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Izvleček

Pravljice bratov Grimm so tipičen primer memetike in kulturne evolucije. Iz njune zbirke Otroških 
in hišnih pravljic so najbolj znani tipi/motivi/memi, ki so relevantni, in sicer so to memi naslednjih 
pravljic: Rdeča kapica, Sneguljčica, Trnuljčica, Janko in Metka, Volk in sedmih kozličkov, Žabji kralj (in 
železni Henrik), Palček, Mizica, pogrni se, Bremenski mestni godci idr.2

Namen: V članku so na osnovi teorije memetike in kulturne evolucije pravljic Jacka Zipesa 
obravnavani prevajanje, prirejanje in predelava Grimmovih pravljic med letoma 1849 in 2012 
na Slovenskem. 
Metodologija/pristop: V članku sta uporabljeni kvantitativna in kvalitativna raziskovalna me-
toda. Cilj razprave je obravnavati recepcijo Grimmovih pravljic s stališča memetike in kulturno 
evolucijske teorije Jacka Zipesa in ugotoviti, katere pravljice so prevedene v slovenščino: so to 
najbolj tipične pravljice, ki so tudi sicer prevedene v večino drugih jezikov, ali slovenski izbor 
kaže kakšne posebnosti. Na podlagi kvantitativne in kvalitativne raziskave in deskriptivne me-
tode je Zipesova sociološka teorija aplicirana na reprezentativno bibliografijo prevodov pravljic 
bratov Grimm v slovenščini. 
Omejitve raziskave: Grimmove pravljice so bile prevajane, in sicer tako, da avtorji in/ali pre-
vajalci niso bili navedeni, ali so bili navedeni le z inicialkami, ali z oznakami (npr. iz nemškega,  

* Memetika je teorija, ki opisuje in raziskuje meme, njihovo pojavnost in razvoj v kulturi in družbi 
določenega časa in prostora. Avtor teorije je ameriški literarni in kulturni raziskovalec Jack Zipes (2012, 
str. 67). Memetiko je razvil na podlagi evolucijske teorije in teorije prenosa informacij Richarda Dawkinsa 
(Sebični gen, 1976) (op. ur.).

2 Glej Bešter, T.
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poslovenil/a …). Številni slovenski (mladinski) avtorji so na osnovi motivov pravljic bratov Grimm 
napisali izvirna besedila, pri katerih gre za tvorni sistem ljudskega in avtorskega (npr. Oton Žu-
pančič: Sneguljčica).3

Izvirnost/uporabnost raziskave: Raziskava aplicira sociološko teorijo memetike in kulturne 
evolucije ameriškega znanstvenika Jacka Zipesa na primeru recepcije Grimmovih pravljic na 
Slovenskem (1849–2012). 

Ključne besede: Jacob Grimm, Wilhelm Grimm, Jack Zipes, prevodi, pravljice, memetika, kulturna 
evolucija

Abstract

The Grimm Brothers’ Fairy Tales  are a typical example of memetics and cultural evolution. The 
most known types/motifs/mems in their Children’s and Household Tales (1812) are: Little Red 
Cap, Little Snow White, Sleeping Beauty, Hansel and Gretel, the Wolf and the Seven Young 
Kids, the Frog King (or the Iron Heinrich), Thumbling, the Wishing Table, Town Musicians of 
Bremen etc.
Purpose: Based on Jack Zipes’ theory of memetics and cultural evolution of fairy tales the article 
deals with translations, adaptations and retellings of Grimm’s Fairy Tales in Slovenia in the period 
from 1849 to 2012.
Methodology/approach: Both qualitative and quantitative research methods are applied. The 
goal of the research was to deal with the reception of the Grimm’s Fairy Tales from the point of 
view of Jack Zipes’ theory of memetics and cultural evolution and to determine which  fairy tales 
have been translated into Slovenian. The article deals with the question whether the priority 
was given to the most typical fairy tales that had already been translated into many other lan-
guages trying to find out if any other specific selection criteria were used. Based on the qualita-
tive and quantitative research and on the descriptive method, Jack Zipes’ sociological theory is 
applied to a representative bibliography of the translations into Slovenian.
Research limitation: Grimm’s fairy tales were translated into Slovenian but the authors and/or 
translators were either not cited or cited by initials or annotations (i.e. translated from German 
into Slovenian by…)
Many Slovenian (juvenile) authors have written original texts based on Grimm’s fairy tales (i.e. 
Oton Župančič: Sneguljčiča /Snow White, 1900) thus combining folk tradition and originality. 
Originality/practical implications: The research applies the sociological theory of memetics 
and cultural evolution of the American scientist Jack Zipes to the reception of Grimm’s Fairy 
Tales in Slovenia in the period from 1849 to 2012.

Keywords: Jacob Grimm, Wilhelm Grimm, Jack Zipes, translations, fairy tales, memetics, cultural evolution

3 Glej Golež Kaučič, M.
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1  Uvod

V knjigi The Irresistible Fairy Tales: the cultural and social history of a genre (2012) je ameri-
ški profesor Jack Zipes nadgradil teorijo memetike in kulturne evolucije, ki jo je objavil 
že leta 2006 v monografiji Why Fairy Tales Stick: the evolution and relevance of a genre. 
Njegova sociološka teorija o pravljičnih memih temelji na spoznanjih Richarda Dawkin-
sa, do katerih je prišel v delu The Selfish Gene (1976). Na področju teorije pravljic Zipes 
razvija novo teorijo memetike in kulturne evolucije ter utemeljuje, da so le nekatere 
pravljice oz. pravljični memi, po njegovem mnenju jih je od 50 do 75, sposobni prežive-
ti kulturno evolucijo, in sicer so to tisti relevantni memi, ki so repetitivni (ponovljivi) in 
memorabilni (zapomljivi). Pravljični mem Zipes definira kot enoto kulturne transmisije 
(prenosa), ki je lahko preprosta ideja, zgodba, fraza oz. bistvena informacija, vezana 
na pravljico. Memi (npr. Rdeča kapica, Sneguljčica, Pepelka, Trnuljčica, Janko in Metka, 
Žabji kralj … ) so relevantni ne glede na kulturo, saj obravnavajo individualizirana ob-
čečloveška vprašanja. Pravljični memi so v dialoškem in dialektičnem procesu dejavni, 
prepoznavni in sprejemljivi. Ta proces omogoča specifičnemu kulturnemu memu, da 
postane univerzalen, ker se prilagaja specifičnim kulturnim pogledom bolj kot kakšen 
drug nerelevanten mem/pravljica. Zipes meni, da so pravljični tipi/motivi osnovni in 
preprosti, vendar je njihova interakcija kompleksna. Mutacije pravljičnega mema pa 
so kreativne, ker omogočajo iskanje novih možnosti in kombinacij. Bistvena značilnost 
pravljičnega mema in kombinacije memov oz. pogoj za njegovo razširjanje/disemina-
cijo so njegova relevantnost ter potem repetitivnost in zapomljivost (Zipes, 2012). 

