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POVZETEK 

 

Ameriški profesor Jack David Zipes je razvil teorijo memetike in kulturne evolucije, zato 

zagovarja stališče, da naj bi obstajalo od 50 do 75 pravljic, ki so sposobne preživeti 

kulturno evolucijo, ker so relevantne, ponovljive in zapomljive. Takšne pravljice imenuje 

za pravljične meme, ki se med seboj povezujejo in se tako uspešno ohranjajo ter prilagajajo 

različnim kulturam. Nekatere izmed njih so postale tudi klasične in splošno znane, zato se 

danes na knjižnih in prodajnih policah pojavljajo v različnih verzijah. Teoretični del 

diplomskega dela predstavlja Zipesov sociološki pristop do pravljic, pri katerem je 

pomemben kulturno-zgodovinski kontekst nastanka pravljic. V empiričnem delu je 

predstavljena kvalitativna primerjalna analiza treh ljudskih pravljic (Žabji kralj ali železni 

Henrik, Motovilka, Sneguljčica) v izdaji nemških avtorjev Jakoba in Wilhelma Grimma ter 

njihovih filmskih priredb s strani ameriškega avtorja Walta Eliasa Disneyja. Na podlagi 

analize strokovne literature so prikazane ugotovitve o primernosti klasičnih pravljic za 

otroke ter rezultati vprašalnika, izvedenega pri vzgojiteljih/-icah in pomočnikih/-icah 

vzgojiteljev/-ic o poznavanju in primernosti Grimmovih ter Disneyjevih verzij klasičnih 

pravljic za otroke. 
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ABSTRACT  

 

American professor Jack David Zipes has developed a theory of memetics and cultural 

evolution and argues that there are between 50 and 75 fairytales that are capable of 

surviving cultural evolution, because they are relevant, repeatable and memorable. He calls 

this kind of fairytales fairytale memes which are connected between each other and by that 

successfully maintained and adjusted in different cultures. Some of them have become 

known as classical fairytales and are today presented in books and on shop shelves in 

different versions. The theoretical part of my thesis presents Zipes's sociological view on 

fairytales, where it is important to consider the social context of fairytales at the time of 

writing. The empirical part presents a qualitative comparative analysis of three fairytales 

(Frog King of Iron Henrich, Rapunzel, Snow White) by German authors Jacob and 

Wilhelm Grimm and their film adaptations by the American author Walt Elias Disney. The 

suitability of classical fairytales for children and the results of the questionnaire taken by 

kindergarten teachers on the familiarity with Grimm's and Disney's classical fairy-tale 

versions and the suitability of classical fairytales for children are analysed based on the 

technical literature. 

 

KEY WORDS: Disney, Grimm, Zipes, analysis of fairytales , Frog King or Iron Henrich, 

Rapunzel, Snow White 
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UVOD 

 

Vzgojitelji v vrtcu sprejemamo pomembne odločitve v zvezi z izborom gradiva, ki mora 

biti kvalitetno in otrokom razvojno primerno. Pri svojem delu se tako vsakodnevno 

srečujemo s pravljicami, ki so nepogrešljivi del vzgoje otrok v vrtcu.  

 

Pravljice nudijo otrokom pomene, s katerimi si pomagajo pri razumevanju ljudi in 

dogodkov na vsakodnevni ravni. Pripovedovanje pravljic omogoča otrokom pridobivanje 

besed in močan občutek, da lahko odločajo o poteku svojega življenja. Igranje in 

ustvarjanje lastnih zgodb pa jim v resničnem življenju nudi izpolnjevanje njihovih potreb 

in želja. Seveda to niso edine zgodbe, ki jih otroci danes deležni, ampak pravljice si zlahka 

zapomnijo, še posebno klasične Grimmove pravljice, kar jim omogoča njihova utrjena 

zgradba in utopična narava. (Zipes, 2002b)
1
 

 

Ameriški profesor nemščine in primerjalne književnosti Jack David Zipes je eden izmed 

vodilnih svetovnih teoretikov na področju pravljic, katere obravnava z vidika sociološkega 

pristopa. V svojih delih poudarja, da imajo ljudske pravljice socializacijsko funkcijo in 

opozarja na sociološki kontekst oziroma čas in prostor njihovega nastanka. Po njegovem 

mnenju naj bi bile »pravljice po eni strani internacionalne oziroma univerzalne (nedoločen 

čas in prostor, brez imen) in nacionalne po drugi strani, ker izražajo določeno kulturo, čas 

in prostor«. Meni, da v pravljicah prevladuje diskurz dominacije moških nad ženskami in 

da so pravljice bratov Grimm predvsem socializirale vlogo podrejenih žensk in dominacijo 

moških  (Blažić, 2014: 80). 

 

Mnogim ni znano, da so klasične pravljice po nastanku ljudske zgodbe, ki so jih številni 

avtorji z različnim namenom priredili po svojemu okusu. Na knjižnih in prodajnih policah 

so na voljo njihove številne izdaje. »Živimo v svetu globaliziranega kapitalizma, v katerem 

so otroci in odrasli bolj seznanjeni s filmskimi verzijami kot z ustnim izročilom pravljic in 

                                                           
1
 Vsi citati in povzetki iz Zipesovih knjig je iz angleščine prevedla avtorica diplomskega dela, saj Zipesova 

dela niso prevedena v slovenščino.  
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njihovimi knjižnimi izdajami.« (Zipes, 2011: 22) Tako danes, ko pomislimo na slavne 

klasične pravljice, najprej pomislimo na Walta Disneyja (Zipes, 1994).  

 

S temi trditvami se strinjamo tudi sami, zato smo na podlagi njegovega pristopa opravili 

kvalitativno primerjalno analizo treh ljudskih pravljic v izdaji nemških avtorjev Jakoba in 

Wilhelma Grimma ter njihovih filmskih priredb s strani ameriškega avtorja Walta Eliasa 

Disneyja. Primerjali smo tri klasične pravljice bratov Grimm, in sicer Žabjega kralja ali 

železnega Henrika (KHM 
2
1, ATU 

3
440, izdaji iz let 1812 in 1857), Motovilko (KHM 12, 

ATU 310, izdaji iz let 1812 in 1857) in Sneguljčico (KHM 53, ATU 709, izdaji iz let 1812 

in 1857) s tremi Disneyjevimi animiranimi risanimi filmi, ki so Sneguljčica in sedem 

palčkov (1937),  Princesa in žabec (2009) in Zlatolaska (2010). Pri tem smo uporabili 

deskriptivno metodo, s katero smo predstavili izbrane pravljice v Grimmovih izdajah (v 

prvi in sedmi izdaji KHM) in Disneyjevih filmskih priredbah, ter kavzalno metodo, s 

katero smo analizirali motive in prikazali spremembe v izbranih izdajah pravljic na podlagi 

sociološke literarne teorije. 

 

Grimmove in Disneyjeve verzije pravljic naj bi bile deležne že mnogih kritik. V nekaterih 

pravljicah bratov Grimm naj bi se pojavljali elementi nasilja, nacionalizma, rasizma in 

seksizma, zato so psihologi in vzgojitelji zaskrbljeni zaradi njihovih morebitnih škodljivih 

učinkov. Odmevne so tudi feministične kritike glede patriarhalnih vsebin in stereotipov 

pasivnih žensk (Zipes, 2002b). Disneyjevi Amerikanizirani in sentimentalni pravljični 

filmi pa so bili ostro kritizirani, ker so originalno tematiko zgodb izdali in jo kulturno 

oslabili ter iz nje naredili trivialno literaturo (Tatar, 1999). Tudi njegove filmske priredbe 

pravljic naj bi predstavljale vprašljive vrednote in oblike identifikacije (Zipes 2002a).  

 

Na podlagi navedenega, se klasične pravljice ne zdijo več tako zelo primerne zgodbe za 

otroke. Zato menimo, da se strokovnim delavcem v vrtcih – pomočnikom/-cam 

vzgojiteljev/-ic in vzgojiteljem/-icam – Grimmove verzije klasičnih pravljic ne zdijo 

otrokom primerne oziroma da se jim zdijo primernejše 'olepšane' Disneyjeve verzije. Prav 

                                                           
2
 KHM – mednarodna kratica za Grimmovo zbirko Otroške in hišne pravljice (Kinder und Hausmarchen)  

3
 ATU – kratica za mednarodni sistem klasifikacije pravljic glede na prevladujoč motiv (avtorji Aarne, 

 Thompson, Uther)  
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tako smo mnenja, da pomočniki/-ice vzgojiteljev/-ic in vzgojitelji/-ice ne poznajo dobro 

Grimmove in Disneyjeve izdaje klasičnih pravljic. 

 

V diplomskem delu zato obravnavamo naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

Raziskovalno vprašanje 1: Ali je primerno, da otrokom predstavljamo Grimmove verzije 

ali Disneyjeve verzije klasičnih pravljic? 

 

Raziskovalno vprašanje 2: Ali vzgojiteljice dobro poznajo Grimmove in Disneyjeve 

verzije klasičnih pravljic? 

 

Raziskovalno vprašanje 3: Ali se zdijo vzgojiteljicam Grimmove in Disneyjeve verzije 

klasičnih pravljic otrokom primerne? 

 

V empiričnem delu diplomskega dela smo tako na prvo raziskovalno vprašanje poskušali 

odgovoriti na podlagi analize strokovne literature. Pri drugem in tretjem raziskovalnem 

vprašanju pa smo uporabili neeksperimentalno kavzalno metodo oziroma vprašalnik, s 

katerim smo hoteli raziskati poznavanje izbranih klasičnih pravljic med pomočniki/-icami 

vzgojiteljev/-ic in vzgojitelji/-icami v vrtcu ter njihovo mnenje o poznavanju in primernosti 

Grimmovih in Disneyjevih verzij klasičnih pravljic za otroke.  
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I. TEORETIČNI DEL 

1. OD NASTANKA PRAVLJICE DO NJENE 'MODERNIZIRANE' 

PODOBE 

 

Prvotno so zgodbe, iz katerih so se kasneje razvile pravljice, pripovedovali nadarjeni 

pripovedovalci, ki so s tem ljudem omogočili, da so bile njihove želje in potrebe javno 

izražene. Zgodbe so ljudi medsebojno združevale in jim pomagale pri razumevanju 

naravnih pojavov in socialnih problemov v družbi. Bile so odraz aktualnega stanja v družbi 

in izražale so strinjanje oziroma nestrinjanje z moralnim ali normativnim obnašanjem, ki je 

bilo od ljudi pričakovano v določenem družbenem okolju in zgodovinskem obdobju 

(Zipes, 1994). 

 

Milena Mileva Blažić je po Jacku Zipesu (2001) povzela zgodovinski razvoj pravljice in 

tako v spremni besedi knjige Evropska pravljica: forma in narava (2011) navaja, da so v 

16. stoletju »bile novele, zgodbe, štorije namenjene predvsem odraslim« (str. 183). Za 

začetnika pravljičarstva naj bi veljala avtorja Giovanni Francesco Straparola z delom La 

piacevoli notti (1550–55) v dveh zvezkih in Giambatista Basile z zbirko neapeljskih 

pravljic Il Pentamerone (1634–36). Prvo zbirko pravljic za otroke z naslovom Histories ou 

contes du temps passe: Contes de mare l'Oye naj bi napisal Charles Perrault leta 1697. V 

času romantike »je v letih 1812–1815 izšla pomembna zbirka Jakoba in Wilhelma Grimma 

Hišne pravljice (Kinder-und Hausmarchen)« (Blažič po Zipes, v Luthi 2001: 184), poleg 

omenjenih pa so od 16. do 19. stoletja izhajale številne zbirke pravljic različnih avtorjev. 

»Izrazito zanimanje za ljudsko izročilo je najbolj značilno za 19. stoletje in čas romantike, 

čeprav se je zanimanje za pravljice začelo pojavljati v francoskih salonih v 17. stoletju in 

pozneje spet v 18. stoletju.« (str. 185) 

 

Pravljica se je kot vrsta oblikovala šele v času 17. stoletja na francoskih dvorih. Takrat so 

bile pripovedovalke pravljic ženske, ki so jih uporabljale za zabavo in sporočanje o 

nestrinjanju z ambivalentnim položajem, v katerega so bile postavljene s strani moških. 

Nekatere so delovale tudi kot vzgojiteljice otrok, ki so bili pripadniki višjega socialnega 

razreda, in pravljice uporabljale kot vzgojno sredstvo za prikazovanje normativov 
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primernega obnašanja (Zipes, 1994). Pravljice so veljale za optimistične zgodbe s srečnim 

koncem. Ravno zato so se sčasoma začele uporabljati tudi v bolnišnicah, knjižnicah, šolah 

in ne nazadnje tudi kot sredstva domače vzgoje, saj so imele sposobnost zabave, inštrukcije 

in tolažbe (Zipes, 2011). 

 

Ob koncu 19. stoletja so bile pravljice, s pojavom filma, risank, komičnih stripov in 

glasbenih predstav ter ilustriranih knjig in razglednic, povsod razširjene in »postale glavni 

proizvod vseh oblik množičnih medijev« (Zipes, 2006: 99). Tu pa pridemo do Medijske 

korporacije Walta Disneyja, ki je uporabljala »pravljice, zgodbe in drugo vsebino iz 

mladinske književnosti ter jih predelane s svojim pravljičnim svetom in s filmom vrnila 

človeštvu« (Reitberger, 1989: 8). Prav zato je pomembna njihova obravnava, saj so bile, 

kot pravi Reitberger, za mnoge »to edine pravljice, ki so jih morali poznati« (ibid.). 

 

Zipes (2008) pravi, da so »ljudske zgodbe in pravljice del socializacijskega procesa v vseh 

družbah« (str. 109). Nastale naj bi zato, ker so bile tisočletja del komunikacije med ljudmi 

ter tako sporočale osnovne človeške probleme in konflikte, kar jim je omogočalo, da so se 

razširile po vsem svetu in skoraj v vsaki kulturi. Zipes je na podlagi spoznanj Richarda 

Dawkinsa razvil teorijo memetike in kulturne evolucije, zato zagovarja stališče, da naj bi  

obstajalo od 50 do 75 pravljic, ki so sposobne preživeti kulturno evolucijo, ker so 

relevantne, ponovljive in zapomljive. Takšne pravljice imenuje za pravljične meme, ki se 

med seboj povezujejo in se tako uspešno ohranjajo ter prilagajajo različnim kulturam. To 

jim v današnjem času še posebno omogoča njihova materialna podoba v obliki knjig, 

glasbe, filmov, oglasov in izdelkov vseh vrst. Ker so ljudje naklonjeni in dovzetni za 

specifične zgodbe, ki se naslanjajo na specifična področja človeškega obnašanja, se je na 

podlagi tega oblikoval 'kanon' pravljic. Zaradi privlačnih tem, ki jih obravnavajo, so te 

pravljice postale najbolj razširjene ali poznane kot klasične pravljice. 

 

Kot avtorja klasičnih pravljic sta najbolj znana brata Grimm ter pisatelja Charles Perrault 

in Hans Christian Andersen. K svetovni prepoznavnosti klasičnih pravljic pa je veliko 

pripomogel tudi Walt Disney s svojimi filmskimi priredbami. Zipes (1994) med najbolj 

poznane klasične pravljice oziroma med kanon klasičnih pravljic uvršča Pepelko, 

Sneguljčico, Rdečo kapico, Trnuljčico, Motovilko, Lepotico in zver, Špicparkeljca, Grdega 
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račka, Kraljično na zrnu graha, Obutega mačka, Žabjega kralja, Jakca in fižolčka in Malo 

morsko deklico. 

 

Diplomsko delo obravnava le izbrane Grimmove pravljice oziroma meme, kot so 

Sneguljčica, Motovilka in Žabji kralj. Disneyjeva korporacija je naredila filmske priredbe o 

večini omenjenih pravljic, ampak Grimmove pravljice je za literarno predlogo filma vzela 

le pri Sneguljčici in sedmih palčkih, 1937 (Sneguljčica) in Zlatolaski, 2010 (Motovilka) 

(Imdb, 2014)
4
. Disneyjev animirani film o Princesi in žabcu je osnovan na delih različnih 

avtorjev (ibid.), vendar ker sta brata Grimm zapisala pravljico o začaranem žabcu, ki se je 

kasneje kot pravljični mem razširila po vsem svetu, je predstavljena tudi primerjava 

Disneyjevega filma z njuno pravljico. 

 

Slika 1 Jack David Zipes 

 

Vir: http://www.artofstorytellingshow.com 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Pridobljeno 26. 12. 2014 s spletne strani http://www.imdb.com/. 

http://www.artofstorytellingshow.com/
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2. SOCIOLOŠKI KONTEKST ALI 'BURŽOAZIFIKACIJA' IN 

'DISNEYFIKACIJA' PRAVLJIC 

 

'Buržoazifikacija' ali Grimmove predelave ljudskih zgodb v pravljice 

 

Brata Grimm sta začela ustvarjati svoje verzije ljudskih zgodb v prvem desetletju 19. 

stoletja oziroma v času Napoleonovih vonj v Nemčiji. Grimma sta prvotno izdajo zbirke 

Otroške in hišne pravljice iz leta 1812 dopolnjevala in spreminjala vse do leta 1857, 

medtem ko je potekalo zavedno gibanje za združenje nemških kneževin v ustavno državo 

(Zipes, 2002b). Ohranjen je tudi rokopis zbirke iz leta 1810, ki »dokazuje pomembno 

vlogo bratov Grimm pri jezikovni, slogovni in literarni dodelavi pravljic« (Blažić, 2012: 

116). Zbirko Otroških in hišnih pravljic sta brata namreč izdala sedemkrat, in sicer prvo 

izdajo v dveh delih (leta 1812 1. del in leta 1815 2. del, drugo izdajo v letu 1819 (z 

ilustracijami brata Ludvika Grimma) ter naslednje izdaje v letih 1837, 1840, 1843, 1850. 

Zadnjo izdajo sta izdala leta 1857, v kateri sta objavila 210 oziroma 211 pravljic (Blažić, 

2012).  

 

Zipes (2002b) je Grimmov proces zbiranja pravljic označil za 'buržoazifikacijo' oziroma 

prilagoditev »stila, tem, motivov, zgradbe in pomenov« (str. 188) ljudskih zgodb 

takratnemu »novemu in razširjajočemu bralnemu občinstvu« (ibid.) oziroma pripadnikom 

buržoazije in aristokracije. Grimma so privlačile predvsem zgodbe, ki so bile usmerjene k 

napredovanju v družbi in prikazovanju poti do bogastva, sreče in moči, svojo zbirko 

pravljic pa sta smatrala za vzgojni priročnik, ki je bil skoraj 40 let vedno bolj urejen s 

strani Wilhelma Grimma in naslovljen kot dobra buržoazijska vzgoja za otroke (Zipes, 

2002b: 159).  

 

Med spremembami, ki sta jih naredila, so bile stilistične izboljšave jezika in zgradbe, 

poudarjanje patriarhalne avtoritete in protestantske etike ter spajanje variant iste pravljice v 

svojo posebno verzijo. Prav Wilhelm je »ujel primeren otroški ton in tako ustvaril enoten 

pravljični stil, ki je tekom časa postal tudi prevladujoč in znan kot klasični ali Grimmov 

pravljični stil« (Zipes po Schoof, 2002b: 112). Zaradi tega razloga njuna besedila številni 
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izobraženci ne štejejo za ljudske zgodbe v striktnem pomenu besede, saj sta jih priredila po 

svojem okusu (Zipes, 2002b).  

 

Brata Grimm sta cenila globoke zgodovinske korenine in skupne motive, ki so v zgodbah, 

ki sta jih zbrala preko različnih informantov, odsevale kulture vsega sveta. Njuno 

spreminjanje in združevanje motivov, tem in junakov iz različnih variant zgodb pa je 

naredilo določene zgodbe klasične oziroma priljubljene in poznane po vsem svetu (Zipes, 

2008). Leta 2005 je Unesco Grimmove pravljice uvrstil tudi na seznam svetovne kulturne 

dediščine (Blažić, 2014).     

 

Disneyfikacija ali prisvajanje in olepševanje pravljic  

 

Disneyjeva korporacija je s svojimi filmskimi priredbami klasičnih pravljic začela v času 

med obema svetovnima vojnama, ko je bilo v Ameriki obdobje velike gospodarske krize. 

Zipes (2002a) pravi, da je Disneyju v svojih izdajah pravljic uspelo zajeti »sanje in želje 

Američanov, katere je skrčil na formule, ki so predpisovale, kako pridobiti delež sreče s 

prilagajanjem industrijski delovni etiki in omejeni ideologiji ameriškega konservatizma« 

(str. 129). Schickel pa je Disneyjevo ustvarjanje označil za 'Disneyfikacijo' oziroma 

»predrzen proces, ki je vse, česar se je Disneyjev studio dotaknil, omejil le na to, kar se je 

Disneyju in njegovim sodelavcem zdelo pomembno« (Zipes po Schickel, ibid). 

