motiv prilagajal različnim kulturam 
in tako omogočil variantnost v književnosti in zunajliterarno življenje (npr. medijske predelave v fil
mih, reklamah in na spletu). V slovenskih različicah Pepeljuharica in Sirota so vidne podobnosti  
s Pepelko bratov Grimm. V Poznikovi Pepeljuharici ima funkcijo dobre vile oz. čarobnega drevesa 
krava, kar je motivni drobec svete živali iz indoevropskega izročila, Peganova Sirota pa je kristjani
zirana (Bog, cerkev, Marija, maša) in paganizirana (vetrovi). V njej zasledimo indoevropske (krava), 
antične (predivo) in specifične kulturne prvine (smukvice, petelin, proso, vrabci), obrednost (pra
nje kravjih črev) ter pravljične prvine (zlati čeveljci, lunin in solčen gvant).

Krava ji pa reče: »Nič ne jokaj pepeljuharica; v mojih črevih je ključek, ki odpre vrata v podzemeljsko 
jamo, kjer se ti bo izpolnila vsaka želja. S ključkom le trikrat udari ob tisti kamen na vodi pri perilniku, pa 
se bojo vrata odprla. Jutri jo poprosi, da ti dajo čreva prati.« Drugi dan so res kravo pobili in mačeha že 
sama vrže pepeljuharici in ji ukaže jih prati iti. Ko je ona na vodi, pogleda v čreva in res dobi notri ključek. 
Hitro gre k perilniku in potrka na kamen. Naenkrat stoji pred njo ena luknja. Pepeljuharica brez strahu 
dalje gre in pride v lepo belo sobo. Vse je bilo z zlatom ozaljšano; po stenah so visela velika ogledala. Na 
sredi sobe pa je bil oblačilnik in v njem tri lepe obleke. Ena je bila zvezdina, druga lunina, tretja najlepša 
pa solčina. (Kropej 1995: 196)

V slovenskih različicah motiva Pepelke se pojavljajo slovenizirane, pa tudi posodobljene prvine 
(branje bukvic, kuhanje čaja, levi čevelj, podzemna jama, namesto grajskega plesa je nedeljska 
maša). Zgodba se zaključi s poroko grofiča in Pepeljuharice. Zanimivo je, da je v zaključni povedi 
omenjen tudi pripovedovalec:

[G]rofič je bil naenkrat zdrav in še tisti dan je bilo ženitovanje, kamor so tudi mene povabili in mi dali iz 
naprstnika jesti, iz rešeta piti, s steklenimi čevlji plesati. (Kropej 1995: 197)
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6.5 Sneguljčica
Motiv Sneguljčice je kompleksen ter ima dolgo zgodovino in veliko medbesedilnosti. Najbolj 

znana je različica motiva bratov Grimm, čeprav sta tudi pravljico Sneguljčica napisala oz. variirala 
osemkrat (tako kot večino svojih pravljic). Že njuna rokopisna različica iz Olenberškega rokopisa 
govori o zanimivi genezi, kristjanizaciji in stereotipizaciji motiva ter sodi med najbolj kompleksne 
pravljice bratov Grimm. Na Slovenskem je leta 1880 Radivoj Poznik v Ljubljanskem zvonu objavil 
Lepo grofično, leta 1895 pa je izšla še dramska oblika Sneguljčice. Pet let kasneje je Oton 
Župančič v reviji Zvonček objavil pesem Sneguljčica (1900), kar je svojevrstna zanimivost, saj se 
pri tem navezuje na slovansko tradicijo pisanja pravljic v pesemski obliki (npr. A. S. Puškin: 
Pravljica o carju Saltanu, 1831, ki jo je leta 1937 Župančič tudi prevedel). Tudi Andrej Rozman 
Roza (Izbrane Rozine v akciji, 2011) inovativno tematizira tradicijo pisanja pravljic v pesniški obliki 
(npr. Od nastanka človeške ribice). 

Besedilo iz Štrekljeve zapuščine je hkrati podobno izhodiščni pravljici bratov Grimm in slovenizi
rano. Pri bratih Grimm nastopajo kralj, kraljevič, kraljica in kraljična, pri Pozniku pa nižje plemstvo, 
grof, grofica in grofična. Poznikovo besedilo je tudi kristjanizirano (Bog). V njegovi različici je mogoče 
zaslediti tudi motiv spanja iz Trnuljčice (»spala je tako sedem let«) ter motiv zlatih čevljev iz Pepelke.