Brata Jakob Ludwig Carl (1785–1863) in Wilhelm Carl Grimm (1786–1859) sta izdala 
številne znanstvene knjige, zbirke sag (1816–8), leksikone (1838), slovnico (1819–37), 
legende (1829) in mite (1835), vendar sta najbolj znana po zbirki 210 pravljic z na-
slovom Otroške in hišne pravljice (Kinder- und Hausmärchen). Iz originalnega nemškega 
naslova izhaja tudi mednarodna oznaka za Grimmove pravljice, to je KHM. Tretji brat, 
grafik in ilustrator Ludwig Emil Grimm (1790–1863), je ilustriral naslovnico KHM iz leta 
1819 in zbirko iz 1825. 

Prvi del zbirke pravljic bratov Jacoba in Wilhelma Grimma z naslovom Otroške in hišne 
pravljice je bil objavljen leta 1812 (70 pravljic), drugi del leta 1815 (85 pravljic). J. in 
W. Grimm sta zbirko Otroških in hišnih pravljic objavila sedemkrat. Prvič v dveh delih 
v letih 1812 (1. del) in 1815 (2. del). Nato pa v letih 1819 (z ilustracijami brata Ludvika 
Grimma), 1837, 1840, 1843, 1850 (deset legend). Zadnja objava je iz leta 1857. Objavila 
sta 210 oziroma 211 pravljic (od tega deset otroških legend z izrazito krščansko vse-
bino, npr. Adam in Eva, Bog, Božja jed, Dvanajst apostolov, Jezušček, Marija, Mati božja, 
Nebeška svatba idr.). Odprto je vprašanje izvora pravljice Obuti maček, ki sta jo uvrstila 
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v prvo izdajo, v poznejše pa ne, saj je precej spominjala na različico Charlesa Perraulta 
(1628–1703) iz leta 1697.4

Ne glede na vsa odprta vprašanja, ki jih je zbirka pravljic spodbudila, ob omenjenih 
tudi vsebinske in idejne narave (npr. elementi antisemitizma, incesta, kanibalizma, na-
silja, umori ipd.), je imela velik vpliv na vso svetovno književnost, posebej na razvoj 
mladinske književnosti. 

1.1 Pregled najpomembnejših raziskovalnih virov

1.1.1 Olenberški rokopis, 1810

Odgovore na nekatera odprta vprašanja so raziskovalci s pomočjo primerjalnih analiz 
in znanstvene obravnave razrešili s pomočjo Olenberškega rokopisa. Med pomembnej-
šimi monografijami je delo Heinza Röllekeja z naslovom Die älteste Märchensammlung 
der Brüder Grimm s komentarji, ki je izšlo leta 1975. Pozneje je Lothar Bluhm nadgradil 
raziskovanja z monografijo Grimm Philologie (1995) in uredil knjigo Romantik und Vol-
ksliteratur (1998). 

Olenberški rokopis, poimenovan po mestu najdbe – samostanu Olenberg, je edini zna-
ni ohranjeni zapis pravljic, ki sta ga brata Grimm leta 1810 poslala v vpogled Clemensu 
Brentanu (1778–1842). Brata sta nareč uničila tako svoje rokopise kot tudi tuje zapise 
pravljic, ki sta jih pridobila (Rölleke, 1989). Kot edini ohranjeni dokument je rokopis še 
posebej zanimiv, saj ponuja vpogled v neposredno ljudsko gradivo, obenem pa v pri-
merjavi z objavljenimi različicami pravljic dokazuje pomembno vlogo bratov Grimm 
pri jezikovni, slogovni in literarni dodelavi pravljic. Rokopis je bil pozneje, v letih 1927 
in 1975, tudi objavljen.

Rokopis je pomemben tudi z vidika raziskovanja memov oz. kulturne evolucije v slo-
venščino prevedenih pravljic bratov Grimm, saj razkriva obliko in podobo značilnih 
memov, še preden so ti našli tiskano obliko in se posledično prezrcalili v slovenske 
prevode.

4 V predgovoru k prvi izdaji sta brata Grimm pojasnila, da so objavljene pravljice pristno hessenskega 
izvora, vendar se je pozneje izkazajo, da je veliko število pravljic, objavljenih v KHM hugenotskega 
porekla. Med pripovedovalkami, ki so z njima sodelovale, so bile tudi mlade intelektualke francoskega 
porekla (Rölleke, 1989).
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1.1.2 Enzyklopädie des Märchens – ustanova, enciklopedija in revija

Grimmove pravljice so vplivale tudi na ustanovitev kulturnoznanstvenega centra 
Enzyklopädie des Märchens v Gottingenu (1980) in istoimensko tiskano enciklopedijo z 
akronimom EM v 14 delih, ki izhaja že skoraj dve stoletji. Enciklopedija obravnava okrog 
3600 gesel. Eden izmed urednikov je bil v letih 1973–1984 tudi Max Luthi (1909–1991), 
čigar knjiga Evropska pravljica: oblika in narava (Das europäische Volksmärchen: Form 
und Wesen, prvič izšla 1947; v slov. prevodu 2012) je imela vpliv na slovensko mladinsko 
književnost.5 Drugi, za slovenski kulturni prostor relevanten urednik, je Hans Jorg 
Uther (1944). Sodelavka pri velikem Utherjevem projektu indeksiranja pravljic je bila 
tudi slovenska znanstvenica z ZRC SAZU, Inštituta za slovensko narodopisje, Monika 
Kropej (Uther, 2004, str. 15). Pripomogla je k temu, da so v najobširnejšo klasifikacijo 
pravljičnih motivov, tako imenovano ATU klasifikacijo, vklučeni tudi primeri iz 
slovenskega ljudskega slovstva.6 Za slovenski prostor je pomembna tudi revija Fabula: 
Zeitschrift für Erzählforschung (1957), ki jo prav tako ureja Hans Jorg Uther.7

2  Kulturne transmisije

Številne Grimmove pravljice (npr. Rdeča kapica, Sneguljčica, Pepelka, Trnuljčica, Janko in 
Metka, Volk in sedem kozličkov, Žabji kralj ali železni Henrik, Palček, Mizica, pogrni se idr.)8 
so razširjene po vsem svetu v vseh oblikah in medijih, in sicer tako, da ustrezajo meri-
lom univerzalnih memov, ki jih Zipes definira kot osnovne enote kulturne transmisije 
(2012, str. 17). Zipes meni, da je akulturacija otrok povezana z zgodbami oz. pravljicami 
oz. memi (2012, str. 19). Grimmove pravljice oz. pravljični tipi/motivi/memi so obstajali 
že pred njunim časom. Najbolj značilni motivi Grimmovih pravljic so najbolj tipičen 
primer memetike, saj so v zadnjih petsto letih doživeli številne različice in prenose v 
različne kulture. Te motive so pred bratoma Grimm v svojih zbirkah pravljic zajeli že 
G. F. Straparola, G. Basil, C. Perrault idr.