 

»V Disneyjevih filmih je veliko protislovnosti in puhlih rešitev konfliktov, ki povzročajo 

iluzije o sreči, varnosti in utopizmu.« (Zipes, 2011: 17) Disneyju zgodbe niso bile toliko 

pomembne kot šale in triki, ki jih je ustvaril, zato da bi se občinstvo smejalo in častilo 

umetniške sposobnosti njegovega studia. Zanj naj bi bile zgodbe samo besedilo, ki je 

predstavljalo material, katerega se je oblikovalo tako, da je služil potrebam trga in 

promociji vizije o tem, kako naj bi bili urejeni odnosi v družbi, oziroma o tem, kako naj bi 

le izbrana elita vladala in urejala družbene razmere ter ohranjala določene ljudi na mestih, 

ki jim pripadajo (Zipes, 2011). 

 

Zipes (2002b) pravi, da nam klasične pravljice na splošno prikazujejo, da smo vsi deležni 

enakih norm in vrednot, da imamo vsi enake želje in sanje ter da bo določen tip vedenja 
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prinesel zagotovljene rezultate, kot je živeti večno, srečno in z veliko bogastva, v 

čudovitem gradu, v katerega se bomo zatekli pred sovražnim zunanjim svetom. Kakor 

Zipes tudi Alenka Goljevšček (2000) v svoji knjigi o pravljicah opozarja, da takšna podoba 

pri odraslih povzroča nekritičen odnos ter idealiziranje in poenostavljanje pravljic.  

 

Disneyjevi amerikanizirani in sentimentalni pravljični filmi so bili ostro kritizirani, ker so 

originalno tematiko zgodb izdali in jo kulturno oslabili ter iz nje naredili trivialno literaturo 

(Tatar, 1999).
5
 Ta oznaka se uporablja predvsem za popularno/množično literaturo, 

označujejo pa jo tudi negativni izrazi, kot so kič, šund, plaža, kolportaža (Saksida, 1992). 

Takšna vrsta literature vsebuje veliko nepotrebnega ponavljanja in pretiravanja ter 

predstavlja iluzije o idiličnem svetu, ki ponuja beg pred resničnostjo in lastnimi problemi, 

kar povzroča njeno nedejavno in nekritično sprejemanje (Grosman, 1994). 

 

Tudi Grimmove pravljice naj bi bile deležne že mnogih kritik. Poleg številnih avtorjev, ki 

se ukvarjajo s pravljicami, tudi Maria Tatar, predstavnica feminističnega pristopa, navaja, 

da nam v primeru Grimmovih klasičnih pravljic odpre oči šele branje njihovih prvotnih 

izdaj (Tatar, 2000). V nekaterih zgodbah naj bi se pojavljali elementi nasilja, nacionalizma, 

rasizma in seksizma, zato so psihologi in vzgojitelji zaskrbljeni zaradi njihovih morebitnih 

škodljivih učinkov. Odmevne so tudi feministične kritike glede patriarhalnih vsebin in 

stereotipov pasivnih žensk (Zipes, 2002b).  

 

Na podlagi navedenega se klasične pravljice ne zdijo več tako zelo primerne zgodbe za 

otroke. V empiričnem delu diplomskega dela smo se tako osredinili le na analizo izbranih 

Grimmovih pravljic in njihovih filmskih priredb s strani Walta Disneyja ter obravnavali 

vprašanja: ali vzgojitelji dobro poznajo klasične pravljice v obeh verzijah, katere verzije 

klasičnih pravljic se jim zdijo otrokom primerne ter v kateri verziji je po mnenju literarnih 

strokovnjakov klasične pravljice otrokom primerno predstavljati. 

   

 

 

                                                           
5
 Vse citate in povzetke iz knjig Marie Tatar je iz angleščine prevedla avtorica diplomskega dela, saj le-ta 

niso prevedena v slovenščino.  
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II. EMPIRIČNI DEL  

3. BRATA GRIMM IN NJUNE IZDAJE KLASIČNIH PRAVLJIC 

 

Diplomsko delo se na podlagi sociološkega pristopa osredotoča na sociološki kontekst 

nastanka pravljic, zato si bomo najprej pogledali kratek povzetek življenja bratov Grimm 

in Walta Disneyja, saj je le-to imelo velik vpliv na njihovo ustvarjanje oziroma delo. Na 

podlagi Zipesove knjige Brata Grimm: Iz začaranih gozdov v moderni svet (2002b) se 

bomo najprej seznanili s kratkim povzetkom življenja in dela bratov Grimm.  

 

Brata Jakob Ludwig Carl Grimm in Wilhelm Carl Grimm sta se rodila v premožni družini 

leta 1785 in 1786 v nemškem mestu Hanauu. V družini je bilo rojenih devet otrok, od tega 

pa jih je le šest ostalo živih. Kmalu po njunem rojstvu se je družina preselila v mesto 

Steinau blizu Kassela, kjer je oče zasedel mesto okrajnega sodnika, kar je družini 

omogočalo idilično življenje in oskrbo s služabniki. 

 

Leta 1796, ko sta bila brata stara komaj 10 in 11 let, je oče zbolel za pljučnico in njegova 

smrt je bila travmatična za celo družino, saj se je morala odpovedati dotedanjemu 

luksuznemu življenju ter bila odtlej finančno odvisna od pomoči starega očeta in tete. Ta je 

bratoma omogočila izobraževanje na prestižnem liceju v Kasselu, ki sta ga zaključila kot 

najboljša učenca v razredu.  

 

Nato sta se vpisala na študij prava na Univerzo v Marburgu in v času študija sprejela 

odločitev o svoji življenjski karieri. Ta odločitev naj bi bila v veliki meri posvečena 

njunemu očetu oziroma stari germanski tradiciji. S sistematičnim zbiranjem ljudskih zgodb 

in gradiva, povezanega s folkloro, sta želela obnoviti nemško kulturo in tako v nemškem 

ljudstvu zbuditi nacionalno zavest. Že leta 1805 sta brata sprejela prošnjo prijatelja 

Clemensa Brentana, ki je želel, da zanj zbereta ljudske zgodbe, ki jih je v prihodnosti 

nameraval objaviti. Do leta 1810 sta z njim dosegla dogovor, da zgodbe objavita sama in 

tako sta svoje najodmevnejše delo Otroške in hišne pravljice izdala leta 1812. 
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Leta 1806 je Jakob študij prava opustil in poskusil zaslužiti svoj vsakdanji kruh »kot 

poznavalec jezikoslovja in literature« (Zipes, 2002b: 9). Vloga najstarejšega otroka mu je 

prinesla dolžnost za preskrbo družine in zato se je za nekaj časa zaposlil »kot tajnik pri 

vojnem kolegiju, ki je sprejemal odločitve v zvezi s takratno vojno s Francijo« (ibid.). V 

času smrti Grimmove matere, leta 1808, sta bila brata še v najstniških letih, družina pa je 

bila v tem času brez kakršnega koli prihodka. Wilhelm je zaradi zdravljenja astme moral 

odpotovati v Halle, kar mu je omogočil prav Jakob, ki si je »poiskal službo vodje zasebne 

kraljeve knjižnice« (Zipes, 2002b: 14).  

 

Po koncu Napoleonovih vojn se je leta 1814 v knjižnici zaposlil tudi Wilhelm. Jakob je 

medtem služil kot »diplomat Hessenske mirovne delegacije v Parizu in na Dunaju« (Zipes, 

2002b: 17). Leta 1816 se je pridružil Wilhelmu in skupaj sta bila v kraljevi knjižnici 

zaposlena vse do leta 1829. Še istega leta sta prejela ponudbo za delo na Univerzi v 

Gottingenu. Kot bibliotekarja in profesorja sta na Univerzi delovala vse do leta 1837, ko 

sta skupaj še s petimi uglednimi profesorji vodila protest proti kralju in bila zaradi tega 

odpuščena. Jakob je bil iz Gottingena celo izgnan. Zadnje obdobje svojega službovanja sta 

od leta 1840 preživela kot profesorja na Univerzi v Berlinu, opravljala pa sta tudi raziskave 

na Akademiji znanosti in nadaljevala svoje projekte, med katerimi je bilo tudi pisanje 

slovarja nemškega jezika.  

 

Wilhelm je umrl leta 1859. Poročen je bil z Dortchen Wild, ki je bila del »skupine 

izobraženih pripovedovalcev, ki je Grimma oskrbela z zgodbami za njuno slavno zbirko« 

(Zipes, 2002b: 18). Skupaj sta imela tri otroke. Jakob je živel kot samec do konca svojega 

življenja. Umrl je štiri leta po Wilhelmovi smrti,  leta 1863. 

 

Tekom svojega življenja sta bila Grimma veliko bolj dejavna, kot sta nameravala biti, 

poleg tega sta vedno izpolnjevala svoje socialne in politične dolžnosti. Večinoma sta 

poznana kot avtorja pravljic za otroke, naredila pa sta »osupljivo število pomembnih 

pionirskih študij in številnih učnih prispevkov na področju folklore, zgodovine, etnologije, 

religije, prava, leksikografije ter literarne kritike« (Zipes, 2002b: 23). Žal veliko njunih 

esejev in zapiskov ter tisoč pomembnih pisem ni bilo objavljenih.  
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Zipes (2002b) je v svoji knjigi zapisal, da sta bila brata Grimm »bistra in delavna človeka, 

naklonjena življenju na podeželju« (str. 3). Po značaju sta bila »različna, a neločljivo 

povezana in vdana drug drugemu« (str. 5). Jakob je bil dobrega zdravja, a bolj resne in 

zaprte narave,  medtem ko je Wilhelm celo življenje bolehal za astmo in bil po naravi bolj 

odprt ter družaben.  

 

Grimma sta bila ugledna predstavnika nemške buržoazije in pobožna kristjana. Med 

drugim sta bila predana svoji družini, zelo disciplinirana človeka, spoštovala sta zakone in 

verjela v načela razsvetljenstva. »Po očetovi smrti sta se povzpela po socialni lestvici preko 

izobrazbe in dobrih priporočil ter socialnih veščin, kar je prispevalo tudi k njunemu mestu 

in ugledu v družbi.« (Zipes, 2002b: 55) 

 

Slika 2 Brata Grimm (levo Wilhelm, desno Jakob) 

 

Vir: Gestner (1974) 
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4. DISNEY IN NJEGOVE FILMSKE PRIREDBE KLASIČNIH 

PRAVLJIC  

 

Nemški pisatelj Reinhold Reitberger (1989) je v Disneyjevi biografiji zapisal: »Ta 

povprečni Američan Walter Elias Disney se je rodil 5. decembra 1901 v Chicagu.« (str. 15) 

V družini je bilo pet otrok, pripadala pa je takratnemu delavskemu razredu. Leta 1906 se je 

preselila v Marceline, kjer so Disneyjevi imeli majhno farmo, leta 1910 pa so jo morali 

»prodati na dražbi« (str. 17). Nato so se preselili v Kansas City, kjer je Disneyjev oče kupil 

tamkajšnji časopis in Walt je tako šest let delal kot raznašalec časopisov. Nastopal je tudi 

kot ljubiteljski kabaretist. 

 

Na začetku prve svetovne vojne so njegovi starši kupili tovarno marmelade v Chicagu. 

Walt je ostal v Kansas Cityju, zato da je dokončal šolanje, potem pa je nekaj časa delal kot 

prodajalec na vlaku. Kasneje je tudi sam odšel v Chicago in staršem pomagal v tovarni 

marmelade. Poleg tega je bil »na McKinleyjevi gimnaziji risar in fotograf za šolski 

časopis« (Reitberger, 1989: 21). Delo si je našel tudi na pošti in na umetniški akademiji 

poslušal »vsa predavanja iz risanja« (ibid.). Proti koncu prve svetovne vojne je njegov brat 

»kot mornariški častnik odplul v Evropo« (str. 23),  kjer se mu je po vojni pridružil tudi 

Walt in v Franciji delal kot voznik tovornjaka za Rdeči križ.  

 

Po vrnitvi iz Francije se je skupaj z bratom vrnil nazaj v Kansas City in se zaposlil kot 

pomočnik pri Pesem-Rubin Commercial Studiu. Tam je spoznal mladega risarja Uba 

Iwerksa, s katerim je med letoma 1922 in 1923 izdelal svoje prve »Laugh-O-Gram 

pravljične filme, vse ironične in moderne interpretacije klasičnih verzij pravljic« (Zipes, 

1994: 76). Tako je ustvaril svoj prvi risarski studio, katerega je do perfektnosti razvil, ko je 

od leta 1923 s svojim ustvarjanjem nadaljeval v Hollywoodu.   

 

Reitberger (1989) pravi, da Disney po letu 1926 »ni narisal nobene risbe za katerikoli film, 

prav tako pa ni njegova znamenita signatura zaščitna znamka njegovega imena. Prvi filmi 

o Mikiju miški iz let 1928 in 1929 kot tudi filmski skeči o miški v letu 1930 so bili risarsko 

delo Uba Iwerksa. Disney je samo določil miškino osebnost in značilnosti njenega 

značaja« (str. 9).  
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Leta 1928 je Disney z Mikijem miško izdal svojo prvo animirano risanko Steamboat 

Willie. Obdal jo je z zvokom in odtlej »postal znan po vpeljevanju vseh vrst novih izumov 

in izboljševanju animacije« (Zipes, 1994: 85). Svoje Silly Symphony risanke je leta 1932 

začel objavljati v barvi (ibid.) in leta 1937 ustvaril prvo celovečerno risanko Sneguljčica in 

sedem palčkov (Zipes, 2002a). Sčasoma je Disneyjev studio »po velikosti, opremi in 

številčnosti ter tudi kakovosti filmov prehitel vse studie animiranih filmov« (Reitberger, 

1989: 96).  

 

Slika 3 Walt Elias Disney 

 

Vir: http://thewaltdisneycompany.com 

 

Tako je nastala še danes zelo uspešna Medijska korporacija Walta Disneyja, ki je postala 

sinonim za potrošniško družbo, saj je svojo filmsko produkcijo uspešno združila z zabavno 

industrijo (Smoodin, 1994). Velik uspeh in prepoznavnost mu je omogočila izgradnja 

velikega zabaviščnega parka Disneylanda in kasneje še večjega parka Walt Disney Worlda. 

Na prodajnih policah so bile in se še vedno zelo uspešno prodajajo Disneyjeve igračke 

vsakršnih oblik, slikanice, knjige in stripi (Reitberger, 1989). 

 

Kljub uspehu je Disney s studiem doživel veliko vzponov in padcev.  Med vojno in po njej 

je ustvaril še mešane oblike igranega in risanega filma ter številne dokumentarne in igrane 

filme. Od leta 1954 do svoje smrti leta 1966 je kot pripovedovalec pravljic vodil tudi svojo 

televizijsko oddajo. Poročen je bil z delavko, ki je bila zaposlena v njegovem studiu, rodili 

pa sta se jima dve hčerki. V svojem življenju je bil deležen številnih časti. Med drugim je 

za svoja dela skoraj vsako leto osvojil oskarja in prejel nekaj doktorskih klobukov (celo 

http://thewaltdisneycompany.com/
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univerz Harvard in Yale) ter medaljo francoske častne legije in medaljo Georgea 

Washingtona (Reitberger, 1989). 

 

Zipes (1994) pravi, da je bil Disney »skoraj obseden s pravljicami« (str. 81). Privlačile naj 

bi ga, ker so odsevale dogodke, ki so ga spominjali na njegovo življenje. Izhajal je »iz 

relativno revne družine, trpel je zaradi izkoriščevalskega odnosa in trdega ravnanja svojega 

očeta, bil je zavrnjen s strani svojega prvega dekleta, do uspeha pa so ga pripeljali prav 

njegova žilavost, spretnost in pogum ter sposobnost združevanja talentiranih umetnikov in 

managerjev« (ibid.). 

 

Medijska korporacija Walta Disneyja je z adaptiranjem pravljic nadaljevala tudi po 

Disneyjevi smrti in v njegovem imenu ustvarila atraktivne animirane pravljične filme, »ki 

so zameglili imena Charlesa Perraulta, bratov Grimm, Hansa Christiana Andersena in 

Collodija ter postali sinonim za pravljico. V času 21. stoletja v zahodnem svetu skoraj ni 

odraslega ali otroka, ki ne bi bil izpostavljen Disneyjevemu pravljičnemu filmu ali 

izdelku« (Zipes, 2011: 17). 

 

»Disney ponuja otrokom možnost za sanje in zdravilo za brutalnost ter praznino 

vsakdanjega življenja. Ampak kot vse sanje tudi sanje, ki jih za otroke predpisuje Disney, 

niso nedolžne in jih je treba zaslišati zaradi prihodnosti, ki jo predstavljajo, vrednot, ki jih 

promovirajo, in zaradi oblik identifikacije, ki jih ponujajo.« (Zipes po Giroux v Zipes, 

2002a: 118) 
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5. PRIMERJALNA ANALIZA IZBRANIH PRAVLJIC BRATOV 

GRIMM IN ANIMIRANIH FILMOV WALTA DISNEYJA  

 

Kot je omenjeno že v teoretičnem delu diplomskega dela, so si prvotno ljudje med seboj 

pripovedovali zgodbe in šele iz kasneje so iz njih nastale pravljice, ki jih poznamo danes. 

Zipes pravi, da le-te najprej niso bile namenjene otrokom in zato jih »niti ne moremo 

resnično smatrati kot otroške zgodbe« (Zipes, 2003: xxxv). Brata Grimm sta jih skozi čas 

spreminjala in tako svojo zbirko izdala sedemkrat, zato so nekatere pravljice od prve do sedme 

izdaje dobile drugačno obliko. Za razumevanje ozadja oziroma kulturno-zgodovinskega 

konteksta pravljice je tako pomembna predvsem obravnava pravljice, kot je bila prvotno 

izdana, in njeno primerjanje z izdajo, ki nam je danes v večini posredovana. »Večina bralcev 

po celem svetu je večinoma seznanjena s sedmo izdajo Otroških in hišnih pravljic, 

objavljenih 1857. leta, ki se šteje za standardno, če ne dokončno izdajo.« (Zipes 2003: 

xxxv) 

 

Besedila prve izdaje Grimmovih pravljic pogosto »pripovedujejo o 'ranjenih' mladih 

ljudeh« in tako »ponazarjajo konflikte, ki obstajajo še danes« (Zipes, 2003, xxxv). Tako 

»na primer, pogosto prikazujejo spore, ki jih imajo mladi protagonisti s svojimi starši; 

otroke, ki so zapuščeni in deležni brutalnega ravnanja; vojake v stiski; nadlegovanje 

mladih žensk; rivalstvo med sorojenci; izkoriščanje in zatiranje mladih ljudi; nevarne 

grabežljivce; zlobne kralje in kraljice, ki zlorabljajo svojo moč, in smrt, ki kaznuje 

pohlepne ljudi ter nagradi poštenega dečka« (ibid.). Tako lahko v zgodbah vidimo odraz 

zgodovine, saj je ta polna zlorab otrok, ki »so bile v osemnajstem in devetnajstem stoletju 

zelo razširjene« (Zipes, 2002b: 168), poznamo pa tudi veliko del iz tistega časa, v katerih 

so te simbolično in realistično predstavljene (ibid.).  

 

Jack Zipes je Grimmove prve izdaje pravljic iz leta 1812 in njune zadnje izdaje, ki sta jo 

napisala leta 1857, prevedel iz nemščine v angleščino. Ker obravnavamo pravljice na 

podlagi Zipesovega pristopa, smo uporabili njegove prevode in jih za potrebe diplomskega 

dela v slovenščini dobesedno prikazali, saj je naš namen natančno opisati glavne 

spremembe, ki sta jih brata Grimm naredila. Pri primerjavi so navedeni tudi slovenski 

prevodi Grimmove zadnje izdaje vseh treh izbranih pravljic, ki jih je iz nemščine prevedla 
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Polonca Kovač. Leta 2012 so bili namreč uporabljeni njeni prevodi v Zlatih Grimmovih 

pravljicah, ki so izšle kot jubilejna izdaja ob 200-letnici Grimmove prve izdaje.  

 

5.1. ATU 440 ŽABJI KRALJ ALI ŽELEZNI HENRIK - DER FROSCHKÖNIG ODER 

DER EISERNE HEINRICH 

 

KHM 1, Prva izdaja pravljice iz leta 1812 

 

Grimmova prva izdaja pravljice o Žabjem kralju pripoveduje o tem, da je nekoč živela 

kraljična, ki je rada odšla v gozd in se poleg studenca veselo igrala s svojo zlato žogo. 

