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POVZETEK 

 

Diplomsko delo sem začela z opredelitvijo nemške splošne književnosti, nato pa nadaljevala z 

nemško otroško in mladinsko književnostjo. Predstavim življenje in delo nemškega 

mladinskega pisatelja Waldemarja Bonselsa (1880–1952), ki je avtor književnega dela Die 

Biene Maja und ihre Abenteuer (1912), slovensko Prigode čebelice Maje (1923). Omenjena 

knjiga v slovenščini je bila poleg risanega filma Čebelica Maja predmet moje raziskave o 

priljubljenosti knjige in risanke med učenci prvega razreda osnovne šole. Zanimalo me je, ali 

otroci poznajo lik čebelice Maje, kje so se prvič seznanili z njenimi zgodbami in ali jim je 

ljubša serija risanih filmov Čebelica Maja ali književno delo Prigode čebelice Maje, ki ga je 

leta 1923 poslovenil Vladimir Levstik (1886–1957).  

 

Iz raziskave, ki sem jo izvedla, sem na podlagi učenčevih zanimanj in njihovih odgovorov na 

moja vprašanja želela ugotoviti, ali bi šlo književno delo Prigode čebelice Maje (1923) v 

pozabo, če po njem ne bi posneli serije risanih filmov. V zvezi s knjigo in risanim filmom me 

je zanimalo tudi, koliko časa po izidu knjige so nastali risani filmi in v kateri državi. Preko 

literature sem iskala vzroke in ozadje nastanka knjige Die Biene Maja und ihre Abenteuer 

(1912). Diplomsko delo sem napisala na podlagi literature in temeljne raziskave.  

 

Ključne besede: obdobja nemške književnosti, nemška mladinska književnost, nemški 

prevodi pravljic v slovenščino, Waldemar Bonsels, Die Biene Maja und ihre Abenteuer, 

Prigode čebelice Maje, risanka Čebelica Maja, fantastična pripoved, raziskava 

 





ABSTRACT 

 

The thesis begins with the definition of German literature and German children’s and youth 

literature. It presents the life and work of Waldemar Bonsels (1880–1952), a German youth 

writer and author of the book Die Biene Maja und ihre Abenteuer (1912) or The Adventures 

of Maya the Bee (Prigode čebelice Maje, translated into Slovene in 1923). The cartoon Maya 

the Bee (Čebelica Maja) and the Slovene translation of the book were the basis of the research 

on the popularity of both the book and the cartoon among first-grade pupils. The aim was to 

determine whether children know the character of Maya the Bee, where they became 

acquainted with her stories for the first time and whether they prefer the cartoons to the book, 

which was translated into Slovene in 1923 by Vladimir Levstek (1886–1957). 

 

The purpose of the research was to determine whether the book The Adventures of Maya the 

Bee (1923) would fall into oblivion if there was no cartoon series. We also tried to ascertain 

how long after the book publication the cartoons were introduced and in which country. In 

addition, the reasons for the creation of Die Beine Maja und ihre Abenteuer (1912) and the 

background of the process were examined in literature. The thesis was written on the basis of 

relevant literature and basic research. 

 

Keywords: periods of German literature, German youth literature, translations of German 

fairy tales into Slovene, Waldemar Bonsels, Die Biene Maja und ihre Abenteuer, Prigode 

čebelice Maje, the cartoon Maya and the Bee, fictional story, research 
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UVOD 

 

Recepcija nemške mladinske književnosti na Slovenskem – študij primera knjige in risanke 

Čebelica Maja se glasi naslov mojega diplomskega dela. Omenjeno pripoved sem izbrala, ker 

mi je lik čebelice Maje pri srcu že od malega, zato sem se po posvetu z mentorico odločila, da 

bo to tema, ki jo bom obravnavala v diplomskem delu. Nemškega avtorja knjige »Die Biene 

Maja und ihre Abenteuer (1912)« Waldemarja Bonselsa (1880–1952) poprej še nisem 

poznala, saj sem ena izmed tistih, ki čebelico Majo poznajo iz risank.  

 

V teoretičnem delu opišem obdobja nemške splošne književnosti in nadaljujem z opredelitvijo 

nemške mladinske oz. otroške književnosti 18.–20. stoletja. Predstavim življenje in delo 

avtorja knjige »Die Biene Maja und ihre Abenteuer (1912)«, ki jo je leta 1923 v slovenščino 

prevedel Vladimir Levstek. Opišem ozadje književnega dela Prigode čebelice Maje (1923) in 

risank Čebelica Maja. 