Pravljice bratov Grimm niso nastale v praznem prostoru oz. vakuumu, ampak so se 
navezovale na tradicijo predvsem italijanskih in francoskih pravljic ter nordijskih sag 
in mitov. Prav variantnost vedno istega pravljičnega tipa/motiva/mema je značilnost 

5 Kobe, 1987.
6 Arne-Thompson-Uther (ATU) klasifikacija je začela nastajati na začetku 20. stoletja, ko sta pravljične 

motive klasificirala folklorista A. Aarne in S. Thompson. Aarnejevo in Thompsonovo klasifikacijo motivov 
je posodobil H. J. Uther, zato se danes imenuje ATU klasifikacija.

7 Glej http://www.degruyter.com/view/j/fabl.2012.52.issue-3-4/issue-files/fabl.2012.52.issue-3-4.xml;jsessionid= 
20DD33527B9C8C9CED1027E619B49754

8 Glej Bešter, T. 
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ljudskega izročila. Kulturno selekcijo so preživeli samo relevantni pravljični tipi oz. 
memi, ki imajo univerzalno jedro (mem) in prilagodljivo ovojnico, ki se prilagaja spe-
cifični kulturi. Vsaka kultura, pravi Zipes, ima tudi dejavnike kulturne inercije (2006, 
str. 130), npr. tehnološke omejitve, mentalne navade, kulturni izbor ipd. Kulturne na-
vade, običaji in vrednote poleg drugih dejavnikov vplivajo na variantnost pravljic oz. 
prilagajanje osnovnega pravljičnega tipa (mema) specifični kulturi, njenim navadam, 
običajem, šegam in vrednotam. 

V procesu kulturne evolucije je bilo univerzalnim pravljičnim tipom/motivom/mem-
om omogočeno, da se prilagodijo specifični kulturi le pod pogojem, da so relevantni 
na občečloveški in individualni ravni, da omogočajo variantnosti od ustnega do pisne-
ga izročila ter so prilagodljivi različnim kulturam in medijem. Zipes meni, da v primeru 
pravljic, ki so sicer preprost žanr, memi tvorijo in ustvarjajo tradicijo s pripovedova-
njem milijonov zgodb, ki temeljijo na občečloveških izkušnjah. Prav tako meni, da so 
nekatere zgodbe bolj relevantne, zato preživijo kulturno evolucijo s pripovedovanjem, 
zapisovanjem, medijsko predelavo ipd. (2012, 19). Pravljice so žanr, ki izhaja iz ustnega 
ljudskega izročila. Uveljavile so se v pisni tradiciji in doživele številne predelave, prired-
be v medijih (risbe, ilustracije, film, radio, TV, multimedija ipd.). 

Zanimiva je npr. Grimmova pravljica z naslovom Žabji kralj ali železni Henrik, saj se v šte-
vilnih prevodih izgubi druga polovica naslova (ali železni Henrik) ali celo drugi del prav-
ljice. V besedilu sta dve dogajalni liniji. Prva je osredotočena na zgodbo kraljeviča in 
kraljične, druga pa na zgodbo kraljeviča in zvestega Henrika. Ob koncu prve dogajalne 
linije se nenadoma začne druga, napovedana le v drugem delu naslova. Ker se drugi 
del naslova in druga dogajalna linija marsikateremu uredniku ne zdita relevantna, v 
številnih različicah, tiskanih in/ali medijskih predelavah ni najti druge dogajalne linije 
in zaključka o kraljeviču in Henriku. 

2.1 Mit o Argonavtih in Grimmove pravljice

Za naš kulturni in tudi geografski prostor pa je zanimiv mem o Agonavtih. Mit o Argo-
navtih in njegova recepcija v evropski kulturni tradiciji sta zanimiva zato, ker ponujata 
odlično podlago za raziskovanje memov in njihovo transmisijo. Mit o Argonavtih se je 
pravzaprav fragmentiral v posamezne dele, motivne drobce, ki so se razpršili po evrop-
skih kulturah in v evoluciji privzeli značilnosti mema ter postali prepoznavni. Tudi v 
Grimmovih pravljicah so opazni memi, ki očitno spominjajo na mit o Argonavtih. 

Nastanek Ljubljane po izročilu temelji na ustanovitvi Emone, ki naj bi jo ustanovili 
Argonavti v 13. st. pr. n. št. Argonavti so na begu pred Kolhijci, katerim so z Medejino 
pomočjo vzeli zlato runo, odpluli iz Črnega morja v Donavo (Ister), nato zavili v Savo 
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(Savus) in po Ljubljanici (Nauportos) pluli do mesta, kjer so prezimili in ustanovili Emo-
no. Apolonij Rodoški (3. st. pr. n. št.) v Argonautih omenja, da so v Emoni razstavili ladjo 
Argo in jo po delih po kopnem nesli do morja ter potem odpluli v Grčijo. V Sozomenovi 
Cerkveni zgodovini in njegovi različici mita o ustanovitvi Emone pa je zapisano, da so s 
pomočjo domačinov prenesli ladjo do reke Akylis, ki se izliva v Pad (Žmuc 2010, str. 41).

V procesu literarne recepcije je antični mit o Argonavtih glede na ATU klasifikacijo pra-
vljični tip z motivom ladje, ki pluje po kopnem in po vodi (Uther, 2004). 9 Mit o Argo-
navtih se je v dvatisočletni literarni recepciji fragmentiral v številne pravljične meme 
in motivne drobce. Tudi v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) je besedna zveza 
potovati po suhem in po mokrem, »po kopnem in po vodi«, kar je motivni drobec ali 
drobec mema iz mita o Argonavtih.10 Prav tako je v Slovenskem pravopisu (SP) navede-
no potovati po suhem in po mokrem/po vodi.11 Frazeologem hoditi/iti po suhem in po 
vodi so v svojih besedilih ohranili tudi novejši slovenski ustvarjalci npr. Fran Erjavec,12 
Fran Levstik,13 Janez Trdina,14 pojavi pa se tudi v Slovenskih pravljicah.15

Osnovni mem ladje, ki potuje po kopnem in po vodi, tudi Uther povezuje z Apolonijem 
Rodoškim in Argonavti. To je donavska različica mita in zgodba o vrnitvi Argonavtov v 
Grčijo. Uther je zapisal:

»Kralj razglasi, da bo hčerko poročil [H335, H331] s tistim, ki bo zgradi ladjo, ki lahko potu-
je po kopnem in po vodi [D1533.1.1]. Trije bratje se preizkusijo, starejša dva sta neprijazna 
do starčka (človečka), ki jih vpraša, kaj hočejo storiti. Tretji brat odgovori pošteno, zato mu 
starec pomaga narediti takšno ladjo (v eni noči) [N825.2]. Starec reče, naj tudi vzame s se-
boj na pot vse, ki jih bo srečal na poti. Ti se izkažejo z nenavadnimi sposobnostmi [F601].«

9 Glej ATU 513A.
10 Glej SSKJ, 2008, dosegljivo tudi na: http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=po+ 

suhem+in+po+vodi&hs=1
11 Glej SP, 2001, dosegljivo tudi na: http://bos.zrc-sazu.si/c/SP/neva.exe?name=sp&expression=po+suhem+ 

in+po+vodi&hs=1
12 Glej Živalske podobe: »Vse nižje živalstvo, ki v brezmejnem številu in v neizčrpni raznolikosti životari 

po suhem in po mokrem, menda nima živalce, ki bi bila popularnejša od raka).« Nova beseda, 2012, 
dosegljivo tudi na: http://bos.zrc-sazu.si/c/neva.exe?n=a_si_s&ver=0&e=A_I_PR_FE_ZP%20172 

13 Glej Popotovanje od Litije do Čateža: »Častimo svetega Jurja po suhem in po murji!« Nova beseda, 2012, 
dosegljivo tudi na: http://bos.zrc-sazu.si/c/neva.exe?n=a_si_s&ver=0&e=A_I_PR_FL_PLC%20362 

14 Glej Kranjska jeza in druge črtice in povesti iz narodnega življenja: »po suhem in po morju«. Nova beseda, 
2012, dosegljivo tudi na: http://bos.zrc-sazu.si/c/neva.exe?n=a_si_s&ver=0&e=A_I_PR_JT_KJC%203802

15 Glej Slovenske pravljice: »Kralj se odpravi na pot. Hodil je devet dni in devet noči po suhem in po morju, dokler 
ni prišel v svoj rojstni kraj.« Nova beseda, 2012, dosegljivo tudi na: http://bos.zrc-sazu.si/c/neva.exe?n= 
a_si_s&ver=0&e=A_I_PR_SN_SP%20583
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»Ko mladenič prinese ladjo se kralj začudil, ker je mladenič skromnega porekla, mu da do-
datno (težko) nalogo, da bi preprečil poroko. Mladenič reši vse zadane naloge s pomočjo 
oseb, ki jih je (po nasvetu starčka) srečal na poti [F601.2] in se poroči s princeso [L161].« 
(Uther, 2004, st. 300–1)16

Motiv Argonavtov ali ladje, ki vozi po suhem in vodi, pa se pojavlja v treh Grimmovih 
pravljicah, in sicer v KHM 64, 159 in 164 (Uther, 2004, str. 301).

1. KHM 54 Zlata gos
»Tepko je tretjič zahteval svojo nevesto. Toda kralj se je spet hotel izmuzniti in je zdaj zah-
teval ladjo, ki vozi po vodi in po suhem. ‘Če boš prijadral s tako ladjo, boš pa takoj dobil 
mojo hčer za ženo,’ mu je rekel. Tepko je odšel naravnost v gozd in tam je sedel stari sivi 
možiček, ki mu je bil Tepko dal svoj kruh. Rekel je: ‚Zate sem pil in jedel in tudi ladjo ti bom 
dal, ker si dobrega srca.‘ ln dal mu je ladjo, ki je vozila po suhem in po vodi.« (Grimm, 
1993, str. 351).

2. KHM 159 Krilati lev
»Kraljevega veselja se ne da popisati, vendar kljub temu ni maral dati hčere Juriju in mu 
je ukazal, da mora prej narediti ladjo, ki bo šla bolje po suhem kot po vodi. […] Ladjo, ki 
bolje pluje po suhem kot po vodi. In ko jo bom skončal, bom dobil kraljično za ženo. […]
Ko je zvečer sonce zahajalo, je bila Jurijeva ladja narejena z vsem, kar spada zraven. Vkr-
cal se je in odjadral proti prestolnici. In ladjica je šla kot veter. Kralj ga je že od daleč videl, 
vendar mu še vedno ni maral dati svoje hčere, češ, da mora prej od jutra do večera pasti sto 
zajcev.« (Grimm, 1993, str. 295).

3. KHM 165 Lažniva pravljica
»Vsi skupaj so hoteli odjadrati na suho, jadra so se napela v vetru in odjadrali so preko šir-
nega polja, zajadrali preko visoke gore in tu so se končno potopili.« (Grimm, 1993, str. 273)
Posamezni motivni drobci iz Argonavtov oz. antične mitologije se pojavljajo tudi v dru-
gih Grimmovih pravljicah, npr. motiv Medeje v Pojočem škrjančku:
»Sedem let sem hodila za teboj, bila sem pri soncu in pri mesecu, povpraševala sem po 
tebi pri vseh vetrovih in pomagala sem ti, da si premagal zmaja. Kaj si me čisto pozabil?« 
(Grimm, 1993, str.  437)17 

16 Glej ATU 513A. 
17 Glej ATU 425C. Prevod Polonca Kovač (op. ur.).
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3  Kulturna evolucija in memetika Grimmovih pravljic na 
Slovenskem 

Emer O’Sullivan je v knjigi Comparative Children’s Literature (2005) klasificirala področja 
primerjalne mladinske književnosti. Za študijo o memetiki na Slovenskem je pri tem 
predvsem pomembno raziskovalno področje stikov in prenosov, v okviru katerih so v 
središču raziskovanja prevodi, recepcije literarnih del in njihovi različni vplivi. 

Za proučevanje Grimmovih pravljic v slovenskem prostoru so najverjetneje po-
membne vsaj tri vrste kulturnih stikov, in sicer: 
1. osebno poznavanje in korespondenca med Jacobom Grimmom in Jernejem 

Kopitarjem; 
2. intertekstualnost (motivno-tematske reminiscence) mita o Argonavtih (Juvan, 

2000, str. 249) in 
3. prevodi, predelave in priredbe Grimmovih pravljic na Slovenskem (1849–2012).

3.1 Osebni stiki Jakoba Grimma in Jerneja Kopitarja

Stiki med bratoma Grimm in slovensko kulturo so potekali na različnih ravneh. Prvi 
so osebni stiki slovenskega jezikoslovca Jerneja Kopitarja (1780–1844), ki se je z Ja-
cobom Grimmom (1785–1863) osebno srečal na kongresu na Dunaju leta 1815. Po-
tem sta si med letoma 1816 in 1829 dopisovala, izmenjavala mnenja o etimologiji, 
slovenskih ljudskih pesmih in pravljicah, basnih in mitologiji (Kropej, 2012, str. 20).18 
Oba sta se ukvarjala s proučevanjem ljudskega izročila, z jezikom in književnostjo ter 
zbiranjem knjig. 