Zgodilo se je, da je nekega dne žoga pristala globoko v studencu, zaradi česar je kraljična 

začela glasno jokati. Nato se je prikazal žabec, kateremu je v zameno za to, da ji prinese 

zlato žogo, obljubila, da bo lahko njen prijatelj, sedel poleg nje, jedel iz njenega krožnika, 

spal v njeni postelji in da ga bo ljubila in spoštovala. Ampak takoj zatem, ko je žogo dobila 

nazaj, je namesto da bi držala obljubo, hitro zbežala domov. Naslednji dan se je žabec 

prikazal na dvoru in zahteval, da kraljična izpolni, kar mu je obljubila. Žabec je v princesi 

vzbujal gnus in odpor, vendar kralj ji je ukazal, da mora svojo obljubo držati. Tako je 

lahko sedel poleg kraljične in jedel iz njenega krožnika. Vendar ko je zahteval, da kraljična 

z njim deli tudi posteljo, ga je ta vrgla ob steno in ob tem se je spremenil v čednega 

kraljeviča, kateremu je spanje v svoji postelji dovolila. Naslednje jutro je s kočijo prispel 

kraljevičev zvesti služabnik Henrik, da odpelje srečni par nazaj v njuno kraljestvo. Ko je 

kraljevič postal žabec, je Henrik izgubil gospodarja. Od takrat naprej je bilo njegovo srce 

zato strto in ovito v železne okove, ki so se med potjo do kraljestva zlomili, ker je njegov 

gospodar spet pridobil človeško obliko (povzeto po Zipes, 2014).  
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5.1.1. Primerjava glavnih sprememb v prvi in sedmi izdaji pravljice 

 

Tabela 1 Primerjava Grimmove prve in sedme izdaje pravljice o Žabjem kralju  

verzija iz leta 1812, 

prevod iz nemščine  

Zipes (2014)
6
 

verzija iz leta 1857, 

prevod iz nemščine  

Zipes (2003)
7
 

verzija iz leta 1857, 

prevod iz nemščine   

Kovač (2012) 

 

Nekoč v davnih časih je bila 

kraljična, ki je odšla v gozd 

in se usedla na rob hladnega 

tolmuna. 

 

V starih časih, ko so želje še kaj 

zalegle, je živel kralj, ki je 

imel same lepe hčere, ampak 

najmlajša je bila tako lepa, da 

se je še sonce, ki je videlo že 

toliko stvari, vedno začudilo, 

ko je s svojimi žarki  posijalo 

na njen obraz. 

 

Davno nekoč, ko so želje še 

kaj zalegle, je živel kralj, ki je 

imel same lepe hčere, 

najmlajša pa je bila tako 

lepa, da se je še sonce 

začudilo, kadar ji je 

pogledalo v obraz. In sonce 

je videlo že marsikaj. 

 

»Ampak če me boš sprejela 

za svojega družabnika in mi 

dovolila, da sedim poleg 

tebe, če mi boš dovolila, da 

jem iz tvojega zlatega 

krožnička in spim v tvoji 

posteljici, mi obljubila, da 

me boš ljubila in cenila, bom 

zate šel po tvojo žogo.«  

 

»Ampak če me boš imela rada 

in mi dovolila, da sem tvoj 

prijatelj in tovariš pri igri, če 

mi boš dovolila, da bom pri 

mizi sedel poleg tebe, jedel iz 

tvojega zlatega krožnička, pil iz 

tvoje kupice in spal v tvoji 

posteljici – če mi vse to 

obljubiš, se bom potopil in 

prinesel tvojo zlato kroglo.« 

 

»Ampak če me boš imela 

rada, če bom tvoj prijatelj in 

tovariš pri igri, če bom za 

mizo sedel poleg tebe, jedel iz 

tvojega zlatega krožnička, pil 

iz tvoje kupice in spal v tvoji 

posteljici – če mi vse to 

obljubiš, se bom potopil in ti 

prinesel zlato kroglo.« 

 

Ampak kralj je postal jezen  

 

Ampak kralj jo je jezno 

 

Toda kralj se je razjezil in  

                                                           
 

6
 Za potrebe diplomskega dela smo Zipesov angleški prevod prve izdaje pravljice dobesedno prevedli v 

slovenščino. Pri tem smo si sposodili tudi besede, ki jih je v svojem prevodu uporabila Kovačeva, saj sta z 

Zipesom Grimmove pravljice iz nemščine prevedla precej podobno. 

7
 Prav tako smo storili tudi z drugo izdajo pravljice in enako metodo uporabili tudi pri ostalih dveh 

pravljicah. 
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in ukazal ji je, naj naredi 

to, kar je obljubila, ali pa bo 

bila v nemilosti. Nič ni 

pomagalo. Morala je  

narediti, kar je njen oče želel, 

ampak v srcu je bila močno 

jezna.  

 

pogledal in rekel: »Ne spodobi 

se zaničevati nekoga, ki ti je 

pomagal, ko si bil v stiski!«   

 

rekel: »Če ti nekdo pomaga, 

kadar si v stiski, tega pozneje 

ne smeš zaničevati!«  

 

Zato je z dvema prstoma 

prijela žabca, ga odnesla 

gor v svojo sobo, ga 

položila na svojo posteljo,  

 

 

 

 

 

______________________ 

in namesto, da bi ga 

namestila poleg sebe, ga je 

vrgla bum! v steno. »Zdaj 

me boš pustil na miru, ti 

gnusen žabec!«   

 

 

Zato je z dvema prstoma prijela 

žabca, ga odnesla gor in ga 

posadila v kot. Kmalu zatem, 

ko se je ulegla v posteljo, se je 

žabec priplazil do nje in 

rekel: »Truden sem in hočem 

spati tako kot ti. Vzdigni me 

ali pa bom povedal tvojemu 

očetu!« 

_______________________ 

To je povzročilo, da je 

kraljična postala hudo jezna 

in potem, ko ga je dvignila, ga 

je z vso silo zabrisala v steno: 

»Zdaj pa imaš svoj počitek, ti 

gnusen žabec!«  

 

Zato je z dvema prstoma 

prijela žabo, jo odnesla gor in 

posadila v kot. Ko pa je 

ležala v postelji, se je žaba 

priplazila bliže in rekla: 

»Truden sem in hočem spati 

v tvoji postelji. Vzdigni me 

ali pa bom povedal tvojemu 

očetu!« 

_______________________ 

Zdaj se je kraljične lotila 

črna togota, dvignila je žabo 

in jo z vso silo zabrisala v 

steno: »Zdaj boš pa že dala 

mir, ti nagnusna žaba!« 

 

Ampak žabec ni umrl. 

Namesto tega je, ko je padel 

na posteljo, postal čeden 

mlad kraljevič. 

_____________________ 

No, zdaj je seveda postal 

njen dragi družabnik in 

cenila ga je, kakor je 

obljubila. In v njunem  

 

Kakorkoli že, ko je padel na 

tla, ni bil več žabec, ampak 

kraljevič z lepimi in prijaznimi 

očmi.  

_________________________ 

Torej, po želji očeta ga je 

sprejela za dvojega dragega 

družabnika in moža. Po tem 

ji je kraljevič povedal, da ga  

 

Toda, ko je žaba padla na tla, 

ni bila več žaba, ampak 

kraljevič z lepimi, prijaznimi 

očmi.  

_______________________ 

In po očetovi volji je še istega 

dne postal njen ljubi prijatelj 

in soprog. Povedal ji je, da 

ga je hudobna čarovnica  
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veselju sta skupaj zaspala.  

 

 

je hudobna čarovnica 

začarala in da ga ni nihče 

drug razen nje ni mogel  

izvleči iz tolmuna. In da jo 

namerava naslednji dan 

odpeljati v svoje kraljestvo.  

 

začarala in nihče drug ga ne 

bi mogel odrešiti iz tolmuna  

kot le kraljična, ona edina. 

In jutri bosta odšla skupaj v 

njegovo kraljestvo.  

Vir: Štembergar na podlagi Zipesovih  in Kovačevinih prevodov Grimmovih pravljic 

 

Razlike med primerjavo prevoda pravljice s strani Zipesa in Kovačeve so minimalne. 

Zanimivo je tudi, da Kovačeva do preobrazbe ne omeni, da je žaba moškega spola, kar pa 

Zipes poudarja v prevodu prve in zadnje izdaje pravljice. 

 

Kot večina pravljic v zadnji izdaji je tudi pravljica o Žabjem kralju v primerjavi s prvo 

izdajo daljša in vsebuje bogatejše opise, gladke prehode in razlage (Zipes, 2003: xli). 

Grimma sta to pravljico, ki je spadala v njuno moralno zbirko za otroke, previdno očistila 

njene erotične vsebine in vloge očeta ter hčerke priredila pričakovanjem takratne 

patriarhalne družbe (Zipes, 2008). Zadnja izdaja tako ne vsebuje namigovanj na spolnost, 

saj kraljična žabca, potem ko ga odnese v sobo, postavi v kot in ne na posteljo kot v prvi 

izdaji. Tudi po tem, ko ga vrže v steno, ta ne pade na posteljo, ampak na tla. Grimma sta v 

zadnji izdaji zahtevo žabca spremenila v nedolžno željo, da želi biti le kraljičin prijatelj in 

tovariš, s katerim bi si vse stvari le prijateljsko delila. Bolj pa sta poudarila tudi kraljičino 

podrejenost očetu, po zaslugi katerega se na koncu združi s kraljevičem.  

 

Pravljica o začaranem žabcu je sorodna zgodbam, v katerih prevladuje motiv živalskega 

ženina, in spada med zgodbe, ki so uvrščene pod zgodbe tipa ATU 425, oziroma  med 

zgodbe, ki se nanašajo na iskanje izgubljenega moža, ki se na koncu spremeni v lepega in 

bogatega mladeniča (Zipes, 2011). Zipes (2012) pravi, da se v ozadju pravljic o živalskem 

ženinu skriva motiv dogovorjenih porok. Večina pravljic, ki sta ju Grimma zapisala in 

preuredila, ima svoj izvor na francoskih dvorih 17. stoletja, ko so bile ženske glavne 

pripovedovalke zgodb, katere so ustvarjale za zabavo in sporočanje svojega 

ambivalentnega položaja, v katerega so bile postavljene s strani moških.  
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V času 17. stoletja in vse do konca 18. stoletja so bile namreč poroke, predvsem na 

kraljevih dvorih, dogovorjene s strani staršev. Zipes je na podlagi motiva živalskega ženina 

analiziral pravljico Lepotica in zver in ob tem navedel, da naj bi zver oziroma živalski 

ženin predstavljal grdega in bogatega starca, kateremu je mlado dekle/ženska pripadala 

preko pogodbe oziroma dogovora ženina in njenih staršev.  

 

Tako lahko govorimo o tem, da žabec, čeprav po videzu in statusu ne doseže zadovoljivih 

standardov, ve, da lahko kraljično pridobi preko njenega očeta. Zaradi obljube, ki mu jo je 

dala kraljična, preko njenega očeta doseže, da pri večerji sedi poleg nje, je iz njenega 

krožnika in z njo odide celo v njeno spalnico. Na koncu spet pridobi tudi kraljevi status, 

kar pa naj bi simbolično predstavljalo »pridobitev moči nad samim sabo – kot tudi 

pridobitev moči nad ženskami in naravo« (Zipes, 2000: 98).  

 

Kraljična v Žabjem kralju naj bi bila zrela za to, da si poišče primernega partnerja, kar 

simbolizirata izguba in iskanje njene najdragocenejše stvari. Pravljica naj bi v osnovi 

pripovedovala o vstopu v odraslost oziroma o iniciaciji ženske, ki je na koncu dosežena s  

sklenitvijo zakona (Zipes, 2008). Ta pravljica naj bi sporočala nestrinjanje z dogovorjenim 

zakonom, kot naj bi tudi sporočala standarde, katerim bi ženin moral ustrezati (Zipes, 

2011). Ti standardi pa niso edini pomemben element. V zadnji verziji je spremenjen tudi 

opis kraljične, ki je najmlajša in najlepša izmed treh hčerk ter spoštuje in izpolnjuje 

očetove ukaze.  

 

Čeprav sta Grimma z dodatkom zvestega služabnika hotela sporočiti, da so pri izbiri 

partnerja pomembne moralnost, ljubezen in zvestoba, že sama kraljična na koncu z uporom 

dokaže, da gre za dogovorjeno poroko, pri kateri je vse bolj pomembno kot to. Ženin je za 

kraljično pravi šele, ko spremeni svoj videz v takšnega, ki njej ustreza (Zipes, 2008). 

Zaradi njenega upora se na koncu zdi, da se je zgodilo to, kar si je želela. Ampak izbira 

ženina prvotno ni bila njena, saj je njeno izbiro določil oče. Tu pa lahko vidimo odsev 

stanja takratne patriarhalne družbe, v kateri so bila poudarjene lepota ženske, podrejenost 

in vdanost 'svojemu izbrancu', ki ju je do poroke izkazovala svojemu očetu (Zipes, 2011).  
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5.1.2. Primerjava Disneyjeve animirane risanke Princesa in žabec z Grimmovo pravljico  

Žabji kralj ali železni Henrik 

 

Walt Disney Studios: Princes and the Frog (Princesa in žabec) 2009 

Režiser: Clements R., Musker J.   

Scenarij: Clements R., Musker J., Edwards R., Erb G., Oremland J., Baker E. D., Ure C., Stern J., 

Wellins D., Csaklos W., Egleston R. 

 

Disneyjeva verzija zgodbe o začaranem žabcu je postavljena v moderni čas oziroma 

natančneje v dvajseta leta prejšnjega stoletja. Predstavi nam mlado temnopolto dekle 

Tiano, ki je hči šivilje, katera dela na dvoru najbogatejšega moža v mestu, Big Daddyja 

LaBouffa. Njegova razvajena in lahkomiselna hčerka Charlotte je Tianina dobra 

prijateljica. Tiana kot natakarica dela dvojno izmeno, saj si želi odpreti svojo restavracijo 

in tako uresničiti sanje svojega pokojnega očeta, medtem ko Charlotte sanja o princu na 

belem konju oziroma o princu Naveenu, ki prihaja v New Orleansa, kjer s Tiano živita. 

Tega na žalost doktor Facilier, ki se izdaja za velikega čarovnika, s pomočjo talismana 

spremeni v žabca, prinčevega služabnika pa v princa samega. Namreč njegov načrt je, da 

se tako polasti LaBouffove duše in denarja. Glede na to, da je povabljen na ples v maskah, 

Naveen poskusi svojo srečo in prosi Tiano, preoblečeno v kraljično, da ga poljubi in s tem 

nazaj spremeni v princa. Naveen prepriča Tiano, da se bo vse dobro izteklo kot v slavni 

pravljici o Žabjem kralju in da bo v zameno tudi sama prejela bogato nagrado. Vendar 

poljub povzroči, da tudi Tiana po nesreči postane žaba. Skupaj z Naveenom se odpravita 

po pomoč v močvirje Bayou k vudu čarovnici mami Odie. Ta ve, da ju bo odrešilo le to, da 

spoznata, kaj je v življenju res pomembno. Prepriča ju, da imata čas le do polnoči in da 

jima bo človeško obliko povrnilo le to, da Naveena poljubi kraljična oziroma Charlotte, ki 

ima zaradi pustne parade status kraljične. Tiana Facilierju prekriža načrte, saj vrže talisman 

ob tla in se tako znebi zlobnega čarovnika. Zaradi okoliščin do poljuba med Naveenom in 

Charlotte ne pride pravočasno. Tiana in Naveen, ki se med skupnimi dogodivščinami 

zaljubita, se sprijaznita, da bosta ostala žabi in se na koncu poročita. Tiana pa s poroko 

postane kraljična, zato s poljubom odčara Naveena, prav tako pa Naveen, ki je spet 

kraljevič, odčara tudi njo. Oba tako spet pridobita človeško podobo in skupaj odpreta tudi 

restavracijo, s čimer Tiana uresniči svojo željo. 
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Če primerjamo vsebini Grimmove in Disneyjeve verzije pravljice o začaranem žabcu, 

opazimo, da je Disneyjeva verzija po vsebini precej drugačna. V njej je predstavljeno 

življenje, značilno za pripadnike temnopolte delavske družbe in kulture. Z lahkoto lahko 

rečemo, da gre za povsem drugačno zgodbo. Grimmova pravljica pravzaprav ni bila 

izbrana za osnovo filma, vendar ta vsebuje motiv princese in začaranega žabca. Film je 

naslovljen Princesa in žabec, zgodbo pa naj bi napisali na podlagi del različnih avtorjev. 

Dogajanje v filmu je postavljeno v sodobni čas, v njem pa nastopa tudi več likov. 

 

Zanimivo je predvsem to, da je v filmu omenjena pravljica o Žabjem kralju, v kateri se 

žabec spremeni v kraljeviča, ko ga ta poljubi. Tudi večina ljudi se te pravljice spomni 

ravno po motivu poljuba. Vendar do tega ne pride niti v Grimmovi prvi izdaji pravljice 

kakor tudi ne v zadnji izdaji. Tako lahko že pri tej pravljici vidimo, da obstajajo številne 

verzije istega motiva oziroma tipa pravljice, ki se je tekom časa spreminjala ter prilagajala 

različnim družbam in kulturam, v katerih so jo pripovedovalci in pisatelji vsakič znova 

drugače predstavili. 

 

Slika 4 Pravljica o začaranem žabcu 

 

Vir: Disneyjev film Princesa in žabec (2009) 

 

Disneyjeva korporacija je s filmom hotela poudariti, da v življenju nista najpomembnejša 

niti delo niti zabava, ampak resnična ljubezen, ki edina premaga vse težave v življenju. Kar 

je še vedno ostalo nespremenjeno, pravi Zipes (2011), je to, da je za srečni konec potrebno, 

da junaki postanejo kraljeviči in kraljične, ki so edini sposobni vladati in katere morajo 

navadni ljudje častiti in podpirati. Poleg tega pa so protagonisti v Princesi in žabcu, kot vsi 

Disneyjevi junaki, »stereotipični in enolični« (str. 249). Ustvarjalci filma so zgodbi na 
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primer dodali tudi dva vudu čarovnika. Čarovnico so prikazali kot pozitivno žensko, 

vendar še vedno stereotipsko kot grdo, staro in celo slepo, medtem ko čarovnik predstavlja 

negativen lik in je vizualno ostrih potez ter stereotipsko zloben.  

 

Slika 5 Vudu čarovnica mama Odie   Slika 6 Vudu čarovnik dr. Facilier 

        

 Vir: Disneyjev film Princesa in žabec (2009)             Vir: Disneyjev film Princesa in žabec (2009) 

 

Glavno junakinjo filma, Tiano, so določili za pripadnico delavskega razreda, ki šele na 

koncu postane kraljična. Na nek način ima skozi film vlogo kraljične njena prijateljica 

Charlotte, lik kralja pa tako predstavlja najbogatejši mož v mestu, Big Daddy LaBouff. 

Tianina mama igra v filmu bolj stransko vlogo, medtem ko njen pokojni oče pomembno 

vpliva na potek njenega življenja. Tiana namreč na koncu s poroko z Naveenom doseže 

spremembo svojega socialnega statusa in odpre restavracijo. Torej zgodi se točno to, »kar 

je njen oče od vsega začetka imel v mislih zanjo« (Zipes, 2011: 250).  

 

     Slika 7 Big Daddy, Tiana, Charlotte          Slika 8 Tiana želi uresničiti očetove sanje 

             

                 

 

 

 

 

 

 

Vir: Disneyjev film Princesa in žabec (2009)              Vir: Disneyjev film Princesa in žabec (2009)  
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5.2. ATU 310 MOTOVILKA – RAPUNZEL  

 

KHM 12, prva izdaja pravljice iz leta 1812 

 

Grimmova prva izdaja pravljice o Motovilki pripoveduje o tem, da sta si nekoč mož in žena 

dolgo želela otroka in zgodilo se je, da je žena zanosila. Nekega dne jo je obšla močna 

želja, da bi jedla motovilec s sosednjega vrta, ki je bil vilina last. Žena je prepričala moža, 

da ji ga nekaj prinese, in potem, ko ga je dobila, se je njena želja po motovilcu še potrojila. 

Zato se je mož še enkrat odpravil ponj, vendar tokrat ga je vila zalotila. Sprejela je njegovo 

opravičilo in mu celo dovolila, da vzame toliko motovilca, kot si ga želi, če ji bo izročil 

otroka, ki ga bo rodila njegova žena. Ta je rodila deklico, ki jo je vila poimenovala 

Motovilka in vzela s seboj. Ko je dopolnila dvanajst let, jo je zaprla v visok stolp, ki ni 

imel ne vrat ne stopnišča, ampak le majhno okno, ki je bilo čisto na vrhu. Vila je 

Motovilko vsakodnevno obiskovala tako, da se je v stolp povzpela po njenih dolgih laseh. 