 

Diplomsko delo zaključim z empiričnim delom, v katerem sem izvedla raziskavo na podlagi 

risanih filmov Čebelica Maja in dela Prigode čebelice Maje (1923). Na podlagi rezultatov sem 

poskušala ugotoviti, ali bi šlo književno delo Prigode čebelice Maje (1923) v pozabo, če po 

njem ne bi posneli risank Čebelica Maja. 

 

Glavni cilj diplomskega dela je bila torej raziskava in primerjava knjige Prigode čebelice 

Maje in risanke Čebelica Maja, predstavitev pisatelja izvirne knjige Die Biene Maja und ihre 

Abenteuer (1912) ter opredelitev nemške splošne in nemške mladinske književnosti. 

 

V diplomskem delu sem postavila naslednje hipoteze:  

 

H1: Učenci so literarni lik (čebelico Majo) spoznali preko gledanja risanega filma Čebelica 

Maja. 

 

H2: Učencem je bližje literarni lik iz gledanega risanega filma Čebelica Maja kot ilustrirani 

lik iz prvotne knjige Prigode čebelice Maje. 

 



Špenko, M. (2015). Recepcija nemške mladinske književnosti na Slovenskem – študij primera knjige in risanke 

Čebelica Maja. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

2 

H3: Književno delo Prigode čebelice Maje bi šlo v pozabo, če ne bi posneli risanih filmov 

Čebelica Maja. 

 

H4: Učencem je bil avtor knjige Waldemar Bonsels pred mojo raziskavo nepoznan. 
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I TEORETIČNI DEL 

 

1 OBDOBJA NEMŠKE SPLOŠNE KNJIŽEVNOSTI 

 

V tem poglavju sem na kratko opisala obdobja nemške književnosti na splošno. Podatki so 

izvzeti iz knjige Nemška književnost (1968) avtorice Helene Stupan. 

 

1.1 Starogermansko in zgodnjekrščansko pesništvo 

 

Nemška književnost se je začela pred letom 750 n. št. v času nastajajočega fevdalizma. To je 

bil čas preseljevanja starih Germanov, v katerem so nastajale obredne pesmi za rojstva, smrti, 

poroke in zabave. To obdobje so zaznamovale tudi uganke in šaljivke, ki so bile namenjene 

skupni zabavi. 

 

O junaštvih in dogodivščinah zgodovinskih in mitoloških osebnosti je pela najbolj razvita 

junaška pripovedna pesem (Heldenlied), ki je nastajala v najbolj burnih časih preseljevanja 

narodov. 

 

V času starih Germanov je imela pesem zelo velik pomen, saj skoraj ni bilo dogodka, ki ga ne 

bi spremljala, pa naj bo to ob veselih ali pa ob žalostnih priložnostih. 

 

1.2 Književnost pod vplivom krščanstva (8.–12. st.) 

 

Središča kulture so postali samostani (Freising, Fulda, St. Gallen …) in cesarski dvor. Cesar 

Karl Veliki je bil poleg ustanovitelja močnega imperija velik vsestranski pobudnik na 

kulturnem področju. Dal je pobudo za zbiranje starih junaških pesmi in zbudil zanimanje za 

ljudsko pesništvo. Duhovniki so od njega dobili pobudo za pisanje v ljudskem jeziku in tako 

začeli pisati pridige, svetopisemske zgodbe in ostalo v nemškem jeziku. 

 

Književnost se je tako odmikala od ljudstva in vse bolj postajala last učenih ljudi. Zaradi 

neizobraženosti ljudstva so bili duhovniki primorani ustvarjati v nemškem jeziku, saj v 

nasprotnem primeru književna dela ne bi dosegla svojega namena. 
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1.3 Književnost viteštva (1180–1300) 

 

Novo miselnost in nove ideale o človeku in njegovem življenju, ki so se začeli odvijati 

približno leta 1180, imenujemo književnost viteštva. Po vzoru francoske kulture si je viteštvo 

ustvarilo svojo kulturo in prevzelo vodstvo nemške književnosti. Središča kulture so postali 

viteški dvorci. Glavne teme pesmi pesnikov in pevcev vitezov so bile dvorska in viteška 

ljubezen ter trenutni politični, verski in moralni problemi.  

 

Glavni predstavniki nemškega viteškega romana so bili Heinrich von Veldeke, Wolfram von 

Eschenbach, Hartmann von Aue in Gottfried von Strassburg. Ob propadu nemške cesarske 

oblasti in njenega viteštva v 13. stoletju je minil čas viteških romanov. Nastajati so začele 

alegorije, satire in krajše poučne povesti – novele. 