»Grimmovo načelo, da je treba pri študiju kakega jezika v prvi vrsti upoštevati čisti na-
rodov govor, ne pa knjižni jezik, ki je umetna, kompromisna tvorba, se je popolnoma 
skladalo s Kopitarjevimi nazori. Oba sta pravilno umevala pomembnost živih narečij in 
potrebo knjižnih jezikov, osnovanih na temelju čiste, žive narodove govorice.« (Glonar, 
1938, str. 134) Kljub podobnim nazorom pa ni znano, ali je prvi prevod legende iz KHM 
v slovenščino nastal pod vplivom sodelovanja in medosebnih stikov med Jacobom 
Grimmom in Jernejem Kopitarjem. 

3.2 Prevodi Grimmovih pravljic v slovenščino

Vpliv Grimmovih pravljic je viden na evropski in svetovni ravni, pa tudi v slovenskem 
kontekstu, ki je od časov pismenstva kulturno vezan na nemško govoreči prostor  

18 Za korespondenco med Kopitarjem in J. Grimmom glej Glonar (1938).
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(Habsburžani, Avstro-Ogrska ipd.). V članku so upoštevani prevodi, priredbe in pre-
delave Grimmovih pravljic, ki so objavljeni pod njunim imenom, čeprav imajo status 
ljudskih pravljic. 

3.2.1 Druga polovica 19. stoletja

Recepcija Grimmovih pravljic je bila na Slovenskem tako kot v Nemčiji zanimiv proces. 
Prvotno so jih brali odrasli, zato so jih v začetnem obdobju objavljali v časopisih in/
ali revijah za odrasle,19 šele pozneje se je v procesu literarne recepcije izkazalo, da so 
namenjene mladim naslovnikom.

Tako je bil prvi prevod ene od Grimmovih pravljic v slovenskem jeziku objavljen v reviji 
za odrasle Pravi Slovenec,20 čeprav je leto pred objavo prevoda začela izhajati prva slo-
venska revija za otroke z naslovom Vedež: časopis za mladost sploh pa tudi za odraščene 
proste ljudi.21 Tradicijo Vedeža je pozneje nadaljeval časopis Vrtec.22 Prvi prevod, katere-
ga prevajalka je znana, je pravljica Rdeča kapica. Prevedla jo je Lujiza Pesjakova, izšla pa 
je v Vrtcu leta 1875. Lujiza Pesjakova je bila torej prva neanonimna prevajalka pravljic.

Grimmove pravljice so bile prvič prevedene in objavljene v obliki zbirke leta 1887. 
J. Markič je »poslovenil« oz. prevedel dvanajst pravljic: Žabji kralj ali železni Henrik, Mari-
jin otrok, Kako je šel nekdo po širokem svetu, da bi zvedel, kaj je strah, Volk in sedem mladih 
kozic, Zvesti Ivan, Dobra kupčija, Dvanajst bratov, Potepuhi, Bratec in sestrica, Trije možički 
v gojzdu, Tri predice ter Janezek in Jerica. 

3.2.2 Prva polovica 20. stoletja

Med letoma 1900 in 1950 se je predvsem nadaljevalo izdajanje Grimmovih pravljic v 
revialnem tisku. Objave so se pojavljale npr. v Ilustriranem glasniku, Mladem jutru, Jutru, 
Koledarju Goriške matice, Našem Glasu, Slovenskem gospodarju, Slovencu ipd.

19 Glej npr. Srečen Anže. V: Novice gospodarske, obertnijske in narodne, 15/1857, list 4, str. 15–16; list 5, str. 19.
20 Ubogi in bogatinc: (Legenda). V: Pravi Slovenec, 1/1849, 49, str. 303; 50, str. 311–312.
21 Izhajal je v letih 1848 do 1850, njegov urednik je bil Ivan Navratil (1825–1896), izdajateljica pa Rozalija 

Eger (1787–1871). 
22 Glej npr. Rudeča kapica. V: Vertec, let. 5., št. 2., 1875; ali Trije bratje. V: Mladinski list, 9/1930, 12, str. 360.
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Slika 1: Naslovnica revije Vertec (1875, št. 2) in začetek pravljice Rudeča kapica23

V primerjavi s preteklim obdobjem (1849–1900) so v obdobju od leta 1900 do leta 
1950 za prevode poleg sicer najbolj priljubljenih izbirali tudi druge naslove pravljic iz 
zbirke, npr.: Kako je kmetič prekanil zlomka, Kraljiček in medved, Modri ljudje, Ukradena 
desetica, Velikan in krojaček, Kmetič v nebesih Čudovit godec, Modri pastirček ipd. 

Leta 1932 je izšla prva zbirka, prevedena na podlagi »male izdaje«24 Grimmovih pravljic 
iz leta 1856, ki jo je v celoti prevedel Alojzij Bolhar. V njej so izšle vse najbolj reprezen-
tativne Grimmove pravljice, ki jih poznamo danes.

23 Glej Lujiza Pesjakova. Rudeča kapica. V: Vertec, let. 5, št. 2. Dosegljivo tudi na: URN:NBN:SI:DOC-6GD9VVZ4  
(http://www.dlib.si).

24 Brata Grimm sta pravljice večkrat izdala v tako imenovani mali izdaji, ki je bila prilagojena mladim 
bralcem in jim je ponujala izbor najbolj priljubljenih pravljic. 
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3.2.3 Druga polovica 20. stoletja in začetek 21. stoletja

Pomembno vlogo pri recepciji Grimmovih pravljic na Slovenskem v tem času sta imeli 
knjižna zbirka Mladinske knjige Čebelica in revija Ciciban (v 50.25 ter pozneje tudi v 70.26 
in 90.27 letih). Za drugo polovico 20. stoletja so bile značilne popularizacija in triviali-
zacija Grimmovih pravljic ter predelave pisanih in tiskanih Grimmovih pravljic v druge 
medije (avdio, video in multimedija). Po letu 1950 so postale priljubljene predvsem 
Janko in Metka, Pepelka, Rdeča kapica, Sneguljčica, Žabji kralj, Volk in sedem kozličkov 
(tudi pod naslovom Volk in sedem kozic) idr. 

Leta 1954 je pod naslovom Žabji kralj in druge pravljice izšel drugi, za slovenski prostor 
najpomembnejši prevod Grimmovih pravljic.28 Izbral in prevedel jih je Fran Albreht. Te 
pravljice so objavljali vse do pojava novega prevoda v 90. letih, ko je Polonca Kovač 
prevedla vse Grimmove pravljice. Leta 1993 so bile objavljene v dveh delih z izvirnimi 
ilustracijami. 