Nekega dne je skozi gozd, kjer je stal stolp, prišel kraljevič, zagledal Motovilko in se 

zaljubil vanjo. Videl je na kakšen način jo je vsakodnevno obiskovala čarovnica in 

ugotovil, da se lahko tudi sam povzpne v stolp le po Motovilkinih dolgih laseh. Motovilka 

se ga je sprva ustrašila, ampak kmalu ga je vzljubila in mu omogočila, da jo je lahko vsak 

dan obiskoval. Vila ni odkrila, kaj se dogaja, vse dokler je ni nekega dne Motovilka 

vprašala, zakaj so ji obleke tako tesne, da ji več ne pristajajo. Takrat je vila spregledala, da 

je bila prevarana, zato ji je za kazen ostrigla lase in jo pregnala v osamljeno deželo, kjer je 

zelo trpela in rodila dvojčka. Naslednjič, ko je kraljevič obiskal Motovilko, ga je v stolpu 

pričakala vila in mu povedala, da je Motovilko za vedno izgubil. Ta se je zato iz obupa 

vrgel iz stolpa in zaradi padca oslepel. Po nekaj letih životarjenja se je zaljubljeni par spet 

našel in takrat sta dve Motovilkini solzi omočili kraljevičeve oči ter tako ozdravili njegovo 

slepoto (povzeto po Zipes, 2014). 
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5.2.1. Primerjava glavnih sprememb v prvi in sedmi izdaji pravljice 

 

Tabela 2 Primerjava Grimmove prve in sedme izdaje pravljice o Motovilki 

verzija iz leta 1812, 

prevod iz nemščine  

Zipes (2014) 

verzija iz leta 1857, 

prevod iz nemščine  

Zipes (2003) 

verzija iz leta 1857, 

prevod iz nemščine  

Kovač (2012) 

 

Nekoč sta živela mož in žena, 

ki sta si že veliko let želela, 

da bi imela otroka, ampak vse 

je bilo zaman.  

_____________________ 

Končno je ženska zanosila.  

 

 

Nekoč sta živela mož in žena, 

ki sta si dolgo, a zaman želela 

otroka.  

 

_______________________ 

Končno je dragi Gospod dal 

ženski znamenje upanja, da 

se bo njuna želja izpolnila.   

 

Nekoč sta živela mož in žena, 

ki sta si dolgo želela otroka,  

 

 

_______________________ 

in končno je žena le pričela 

upati, da ji bo ljubi Bog 

izpolnil željo.   

 

Na zadnji strani njune hiše je 

par imel okence, skozi katero 

je bil razgled na vrt vile, ki je 

bil poln vseh vrst cvetlic in 

zelišč. 

_____________________ 

 

 

Na zadnji strani hiše je par 

imel okence, skozi katero je bil 

razgled na čudovit vrt, ki je bil 

poln najlepših cvetlic in zelišč. 

 

_______________________ 

Kakorkoli, vrt je bil obdan z 

visokim zidom in nihče si ni 

drznil vstopiti vanj, ker je 

pripadal čarovnici, ki je 

imela veliko moč in vsi so se 

je bali. 

 

Na dvoriščni strani njune hiše 

je bilo okence, skozi katero je 

bil razgled na čudovit vrt, ki je 

bil poln najlepših cvetlic in 

zelišč.  

_______________________ 

Obdajal ga je visok zid in 

nihče si ni drznil tja, kajti 

pripadal je čarovnici, ki je 

imela veliko moč in se je je 

ves svet bal.  

 

»No, dobro,« je končno 

spregovorila vila. »Dovolila ti 

bom, da vzameš toliko 

motovilca, kolikor hočeš, 

ampak le če mi daš otroka, ki  

 

Potem ko je to slišala, se je 

čarovničina jeza ublažila in 

rekla mu je: »Če je res tako, 

kot praviš, potem ti dovolim, 

da vzameš toliko motovilca,  

 

Zdaj je čarovnici jeza popustila 

in rekla mu je: »Če je res tako, 

kot praviš, ti dovolim, da 

vzameš toliko motovilca, 

kolikor hočeš, ampak samo  
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ga nosi tvoja žena.«  

 

 

 

kolikor hočeš, ampak samo pod 

enim pogojem: ko tvoja žena 

rodi, moram jaz dobiti otroka. 

Ni se ti treba bati za 

blagostanje otroka, zato ker 

bom skrbela zanj kot mati.« 

 

pod enim pogojem. Dati mi 

moraš otroka, ki ga bo povila 

tvoja žena. Dobro se mu bo 

godilo, skrbela bom zanj kot 

mati.« 

  

Najprej je bila Motovilka 

hudo prestrašena, ampak 

kmalu ji je mladi kraljevič 

postal tako všeč, da se je 

strinjala, da ga vidi vsak dan 

in ga potegne v stolp.  

 

 

 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Ko je vstopil v stolp, je bila 

Motovilka hudo prestrašena, 

ker ni še nikoli videla 

moškega. Kakorkoli, kraljevič 

se je začel z njo prijazno 

pogovarjati in povedal ji je, da 

se je njen spev tako globoko 

dotaknil njegovega srca, da 

ni imel miru, dokler je ni 

videl. 

_______________________ 

Potem je Motovilka izgubila 

svoj strah in ko jo je vprašal, 

če bi ga vzela za svojega 

moža, in ko je videla, da je 

mlad in čeden, je pomislila:  

»On bi me imel zagotovo imel 

raje kot me ima stara mama 

Gothel. Privolila je in 

položila svojo roko v njegovo.  

_______________________ 

»Zelo rada bi šla s tabo,« je 

rekla, »ampak ne vem, kako 

naj pridem dol. Vsakič, ko  

prideš, prinesi sveženj svile in 

jaz bom iz nje spletla lestev. 

Ko bo končana, bom splezala  

 

Motovilka se je sprva hudo 

prestrašila, ko je vstopil moški, 

ki ga ni še nikoli videla, 

vendar kraljevič ji je tako 

ljubeznivo prigovarjal in 

pripovedoval, kako mu je 

njen spev segel v srce in mu 

ni dal miru, dokler je ni 

videl.  

 

_______________________ 

Zdaj se ga je Motovilka 

prenehala bati in ko jo je 

vprašal, ali ga hoče za moža, 

in ko je videla, da je mlad in 

lep, si je mislila: »Gotovo me 

bo imel raje, kot me ima 

stara gospa Gotel.« Privolila 

je in položila svojo roko v 

njegovo. 

_______________________ 

Rekla je: »Rada bom šla s 

teboj, toda ne vem, kako naj 

pridem od tod. Kadar boš 

prišel, mi vsakič prinesi 

klobko svile, iz te bom spletla  

lestev in ko bo gotova, se  
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______________________ 

Tako sta nekaj časa veselo 

imela in uživala v družbi 

drug drugega. 

 

dol in ti me boš stran odpeljal 

na svojem konju.« 

_______________________ 

Zmenila sta se, da bo do 

takrat vsak večer prihajal k 

njej, kajti stara žena je 

hodila tekom dneva.   

 

bom spustila po njej in vzel 

me boš na konja.« 

_______________________ 

Zmenila sta se, da bo do 

takrat vsak večer prihajal k 

njej, kajti čez dan je hodila 

starka. 

 

Vila tega ni opazila, dokler ni 

Motovilka nekega dne začela 

govoriti in ji rekla: »Povej mi,  

Mama Gothel, zakaj mi moje 

obleke postajajo pretesne? 

Niso mi več prav.«  

 

 

 ______________________ 

»Oh, ti brezbožni otrok!« je 

odgovorila vila. »Kaj je to, kar 

slišim?« In takoj je spoznala, 

da je bila izdana, in postala je 

besna. 

 

 

Čarovnica ni ničesar opazila, 

dokler Motovilka nekega dne 

ni rekla: »Mama Gothel, kako 

to, da si ti težja kot kraljevič? 

Ko njega potegnem navzgor, 

je v trenutku tu.« 

 

 

_______________________ 

»Ah, ti brezbožni otrok!« je 

zavpila čarovnica. »Kaj je to, 

kar slišim? Mislila sem, da 

sem poskrbela, da nimaš 

nobenega stika z zunanjim 

svetom, ampak ti si me 

prevarala!« 

 

Čarovnica ni ničesar opazila, 

dokler Motovilka nekega dne 

ni rekla: »Povejte mi no, 

gospa Gotel, kako je to, da 

vas toliko  teže potegnem 

navzgor kot mladega 

kraljeviča? Ta je v trenutku 

pri meni.« 

_______________________ 

»Ti brezbožni otrok,« je 

zavpila čarovnica, »kaj moram 

izvedeti od tebe,  mislila sem, 

da sem te odrezala od vsega 

sveta, pa si me vseeno 

prevarala.« 

 

Nato je vila izgnala Motovilko 

v osamljeno deželo, kjer je 

morala živeti v veliki bedi. 

Tekom časa je rodila 

dvojčka, deklico in dečka.   

 

Nato je kruta čarovnica 

pregnala Motovilko v 

osamljeno deželo, kjer je 

morala živeti v veliki bedi in 

žalosti. 

 

In bila je tako brezsrčna, da je 

pregnala Motovilko v pustinjo, 

kjer je živela v bedi in žalosti. 

 

Ampak ko je princ splezal v 

stolp, je bil presenečen, ker je  

namesto Motovilke našel vilo.  

 

Princ je splezal gor, ampak 

namesto njegove drage 

Motovilke je zgoraj našel  

 

Kraljevič je splezal po njih, 

toda zgoraj ni našel svoje ljube 

Motovilke, pač pa čarovnico,  
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________________________ 

»A veš kaj, ti podlež?« je rekla 

jezna vila. »Motovilka je zate  

za vedno izgubljena!« 

 

čarovnico, ki ga je hudobno in 

jezno gledala.   

________________________ 

»Aha!« je porogljivo zavpila. 

»Prišel si po tvojo drago ženo,  

ampak lepa ptičica ne sedi več 

v gnezdu in tudi pela ne bo 

več.  Mačka jo je ujela in tudi 

tebi bo izpraskala oči. 

Motovilka je zate izgubljena in 

nikoli več je ne boš videl!« 

 

ki je hudobno in strupeno 

gledala. 

 _______________________ 

»Aha,« je porogljivo zaklicala, 

»prišel si po gospo ljubico, 

toda lepe ptičice ni več v 

gnezdu in tudi poje ne več. 

Mačka je prišla ponjo in tudi 

tebi bo izpraskala oči. Zate je 

Motovilka izgubljena, nikoli 

več je ne boš videl.« 

 

Nekaj let kasneje je prišel v 

osamljeno deželo, kjer je 

Motovilka životarila z  njenimi 

otroki. 

 

Tako se je več let v bedi bedno 

potikal naokrog in sčasoma 

prišel v osamljeno deželo, kjer 

je životarila Motovilka z 

njenima dvojčkoma, dečkom 

in deklico, ki ju je rodila.   

 

Tako se je nekaj let potikal 

naokrog, dokler ni končno 

prišel v pustinjo, kjer je 

životarila Motovilka z dečkom 

in deklico, dvojčkoma, ki ju 

je medtem rodila. 

 

Dve njeni solzi sta padli na 

njegove oči. Nato so postale 

njegove oči spet jasne in videl 

je lahko kot prej. (konec) 

 

Objela ga je in jokala. Ko sta 

dve njeni solzi padli na njegove 

oči, so te postale spet jasne in 

spet je lahko videl. Nato jo je 

pospremil nazaj v njegovo 

kraljestvo, kjer so ga z 

veseljem sprejeli, in potem 

sta še dolgo časa živela 

zadovoljno in srečno. (konec) 

 

Padla mu je okrog vratu in se 

razjokala. Dve solzi sta 

omočili njegove oči in zopet so 

se zjasnile in spregledal je. 

Odpeljal je Motovilko v svoje 

kraljestvo, kjer so ju z 

veseljem sprejeli, in tako sta 

še dolgo zadovoljno in srečno 

živela. (konec) 

Vir: Štembergar na podlagi Zipesovih  in Kovačevinih prevodov Grimmovih pravljic   

      

Zipes je v obeh prevodih čarovnico označil za Mamo Gothel, medtem ko jo je Kovačeva 

označila za gospo Gotel. V Zipesovem prevodu sedme izdaje čarovnica kraljeviča vpraša, 

ali je prišel po svojo drago ženo, medtem ko ga v prevodu Kovačeve vpraša, ali je prišel po 

svojo gospo ljubico. Zanimivo je tudi to, da v zadnjem odstavku Zipesovega prevoda 
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kraljeviča z veseljem sprejmejo nazaj v kraljestvo, medtem ko v prevodu Kovačeve z 

veseljem sprejmejo oba. Na splošno pa sta Kovačeva in Zipes omenjene pravljice precej 

podobno prevedla. 

 

Če primerjamo Grimmovo prvo izdajo Motovilke iz leta 1812 in sedmo izdajo iz leta 1857, 

je opazno, da je tudi ta pravljica daljša in stilsko bolj dodelana. Grimma sta začetku 

pravljice dodala krščansko vsebino, saj sta omenila, da je Gospod ženski uresničil njeno 

željo. V opisih dogajanja sta lik vile celo preobrazila v lik čarovnice in poudarila njeno 

zlobno podobo (Zipes 2003). Ta čarovnica pa Motovilko »vzgaja z veliko skrbnostjo« in 

»jo želi obvarovati pred moško vsiljivostjo« (2012: 78). Z drugimi besedami, čarovnica 

ima Motovilko rada in želi preprečiti, da bi jo ta zapustila. Na koncu zaradi tega ni 

kaznovana in še naprej živi v gozdu, medtem ko Motovilko in kraljeviča zaradi izdane 

ljubezni oziroma prevare doleti kazen (Zipes, 2012).  

 

Pripovedovanja o dekletu, ki ga fant na skrivaj obiskuje, so opisana v številnih ljudskih 

zgodbah. Grimma sta srečanja Motovilke in kraljeviča v sedmi izdaji pravljice spremenila 

ter izbrisala njihovo erotično vsebino. Dodala sta tudi dvorjenje kraljeviča in opisala, kako 

ta Motovilko zasnubi, da postane njegova žena. Tudi vprašanje Motovilke, ki ga je 

postavila čarovnici o tem, zakaj so ji obleke tako tesne, oziroma spoznanje čarovnice, da je 

Motovilka noseča, sta zamenjala z vprašanjem, zakaj jo težje potegne v stolp kakor 

kraljeviča. Poleg tega sta na koncu samo omenila, da je Motovilka v osamljeni deželi 

rodila dvojčka, čeprav sta v prvi izdaji omenila rojstvo dvojčkov že kmalu potem, ko je 

Motovilko čarovnica izgnala iz gozda (Zipes, 2012). 

 

Tudi pravljica o Motovilki pripoveduje o samozavedanju ali iniciaciji, ki predstavlja vstop 

deklice v odraslo dobo. Zipes (2012) pravi, da to izvemo predvsem iz pravljice, v kateri 

čarovnica zapre Motovilko v stolp, ko dopolni dvanajst let oziroma ko doseže dobo spolne 

zrelosti. Iniciacija je predstavljena predvsem z motivom gozda oziroma visokega stolpa, 

brez vrat in stopnišča, v katerega je zaprta Motovilka. Kasneje je Motovilka celo izgnana v 

divjino, kjer živi v bedi in rodi dvojčka. Tudi kraljevič tava po gozdu, je samo travo in 

korenine, vse dokler povsem naključno ne naleti na Motovilko. Tako oba, s tem, ko ju 

čarovnica kaznuje za prevaro, prevzameta odgovornost za svoja dejanja oziroma na poti do 
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iskanja drug drugega dozorita v odrasli osebi. Lahko rečemo tudi, da jima je dana 

priložnost, da odideta in se naučita skrbeti sama zase. V sedmi izdaji kraljevič odpelje 

Motovilko v svoje kraljestvo in Zipes pravi, da »ustanovitev novega kraljestva pomeni tudi 

realizacija novega doma stran od doma«  (Zipes, 2002b: 114). 

 

5.2.2. Primerjava Disneyjeve animirane risanke Zlatolaska z Grimmovo pravljico 

Motovilka 

 

Walt Disney Studios: Tangled  (Zlatolaska) 2010 

Režiser: Greno N., Byron H. 

Scenarij: Fogelman D, Kennedy M., Wellins D., Grimm J. in W. 

 

V Disneyjevi priredbi pravljice o Motovilki izvemo, da ženska po imenu Gothel najde 

čarobno zlato rožo, s katero si ohranja mladost in lepoto. Prav na to rožo naletijo tudi 

kraljevi služabniki, ki iščejo zdravilo za bolno kraljico, katera kmalu zatem rodi hčerko. 

Gothel spozna, da je čarobna moč rože še vedno v princeskinih laseh, zato deklico ugrabi, 

jo poimenuje Zlatolaska in jo zapre v visok stolp brez vrat in stopnišča. Vsako leto v 

spomin na izgubljeno princeso na dvoru v zrak spustijo lebdeče lampijončke, ki jih 

Zlatolaska opazuje s stolpa, vendar ne ve, da je ta princesa ravno ona. Ko dopolni 

osemnajst let, si močno želi, da bi si te lučke ogledala od blizu. Ampak Gothel, katero 

smatra za svojo mamo, jo tako kot vsa leta prepriča, da je zunaj stolpa svet nevaren in da 

mora svoje čarobne lase varovati tako, da stolpa nikoli ne zapusti. Nekega dne pa se zgodi, 

da tat Flynn Fakin s Slinavima bratoma ukrade kraljevo krono in najde skrivališče ravno v 

stolpu, kjer živi Zlatolaska. Ta se razbojnika uspešno ubrani in ga skrije v omaro. Še 

preden to omeni mami Gothel, pa ji ta zagrozi, da ne bo nikoli zapustila stolpa. Zlatolaska 

zato izkoristi njeno odsotnost, skrije dragoceno krono in tako Flynna prisili, da jo odpelje 

pogledat lampijončke in varno pripelje nazaj. Na poti doživita kar nekaj dogodivščin. Med 

drugim Flynn Zlatolaski prizna, da mu je v resnici ime Evgen Fitzgerald, ona pa mu 

razkrije moč svojih čarobnih las. Ampak Gothel poskrbi, da kraljeva straža Evgena zaradi 

tatvine zapre, in prepriča Zlatolasko, da se z njo vrne nazaj v stolp. Zlatolaska zaradi 

dogodkov, ki jih doživi, spozna, da je ona izgubljena princesa. Evgenu kasneje uspe 

zbežati iz zapora, ampak ob prihodu v stolp ga Gothel zabode z nožem. Zlatolaska ji 
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obljubi, da bo ostala z njo, če ji dovoli pozdraviti Evgena in ko hoče to storiti, ji Evgen 

odreže lase. Ti v trenutku postanejo rjavi in tako izgubijo svojo moč, zaradi česar Gothel 

zgrožena pade iz stolpa. Medtem ko Zlatolaska drži Evgena v naročju, njene solze padejo 

na njegovo rano in ga pozdravijo. Nato odideta na grad k Zlatolaskinim pravim staršem, 

kjer cel dvor proslavlja princeskino vrnitev, skupaj z Evgenom pa srečno živita do konca 

svojih dni.  

 

Zipes (2000) pravi, da je film o Zlatolaski plehka adaptacija Grimmove verzije pravljice 

Motovilka oziroma neke vrste zmešnjava pravljice o Motovilki. V filmu je glavni junakinji 

ime Rapunzel oziroma Motovilka, film pa je naslovljen s Tangled, kar dobesedno pomeni 

zamotan/-a. Menimo, da so veliko zmedo povzročili tudi slovenski prevajalci, saj so naslov 

filma prevedli iz Tangled v Zlatolaska in tudi skozi film dekle poimenovali Zlatolaska, ki 

kot pravljični lik predstavlja povsem drugačno zgodbo. Vendar če primerjamo vsebini 

Grimmove in Disneyjeve verzije pravljice o Motovilki, tudi opazimo, da je Disneyjeva 

verzija vsebinsko precej drugačna.  

 

Pravljica o Motovilki naj bi segala v »čas lovov na čarovnice in glede na zgodovino 

verjetno tudi dlje« (Zipes, 2012: 77). V Grimmovi verziji pravljice čarovnica poseduje 

»božanske in pravljične vrednote« (Zipes, 2012: 78), v Disneyjevi verziji pa je 

predstavljena le enodimenzionalno, kot zlobna ženska oziroma stereotipično kot čarovnica 

(ibid). Disneyjeva korporacija s filmom po Zipesovem mnenju sledila temu, kar je Disney 

naredil s svojo Sneguljčico in sedmimi palčki. V filmski zgodbi zopet nastopa ženska, ki je 

obsedena z lepoto in s svojimi željami, za ugrabitev Zlatolaske pa nima »nobenega pravega 

razloga razen tega, da nadaljuje s svojo narcistično željo« oziroma s tem, da si ohranja 

večno lepoto (Zipes, 2012: 78). V filmu so poudarjeni Zlatolaskini dolgi lasje, saj imajo 

čudežne lastnosti. Z njimi si namreč mama Gothel ohranja lepoto, imajo pa tudi zdravilno 

moč. Zlatolaska se, ironično, po njih spusti iz stolpa šele po prihodu moškega, to pa bi 

lahko sama že zdavnaj storila.  
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      Slika 9 Mama Gothel in čudežna roža                Slika 10 Zlatolaska odide iz stolpa 

                            

 

 

 

 

 

 

 

     

          Vir: Disneyjev film Zlatolaska (2010)                          Vir: Disneyjev film Zlatolaska (2010) 

 

Zlatolaska je že na začetku filma predstavljena kot dekle, ki vsakodnevno najprej opravi 

vsa gospodinjska opravila. Tako lahko tudi v tem primeru zlahka potegnemo vzporednico z 

Disneyjevim filmom o Sneguljčici in sedmih palčkih, v katerem je poudarjeno, kako pridna 

Sneguljčica počisti hišico pred prihodom sedmih palčkov.  