 

1.4 Mlada meščanska književnost (14.–15. st.) 

 

V poznem srednjem veku so nastajala in rasla mesta, ki so postajala velika kulturna središča. 

To je bil čas socialnih, političnih in verskih bojev. 

 

Nekakšno nadaljevanje viteške lirike je bila nova meščanska lirika, t. i. pesem mojstrov 

(Meistergesang). Po strogih pravilih so meščani (rokodelci), zbrani v šolah, kovali verze in se 

učili kitic. Delati so morali popolnoma nove »mojstrske« pesmi. Teme pesmi so bile 

svetopisemske zgodbe, moralni napevi in satire. 

 

V poznem srednjem veku so se razvile tudi pustne igre (Fastnachtspiele) ter verska in 

posvetna drama. 

 

1.5 Humanizem, renesansa, reformacija, barok (16. in 17. st.) 

 

Humanizem z renesanso je bil nosilec kulture in nove miselnosti, ki je najprej zajela Italijo, 

nato pa zahodno Evropo. Počasi je prodirala tudi v nemško kulturo. Prevodi so bili glavna 

dela zgodnjih nemških humanistov. Proučevali so tekste iz antične književnosti, jih prevajali, 

prepisovali in posnemali. 
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Reformacija je prodrla v nemško duhovno življenje globlje kakor humanizem. Zajela je vse 

ljudske plasti in pripravila ustanovitev nove cerkve. Martin Luther (1483–1546) je začetnik in 

voditelj reformacije. Z nemškim prevodom Biblije je postavil temelje novemu 

visokonemškemu knjižnemu jeziku. Pisal je tudi cerkvene pesmi, postile (knjige molitev in 

pridig) ter basni ljudstvu in katekizme za versko rabo. 

 

Tridesetletna vojna, ki je divjala prek Nemčije (1618–1648), je z opustošenjem dežel pustila 

hude dolgoletne posledice. Kmečki stan in meščanstvo sta začela gospodarsko propadati in 

tako je meščanstvo začelo izgubljati vodilno vlogo v književnosti. Nosilci književnosti so bili 

učenjaki, pesniki in plemiči, jezuitski kolegiji, akademije in rezidence pa so bili središča 

kulture. 

 

Barok v nemški kulturi pomeni nadaljevanje humanističnih novolatinskih stremljenj v 

znanosti in književnosti. Glavni predstavniki lirike mistikov so bili Friederich von Spee, Paul 

Gerhardt in Angelus Silesius. 

 

1.6 Književnost klasicizma in razsvetljenstva (1700–1770) 

 

Kljub temu da je Velika Britanija v 18. stoletju postala svetovna sila, je Francija ohranila prvo 

mesto na področju kulture. Nemško meščanstvo si je z odvrnitvijo od plemstva ustvarilo svojo 

književnost in tako spet postalo glavni nosilec literature. 

 

Rokoko je opredeljen kot igriva, vesela, lahkotna umetnost, ki se je kazala zlasti v notranji 

opremi dvorcev, v kostumih, glasbi in slikarstvu. Namenjena je bila plemstvu in bogatim 

meščanom. Priljubljene književne zvrsti so bile igre s petjem, komični junaški epi in povesti v 

verzih. 

 

Pietizem je obdobje, ki se je začelo v 17. in nadaljevalo v 18. stoletju. Gre za poglabljanje v 

lastno notranjost, predanost božji volji, čustveno doživetje Boga in ljubezen do bližjega, kar je 

treba pokazati z dejanji. Pietisti so živeli le za čustven svet in zaničevali posvetne dobrine. 

Znana ustvarjalca v pietizmu sta bila C. F. Gellert in F. G. Klopstock. 
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Razsvetljenstvo je borbena miselnost meščanstva, ki se je hotelo osvoboditi fevdalnih vezi. 

Razsvetljenci so odklanjali vpliv čustev in domišljije na literarno ustvarjanje in s tem dali 

prednost razumu, ki je bil njihova največja avtoriteta.  

 

1.7 Obdobje nemškega idealizma (1770–1830) 

 

Viharništvo (1767–1785) je revolucionarno, predromantično gibanje, ki je potekalo med 

nemško mladino v letih 1770–1785 in je hotelo preko literature prikazati nove ideje in strasti. 

Viharniki so bili predvsem liriki in dramatiki. Glavna predstavnika tega gibanja sta bila 

Goethe in Schiller. 

 

Klasika (1785–1805) je obdobje pred in med francosko revolucijo, katerega je spremljalo 

napeto ozračje in izredne razmere. Za ta čas je značilno raznoliko pisanje v književnosti. 