V zadnjih dveh desetletjih so slovenski bralci dobili tudi prevode tujih predelav. Med 
njimi izstopajo Odvratne rime (The Revolting Rhymes, 1982) britanskega mladinskega 
avtorja Roalda Dahla v prevodu Milana Dekleve (1995).29 

V obdobju od leta 2000 do leta 2012 so večinoma izdajali prevode posameznih Grim-
movih pravljic, npr. Janko in Metka, Pepelka, Rdeča kapica, Sneguljčica, Trnuljčica idr. 
Izšlo je le nekaj obširnejših izdaj, večinoma v zbirkah z drugimi avtorji ali kot zvočni 
posnetki. Leta 2012 so kot jubilejna izdaja ob 200-letnici prve objave KHM izšle Zlate 
Grimmove pravljice (izbor 53 pravljic). 

3.3 Vpliv Grimmovih pravljic na slovenske mladinske avtorje

Številni slovenski mladinski avtorji so se intertekstualno navezovali na Grimmove pra-
vljice, posebno pozornost pa zaslužijo tri novejša besedila.

25 Glej npr. Sladka kaša. V: Ciciban 1951–52, št. 8, str. 117; ali Trnuljčica. V: Ciciban 1950–51, št. 3, str. 44–45; 
ali Žebelj. V: Ciciban 1952–53, št. 2, str. 27.

26 Glej npr. Zlati ključ. V: Ciciban XXVIII/1972–73, št. 7, str. 196; Mamka Bršljanka. V: Ciciban 29/1973–74, 
št. 10, str. 301–302.

27 Glej npr. Škrateljčka. V: Ciciban 54, št. 4, str. 10–13; Kmet in vrag. V: Ciciban 54, št. 5, str. 6–7; Lažniva 
pravljica. V: Ciciban 54, št. 8, str. 18–19. 

28 56 izbranih pravljic.
29 Pravljice Jakec in čudežni fižolček, O treh prašičkih, Pepelka, Rdeča kapica in volk, Sneguljčica in sedem 

palčkov, Zlatolaska in trije medvedi.
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3.3.1 Lila Prap, 1001 pravljica (2005, iPad 2011)

Slovenska mladinska avtorica Lila Prap (1955) je leta 2005 izdala tiskano avtorsko slika-
nico z naslovom 1001 pravljica,30 v kateri je združila najbolj relevantne pravljične mo-
tive ali meme iz Grimmovih pravljic in drugih pravljic31 in jih sestavila v novo celoto. V 
besedilnem delu kratke sodobne pravljice je uporabila znano metodo kombiniranja 
različnih pravljičnih memov oz. likov. Metodo je na področju mladinske književnosti 
prvi uporabil francoski pisatelj Raymond Queneau.32 Tovrstne ustvarjalne metode pa je 
teoretično obravnaval in razvil že italijanski pisatelj Gianni Rodari33 na osnovi struktu-
ralistične teorije pravljic ruskega znanstvenika Vladimirja Proppa.34 Knjiga vsebuje 29 
dvostranskih ilustracij in mladi bralci lahko na vsaki strani izbirajo nadaljevanje zgodbe 
ter s tem ustvarjajo nove pomene. Možnost izbora v tiskani slikanici je dobila novo raz-
sežnost v interaktivni obliki, ki je na voljo na iPadu oz. prek portala iTunes.35 Lila Prap 
je v besedilnem delu kratke sodobne pravljice, uporabila znano metodo kombinacije 
različnih pravljičnih memov oz. likov iz prepoznavnih Grimmovih in drugih pravljic.36

Tiskana slikanica 1001 pravljica je izvirna sinteza znanih elementov iz modela ljudske 
pravljice in drugih besedil, npr.:
• C. Perrault: Lepotica in zver (namesto lepotice in zveri nastopata deklica in stvor);
• J. in W. Grimm, npr. Rdeča kapica (deklica, volk, babica), Žabji kralj (žaba), Janko 

in Metka (hišica iz sladkarij, čarovnica, deček v kletki; namesto peči je ognjišče), 
Sneguljčica (Sneguljčica, čarovnica, jabolko, steklena krsta), Motovilka (deklica v 
stolpu), Trnuljčica (speča lepotica); to so neke vrste osnovna besedila, v katera so 
vpletene prvine drugih pravljic;

• ruska pravljica Zlatolaska in trije medvedki (trije medvedki, čaša, postelja);

30 Glej http://issuu.com/emka/docs/1001_pravljica-prelom/1 
31 Npr. Trije pujski, Zlatolaska in trije medvedki.
32 Glej kratko sodobno pravljico z naslovom Zgodba po vaši izbiri (1981, v slov. 1983) idr.
33 Glej Gramatica della Fantasia (1973); Srečanje z domišljijo (1977) in Pravljice po telefonu (1962, v slov. 

1974).
34 Glej Morfologija pravljice (1928, v slov. 2005).
35 Dalje glej https://itunes.apple.com/us/app/1001-pravljica/id480518168?mt=8 ali http://www.

youtube.com/watch?v=4YzxTIG_cHI in interaktivno sestavljanko http://www.youtube.com/
watch?v=muTS_-kdat4&feature=relmfu

36 To metodo je na področju mladinske književnosti uporabil že francoski pisatelj Raymond Queneau v 
kratki sodobni pravljici z naslovom Zgodba po vaši izbiri iz leta 1981 (ilustracije Milan Bizovičar, v slov. 
1983), bolj znan po delu Vaje v slogu (1947, v slov. 1981) idr. Tovrstne ustvarjalne metode je teoretično 
obravnaval italijanski pisatelj Gianni Rodari na osnovi strukturalistične teorije pravljic ruskega 
znanstvenika Vladimirja Proppa (Morfologija pravljice, 1928, v slov. 2005; Gramatica della Fantasia, 1973; 
Srečanje z domišljijo, 1977) in jih razvil tudi v leposlovju (Pravljice po telefonu, 1962; v slov. 1974).
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• angleški pravljici: Trije prašički (hišica iz slame, koliba, kamen) in Trije bratje 
(najmlajši brat);

• slovenski ljudski pravljici: Povodni mož (igrače) in Zlata ribica (ribica, ki uresničuje želje);
• avtorske pravljice (aluzija na Stephena Kinga; angl. It oz. stvor iz steklenice); 
• arabske pravljice (aluzija na Aladina in čarobno svetilko oz. ribiča in duha iz Tisoč in 

ene noči);
• sklepni prizor vsebuje podobo volka, s poudarjenimi zobmi, kremplji in rdečo 

puščico, ki je tudi aluzija na hudiča in Dantejev Pekel (Inferno) prek simbola 
ognjišča in črne luknje, ki je vizualna podoba pekla oz. srednjeveške grmade, in 
na eksplicitno črno luknjo Stephena Hawkinga (A brief history of time: from the bing 
bang to black hole, 1988). 