 

  Slika 11 Delavna Zlatolaska                   Slika 12 Zlatolaski je vrnjen kraljevi status 

           

          

 

 

 

 

 

 

 

        Vir: Disneyjev film Zlatolaska (2010)                  Vir: Disneyjev film Zlatolaska (2010) 

 

V Disneyjevem filmu je Zlatolaska pripadnica kraljeve družine, medtem ko Motovilka v 

Grimmovi pravljici ni bila, saj je to vlogo imel kraljevič, ki jo je obiskoval. Torej tudi v 

tem Disneyjevem filmu je še vedno nespremenjeno in nujno, da si junakinja povrne 

plemeniti status, ki ji pripada, med drugim pa ga pridobi tudi izbranec njenega srca. 
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5.3. ATU 709 MALA SNEGULJČICA – SNEEWITTCHEN 

 

KHM 53, prva izdaja pravljice iz leta 1812 

 

Grimmova prva izdaja pravljice o Sneguljčici pripoveduje o tem, da je nekoč živela lepa 

kraljica, ki je bila na svojo lepoto zelo ponosna. Imela je zrcalo, ki ji je povedalo, da je 

najlepša ženska v vsej deželi. Nekega zimskega dne je ob oknu šivala in se zbodla v prst. 

Ob tem so v sneg padle tri kapljice krvi in zaželela si je, da bi imela otroka, ki bil bel kot 

sneg, rdeč kot kri in črn kot ebenovina. Kmalu zatem je rodila majhno hčerko, ki je bila 

ravno takšna, kot si je želela, zato so jo klicali Mala Sneguljčica. Ko je dopolnila sedem 

let, je bila še lepša od kraljice (matere). Ta od ljubosumja ni imela miru, zato je lovcu 

naročila, da odpelje Malo Sneguljčico v gozd, jo tam ubije in ji v dokaz prinese njena 

pljuča in jetra, da jih bo skuhala in pojedla. Vendar lepota je Sneguljčico rešila in lovec se 

jo je zato usmilil. Namesto nje je ubil divjega prašiča in tako kraljico prepričal, da je Mala 

Sneguljčica mrtva. Ta je v gozdu ostala sama in prestrašena, naposled pa je našla majhno 

kočo, kjer je prebivalo sedem palčkov. Ker so od jutra do večera delali v rudniku, se je 

Mala Sneguljčica še pred njihovim prihodom najedla in zaspala v njihovi hiši. Ko so jo 

palčki našli, je tudi njih očarala s svojo lepoto, vendar v zameno za zatočišče jim je morala 

obljubiti, da jim bo gospodinjila. Vendar kraljica je preko zrcala spregledala prevaro, zato 

se je odločila, da se zamaskira in Malo Sneguljčico sama ubije. Palčki so Malo Sneguljčico 

posvarili pred tem, da ne spušča nikogar v hišo. Ampak kraljica, zamaskirana v prodajalko, 

je prvič Malo Sneguljčico pretentala in ji vzela dih, tako, da ji je močno zategnila čipko, 

drugič pa je to storila s pomočjo strupa, ki je bil na glavniku, s katerim je Malo Sneguljčico 

počesala. V obeh primerih ji ni uspelo, saj so Malo Sneguljčico pred smrtjo rešili palčki. 

Ko je tretjič uporabila zastrupljeno jabolko, pa ji palčki niso znali več pomagati. Videti je 

bilo, kot da Mala Sneguljčica samo spi, zato so jo položili v stekleno krsto in nanjo 

napisali, da je princesa. Nekega dne je prišel mimo princ in izvedel za poreklo ter lepoto 

Male Sneguljčice. Ta ga je tako prevzela, da so mu palčki dovolili, da jo odpelje v očetovo 

kraljestvo. Prinčevi služabniki so se jezili, ker so morali krsto nositi, kamorkoli je princ 

odšel, zato je nekega dne eden izmed njih odprl krsto, dvignil Malo Sneguljčico in jo udaril 

po hrbtu. Takrat je iz njenega grla priletel košček jabolka in Mala Sneguljčica se je 

zbudila. Naslednji dan je bilo že vse pripravljeno za njuno poroko, na katero je bila 
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povabljena tudi kraljica. S pomočjo zrcala je izvedela, da je nova kraljica lepša od nje, zato 

se je zaradi radovednosti in ljubosumja odzvala na vabilo. Ko je prišla na poroko, je 

spoznala, da je nova kraljica Mala Sneguljčica, in pred njo so postavili razbeljene železne 

čevlje, v katerih je morala plesati, dokler ni umrla (prevedeno po Zipes, 2003). 

 

5.3.1. Primerjava glavnih sprememb v prvi in sedmi izdaji pravljice 

    

Tabela 3 Primerjava Grimmove prve in sedme izdaje pravljice o Sneguljčici 

verzija iz leta 1812, 

prevod iz nemščine 

Zipes (2014) 

verzija iz leta 1857, 

prevod iz nemščine  

Zipes (2003) 

verzija iz leta 1857, 

prevod iz nemščine 

Kovač (2012) 

 

Kraljica je bila najlepša 

ženska v celi deželi in bila je 

zelo ponosna na svojo lepoto. 

Imela je tudi ogledalo … 

 

 

… in ravno potem, ko se je 

rodila, je kraljica umrla. Ko 

je minilo leto, se je kralj 

poročil z drugo žensko, ki 

je bila lepa, ponosna in 

nespodobna ter ni mogla 

prenesti, da bi kdorkoli 

prekašal njeno lepoto.  Imela 

je čarobno ogledalo …  

 

In ko se je dete rodilo, je 

kraljica umrla. Čez leto in dan 

si je kralj vzel drugo ženo. 

Bila je zelo lepa ženska, 

ampak ponosna in prevzetna in 

ni mogla trpeti, da bi jo 

katerakoli prekašala v lepoti. 

Imela je čudežno ogledalo … 

 

 

Ko se je Mala Sneguljčica 

zbudila, so jo vprašali, kdo je 

in kako je prišla do njihove 

koče. Nato jim je povedala, 

kako je njena mama želela, 

da jo umorijo, kako je lovec 

prizanesel njenemu življenju 

in zdaj je morala teči cel dan, 

dokler ni končno prispela do  

njihove koče.  

 

 

 

Zjutraj se je Sneguljčica 

zbudila in bila je prestrašena, 

ko je zagledala sedem 

palčkov. Vendar bili so 

prijazni in so jo vprašali: 

»Kako ti je ime?« »Moje ime 

je Sneguljčica,« jim je 

odvrnila. »Kaj te je prineslo 

v našo hišo?« Povedala jim  

je, kako je njena mačeha 

naročila, naj jo umorijo, 

kako je lovec  prizanesel  

 

Ko se je zdanilo, se je 

Sneguljčica zbudila in 

prestrašila, ko je zagledala 

sedem palčkov. Vendar so bili 

zelo prijazni in so jo vprašali: 

»Kako ti je ime?« 

»Sneguljčica,« jim je odvrnila. 

»Kako pa si prišla v našo 

hišico?« so palčki spraševali 

naprej. In potem jim je 

povedala, kako je njena 

mačeha naročila, naj jo   
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______________________ 

Nato so se je palčki usmilili 

in rekli: »Če nam boš 

gospodinjila, kuhala, šivala, 

postiljala, prala in pletla, in 

če boš vse držala čisto in v 

redu, lahko ostaneš pri nas in 

mi ti bomo priskrbeli vse, kar 

potrebuješ. Ko pridemo 

zvečer domov, mora biti 

večerja narejena.«   

______________________ 

 

njenemu življenju in kako je 

cel dan tekla dokler ni 

končno našla njihovo kočo. 

 

______________________ 

Potem so palčki rekli: »Če 

nam boš gospodinjila, kuhala 

in postiljala, prala in šivala in 

pletla in držala vse čisto in v 

redu, lahko ostaneš pri nas in 

mi ti bomo priskrbeli vse, kar 

potrebuješ.«  

 

 

 

______________________ 

»Da, je privolila 

Sneguljčica, »od srca 

rada.« 

 

umorijo, lovec pa ji je podaril 

življenje in da je ves dan 

bežala in končno našla njihovo 

hišico. 

_______________________ 

Palčki so ji rekli: »Če nam boš 

gospodinjila, kuhala in 

postiljala, prala in šivala in 

pletla in držala hišico lepo v 

redu, potem ostani kar pri nas 

in ničesar ti ne bo manjkalo.« 

 

 

 

 

_______________________ 

»Od srca rada!« je rekla 

Sneguljčica in tako je ostala 

pri njih. 

 

»To ni bil nihče drug kot 

kraljica,« so rekli. »Hotela ti 

je vzeti življenje. Bodi 

previdna in ne spusti nikogar 

več v kočo.« 

 

»Stara branjevka ni bila 

nihče drug kot hudobna 

kraljica! Pazi in ne spusti 

nikogar v hišo, ko nas ni ob 

tebi!« 

 

»Stara branjevka ni bila nihče 

drug kot hudobna kraljica. Pazi 

se in nikomur ne odpiraj, 

kadar nas ni doma!« 

  

… in z uporabo vse 

čarovnije, ki jo je 

obvladala, je naredila 

strupen glavnik.  

 

In z vso svojo črno 

umetnostjo in čarovnijo je 

naredila strupen glavnik. 

 

 

Kakorkoli, služabniki, ki so 

morali cel čas nositi krsto po 

gradu iz kraja na kraj, so  

 

Princ je ukazal svojim 

služabnikom, naj nesejo 

krsto na svojih ramah,   

 

… in kraljevičevi služabniki so  

jo odnesli na ramah. Pa je 

naneslo, da so se spotaknili  
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postali jezni zaradi tega in 

nekoč je eden izmed njih 

odprl krsto, dvignil Malo 

Sneguljčico v zrak in rekel: 

»Zakaj se toliko mučimo 

samo zaradi mrtve 

deklice?« Ko je to rekel, je 

Sneguljčico udaril po hrbtu 

in iz nje je priletel kos 

jabolka, ki je bil zataknjen 

v njenem grlu, in spet je bila 

živa.  

 

ampak spotaknili so se čez 

grmičevje in ta pretres je 

povzročil, da je Sneguljčici 

iz grla padel strupeni kos 

jabolka, ki ga je odgriznila. 

Kmalu je odprla oči, dvignila 

pokrov krste, sedla in bila je 

živa.  

 

čez grmičevje, in pri tem 

pretresu je padel strupeni 

grižljaj Sneguljčici iz grla. 

Ne dolgo zatem je odprla oči, 

dvignila pokrov krste, sedla in 

bila je živa. 

Vir: Štembergar na podlagi Zipesovih  in Kovačevinih prevodov Grimmovih pravljic 

 

Zipes (2011) pravi, da je »pri reprezentacijah Sneguljčice pomembno predvsem to, da gre 

za deviško princeso, ki je ob rojstvu zapuščena s strani matere in kateri je zaradi vrline 

njenega socialnega statusa, nedolžnosti in lepote usojeno, da vstane od mrtvih in vlada 

kraljestvu« (str. 118).        

 

Tudi ta pravljica v osnovi prikazuje samozavedanje ali iniciacijo ženske, ki predstavlja 

vstop deklice v odraslo dobo. To simbolizira predvsem motiv gozda, v katerem ostane 

Sneguljčica povsem sama in prestrašena. Gozd predstavlja spremembo v življenju in 

Sneguljčica na poti do iskanja same sebe naleti na trnje, ostre kamne in živali, ki pa ji ne 

storijo nič žalega (Zipes, 2002b). Ampak Sneguljčica svojo ženskost najde v vlogi 

gospodinje, katero od srca rada sprejme. Zato Zipes (1994) pravi, da sta Grimma z zgodbo 

podala sporočilo, da je »samorealizacija ženske ambivalentna« (Zipes, 1994: 95).  

 

Kot pri že obravnavanih pravljicah je tudi tu opazno, da je pravljica v sedmi izdaji daljša in  

opisno bolj dovršena. V angleškem prevodu je prva izdaja pravljice naslovljena Mala 

Sneguljčica, zadnja izdaja pa samo Sneguljčica, kot je tudi splošno poznana. V prvotni 

izdaji Sneguljčice je hudobna kraljica pravzaprav Sneguljčičina biološka mati, ki sta jo 

Grimma »spremenila v mačeho kot tudi vse podobne karakterje« v njunih pravljicah 
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(Zipes, 2003: xxxvii). Namreč zanikala sta, da bi se lahko biološka mati tako obnašala, saj 

tega nista mogla sprejeti. »Materinstvo sta imela za sveto stvar« (ibid.).  

 

Očitna sprememba v sedmi izdaji pravljice je tudi ta, da sta odstranila to, da morajo 

služabniki cele dneve vsepovsod nositi krsto, ker je princ drugače žalosten in ne more jesti. 

Oživitve Sneguljčice tako ne povzroči več služabnikov udarec po njenem hrbtu, ampak 

nerodnost služabnikov, ki se pri prenašanju krste spotaknejo ob grmičevje. Poudarila sta 

tudi to, da je kraljica zmožna čaranja in da njeno magično zrcalo govori samo resnico.  

 

Zipes (2011) pravi, da pravzaprav ne izvemo, o kakšni fizični lepoti govori zrcalo. »Lepota 

ni bila nikoli popolnoma opisana v ustnih in knjižnih izdajah pravljic. Kar je predstavljalo 

lepoto v tradicionalnih in klasičnih pravljicah, je bil karakter: lepa mlada ženska mora biti 

nedolžna, prijazna, ponižna, delavna, poslušna, pokorna, ljubka, preprosta in uslužna.« 

(Zipes, 2011: 120) Takšni sta poleg Sneguljčice in nekaterih drugih junakinj Grimmovih 

pravljic tudi princesa v Žabjem kralju ali železnem Henriku in Motovilka. (Zipes, 2002b: 

94)  

 

Ustna zgodba, ki obravnava iniciacijo ženske, med drugim pripoveduje tudi o tipu ženske, 

ki je sprejemljiva za zakon v patriarhalni družbi. V večini Grimmovih pravljic je le takšna 

ženska na koncu nagrajena z moškim, »ki se pojavi, da prevzame, zavlada in ima kontrolo 

nad njeno prihodnostjo« (ibid.). Moški so namreč tisti, ki poskrbijo, da se na koncu 

Sneguljčica poroči z mladim in bogatim princem ter ohrani svoj kraljevi status.   

 

Sneguljčičina mačeha oziroma mati tekmuje z njo za naklonjenost moških, saj je v 

patriarhalni družbi status ženske negotov, »ko ta ni več lepa in plodna« (Zipes, 2006: 135). 

Brezbožno kraljico pa ne doleti kazen samo za njeno zlobno ravnanje, ampak tudi zato, ker 

vztraja pri svojih interesih in se ne podredi moškim (Zipes, 2006). Kraljica mora biti 

kaznovana tudi zato, ker je čarovnica, saj je sposobna posebnih spretnosti. Predstavlja 

odraslo in samozavestno žensko, medtem ko je Sneguljčica nesamostojna deklica, ki 

potrebuje pomoč moških in jim je podrejena. Prav tako ob odsotnosti palčkov ni varna 

oziroma se sama pred zlobno kraljico ni sposobna braniti, saj ta 'naivno' dekle vsakič 

zlahka pretenta.  
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5.3.2. Primerjava Disneyjeve animirane risanke Sneguljčica in sedem palčkov z Grimmovo 

pravljico Sneguljčica 

 

Walt Disney Studios: Snow White and the Seven Dwarfs  

(Sneguljčica in sedem palčkov) 1937 

Režiser: Cottrell W., Hand D., Jackson W., Morey L., Pearce P., Sharpsteen B. 

Scenarij: Sears T., Creedon R., Englader O., Rickard D., Hurd E., De Maris M., Blank D. A., Smith 

W., Grimm J. in W. 

 

Disneyjeva verzija pravljice o Sneguljčici se začne s kraljico in njenim zrcalom, katero ji 

pove, da je njena pastorka lepša od nje. Sneguljčica nam je v filmu predstavljena kot 

služkinja, ki si med delom prepeva pesem o tem, kako jo bo nekega dne našel njen princ in 

odpeljal na svoj grad. Zgodi se, da se takšen princ tudi nenadoma pojavi in snubljenje, ki 

ga Sneguljčica prejme od čednega mladeniča, še bolj okrepi ljubosumje v njeni mačehi. Ta 

svojemu zvestemu lovcu naroči, naj Sneguljčico odpelje v gozd, jo tam ubije in ji v dokaz 

nazaj prenese njeno srce. Lovec se Sneguljčice usmili, ker je ta še nedolžen otrok, in ji 

reče, naj zbeži globoko v gozd. Namesto nje ubije divjega prašiča in tako kraljico prepriča, 

da je Sneguljčica mrtva. Prestrašeni in obupani Sneguljčici medtem pomagajo gozdne 

živali, ki jo odpeljejo do majhne hišice. Ta je tako zanemarjena, da jo Sneguljčica skupaj z 

živalmi ob petju pesmi skrbno pospravi in upa, da ji bodo zato gospodarji hiše dovolili 

ostati. Medtem ko se utrujena od dela uleže, se v hišo vrne sedem palčkov. Ti takoj 

opazijo, da je nekdo vstopil v njihovo hišo in jo lepo uredil. Tujega prišleka najdejo 

spečega pod odejo in se odločijo, da ga bodo ubili. Vendar ko odkrijejo odejo, ugotovijo, 

da se pod njo skriva prelepa deklica. Ob tem se Sneguljčica zbudi in se jih sprva ustraši, 

vendar ko spozna, da so to le palčki, se jim lepo predstavi in jim pove svojo zgodbo. Ker je 

zelo lepa in sposobna vsega hišnega dela, ji palčki z veseljem dovolijo ostati v njihovi hiši. 

Kraljica pa preko zrcala spregleda prevaro in se zato odloči, da Sneguljčico sama ubije. 

Palčki Sneguljčico posvarijo pred tem, da ne spušča nikogar v hišo. Ampak kraljica, 

zamaskirana v grdo starko, Sneguljčico pretenta in ji z zastrupljenim jabolkom prepreči 

dihati. Palčki zaradi čudnega vedenja s strani živali posumijo, da je Sneguljčica v 

nevarnosti, zato se hitro odpravijo domov, kjer zalotijo hudobno kraljico in preženejo jo na 

vrh strme vzpetine. Ta poskuša na palčke zvrniti veliko skalo, ampak udar strele povzroči, 
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da sama zdrsne v prepad. Palčki mislijo, da je Sneguljčica mrtva, a ker je videti, kot da ni 

umrla, jo položijo v stekleno krsto. Končno izve tudi princ izve, kaj se je zgodilo 

Sneguljčici, zato jo obišče na mestu, kjer počiva. Ob tem odpre krsto in Sneguljčico 

poljubi na usta. Ravno poljub prave ljubezni pa je tisti protistrup, ki povzroči, da 

Sneguljčica nazaj oživi. Tako se na koncu uresniči, kar si je Sneguljčica želela, saj jo princ 

na belem konju odpelje v svoje kraljestvo.  

 

Zipes (2002a) pravi, da je Disney svojo verzijo Sneguljčice ustvaril v obdobju, ko je bila 

Amerika v času velike gospodarske krize. Iz Grimmove pravljice naj bi ustvaril 

sentimentalno ljubezensko zgodbo, iz junakov pa naredil stereotipe. Sneguljčica in sedem 

palčkov velja za najpomembnejšo Disneyjevo risanko. »Kot Disneyjeva prva celovečerna 

atrakcija Walta Disneyja je postala prototip ne samo za vse Disneyjeve risanke, ampak za 

večino glavnih filmskih adaptacij, ljudskih zgodb in pravljic ostalih filmskih producentov.« 

(Zipes, 2002a: 127)  

 

 Slika 13 Kraljica v zrcalu ne vidi sama sebe  Slika 14 Kraljica je zelo lepa ženska 

          

                  Vir: Disneyjev film                                                          Vir: Disneyjev film 

       Sneguljčica in sedem palčkov (1937)                           Sneguljčica in sedem palčkov (1937) 

 

Disney je smrt Sneguljčičine matere odstranil in za začetni prizor postavil sceno s kraljico 

in zrcalom. Kraljico je predstavil kot »osupljivo lepo zrelo žensko, ki bi zlahka zmagala na 

lepotnem tekmovanju« (Zipes, 2011: 122). Vendar Zipes opozarja, da se kraljica ne zaveda 

svoje lepote, saj se v filmu v zrcalu dejansko ne vidi in le-temu verjame na besedo ter mu 

tako sama podeljuje moč, da determinira njena dejanja. Zrcalo je tudi moškega spola in 

gonilo pravljice je prav odnos med kraljico in zrcalom, česar pa se pravzaprav ne 
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zavedamo, saj je v ospredje postavljen motiv lepote, ki našo pozornost preusmerja na 

odnos med dvema ženskama (Zipes, 2011).  

 

V Disneyjevi verziji nam je Sneguljčica predstavljena kot pridna in ljubka deklica. 