Spala je že tako sedem let, ko pride nekdaj v tisti gozd več gospôde lovit. Zdaj zagleda mlad grof to 
kapelico in to lepo mrtvo deklico. Dolgo jo je gledal in videlo se mu je, da se mu dopada. Sklenil jo je sè 
saboj vzeti. Danes se je vrnil, da ne bi nihče videl. Drugi dan pa pride sam s kočijo in jo notri dene ter jo 
pelje domóv, kamor šele po noči pride. Skrivši jo nese v svojo sobo in jo pod posteljo skrije. Zdaj je vedno 
svojo sobo zaprto imel, nikogar ni vanjo pustil, vse je sam pospravljal, in če je kedaj izšel, sobo je vselej 
zaklenil. […] Zdaj zagleda starejša sestra zlate čevljice in ti se ji tako dopadejo, da jih hoče pomeriti. 
(Poznik 1880)

7 Zaključek
Iz primerjalne analize istega pravljičnega motiva, za katero sem izbrala v slovenščino najbolj 

prevajane pravljice bratov Grimm (Bešter 2013: 17–85), pravljice iz Štrekljeve zapuščine in iz 
njegovega časa ter sodobne avtorske pravljice, je razvidno, da gre za t. i. univerzalne pravljične 
tipe (Pepelka, Rdeča kapica, Sinjebradec, Sneguljčica, Trnuljčica) (Zipes 2012: 19), ki ohranjajo 
svoje jedro (mem) in se hkrati prilagajajo konkretni kulturi (slovenizacija motiva). V času Karla 
Štreklja (slovenske) pravljice niso bile namenjene otroškemu naslovniku ali mladim bralcem, 
ampak so jih primarno zbirali zaradi iskanja narodne identitete in zbiranja ljudskega izročila. Čez 
čas so pravljice priredili za mlade naslovnike (npr. Župančič: Sneguljčica, 1900), vendar je ta 
proces trajal dolgo. K procesu prenaslavljanja pravljic z odraslih naslovnikov na mlade so prispe
vale revije Vedež: časopis za šolsko mladost (1848–1850), mesečnik Vrtec: list s podobami za 
slovensko mladino (1871–1945), Angeljček: otrokom učitelj in prijatelj (1887–1934) ter Zvonček: 
list s podobami za slovensko mladino (1900–1939), v katerih so avtorji začeli objavljati pravljice 
in pesmi za otroke. K temu so prispevali tudi številni pravljičarji in pravljičarke, ki so z ustvarjalnimi 
variacijami dajali živost osnovnemu pravljičnemu memu (Zipes), tipu (Uther) ali motivu, npr. ATU 
311, ATU 333, ATU 410, ATU 509 in ATU 709. 
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Vse izbrane pravljice oz. naslovne pravljične osebe (Pepelka, Rdeča kapica, Sinjebradec, Sne
gulj čica, Trnuljčica) so v procesu literarne recepcije postale antonomazije,9 npr. Pepelka – zapostav
ljeno dekle/ženska; Rdeča kapica – naivna deklica; Sinjebradec – morilec žen(sk); Sneguljčica – 
pravljična oseba, Trnuljčica – speča lepotica/ženska, ki čaka na princa/rešitelja. Antonomazije so 
neke vrste pravljični slepi motivi (Lüthi 2012: 70) ali pravljični fosili kot spomini na mite in/ali pravljice, 
ki jih je, čeprav v drugem kontekstu, slikovito ubesedil Boris A. Novak v Definicijah:

Spomenik je
spomin,
ki se je tako dolgo
hladil,
dokler ni okamenel. (Novak 1991: 31) 

Tudi v Štrekljevi zapuščini Slovenskih ljudskih pravljic in pripovedk najdemo Peganovo pravlji
co Od barke, ki je po suhem plavala iz leta 1868 (Kropej 2001: 171–172), ki je preoblikovanje 
mita o Argonavtih iz 13. stol. pr. n. št., ki so po izročilu ustanovili Emono ter ladjo Argo razstavili in 
na ramenih prenesli do morja. Motiv Argonavtov ali ladje, ki plove po suhem (kopnem) in vodi, je v 
tritisočletni zgodovini iz mita postopoma postajal pravljica, motiv, slepi motiv ali »spomin, ki je 
okamenel«, dokler ni postal tudi enota v Slovarju slovenskega knjižnega jezika kot »vozilo, ki se 
lahko giblje na kopnem ali po vodi«.10
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