Zanimiva je predelava avtorske slikanice za iPad (2012), kar je nedvomno novost, ne le 
v slovenskem, ampak tudi v evropskem prostoru. Besedilo je razdeljeno na 29 osnov-
nih enot, s pomočjo katerih se lahko mladi bralec interaktivno premika naprej ali nazaj 
po zgodbi.

3.3.2 Andrej Rozman Roza, Kako je Oskar postal detektiv (2007)

Kako je Oskar postal detektiv je zbirka treh kratkih sodobnih pravljic, v kateri avtor 
postavlja dečka Oskarja v urbano okolje. Rozman je iz Grimmove pravljice Rdeča kapi-
ca v novo sodobno obliko intertekstualno prenesel osebe in dogajalni prostor: deklico 
s kitkami, košarico (Ajda babici nese piškote), lovca (Oskar), volka (Šakal oz. gospod 
Volk), babico (gospa Kapucin), gozd (nakupovanje v trgovini), babičino hišo (7. nad-
stropje stanovanjskega bloka) in pravljico tako domiselno ter subverzivno prenovil. 
Zaplet v novi pravljici temelji na dobesednem in prenesenem pojmovanju frazeologe-
ma »vzeti glavo«, ki ga glavni junak razume dobesedno – gre za dobesedno pojmova-
nje glave pri gramofonu. Domiseln zaplet in razplet sta postavljena v sodoben čas in 
prostor in predelava je še ena izmed kakovostnih različic pravljičnega tipa ATU 333 ali 
mema Rdeče kapice.

3.3.3 Svetlana Makarovič in Kaja Kosmač, Rdeče jabolko (2008)

Svetlana Makarovič (1939) in Kaja Kosmač (1980) sta soavtorici kratke sodobne pra-
vljice Rdeče jabolko, ki je redefinicija Perraultove in Grimmove pravljice. Besedilo je v 
osnovi različica Rdeče kapice in arhetipskega srečanja z volkom, vsebuje pa tudi števil-
ne intertekstualne prvine iz drugih pravljic, npr. motiv Motovilke (stolp), Sinjebradca 
(prepoved), Sneguljčice (glavnik, zrcalo), železnega Henrika (železni čevlji), izrazite pa 
so tudi biblijske aluzije (reka Giordano, kruh, vrata Rastiello, kača) in tiste iz ljudskega 
slovstva (čepica nevidnica, desetnica, lažna babica, zlatolaska idr.). 
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Osnovni motiv je iskanje identitete oz. večidentitetnost. Dekletce/punče/otrok išče 
identiteto – ime/spol/mater. Kratka sodobna pravljica temelji na prenosu iz ljudskega 
pripovedništva v avtorsko izročilo (Golež Kaučič, 2003) in potem v mitsko izročilo. Mo-
nolitnost verbalnega in vizualnega sporočila tvori umetniški presežek, ki sicer temelji 
na intertekstualnosti, vendar tvori izvorno celoto.

Makarovičeva model ljudske pravljice nadgrajuje s preseganjem tradicionalnega zna-
nja in vrednot. Obenem prav to znanje in vrednote nadgrajuje s sodobnim znanjem in 
vrednotami. To je tvorni odnos (Golež Kaučič, 2003), ki oplemeniti tradicijo, torej najde 
nekaj novega v že znanem, in nekaj znanega v novem:
»A pazi, od koga sprejemaš ime v dar: Kdor ti izbere ime, ta dobi nad teboj moč!« (Makaro-
vič, Kosmač, 2008, str. 40).

Intertekstualnost ali redefinicija Grimmovih in drugih pravljic je sicer opazna že v 
prejšnjih delih Makarovičeve. Tak primer je npr. antijunak volk iz Rdeče kapice, ki ga 
je spremenila v junaka v svojem besedilu Strašni volk. Znana je tudi avtoričina motiv-
no-tematska reminiscenca na striptiz v kratki sodobni pravljici z naslovom Ognjiček 
vražiček, ki pa se navezuje na slovensko ljudsko pravljico Fižolček, ogelček in slamica oz. 
na prav tako znani motiv iz Grimmove pravljice Oglje, bobek in slamica.

4  Raziskava in rezultati

Analiza recepcije Grimmovih pravljic je bila narejena na osnovi kvanatitativne analize 
izdaj Grimmovih pravljic v slovenščini. Zaključena (retrospektivna) bibliografija prevo-
dov Grimmovih pravljic od leta 1849 do leta 2012, ki je zajela vse vrste gradiva, je ob-
javljena v nadaljevanju.37

Največkrat prevedena in izdana pravljica iz zbirke bratov Grimm je Rdeča kapica. Sledi-
jo ji Sneguljčica, Pepelka, Trnuljčica, Janko in Metka ter Volk in sedem kozličkov – pravljice, 
ki so tudi sicer najbolj navzoče v slovenskem kulturnem prostoru in v zavesti sloven-
skih bralcev.

37 Glej Bešter, T.
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Slika 2: Število vseh izdaj prevedenih posameznih pravljic od leta 1849 do leta 2012

Glede na bibliografijo Grimmovih pravljic je bilo vseh 210 pravljic, ki sestavljajo KHM, 
prevedenih in objavljenih v slovenščini kar 1628-krat. Pri tem so upoštevane tudi po-
samezne pravljice znotraj objavljenih zbirk (npr. Pripovedke za mladino, 1887; Pravljice, 
1932; Žabji Kralj in druge pravljice, 1954). Od tega je bila več kot polovica (110 naslovov) 
le enkrat prevedena v slovenščino in le enkrat objavljena.38

Pri raziskovanju recepcije Grimmovh pravljic so se odpirala številna vprašanja. Naj-
pogosteje se je dilema pojavila pri obravnavanju objav istih Grimmovih pravljic pod 
različnimi naslovi. Prevajalci, prirejevalci in sorodni avtorji pogosto niso navajali izvir-
nega naslova prevedenega dela (npr. Cvrzitreska) in vira izvirnega besedila. V izdajah 
iz 19. stoletja so bili pogosto uporabljeni le izrazi »po nemškem«, »nemška pravljica«,  
»poslovenil/a«, ali pa je bilo delo celo objavljeno brez navedbe,39 zaradi česar ni bilo 
mogoče točno določiti izvirnika, po katerem je prevod oz. delo nastalo.