Ogledalo jo omenja predvsem zaradi njene »nedolžnosti in lepega vedenja«, česar pa 

kraljica ne predstavlja (Zipes, 2011: 122). Sneguljčica je v filmu s strani mačehe 

postavljena tudi v vlogo služkinje in »oblečena v razcapano obleko, da bi v nas vzbujala 

sočutje« (ibid.), medtem ko ji v Grimmovi verziji dela služkinje ni bilo treba opravljati. 

Med čiščenjem si poje pesem 'Nekega dne bo prišel moj princ' in ta se nenadoma tudi 

prikaže. Srečanje med njima povzroči, da se zaljubita, hkrati pa dvorjenje čednega 

mladeniča vzbudi ljubosumje v Sneguljčičini mačehi, kar je še dodaten razlog, da se ta 

hoče znebiti Sneguljčice. 

  

      Slika 15 Sneguljčica kot služkinja                    Slika 16 Poudarjeno kraljičino sovraštvo 

                        

                    vir: Disneyjev film                                                         vir: Disneyjev film    

       Sneguljčica in sedem palčkov (1937)                            Sneguljčica in sedem palčkov (1937) 

 

V Disneyjevi verziji kraljica naroči lovcu, naj ji prinese Sneguljčičino srce, v Grimmovi 

verziji pa zahteva njena jetra in pljuča, da jih bo skuhala in pojedla. Lovec se v Grimmovi 

verziji Sneguljčice usmili, ker je zelo lepa, v Disneyjevi verziji pa zato, ker je še otrok. 

Disney je že pred prihodom palčkov poskrbel, da Sneguljčica s pomočjo živali 

zanemarjeno hišo najprej počisti in si šele potem odpočije (Zipes, 1994). Palčkom se 

predstavi celo s tem, da je sposobna vsega hišnega dela, zaradi lepote in sposobnosti 

gospodinjenja pa ji vsi palčki, razen enega, z veseljem dovolijo ostati. Vendar tudi tega 

Sneguljčica s svojo ljubkostjo kmalu prepriča. Zipes (2002a) pravi, da sta v Disneyjevi 
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verziji »vzdrževanje reda in to, da je s strani palčkov vse urejeno, postali centralni temi 

filma« (str. 128).         

 

Zipes (1994) pravi, da je Disney z bratoma Grimm odobraval in delil patriarhalne 

vrednote. To se vidi predvsem v odnosu med Sneguljčico in palčki, saj za njih poskrbi kot 

mama za majhne otroke. Palčki naj bi v Grimmovi verziji igrali bolj stransko vlogo, 

medtem ko v Disneyjevi verziji s svojo aktivnostjo in zdravim duhom celo zasenčijo princa 

in princeso. Disney je svojo adaptacijo tudi naslovil Sneguljčica in sedem palčkov ter tako 

poudaril njihovo vlogo v zgodbi. V Grimmovi verziji palčki nimajo imen, Disney pa jih je 

poimenoval in tako poudaril njihovo osebnost. Ker si med delom pojejo in žvižgajo, Zipes 

(2002a) pravi, da tako predstavljajo delavce, ki so zadovoljni s socialnim sistemom 

oziroma da obstoječi družbeni sistem celo branijo, pri tem pa jim več kot odlično pomaga 

lepa in pridna Sneguljčica.  

 

  Slika 17 Palčki se veselo vračajo z dela                Slika 18 Sneguljčica skrbi za palčke 

              

                     

 

 

 

 

 

 

                    vir: Disneyjev film                                                     vir: Disneyjev film 

        Sneguljčica in sedem palčkov (1937)                        Sneguljčica in sedem palčkov (1937) 

 

Disney je tri poskuse umora Sneguljčice zreduciral samo na epizodo z zastrupljenim 

jabolkom in se osredotočil na kraljičino preobrazbo v staro, zlobno in grdo čarovnico. Za 

obuditev Sneguljčice je za protistrup, ki jo znova oživi, postavil prinčev poljub oziroma 

poljub njene prve resnične ljubezni. V Grimmovi verziji se princ pojavi šele na koncu 

pravljice, medtem ko je v Disneyjevi verziji že na začetku poudarjeno srečanje Sneguljčice 

in princa. Vendar princa tudi skozi celoten film pravzaprav ni, saj po srečanju s 

Sneguljčico izgine in se vrne šele na koncu, da ji uresniči njene sanje (Zipes, 1994). 
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Kot smo lahko videli, sta filma o Zlatolaski in Princesi in žabcu novejši izdaji 

Disneyjevega studia in povsem drugačni zgodbi v primerjavi s pravljicama bratov Grimm. 

Čeprav je Disneyjeva Sneguljčica in sedem palčkov prvotni Grimmovi pravljici vsebinsko 

precej podobna, so v filmu vloge spolov še bolj stereotipsko določene. Zipes (2011) pravi, 

da naj bi vse naprej od Sneguljčice in sedmih palčkov, s katero je  Disney oziroma njegova 

korporacija dosegla svetovni uspeh, za svoje animirane risane filme uporabljala ustaljen 

recept. V njihovih filmih se namreč vedno pojavljajo kraljeve družine in lepe mlade 

deklice, ki pojejo o želji po moškem, ki naj bi jo rešil iz situacije, v kateri se nahaja.  

 

Disney naj bi za svoje filmsko ustvarjanje pogosto uporabljal dela, ki vsebujejo ločitve 

otrok od staršev, saj ga je ta tema še posebej privlačila, zaradi dogodkov iz svojega 

življenja. (Reitberger, 1989). Žal pa imajo starši, tako v omenjenih Disneyjevih kot tudi v 

Grimmovih pravljicah, precej pasivno vlogo. Matere junakinj so mrtve ali postavljene na 

stranski tir, medtem ko očetje določajo njihov potek življenja ali pa preprosto izginejo. 

 

Zipesov teoretični pristop poudarja, da se v pravljicah odražajo dogodki in vrednote 

določene družbe in kulture. Vidimo lahko, da je temu tako tudi v Disneyjevih filmih. V  

Sneguljčici in sedmih palčkih sta poudarjeni patriarhalnost in tekmovalnost med ženskami, 

v Princesi in žabcu so izpostavljene vrednote temnopolte in delavske kulture, v Zlatolaski 

pa današnji sodobni svet, v katerem vladata lepota in denar.  

 

Tako kot Grimma v svojih delih je tudi Disney za junake svojih filmov uporabil ljudi, ki se 

jim dogajajo socialne krivice. Te se v družbi dogajajo še danes in ker niso razrešene, nas 

pravljice in filmi o podobnih problemih še vedno privlačijo, saj nam nudijo tolažbo in 

upanje v boljše življenje (Zipes, 1994). Žal pa v večini Disneyjevih filmov, sploh pa v 

omenjenih treh, srečni konec doživi le izbrana elita, saj je le nekaterim usojeno, da vladajo 

in upravljajo družbeni sistem tako, da ohranjajo določene ljudi na primernih mestih (Zipes, 

2011). 
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6. PRIMERNOST OBRAVNAVE KLASIČNIH PRAVLJIC 

 

V okviru diplomskega dela smo se odločili, da bomo na podlagi analize strokovne 

literature raziskali, katere verzije klasičnih pravljic, Grimmove ali Disneyjeve, naj bi bile 

otrokom primernejše. 

  

Marjana Kobe (1987) in Alenka Goljevšček (1991 sta mnenja, da so klasične pravljice 

otrokom primerne, saj so med otroki dokazano priljubljene. Goljevščkova navaja, da se v 

teh pravljicah »pogosto dogajajo grozovite reči« (str. 52) in obenem dodaja, da »vse te 

grozovitosti prikazujejo na način, ki jim je lasten, tj. razresničeno, mehanično: pri umorih 

kri ne teče, izvrtane oči se spet vstavijo, kamor spadajo, deli razkosanega telesa se 

sprimejo in človek oživi, požrti junak skoči živ in zdrav iz trebuha pošasti« (ibid.). Pri 

obravnavi pravljic opozarja predvsem na logiko, ki jo odrasli sami vsiljujemo otrokom. 

Naše razmišljanje se namreč zelo razlikuje od otrokovega. Če se postavimo v njegovo 

vlogo, lahko vidimo, da mu pravljice ponujajo umik v nerealni svet, v katerem med 

pripovedovanjem uživa in ga pravzaprav ne jemlje za resničnega.  

 

Blažićeva (2014) je mnenja, da imajo Grimmove pravljice veliko vrednost, saj 

predstavljajo ne »le sončne, ampak tudi senčno stran življenja in problemske teme v jeziku 

simbolov in metafor« ter nas tako »učijo, da razlikujemo dobro in zlo, da smo na strani 

dobrih, pravičnih in poštenih«. S svojim svetlimi in temnimi zgledi naj bi nam namreč 

nudile priložnosti za pogovor in preseganje stereotipov.  

 

Bolj neprimerne naj bi bile Disneyjeve verzije pravljic, saj gre po mnenju Kobetove (1987) 

za problematične prevode in priredbe prvotnih pravljic. Prav Disneyjeve filmske priredbe 

pravljic in njegove knjižne priredbe filmskih zgodb naj bi bile najbolj oddaljene od 

originalnih tekstov. Gre namreč za zelo svobodne adaptacije pravljic
8
, ki glede na prvotno 

besedilo prikazujejo predvsem »tiste elemente, ki so se dali čim bolj učinkovito 

                                                           
8
 Čeprav Kobe navaja, da so adaptacije pravljic svobodne, v Zakonu o avtorskih in drugih sorodnih pravicah 

v 33. členu piše: (1) Pravica predelave je izključna pravica, da se neko prvotno delo prevede, odrsko priredi, 

glasbeno aranžira, spremeni ali kako drugače predela. http://www.uradni-list.si 

 

http://www.uradni-list.si/
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vizualizirati v risanem filmu« (Kobe, 1987: 91). Žal je prišlo v Disneyjevih slikanicah do 

še slabšega vsebinskega povzetka, »ki se omejuje samo na opis zunanje lupine filmskih 

dogodkov« (str. 92). 

 

Kordiglova (1994) zagovarja dejstvo, da otroci v predšolskem obdobju potrebujejo kič in 

pravljice, saj »tako kič kot pravljica enako uspešno zadovoljujeta otrokove potrebe/zahteve 

v zvezi z literaturo« (str. 51). Ponujata mu močne dražljaje, prepleteno dogajanje in 

logično razpletanje, priložnost za intenzivno doživljanje ter občutek varnosti. Vendar naj bi 

bila glede na kvaliteto primernejša pravljica, saj edina pospešuje razvoj domišljije, ki jo 

današnje dodelane igrače ter bleščave japonske in Disneyjeve risanke zmeraj bolj zavirajo. 

 

Pravljica je tako primernejša izbira, vendar na proizvodnjo otroške literature danes v veliki 

meri vpliva kulturna industrija (Zipes, 2002a), zaradi katere na trgu prevladuje ponudba 

trivialne literature. Grosmanova (1994) pravi, da gre pri tej vrsti literature za »enostavno 

podoživljanje že vnaprej znanih zgodb z minimalno variacijo« (str. 16), kar omogoča večjo 

prodajo in zaslužek. Tudi Blažičeva (1994) je mnenja, da trivialna literatura »poenostavlja 

in vulgarizira življenje« (str. 99) ter »ponuja gotove modele obnašanja in potreb« (ibid). 

Kljub temu trdi, da je prav zato uporabna kot metoda za preseganje trivialne faze. 

 

Zipes (2002a) poudarja, da je vrednost pravljic odvisna od tega, kako jih mi doživljamo, in 

poudarja, da tudi pravljice, ki so proizvedene preko množičnih medijev, vsebujejo 

protislovne in utopične elemente. »Veliko jih sproža vprašanja o individualni avtonomiji 

proti statični dominaciji in ustvarjalnosti proti zatiranju« (str. 21), kar zadošča temu, da pri 

otrocih »stimuliramo kritično in svobodno življenje« (ibid.).  

 

Zato tako Zipes (2002a) kot tudi Tatarjeva (1999) spodbujata k drugačni obravnavi pravljic 

in navajata, naj učitelji in starši ponudijo otrokom široko paleto različnih verzij pravljic pa 

tudi manj znanih zgodb ter otroke spodbujajo k ustvarjanju in poustvarjanju svojih lastnih 

verzij. Klasičnih pravljic tako naj ne bi več jemali kot tradicionalne oziroma patriarhalne 

modele obnašanja in potreb ter jih s takim načinom obravnave postavili v »kontekst, ki nas 

spodbuja k drugačnemu doživljanju pravljic« (Tatar, 1999: 363). Torej od nas odraslih, 

predvsem od staršev in vzgojiteljev, je odvisno, kakšno vlogo bomo imeli pri izbiri 
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pravljice in kako jo bomo otrokom predstavili, pri tem pa seveda ne smemo zanemarjati 

interesov in želja otrok. 

 

Na raziskovalno vprašanje: Ali je primerno, da otrokom predstavljamo Grimmove verzije 

ali Disneyjeve verzije klasičnih pravljic? odgovarjamo, da so v tem primeru, po mnenju 

strokovnjakov, otrokom primernejše Grimmove verzije. Kljub temu pa se Disneyjevih 

verzij pravljic naj ne bi izogibali, saj tudi te verzije v zgodnjem obdobju otrokom nudijo 

»močne dražljaje, prepleteno dogajanje in logično razpletanje, priložnost za intenzivno 

doživljanje ter občutek varnosti« (Kordigel, 1994).   

 

Otrokom naj bi ponudili širok izbor pravljic in jih spodbudili k ustvarjanju ter 

poustvarjanju lastnih verzij. Tako naj bi jim nudili izkušnje in omogočili razlikovanje med 

dobro in slabo literaturo. Posledično naj bi jim pomagali tudi pri razvijanju kritičnega 

pogleda na današnje dogajanje v družbi in jih z ustvarjanjem lastne zgodovine spodbujali k 

preseganju tradicije. 
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7. STATISTIČNA OBDELAVA IN ANALIZA VPRAŠALNIKA 

  

V okviru diplomskega dela smo se odločili, da bomo s pomočjo vprašalnika raziskali tudi, 

kakšno je poznavanje in mnenje vzgojiteljev/-ic in pomočnikov/-ic vzgojiteljev/-ic o 

klasičnih pravljicah, predvsem o izbranih Grimmovih in Disneyjevih verzijah klasičnih 

pravljic. Pri tem smo si za raziskovalni vzorec izbrali 50 strokovnih delavcev, zaposlenih v 

vrtcih, natančneje 25 vzgojiteljev/-ic in 25 pomočnikov/-ic vzgojiteljev/-ic iz naključno 

izbranih vrtcev oziroma krajev.  

 

Vprašalnik je sestavljen iz treh delov. Prvi del se nanaša na poznavanje izbranih klasičnih 

pravljic o Žabjem kralju, Motovilki in Sneguljčici v verziji bratov Grimm in Walta 

Disneyja. V diplomskem delu smo opravili primerjalno analizo omenjenih pravljic, zato 

smo želeli preveriti tudi, kakšno je njihovo poznavanje med strokovnimi delavci v vrtcu. S 

pomočjo drugega dela vprašalnika, ki vsebuje vprašanja o poznavanju in primernosti 

klasičnih pravljic za otroke, še posebno Grimmovih in Disneyjevih verzij, smo poskušali 

pridobiti ustrezne odgovore, s pomočjo katerih smo odgovorili na drugo in tretje 

raziskovalno vprašanje. V tretjem delu pa so anketiranci obkrožili svoje splošne podatke, 

in sicer podatke o spolu, mestu zaposlitve (vzgojitelj/-ica, pomočnik/-ica vzgojitelja/-ice), 

starosti in izobrazbi.    

 

Tabela 4 Struktura raziskovalnega vzorca 

 
f f % f P f P % f V 

f V 

% 
Skupaj 

Spol Moški 1 2 0 0 1 2 
50 

Ženski 49 98 25 50 24 48 

Leta 20−30 let 25 50 15 30 10 20 

50 
30−40 let 14 28 7 14 7 14 

40−50 let 8 16 2 4 6 12 

nad 50 let 3 6 1 2 2 4 

Izobrazba Srednješolska 18 36 15 30 3 6 
50 

Višja/visokošolska 32 64 10 20 22 44 

P – pomočnice vzg., V − vzgojitelji/-ice 

Vir: Štembergar na podlagi pridobljenih rezultatov vprašalnika 
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Večina anketiranih je ženskega spola (98 %), le eden od anketiranih je pripadnik moškega 

spola, po poklicu vzgojitelj. Kar 78 % anketiranih, torej več kot polovica, je starih med 20 

in 40 let. Med anketiranimi prevladuje višja/visokošolska izobrazba (64 % anketiranih). 

 

I. del: Poznavanje Grimmovih in Disneyjevih verzij izbranih pravljic  

 

Prvi del vprašalnika je sestavljen iz šestih vprašanj o izbranih klasičnih pravljicah. Vsaki 

pravljici sta namenjeni dve vprašanji, kjer so morali anketirani obkrožiti odgovor, ki je po 

njihovem mnenju ustrezal verziji pravljice, po kateri smo jih spraševali. Skozi vprašanja 

smo želeli izvedeti, ali anketiranci poznajo eno ali drugo verzijo pravljice. Tri izmed šestih 

vprašanj se nanašajo izključno na Grimmovo verzijo, ostala tri pa izključno na Disneyjevo 

verzijo. 

 

Če so anketiranci poznali Grimmovo verzijo, so pri prvem, drugem in šestem vprašanju 

obkrožili odgovor a), medtem ko so za Disneyjevo verzijo pri tretjem, četrtem in petem 

vprašanju obkrožili odgovor b). Na voljo sta jima bila še odgovor c), ki ni ustrezal nobeni 

verziji pravljice, in odgovor d), ki so ga obkrožili, če pravljice sploh niso poznali. 

Vprašalnik je namenoma sestavljen na način, da je iz odgovora razvidno, katera verzija je 

anketirancem poznana − Grimmova, Disneyjeva ali nobena. 

 

Poznavanje Grimmove verzije pravljice o Žabjem kralju 

 

Tabela 5 Prikaz odgovorov na prvo vprašanje Grimmove verzije pravljice o Žabjem kralju 

Odgovor f f % f P f P % f V  f V % 

a) 33 66 19 38 14 28 

b) 14 28 6 12 8 16 

c) 1 2 0 0 1 2 

d) 2 4 0 0 2 4 

Skupaj 50 100 25 50 25 50 

f − število odgovorov; P – pomočnice vzg., V − vzgojitelji/-ice 

Vir: Štembergar na podlagi pridobljenih  rezultatov vprašalnika 
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Na to pravljico sta se nanašali prvi dve vprašanji. Ustrezni odgovor na prvo vprašanje: Kaj 

v  Grimmovi verziji pravljice o Žabjem kralju princesa v zameno za uslugo obljubi žabcu? 

je odgovor a) Princesa obljubi žabcu, da bo lahko jedel iz njenega krožnička, pil iz njene 

zlate kupice in spal v njeni posteljici. V kolikor so anketiranci obkrožili odgovor b) 

oziroma to, da princesa žabcu obljubi poljub, je to rezultat tega, da poznajo Disneyjevo 

oziroma komercialno predelavo verzijo pravljice, ki se je pojavila šele kasneje. Če so 

anketiranci obkrožili odgovor c) ali d), je pomenilo, da pravljice ne poznajo. Izkazalo se je, 

da več kot polovica anketirancev (66 %) pozna Grimmovo verzijo pravljice. Kot je 

razvidno iz tabele, se pojavljajo majhna odstopanja, vendar kljub temu lahko rečemo, da 

pomočnice vzgojiteljic bolje poznajo Grimmovo verzijo omenjene pravljice. 

 

Tabela 6 Prikaz odgovorov na drugo vprašanje o Grimmovi verziji pravljice o Žabjem 

kralju 

Odgovor f f % f P f P % f V  f V % 

a) 29 58 14 28 15 30 

b) 17 34 9 18 8 16 

c) 2 4 2 4 0 0 

d) 2 4 0 0 2 4 

Skupaj 50 100 25 50 25 50 

f – število odgovorov; P – pomočnice vzg., V − vzgojitelji/-ice 

Vir: Štembergar na podlagi pridobljenih  rezultatov vprašalnika 

 

Ustrezni odgovor na drugo vprašanje vprašalnika: Kdaj se v Grimmovi verziji pravljice o 

Žabjem kralju žabec spremeni v princa? je odgovor a) Žabec se spremeni v princa, ko ga 

princesa vrže v steno. V kolikor so anketiranci obkrožili odgovor b) oziroma to, da 

princesa žabcu obljubi poljub, je tudi v tem primeru pomenilo, da jim je poznana 

Disneyjeva oziroma kasnejša predelana verzija pravljice. Če so anketiranci obkrožili 

odgovor c) ali d), je pomenilo, da pravljice ne poznajo. Izkazalo se je, da več kot polovica 

anketirancev (58 %) pozna Grimmovo verzijo pravljice.  