 

Za obdobje romantike (1798–1830) je značilen beg iz sveta razuma v svet čustev in sanj. Do 

tega je prišlo zaradi burnih razmer, ki so jih preživljali mladi pesniki in pisatelji. Romantiko 

delimo na zgodnjo romantiko (1798–1804), višek romantike (1804–1814) in pozno romantiko 

(1814–1830). 

 

1.8 Realizem (1830–1880) 

 

Realizem v Nemčiji zaradi takratnih razmer ni imel globljega pomena. Razdeljen je na 

romantični realizem ter poetični in objektivni realizem. Pomembni predstavniki tega obdobja 

so bili Th. Storm, F. Hebbel, Th. Fontane in ostali. 

 

1.9 Naturalizem (1880–1900) 

 

Iz Francije se je naturalizem razširil v Nemčijo, kjer sta bili glavni središči Berlin in 

München. Gibanje se je najmočneje uveljavilo v dramatiki, pojavilo pa se je tudi v liriki in 

pripovedništvu.  
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1.10 Impresionizem, simbolizem, nova romantika (1895–1910) 

 

Impresionizem in nova romantika sta se v nemški književnosti pojavila kot upor proti 

naturalizmu. V Nemčiji in Avstriji je nova romantika nastopila okoli leta 1890. Za to obdobje 

je značilna združitev simbolizma in dekadence. Znan predstavnik omenjenih smeri je bil med 

drugimi tudi H. Hesse. 

 

2 NEMŠKA MLADINSKA (OTROŠKA) KNJIŽEVNOST OD 

18. DO 20. STOLETJA 

 

Besedilo o nemški mladinski književnosti od 18. do 19. stoletja, ki je predstavljeno v 

nadaljevanju, je povzeto po International Companion Encyclopedia of Children's Literature, 

second edition (Hunt, 2004) iz poglavja German children's literature from the eighteenth to 

the twentieth century. 

 

S filantropsko reformo se je nemška otroška literatura osvobodila odvisnosti od velikih 

francoskih in angleških modelov. Od takrat naprej je bila zgodovina otroške literature 

pretežno pisana v Nemčiji.  

 

Nemške ideje so se tako razširile v Francijo, Anglijo, Skandinavijo in vzhodno Evropo. Celo 

židovska otroška literatura dolguje svoj obstoj nemškemu razsvetljenstvu. Nemška otroška 

literatura je zadržala ta primat v naslednjem zgodovinskem obdobju: v času romantične 

reforme otroške literature, ki se je prav tako začela v Nemčiji. Pripravil jo je mladi Herder, 

njena programska načela pa so bila prvič predstavljena v posameznih stavkih, zlasti s strani 

Ludwiga Tiecka in Friedricha von Hardenberga (Novalisa).  

 

Nato so se v prvih dveh desetletjih 19. stoletja pojavila velika dela: dodatek otroških pesmi k 

tretji knjigi Achima von Arnima in Clemensa Brentana »Des Knaben Wunderhorn (Fantov 

čarobni rog – 1808), v drugem desetletju pravljice za otroke avtorjev Tiecka, Contesse, 

Fouquéja in E. T. A. Hoffmanna in Kinder- und Hausmärchen (otroške in domače pravljice) 

bratov Grimm (1812–1815). 



Špenko, M. (2015). Recepcija nemške mladinske književnosti na Slovenskem – študij primera knjige in risanke 

Čebelica Maja. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

8 

 

Slika 1: Kinder und Hausmärchen (prva stran) 

Vir: Kinder- und Jungendliteratur (b. d.) 

 

Avtorji romantike so razglasili, da je tradicionalna, nacionalna folklora, zlasti priljubljena 

otroška pesem in pravljica, pravo bralno gradivo za otroke. Brata Grimm sta to uvedla v 

prakso z vztrajanjem, da je treba otrokom posredovati le dokazano starinske pesmi in 

pravljice, legende in humoreske v čim bolj nespremenjeni obliki. Poznoromantična pravljica 

je bila od začetka žanr, ki je bil mešanica starega in modernega. Ukvarja se z oddaljenim 

svetom čudežev, otroškim in pesniškim obstojem, vendar vključuje tudi sedanjost. Slednje je 

vidno v Brentanovih italijanskih pravljicah, priredbah številnih Basilejevih pravljic za nemške 

otroke, posebej v načinu pripovedovanja. 

 

V Tieckovi otroški pravljici Die Elfen (Škratje) (1812) človeški svet soobstaja s čudežnim 

svetom. Pravljica je napisana kot metaforična predstavitev antagonističnega nasprotja v 

modernem življenju med otrokovim čutom za skrivnostnost in racionalnost odraslega. 