38 Glej Bešter, T.
39 Npr. Rudeča kapica, poslovenila L. Pesjakova, 1875; »belokranjska« pesem Sneguljčica, O. Župančič, 1900; 

Rdeča kapica, F. Brinar, 1908; dramska igra Rdeča kapica, S. Darina: 1932, Ponovitve Trnuljčice, M. Juvan, 
1981; idr.
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Slika 3: Recepcija Grimmovih pravljic na Slovenskem po obdobjih

Založništvo za otroke se je na Slovenskem začelo sistematično razvijati po drugi sve-
tovni vojni, kar je mogoče opaziti tudi pri številu izdaj prevodov KHM v slovenščino. 
Število izdaj je po letu 1949 precej naraščalo, vrh pa je doseglo med letoma 1970 in 
1999.40

5  Zaključek

Naslov Grimmove pravljice je slovenski poljudni prevod naslova za zbirko ljudskih 
pravljic, katerih naslov dobesedno prevajamo kot Otroške in hišne pravljice. Postavi-
le so standarde za vse naslednje avtorje in zbirke pravljic, kar je izjemno vplivalo na 
nadaljnje branje pravljic, njihovo posnemanje, prevajanje in medijske predelave. Zato 

40 Tako za obdobje od leta 1970 do leta 1979 kot tudi za obdobje od leta 1990 do leta 1999 sta v 
bibliografiji zabeleženi za vsako po 102 izdaji. V vmesnem intervalu od leta 1980 do leta 1989 je izšlo le 
nekaj manj naslovov, in sicer 96.
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je UNESCO leta 2005 na seznam svetovne kulturne dediščine upravičeno uvrstil tudi 
Grimmove pravljice (poleg Gutenbergove Biblije in Beethovnove Ode radosti).41

Naslovi prevodov posameznih Grimmovih pravljic v slovenskem jeziku so se skozi izda-
je razlikovali (vpliv časa in prostora, prevajalca ipd.),42 npr. 

1. Bremenski mestni godci, Štirje muzikanti, Potujoči muzikanti, Pojoči muzikanti, Štirje 
godci ipd.;

2. Brihta Urška, Brihtna Špela; 
3. Kmet in vrat, Kako je kmetič prekanil zlomka, Kako je neustrašnež ukanil vraga; 
4. Kralj Drozbograd, Kralj Krivograd, Kralj Krivobradec, Kralj Drozd; 
5. Lažniva pravljica, Lažnive bajke, Zlagane zgodbe;
6. Milanček, Milenka in čarovnica, Janezek in Jerica, Janezek in Minica, Janko in Metka; 
7. Mizica, pogrni se, Čudodelna mizica, Čudodelni prt; 
8. Najdiptiček, Ptica nadenka, Najdenček;
9. Pastirček, Modri pastirček, Pastirček – modrijan; 

10. Prebrisano kmečko dekle, Bistroumna kmetica, Bistroumna kmetova hči;
11. Prelepa Katarinca in Pik Pok Ropotaž, Pikapokec;
12. Presrečni Anže, Srečen Anže, Srečni Ivo, Janezek ima srečo, Janko s torbo sreče, Srečni 

Janezek; 
13. Sedem junakov, Sedem Švabov, Sedem krokarjev; 
14. Siromašni mlinarček in mucka, Ubogi mlinarček in mačica, Mlinar in mucka, Obuti 

maček43;
15. Škratek Smuk, Štrboncelj, Cvrzitreska, Špicparkelj; 
16. Snežica in Rožica, Šmarnica in Rožica, Snežena in Žarna, Snežanka in Rožanka, Bela in 

rdeča roža;
17. Ukradena deklica, Deklica brez rok; 
18. Žena Snežna, Žitni klas, Gospa Škrlatica, Gospa Zima; 
19. Zlati dež, Zlati tolarji; 
20. Zorica in Zorko, Bratec in sestrica. 

41 Glej spletno stran http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-
activities/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-4/
kinder-und-hausmaerchen-childrens-and-household-tales/. Grimmova zbirka pravljic ne predstavlja 
le sončne, ampak tudi senčno stran življenja, zato pravljice niso le čarobne, prav(lj)ične, prelepe, ampak 
so tudi problemske, svarilne in temačne. Prav zato, ker opisujejo svetlobo in temo oz. obe plati življenja, 
imajo neprecenljivo vrednost. Izražajo se v jeziku simbolov. Pravljice nas učijo, da razlikujemo dobro in 
zlo, da smo na strani dobrih, pravičnih in poštenih. 

42 Glej Bešter, T.
43 Leta 1812 sta brata Grimm objavila pravljico Obuti maček, pozneje pa sta jo izločila, ker je preveč 

spominjala na varianto Charles Perraulta (1697). 
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Z današnjega stališča gledano so bile v drugi polovici 19. in prvi polovici 20. stoletja 
bolj prevajane danes morda nekoliko manj poznane pravljice iz zbirke bratov Grimm 
(npr. Trije bratje), kar se je spremenilo v drugi polovici 20. stoletja, verjetno zaradi ekra-
nizacij Walta Disneyja, slikaniških knjižnih izdaj, razvoja ilustracij, trivializacije in pogro-
šnih izdaj. V ospredje so prišle pravljice, ki jih danes tudi najbolj poznamo. 

Po obdobju najširše recepcije Grimmovih pravljic med slovenskimi bralci od leta 1970 
do leta 1999 se v slovenskem literarnem kontekstu pojavijo očitne kulturne transmisi-
je, ki izvirajo iz memov Grimmovih pravljic. Najbolj izstopajoči slovenski primeri so že 
omenjena dela Lile Prap (1001 pravljica), Andreja Rozmana Roze (Kako je Oskar postal 
detektiv) in Svetlane Makarovič ter Kaje Kosmač (Rdeče jabolko).

Čeprav je mit o Argonavtih danes med bolj poznanimi miti, pa med pogostejšimi 
prevodi Grimmovih pravljic v slovenščino ni bilo mogoče zaslediti pravljic, ki vsebu-
jejo mem o Argonavtih, kar potrjujejo tudi rezultati raziskave. Pravljice z memom o 
Argonavtih se večinoma pojavljajo v okviru obsežnejših prevodov zbirk in pogosteje 
v novejšem času. Tako je bila Lažniva pravljica v slovenščino prevedena dvanajstkrat 
(od tega enkrat v samostojni izdaji, leta 1999); pravljica Zlata gos je bila v slovenščino 
prevedena sedemnajstkrat (vedno v okviru izida zbirke pravljic); Krilati lev pa le enkrat 
(prav tako v okviru zbirke pravljic, leta 1993). 

Kulturne transmisije memov so lahko uspešne le, če so bralci določene kulture ali je-
zika z memi že seznanjeni oz. so določeni memi/motivi postali že del njihove bralske 
izkušnje. Tako je bilo tudi omenjenim trem slovenskim avtorskim delom omogočeno, 
da lažje zaživijo med bralci. To bi v slovenskem prostoru veljalo v nadaljnjih študijah še 
podrobneje raziskati. 
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