 

Tudi pri tem vprašanju prihaja med vzgojiteljicami in pomočnicami do enakih minimalnih 

odstopanj glede poznavanja Grimmove verzije pravljice. Izpostavljamo, da je glede na 

rezultate v obeh tabelah razvidno, da je anketirancem bolje poznan začetek kakor konec 
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Grimmove pravljice. Iz obeh tabel pa je razvidno, da večina zaposlenih v vrtcu pozna 

Grimmovo verzijo pravljice, medtem ko se je pri obeh vprašanjih izkazalo, da le slabih 7 % 

anketiranih pravljice sploh ne pozna.    

 

Poznavanje Disneyjeve verzije pravljice Motovilka  

 

Tabela 7 Prikaz odgovorov na tretje vprašanje o Disneyjevi verziji pravljice o Motovilki 

Odgovor f f % f P f P % f V  f V % 

a) 15 30 9 18 6 12 

b) 18 36 10 20 8 16 

c) 9 18 4 8 5 10 

d) 8 16 2 4 6 12 

Skupaj 50 100 25 50 25 50 

f − število odgovorov; P – pomočnice vzg., V − vzgojitelji/-ice 

Vir: Štembergar na podlagi pridobljenih  rezultatov vprašalnika 

 

Na to verzijo sta se nanašali tretje in četrto vprašanje. Ustrezni odgovor na tretje vprašanje: 

Zakaj v Disneyjevi verziji pravljice o Motovilki čarovnica zapre Motovilko v stolp? je 

odgovor b) Čarovnica zapre Motovilko v stolp, ker ima Motovilka čarobne lase. V kolikor 

so anketiranci obkrožili odgovor a) oziroma to, da čarovnica ne želi, da Motovilko kdo 

najde in jo odpelje, je to rezultat tega, da poznajo Grimmovo verzijo pravljice. Če so 

anketiranci obkrožili odgovor c) ali d), je pomenilo, da pravljice ne poznajo.  

 

Glede na prikazane rezultate v tabeli smo pričakovano ugotovili, da anketiranci slabše 

poznajo pravljico o Motovilki, saj se je približno tretjina anketirancev opredelila za 

nepoznavanje pravljice. Pri preverjanju poznavanja Disneyjeve verzije smo ugotovili, da 

ravno tako ena tretjina anketiranih pozna Disneyjevo verzijo in ena tretjina anketiranih 

Grimmovo verzijo. Kot je razvidno iz tabele, lahko rečemo, da pomočnice vzgojiteljic 

bolje poznajo omenjeno pravljico kakor vzgojiteljice.  
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Tabela 8 Prikaz odgovorov na četrto vprašanje o Disneyjevi verziji pravljice o Motovilki 

Odgovor f f % f P f P % f V  f V % 

a) 8 16 5 10 3 6 

b) 11 22 4 8 7 14 

c) 19 38 13 26 6 12 

d) 12 24 3 6 9 18 

Skupaj 50 100 25 50 25 50 

f – število odgovorov; P – pomočnice vzg., V − vzgojitelji/-ice 

Vir: Štembergar na podlagi pridobljenih  rezultatov vprašalnika 

 

Ustrezni odgovor na četrto vprašanje: Kaj se zgodi na koncu Disneyjeve verzije pravljice o 

Motovilki? je odgovor b) Na koncu pravljice princ odreže Motovilki lase, čarovnica pa 

pade skozi stolp. V kolikor so anketiranci obkrožili odgovor a) oziroma to, da čarovnica 

odreže Motovilki lase, princ pa pade skozi stolp, je pomenilo, da poznajo Grimmovo 

verzijo pravljice. Če so anketiranci obkrožili odgovor c) ali d), je pomenilo, da pravljice ne 

poznajo.  

 

Odgovori na to vprašanje nam ponovno potrjujejo ugotovitev, da anketirani slabo poznajo 

pravljico o Motovilki, saj se je nepoznavanje konca pravljice pokazalo pri kar 62 % 

anketiranih, vendar iz obeh tabel lahko razberemo, da je pri zaposlenih v vrtcih večinoma 

bolj poznana Disneyjeva verzija.  

  

Poznavanje pravljice Sneguljčica  

 

Tabela 9 Prikaz odgovorov na peto vprašanje o pravljici Sneguljčica 

Odgovor f f % f P f P % f V  f V % 

a) 16 32 9 18 7 14 

b) 29 58 14 28 15 30 

c) 4 8 2 4 2 4 

d) 1 2 0 0 1 2 

Skupaj 50 100 25 50 25 50 

f − število odgovorov; P – pomočnice vzg., V − vzgojitelji/-ice 

Vir: Štembergar na podlagi pridobljenih  rezultatov vprašalnika 
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Na to pravljico sta se nanašali peto in šesto vprašanje. Ustrezni odgovor na peto vprašanje 

vprašalnika: V kateri verziji pravljice Sneguljčica želi kraljica zastrupiti Sneguljčico samo 

z jabolkom? je odgovor b) V Disneyjevi verziji. Če so anketiranci obkrožili odgovor a), c) 

ali d), je pomenilo, da ne poznajo niti Grimmove niti Disneyjeve verzije pravljice. Rezultati 

nam prikazujejo, da 58 % anketiranih ve, da je v Disneyjevi verziji Sneguljčica 

zastrupljena samo z jabolkom. Ugotavljamo pa, da 42 % anketiranih ne pozna Disneyjeve 

verzije.  

 

Tabela 10 Prikaz odgovorov na šesto vprašanje o pravljici Sneguljčica 

Odgovor f f % f P f P % f V  f V % 

a) 17 34 8 16 9 18 

b) 5 10 2 4 3 6 

c) 23 46 14 28 9 18 

d) 5 10 1 2 4 8 

Skupaj 50 100 25 50 25 50 

f – število odgovorov; P – pomočnice vzg., V − vzgojitelji/-ice 

Vir: Štembergar na podlagi pridobljenih  rezultatov vprašalnika 

 

Ustrezni odgovor na šesto vprašanje vprašalnika: V kateri verziji pravljice Sneguljčica 

kraljica na koncu pleše v razbeljenih železnih čevljih? je odgovor a) V Grimmovi verziji. 

Če so anketiranci obkrožili odgovor b) ali c) ali d), je pomenilo, da ne poznajo niti 

Grimmove niti Disneyjeve verzije pravljice. Iz prve tabele je razvidno, da večina 

anketirancev pozna Disneyjevo verzijo, medtem ko lahko v drugi tabeli vidimo, da večina 

Grimmove verzije pravljice o Sneguljčici ne pozna oziroma pozna precej slabše.  

 

Tabela 11 Povprečno število pravilnih odgovorov na vprašanja o izbranih pravljicah 

 

0 1 2 3 4 5 6 M 

Pomočnice vzg. 0 6 5 5 8 0 1 2,8 

Vzgojiteljice 3 3 6 4 5 3 1 2,7 

Skupaj 3 9 11 9 13 3 2 3,2 

M – aritmetična sredina; P – pomočnice vzg., V − vzgojitelji/-ice; 1 – zelo slabo, 5 – zelo dobro 

Vir: Štembergar na podlagi pridobljenih  rezultatov vprašalnika 
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Povprečno število pravilnih odgovorov na vprašanja je 3,2 odgovora od 6 vprašanj, kar 

pomeni, da anketiranci povprečno dobro poznajo obe verziji izbranih pravljic, vendar še 

vedno ne tako dobro. Pri poznavanju Grimmovih in Disneyjevih verzij izbranih pravljic so 

bile tako uspešnejše pomočnice vzgojiteljic.  

 

Čeprav lahko na podlagi povprečja ocenimo, da večina anketiranih dobro pozna obe 

verziji, se je na primeru izbranih pravljic izkazalo, da jih večina zaposlenih v vrtcu bolj 

pozna v Disneyjevi kakor v Grimmovi verziji. Grimmova verzija Žabjega kralja je 

anketiranim v večini poznana, čeprav ni tako skomercializirana/promovirana kakor 

Motovilka ali Sneguljčica.  

 

Disneyjeva verzija Motovilke − naslovljena z Zlatolaska − je namreč izšla leta 2010 in bila 

vse od takrat precej promovirana. Bila je nekakšna predhodnica animiranega filma Ledeno 

kraljestvo (Frozen, Walt Disney Studio 2014), ki je svet v zadnjem času dobesedno 

obnorel. Kljub popularnosti pa se je izkazalo, da je zaposlenim omenjena verzija oziroma 

nasploh pravljica o Motovilki slabo poznana.  

 

Preseneča nas tudi dejstvo, da je izbrana pravljica o Sneguljčici v Disneyjevi verziji slabo 

poznana, kljub temu da ima najdaljši filmski staž in je kot prva celovečerna risanka skoraj 

najbolj poznana. Čeprav je Disneyjeva verzija Sneguljčice glede na rezultate slabo 

poznana, glede na teoretični del trdimo, da je Disney s svojim promoviranjem zameglil 

poznavanje Grimmove verzije, saj se je pri večini anketiranih pokazalo njeno 

nepoznavanje.  

 

II. del: Poznavanje in primernost Grimmovih in Disneyjevih verzij klasičnih pravljic 

 

Ocena poznavanja Grimmovih in Disneyjevih verzij klasičnih pravljic  

 

Drugi del vprašalnika je sestavljen iz petih vprašanj, kjer so anketiranci ocenili svoje 

poznavanje Grimmovih in Disneyjevih verzij klasičnih pravljic ter primernost klasičnih 

pravljic za otroke.  
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Tabela 12 Poznavanje Grimmovih verzij klasičnih pravljic 

  1 2 3 4 5 M 

Pomočnice vzg. 1 1 19 3 1 3,1 

Vzgojiteljice 2 3 11 8 1 3,1 

Skupaj 3 4 30 11 2 3,1 

M – aritmetična sredina; 1 – zelo slabo, 5 – zelo dobro 

Vir: Štembergar na podlagi pridobljenih  rezultatov vprašalnika 

 

Na podlagi petstopenjske ocenjevalne lestvice so anketirani po lastni presoji ocenili svoje 

osebno poznavanje Grimmovih in Disneyjevih verzij klasičnih pravljic. Pri uporabi pet-

stopenjske letvice je ocena 1 pomenila, da anketirani verzijo pravljice poznajo zelo slabo, 

medtem ko je ocena 5 pomenila, da verzijo pravljice poznajo zelo dobro. Poznavanje 

Grimmovih pravljic so anketirani ocenili s povprečno oceno 3.1. Svoje poznavanje 

Grimmovih verzij so pomočnice vzgojiteljic in vzgojiteljice ocenile enako. Na podlagi 

povprečne ocene 3.1 podajamo mnenje, da so Grimmove verzije klasičnih pravljic med 

zaposlenimi v vrtcu povprečno dobro poznane, čeprav tega poznavanja tudi v tem primeru 

ne moremo smatrati za zelo dobrega.  

 

Tabela 13 Poznavanje Disneyjevih verzij klasičnih pravljic 

  1 2 3 4 5 M 

Pomočnice vzg. 1 3 9 11 1 3,3 

Vzgojiteljice 4 8 10 3 0 2,96 

Skupaj 5 11 19 14 1 3,3 

M – aritmetična sredina; 1 – zelo slabo, 5 − zelo dobro 

Vir: Štembergar na podlagi pridobljenih  rezultatov vprašalnika 

 

Pri tem vprašanju so svoje osebno poznavanje Disneyjevih pravljic anketirani ocenili s 

povprečno oceno 3.3, kar je le manjše odstopanje v primerjavi s prejšnjim vprašanjem, s to 

razliko, da so se pri poznavanju omenjenih verzij bolje ocenile pomočnice vzgojiteljic.  

 

Anketirani so torej povprečno ocenili, da poznajo Disneyjeve verzije pravljic bolje kakor 

Grimmove verzije. Zanimivo je, da so bile v prvem delu vprašalnika o poznavanju izbranih 
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klasičnih pravljic uspešnejše pomočnice vzgojiteljic, enako pa se je izkazalo tudi pri 

splošnem poznavanju obeh verzij.  

 

Želeli smo odgovoriti na naše raziskovalno vprašanje:  

Ali vzgojiteljice dobro poznajo Grimmove in Disneyjeve verzije klasičnih pravljic?  

 

Glede na pridobljene rezultate smo zato naredili preizkus hipoteze neodvisnosti, ki se je 

glasila: Vzgojiteljice Grimmovih in Disneyjevih verzij klasičnih pravljic ne poznajo dobro. 

 

Tabela 14 Poznavanje Grimmovih in Disneyjevih verzij klasičnih pravljic 

 
1 2 3 4 5 Skupaj 

Grimmove verzije 3 4 30 11 2 50 

Disneyjeve verzije 5 11 19 14 1 50 

Skupaj 8 15 49 25 3 100 

1 – zelo slabo, 5 – zelo dobro 

Vir: Štembergar na podlagi pridobljenih  rezultatov vprašalnika 

 

Izračun preizkusa hipoteze neodvisnosti je 6.9. Vrednost preizkusa ni statistično 

pomembna na ravni α = 0,05, kar pomeni, da je razhajanje med stvarnimi in pričakovanimi 

rezultati premajhno, zato hipoteze neodvisnosti ne moremo zavrniti. Hipotezo neodvisnosti 

Vzgojiteljice Grimmovih in Disneyjevih verzij klasičnih pravljic ne poznajo dobro zato 

obdržimo. 

 

Preizkus hipoteze neodvisnosti lahko še dodatno potrdimo z rezultati prvega in drugega 

dela vprašalnika. Le-ti nam prikazujejo, da vzgojiteljice
9
 ne poznajo tako dobro izbranih 

klasičnih pravljic (o Žabjem kralju, Motovilki in Sneguljčici), kakor ne tudi klasičnih 

pravljic v Grimmovi in Disneyjevi verziji na splošno. 

 

 

 

                                                           
9
 vzgojiteljice – ugotovitve pri raziskovalnih vprašanjih se nanašajo samo na vzgojitelje/-ice, ampak na 

zaposlene v vrtcu, ki so po poklicu vzgojitelji/-ice – torej na oboje, vzgojitelje/-ice in pomočnike/-ice 

vzgojiteljev/-ic  
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Primernost Grimmovih in Disneyjevih verzij pravljic 

 

Anketirani so morali po svojem mnenju na podlagi petstopenjske ocenjevalne lestvice 

izbrati odgovor o primernosti Grimmovih in Disneyjevih verzij pravljic za otroke.  

 

Tabela 15 Primernost Grimmovih verzij klasičnih pravljic 

  1 2 3 4 5 M 

Pomočnice vzg. 0 6 10 7 2 3,2 

Vzgojiteljice 2 6 9 6 2 3 

Skupaj 2 12 19 13 4 3,1 

M – aritmetična sredina; 1 – zelo slabo, 5 – zelo dobro  

Vir: Štembergar na podlagi pridobljenih  rezultatov vprašalnika 

 

Povprečna ocena primernosti Grimmovih verzij pravljic je 3.1. Ponovno smo prišli do 

rezultata srednje vrednosti, ki mu ne moremo pripisovati značaja, ki nam bi podal mnenje o 

primernosti ali neprimernosti Grimmovih verzij klasičnih pravljic za otroke, ki so ga 

izrazili zaposleni v vrtcu.  

 

Tabela 16 Primernost Disneyjevih verzij klasičnih pravljic 

  1 2 3 4 5 M 

Pomočnice vzg. 2 6 11 4 2 2,9 

Vzgojiteljice 3 11 8 2 1 2,5 

Skupaj 5 17 19 6 3 2,7 

M – aritmetična sredina; 1 – zelo slabo, 5 – zelo dobro 

Vir: Štembergar na podlagi pridobljenih rezultatov vprašalnika 

 

Primernost Disneyjevih verzij pravljic so anketirani povprečno ocenili z oceno 2.7. Večini 

anketiranih se tako zdijo Grimmove verzije klasičnih pravljic primernejše od Disneyjevih 

verzij, saj tukaj lahko opazimo že večja odstopanja. Ker se povprečna ocena poznavanja 

nagiba na območje neprimernosti, zaključujemo, da so Disneyjeve verzije po mnenju 

zaposlenih v vrtcu manj primerne kot Grimmove.  
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Želeli smo ugotoviti oziroma odgovoriti na raziskovalno vprašanje:  

Ali se zdijo vzgojiteljicam Grimmove in Disneyjeve verzije klasičnih pravljic otrokom 

primerne? 

 

Glede na pridobljene rezultate smo zato naredili preizkus hipoteze neodvisnosti, ki se je 

glasila:  

Vzgojiteljicam se Grimmove in Disneyjeve verzije klasičnih pravljic ne zdijo otrokom 

primerne. 

 

Tabela 17 Primernost Grimmovih in Disneyjevih verzij 

 
1 2 3 4 5 Skupaj 

Grimmove verzije 2 12 19 13 4 50 

Disneyjeve verzije 5 17 19 6 3 50 

Skupaj 7 29 38 19 7 100 

1 – zelo slabo, 5 – zelo dobro 

Vir: Štembergar na podlagi pridobljenih  rezultatov vprašalnika 

 

Izračun preizkusa hipoteze neodvisnosti je 4.86. Vrednost preizkusa ni statistično 

pomembna na ravni α = 0,05, kar pomeni, da je razhajanje med stvarnimi in pričakovanimi 

rezultati premajhno, zato hipoteze neodvisnosti ne moremo zavrniti. Hipotezo neodvisnosti 

Vzgojiteljicam se Grimmove in Disneyjeve verzije klasičnih pravljic ne zdijo otrokom 

primerne zato obdržimo.  

 

Preizkus hipoteze neodvisnosti je pokazal, da se zaposlenim v vrtcu omenjene verzije ne 

zdijo otrokom primerne. Na podlagi ocenjevanja posamezne verzije o primernosti pa se je 

izkazalo, da se anketiranim vendarle zdijo Grimmove verzije klasičnih pravljic primernejše 

od Disneyjevih verzij.  
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Tabela 18 Primernost klasičnih pravljic 

 

f f  % P P % V V % 

Grimmove verzije 13 26 9 18 4 8 

Disneyjeve verzije 3 6 0 0 3 6 

druge verzije 6 12 4 8 2 4 

vse verzije 17 34 6 12 11 22 

ne zdijo se mi primerne 4 8 3 6 1 2 

ne poznam klasičnih pravljic 2 4 1 2 1 2 

P – pomočnice vzgojiteljic, V − vzgojitelji/-ice 

Vir: Štembergar na podlagi pridobljenih  rezultatov vprašalnika 

 

Zaposlene v vrtcu smo spraševali tudi o tem, katere verzije klasičnih pravljic (vključno z 

Grimmovimi in Disneyjevimi) se jim zdijo za otroke primernejše. Izbirali so lahko med 

šestimi ponujenimi odgovori.  

 

Graf 1 Primernost klasičnih pravljic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Štembergar na podlagi pridobljenih rezultatov vprašalnika 

 

Anketirani so morali svojo izbiro odgovora tudi utemeljiti, vendar je to storila le manjšina 

anketirancev. V nadaljevanju so prikazane le njihove utemeljitve izbire.  
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Med tremi najpogostejšimi odgovori so bili:  

 

− 34 % se zdijo primerne vse verzije klasičnih pravljic 

− 26 % se zdijo primernejše Grimmove verzije 

− 12 % se zdijo primernejše druge verzije 

 

Tisti anketirani, ki so se odločili za odgovor »vse verzije klasičnih pravljic se mi zdijo 

primerne«, so svojo izbiro utemeljili z naslednjimi odgovori: 

 

− »Ker se na koncu vsake pravljice z otroki pogovorimo o njej in jo na ta način 

razčlenimo.« 

− »Iz vsake verzije lahko naredimo primerne pravljice.«  

− »Pomembno je, kako pedagoški vodja razloži in utemelji vsebino ter predstavi 

avtorja.«  

− »Tam, kjer je kaj bolj zastrašujočega, poveš na svoj način. Pa odvisno je tudi od 

starosti otrok v skupini.«  

− »Skozi pravljice otrok razvija domišljijo, sicer pa si odrasli lahko sami izbiramo 

pravljice za otroka in približno že vemo, kakšna je za otroka v določeni starosti 

primerna in katera ne.«  

−  »Vsaka pravljica je primerna otrokom, samo izbrati je treba njihovi starosti 

primerno.« 

− »Vse se mi zdijo primerne, če lahko otroku dajo neko (moralno) sporočilo, nauk.« 

− »Pravljic ni nikoli preveč, zelo pomembne in primerne so v vsaki obliki.« 

− »Otroci bi morali poznati čim več različnih pravljic.« 

− »Menim, da je dobro za otroke, da se spoznajo z več različnimi verzijami pravljic, da 

imajo možnost pridobiti izkušnje in si izdelati 'okus'.«  

− »Ker so Grimmove verzije prekrute za otroke, Disneyjeve so preveč komercialne. Nekaj 

vmesnega, kar je nastalo pred Disneyjem, se mi zdi optimalno.« 

− »Ker vsebujejo arhetipe, kar je pomembno za otroško domišljijo.« 

− »Tudi sama sem odraščala ob teh pravljicah.« 

− »Oboje so dobre.« 
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Razlogi za to, da so Grimmove verzije pravljic primernejše, so bili: 

 

− »Zgodbe imajo namen, vsebujejo nauk.« 

− »Imajo bolj primerne ilustracije.« 

− »Ker so prvotnega izvora in brez popačenja. Zgodba je pristna.« 

− »Ker se otrok sreča z izvornim besedilom, ki ni tako ali drugače spremenjeno, olepšano 

iz različnih razlogov.« 

− »Grimmove pravljice spodbujajo domišljijo, simboli so vrednote, Disney je 

komercialna oblika in razvija stereotipe.«  

 

Razlogi za to, da so primernejše druge verzije, so bili: 

 

− »Raje imam ljudske pripovedke.« 

− »Čim več raznovrstnosti in bogatega besednega zaklada.« 

− »Klasične pravljice imajo dandanes toliko verzij, da se mi zdi vedno najbolj zdravo 

najprej prebrati in nato oceniti, ali je primerna za predšolske otroke. Vsekakor pa bi 

izpostavil, da Grimmove verzije klasičnih pravljic niso primerne za otroke, saj 

vsebujejo veliko elementov takega in drugačnega nasilja. Se pa tudi v Disneyjevih 

verzijah najde kakšen sporen element, čeprav naj bi bile že v osnovi pisane za otroke.«  

 

4 % anketiranih se je odločilo, da se jim klasične verzije ne zdijo otrokom primerne, z 

utemeljitvijo: 

 

− »Grimmove verzije se mi zdijo preveč okrutne, Disneyjeve pa spodbujajo meni 

neustrezne vrednote, npr. to, da je najpomembnejša lepota.«  

−  »V vseh pogledih je zelo močno prisoten vsaj en zelo hudoben lik (volk, hudobna 

čarovnica, mačeha). Otroci, ki nimajo še povsem razvitega abstraktnega mišljenja, si 

to lahko zelo popačeno predstavljajo.« 

− »Teh pravljic v vrtcu ne berem otrokom.« 
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8 % se je odločilo, da se jim zdijo primerne Grimmove in Disneyjeve verzije pravljic, z 

utemeljitvijo: 

 

− »Grimmove in Disneyjeve pravljice se mi zdijo primerne, ker so Disneyjeve mogoče 

olepšane, lepe slikanice, Grimmove pa, čeprav so morda tudi malo krute, so primerne, 

ker jih otrok ne dojema tako kot odrasel.«  

− »Grimmove verzije so precej neusmiljene, a vseeno klasične. Disneyjeve verzije so bolj 

filmske, komercialne, v nekatere segmentih bolj romantične … Prav se mi zdi, da otrok 

spozna obe verziji, v zgodnjem otroštvu pa so verjetno Disneyjeve verzije bolj 

prilagojene otroškemu doživljanju sveta.«  

− »Ker so preproste, besedilo je razumljivo, končajo se s srečnim koncem ter otroci jih 

imajo zelo radi.« 

 

6 % se je odločilo, da se jim zdijo primerne Disneyjeve verzije pravljic, z utemeljitvijo: 

 

− »Ker so Disneyjeve olepšane (brez krutih koncev).« 

− »Ker so Disneyjeve malo bolj omiljene, ne tako krute.« 

 

1 % anketiranih se zdijo primerne Grimmove verzije in druge verzije klasičnih pravljic, 4 

%  anketiranih pa naj ne bi klasičnih pravljic sploh poznali. 

 

Rezultati vprašalnika so pokazali, da se približno tretjini anketiranih (34 %) zdijo primerne 

vse verzije klasičnih pravljic. Med razlogi za to, da so primerne vse verzije klasičnih 

pravljic, so prevladovali odgovori, da je odvisno od starosti otrok in načina, kako pravljico 

predstavimo otrokom, ter da je dobro, da otroci poznajo čim več različnih pravljic.  

 

Zaposlenim naj bi se Grimmove verzije (26 %) oziroma druge verzije (8 %) klasičnih 

pravljic zdele primernejše od Disneyjevih verzij (3 %). Grimmove verzije se zdijo 

anketiranim pristnejše in 'ne popačene'. Bolj naj bi spodbujale razvoj domišljije, vsebovale 

naj bi nauk in imele primernejše ilustracije.  
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8. POVZETEK SPOZNANJ IN UGOTOVITEV 

 

Skozi diplomsko nalogo smo primerjali Grimmove prvotne izdaje izbranih pravljic z 

njihovimi zadnjimi izdajami. Podali smo glavne spremembe, ki sta jih v izbranih pravljicah 

tekom časa naredila brata Grimm, in prav tako predstavili njihove filmske priredbe, ki jih 

je naredila korporacija Walta Disneyja.   

 

Obravnavane pravljice Žabji kralj ali železni Henrik, Motovilka in Sneguljčica so po 

vsebini različne, vendar vse obravnavajo temo odraščanja. Junakinje v njih so namreč 

nedolžne deklice na pragu vstopa v odrasli svet, ki je pomemben za razvoj vsakega 

človeka. Pri tem pa starši igrajo precej pasivno vlogo in tako otroke prepustijo, da sami 

dozorijo v odrasle osebe.  

 

Iniciacija je v vseh treh pravljicah predstavljena z motivom gozda, saj se lik princese v 

Žabjem kralju ali železnem Henriku igra z žogo in jo tam izgubi, Motovilka je zaprta v 

stolp v gozdu, Sneguljčica pa se izgubi v gozdu in najde zatočišče pri palčkih. Kot smo že 

omenili, Zipes pravi, da gozd tako simbolično predstavlja kraj, kjer se ljudje izgubijo in 

spet najdejo, vendar se iz njega ne vrnejo nikoli več isti, kot so bili prej. Lahko rečemo, da 

po tem zaživijo na novo. Vse trije ženski literarni liki pa novo življenje zaživijo šele, ko se 

ponovno združijo z moškim, ki jih odpelje v svoje kraljestvo
10

, kar predstavlja izpolnitev 

njihovih sanj in glavni cilj njihovega življenja. Junakinje v vseh treh pravljicah so lepotice, 

ki so v primerjavi z moškimi preveč pasivne in podrejene moškim, kar je značilno za 

patriarhalnost, ki je v družbi in družini prevladovala v preteklosti oziroma v času, ko so te 

pravljice zapisovali njihovi avtorji.  

 

Klasične pravljice po nastanku segajo v daljne čase in tako odražajo razmere ter odnose, ki 

so značilni za tradicionalne družbe. To iz konteksta razberemo šele odrasli, ki pravljice 

drugače doživljamo kot otroci. Z analizo besedil pravljic vidimo, da nam te dajejo 

                                                           
10

 moškim, ki jih odpelje v svoje kraljestvo – pomeni, da se to nanaša na to, da v prvi izdaji pravljice 

Sneguljčica princ Sneguljčico odpelje na svoj grad, v sedmi izdaji pa na očetov grad oziroma da je kraljestvo 

v obeh primerih last moškega, nikoli ženske  
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sporočila, ki se jih otroci ne zavedajo. Za primerjalno analizo izbranih pravljic smo zato 

uporabili sociološki pristop, ki se osredotoča na kulturno-zgodovinski kontekst nastanka 

določene pravljice, v kateri njeni motivi izhajajo iz določenega družbenega okolja ter 

takratnega zgodovinskega obdobja. S pomočjo tega pridemo odrasli do razlage motivov, ki 

so skriti v ozadju pravljice in se jih zavemo šele, ko jih strokovno proučujemo, medtem ko 

jih laična javnost in otroci kot takih ne zaznavajo.   

 

S pregledom strokovne literature smo ugotovili, da se nam ni treba izogibati obravnavi 

klasičnih pravljic. Te so namreč dokazano otrokom razvojno primerne. Neprimerne naj bi 

bile bolj zaradi oblike, v katerih so otrokom ponujene. Danes namreč obstajajo na knjižnih 

in prodajnih policah večinoma kot barvne slikanice, ki so problematične priredbe in 

nekvalitetni prevodi avtorskega besedila. Predvsem Disneyjev studio je iz njih naredil 

nekvalitetne priredbe, saj so te stereotipno poenostavljene. Poleg tega naj bi to bile plehke 

adaptacije, ki še bolj poudarjajo stereotipne vloge spolov in vrednote patriarhalne družbe.  

 

Grimmove pravljice spodbujajo razvoj domišljije in na splošno veljajo za optimistične 

pravljice, ki s svojimi srečnimi konci kljub konfliktom prinašajo upanje v svetlo 

prihodnost. Junaki na koncu dosežejo spremembe in napredujejo v družbi. Med drugim 

vsebujejo primere, ki se še danes dogajajo v družbi in družinskih situacijah. Na koncu 

njunih pravljic vedno zmaga dobro, sodelovanje med junaki pa premaga zlo. Prav zato bi 

se morali pri njihovi obravnavi osredotočiti predvsem na pozitivne stvari, ki jih lahko 

otrokom ponudijo.  

 

Strokovnjaki za mladinsko književnost menijo, da je za otroke dobro, da jim ponudimo 

širok izbor pravljic in jih spodbudimo k ustvarjanju ter poustvarjanju lastnih verzij. Ravno 

s tem, ko otrokom nudimo takšne izkušnje, jim omogočimo razlikovati med dobro in slabo 

literaturo. Posledično jim pomagamo tudi pri razvijanju kritičnega pogleda na današnje 

dogajanje v družbi in jih z ustvarjanjem lastne zgodovine spodbujamo k preseganju 

tradicije, iz katere se lahko veliko naučimo, v današnjem hitro spreminjajočem svetu pa je 

ne smemo jemati kot recept za življenje.  
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Pravljice nas s svojimi simboli razsvetljujejo in ravno zato naj bi jih po mnenju 

strokovnjakov morali obravnavati za preseganje stereotipov in tradicionalnih vlog, ne pa 

kot zgled za življenje v družbi. Če želimo, da postanejo odnosi enakopravnejši in današnji 

družbi primerni, je nujno, da ustvarjamo svoje zgodbe in pustimo preteklost za seboj.  

 

Rezultati vprašalnika so pokazali, da se zaposleni v vrtcu večinoma zavedajo svoje vloge v 

predšolski vzgoji otrok, saj so danes študentje bolj seznanjeni in strokovno podkovani tudi 

z vsebinami, ki jih v preteklosti niso obravnavali. To dokazujejo tudi rezultati vprašalnika, 

saj vzgojitelji/-ice in pomočnice vzgojiteljev/-ic prav tako kot strokovnjaki izražajo 

mnenje, da naj bi otrokom predstavljali različne pravljice, predvsem tiste, ki so pristne in 

izražajo realno sliko življenja, kot tiste, ki ga idealizirajo.   

 

Glede na to, da smo opravili primerjalno analizo izbranih pravljic, nas je zanimalo tudi, 

kakšno je poznavanje le-teh. Prišli smo do ugotovitev, da vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljic Grimmovo verzijo pravljice o začaranem žabcu večinoma poznajo, precej 

anketiranih pa je mnenja, da se tudi v Grimmovi verziji pojavi motiv poljuba, ki je značilen 

za Disneyjevo oziroma kasnejšo predelavo pravljice. Precej manjše poznavanje se je 

izkazalo pri pravljicah o Motovilki in Sneguljčici. Anketirani naj bi ju kljub temu bolj 

poznali v Disneyjevi verziji, preseneča pa nas dejstvo, da je poznavanje 'skomercializirane' 

Sneguljčice tudi v Disneyjevi verziji precej slabše od pričakovanega.   

 

V vprašalniku smo anketiranim dali tudi možnost, da sami ocenijo, kako dobro poznajo 

klasične pravljice tako v Grimmovi kot v Disneyjevi verziji. S tem smo prišli do podatkov, 

ki so nam še dodatno podkrepili raziskavo, da je poznavanje Grimmovih pravljic med 

zaposlenimi v vrtcu precej slabše od Disneyjevih. To pripisujemo precejšnji dominaciji 

korporacije Disney, ki je od svojega nastanka precej vplivala na razvoj generacij 

današnjega časa.  
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9. ZAKLJUČEK 
 

Na naše vsakdanje življenje vplivajo posledice družbenih sprememb, zato je za vzgojitelje 

pomembno, da se zavedamo vpliva družbe in razvijemo kritični pogled na dogajanje v njej, 

saj to vpliva na naše interpretacije in posledično tudi na naše ravnanje na delovnem mestu.  

 

V današnjem svetu postajata tako starševstvo kot poklic vzgojitelja vedno zahtevnejša 

naloga. Vzgojitelj dela neposredno z otroki in čuti vplive iz njihovega vsakdanjega 

družinskega življenja. Prav tako kot starši se moramo tudi vzgojitelji zavedati svojega 

obnašanja in pričakovanj do otrok, saj skupaj z dogajanjem v zasebnem družinskem 

življenju zelo vplivamo na otrokovo doživljanje sveta in njegov osebni razvoj.       

 

Danes smo ljudje premalo kritični do dogajanja v družbi. Če so stvari inovativne, nas 

pritegnejo, če so tradicionalne, jih ne presojamo. Tako je tudi pri izboru literature za 

otroke. Nepremišljeno in nekritično zagovarjamo Grimmove ali Disneyjeve izdaje pravljic, 

sprejemamo jih kot lepe in vzgojne zgodbice za otroke, ki vsekakor vsebujejo tudi 

pozitivna sporočila ter zlahka pritegnejo otroke.  

 

Naša dolžnost je, da kritično razmislimo in presodimo, katero pravljico oziroma njeno 

verzijo bomo otroku ponudili ter kaj mu bomo z njo sporočili. Tako kot starši imamo tudi 

vzgojitelji zelo velik vpliv na to, kako otroci doživljajo pravljice. Nuditi jim moramo tudi 

možnost, da izberejo pravljice, ki jih zanimajo. Pri tem pa je nujno, da se o vsebinah 

pogovorimo z otroki in razvoju njihove domišljije ponudimo čim več različne literature.        
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11. PRILOGA 

 

VPRAŠALNIK 

 

 

Spoštovani! 

 

 

Sem Darja Štembergar, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani. V okviru diplomskega 

dela z naslovom Kvalitativna primerjalna analiza pravljic bratov Grimm in animiranih 

filmov Walta E. Disneyja na osnovi sociološke teorije Jacka D. Zipesa pripravljam 

raziskavo na to temo. Z vprašalnikom, ki je pred vami, bi pridobila dragocene podatke za 

svojo raziskavo v diplomskem delu. 

 

Vljudno vas prosim, da si vzamete nekaj minut časa in odgovorite na zastavljena 

vprašanja. Sodelovanje v anketi je povsem anonimno, na vprašalnik se vam ni treba 

podpisati. Pred izpolnjevanjem vprašalnika prosim preberite spodnji odstavek, ki vam bo v 

pomoč pri reševanju ankete. 

 

     

    

          Za izpolnjevanje vprašalnika se vam zahvaljujem in vam želim lep dan. 
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Vprašalnik se navezuje na vaše poznavanje svetovno znanih klasičnih pravljic, ki so bile 

izdane že v številnih verzijah. Vprašalnik se nanaša le na verzije, ki sta jih napisala brata 

Jakob in Wilhelm Grimm, in na filmske verzije, ki jih je ustvaril Walt Disney. Zanima me 

vaše poznavanje treh izbranih klasičnih pravljic, in sicer Žabjega kralja, Motovilke in 

Sneguljčice.   

 

V prvem delu vprašalnika vas sprašujem, katero izmed ponujenih verzij poznate 

(Grimmovo, Disneyjevo ali morda katero drugo), drugi del vprašalnika se nanaša na vaše 

mnenje o klasičnih pravljicah, v tretjem delu pa vas prosim za splošne podatke.  

 

 

I. del 

 

1. Kaj v  Grimmovi verziji pravljice o Žabjem kralju princesa v zameno za uslugo 

obljubi žabcu? (obkrožite samo en odgovor)   

 

a)  Princesa obljubi žabcu, da bo lahko jedel iz njenega krožnička, pil iz njene zlate kupice 

in spal v njeni posteljici. 

b)  Princesa obljubi žabcu, da ga bo poljubila. 

c)  Princesa obljubi žabcu, da bo naredila, kar bo želel. 

d)  Te pravljice ne poznam. (Prosim, da ta odgovor obkrožite samo v primeru, če res ne 

poznate pravljice.) 

 

2. Kdaj se v Grimmovi verziji pravljice o Žabjem kralju žabec spremeni v princa?  

(obkrožite samo en odgovor) 

 

a)  Žabec se spremeni v princa, ko ga princesa vrže v steno. 

b)  Žabec se spremeni v princa, ko ga princesa poljubi. 

c)  Žabec se spremeni v princa, ko se princesa vanj zaljubi. 

d)  Te pravljice ne poznam. (Prosim, da ta odgovor obkrožite samo v primeru, če res ne 

poznate pravljice.) 
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3. Zakaj v Disneyjevi verziji pravljice Motovilka čarovnica zapre Motovilko v stolp?  

    (obkrožite samo en odgovor) 

 

b) Čarovnica zapre Motovilko v stolp, ker noče, da jo kdo najde in odpelje. 

c) Čarovnica zapre Motovilko v stolp, ker ima Motovilka čarobne lase. 

d) Čarovnica zapre Motovilko v stolp, ker je lepša od nje.  

e) Te pravljice ne poznam. (Prosim obkrožite samo v primeru, če res ne poznate 

pravljice.) 

 

4. Kaj se zgodi na koncu Disneyjeve verzije pravljice o Motovilki?  

    (obkrožite samo en odgovor) 

 

a)  Na koncu pravljice čarovnica Motovilki odreže lase, princ pa pade skozi stolp. 

b)  Na koncu pravljice princ odreže Motovilki lase, čarovnica pa pade skozi stolp.   

c)  Na koncu pravljice čarovnica od žalosti umre, Motovilka in princ pa se poročita. 

d)  Te pravljice ne poznam. (Prosim obkrožite samo v primeru, če res ne poznate 

pravljice.) 

 

5. V kateri verziji pravljice Sneguljčica želi kraljica zastrupiti Sneguljčico samo z 

jabolkom? (obkrožite samo en odgovor) 

 

f) V Grimmovi verziji. 

g) V Disneyjevi verziji. 

h) V nobeni od teh dveh verzij. 

i) Te pravljice ne poznam. (Prosim obkrožite samo v primeru, če res ne poznate 

pravljice.) 
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6. V kateri verziji pravljice Sneguljčica kraljica na koncu pleše v razbeljenih 

železnih čevljih? (obkrožite samo en odgovor) 

 

a)   V Grimmovi verziji. 

b)   V Disneyjevi verziji. 

c)   V nobeni od teh dveh verzij. 

d)   Te pravljice ne poznam. (Prosim obkrožite samo v primeru, če res ne poznate 

pravljice.) 

 

 

II. del 

 

7. Kako dobro poznate Grimmove pravljice?  

    (obkrožite samo en odgovor, 1 – zelo slabo, 5 – zelo dobro) 

 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

8. Kako ocenjujete primernost Grimmovih pravljic za predšolske otroke?  

    (obkrožite samo en odgovor; 1 – zelo slabo, 5 – zelo dobro) 

 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

f) Klasičnih pravljic v verziji bratov Grimm ne poznam. (Prosim, da ta odgovor obkrožite 

samo v primeru, če res ne poznate pravljice.) 
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9. Kako dobro poznate Disneyjeve verzije klasičnih pravljic?  

     (obkrožite samo en odgovor; 1 – zelo slabo, 5 – zelo dobro) 

 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

10. Kako ocenjujete primernost Disneyjevih verzij za predšolske otroke?  

     (obkrožite samo en odgovor, 1 – zelo slabo, 5 – zelo dobro) 

 

a) 1  

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

f) Klasičnih pravljic v verziji Walta Disneyja ne poznam. (Prosim, da ta odgovor 

obkrožite samo v primeru če res ne poznate pravljice.) 

 

11. Katere verzije klasičnih pravljic se vam zdijo za otroke primernejše?  

     (obkrožite lahko največ dva odgovora) 

 

a) Grimmove verzije. 

b) Disneyjeve verzije. 

c) Druge verzije. 

d) Vse verzije klasičnih pravljic se mi zdijo primerne za otroke. 

e) Klasične pravljice se mi ne zdijo primerne za otroke. 

f) Klasičnih pravljic ne poznam. 

g) drugo: ___________________________________________ 

 

Prosim, da utemeljite, zakaj ste se odločili za izbran odgovor zgoraj.__________________ 
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III. del 

 

12. Vaš spol je? (obkrožite) 

 

a) moški 

b) ženski 

 

13. Vaša leta so? (obkrožite) 

 

a) nad 20 do 30 let 

b) nad 30 do 40 let 

c) nad 40 do 50 let 

d) nad 50 let 

 

14. Vaše delovno mesto je? (obkrožite) 

 

a) pomočnik/-ica vzgojitelja/-ice 

b) vzgojitelj/-ica 

 

15. Vaša izobrazba je? (obkrožite) 

 

a) osnovnošolska izobrazba  

b) srednješolska izobrazba 

c) višja oziroma visoka izobrazba  

d) magisterij oziroma doktorat 

 