 

V pravljici E. T. A. Hoffmanna Nußknacker und Mäusekönig (Hrestač in mišji kralj) (1816) 

realistično prikazana moderna aktualnost zamenja konvencionalni običajni svet tradicionalne 

pravljice, psihološko realistična otroška figura pa zavzame mesto otroku podobnega 

pravljičnega junaka. Otrokova stalna vera v čudežno ostane nepotešena, dokler potencialna 

izkušnja "drugega" sveta ne postane resnična. S svojo otroško zgodbo Nußknacker und 

Mäusekönig je Hoffmann utemeljil žanr fantastične otroške zgodbe, ki je postal osrednja 

komponenta otroške literature v poznem 19. in v prvi polovici 20. stoletja. 
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Slika 2: Nußknacker und Mäusekönig 

Vir: Nussknacker und Mausekönig (b. d.) 

 

V nemški otroški literaturi so v obdobju od leta 1770, ko je izšel Basedow's Elementarwerk, 

do leta 1819, ko je izšla druga močno spremenjena verzija Kinder- und Hausmärchen, že 

razviti in v klasičnih delih do neke mere ponazorjeni osnovni vzorci moderne, k otroku 

usmerjene otroške literature, ki so ostali prevladujoči do poznih 60. let. Zanimivo pri razvoju 

nemške otroške literature v 19. in zgodnjem 20. stoletju pa je, da se je dediščina filantropskih 

in romantičnih reform v precejšnji meri izgubila. 

 

S ponovnim porastom literarnega ustvarjanja od konca leta 1820 je otroška literatura v 

Nemčiji v pretežni meri prenehala biti gonilo programskih namenov in reformnih idej. Vse 

bolj je postala čista poslovna zadeva, tako da se je morala prilagoditi tradicionalističnim, v 

nekaterih primerih trdno protimodernim idejam kupcev. 

 

Dediščina nemške romantike na področju otroške literature je dosegla Evropo in svet samo 

posredno v obliki Andersenovih pravljic. Ta zapuščina je nato obrodila sadove v angleški 

otroški literaturi s Kingsleyjem, Carrollom in Georgejem MacDonaldom. 

 

Brata Grimm sta imela v Nemčiji veliko več privržencev. Število zbirk priljubljenih pravljic 

in legend za otroke, objavljenih v 19. stoletju, je ogromno. Omenimo samo zelo uspešni zbirki 

Ludwiga Bechsteina (1801–1860), in sicer Deutsches Märchenbuch (Nemška knjiga pravljic) 

(1845) in Deutsches Sagenbuch (Nemška knjiga legend) (1859). V Nemčiji je šlo od bratov 

Grimm naprej to urejanje tradicionalnega izročila z roko v roki z brezkompromisnim 

sovraštvom do pisanja sodobnih otroških knjig. Veljalo je stališče, da sedanjost ni sposobna 
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ustvariti zares otroške poezije, zato so samo tradicionalno folkloro pojmovali kot primerno 

branje za otroke. 

 

Zadnji element enakosti je pravica otrok do literature, ki se v načelih ne razlikuje od literature 

za odrasle. Od 70. let imajo avtorji slog, ki je zelo podoben pisanju za odrasle. Znani zahtevi, 

da se otroke obravnava kot ljudi, se je pridružila nova, tj. da je treba v osnovi zanje pisati tako 

kot za odrasle. Nova pripovedna otroška literatura 70. let se po formi in slogu dojema kot 

sorodna modernemu romanu. Prevzela je kompleksne tehnike, ki jih je slednji razvil v 19. 

stoletju. Psihološki roman, v katerem prevladujejo notranji dogodki in je prežet s temami 

stabilizacije ega in samoiskanja, je postal prednostna oblika nove otroške pripovedi. 

 

Otroška literatura zahodnonemško govorečih držav se je torej od 50. let vse bolj priključevala 

trendom severo-zahodnoevropske in severnoameriške otroške literature, s tem ko se je vračala 

k svojim lastnim začetkom v zgodnjem 19. stoletju (Hunt, 2004). 

 

2.1 Nemška mladinska književnost na Slovenskem 

 

Jacob Ludwig Karl (1785–1863) in Wilhelm Karl Grimm (1786–1859), bolj poznana kot 

brata Grimm, sta znana predvsem kot zbiratelja pravljic (Grimmove pravljice), katerih je bilo 

veliko prevedenih tudi v slovenščino. 

 

 

Slika 3: Brata Grimm (levo Wilhelm Grimm, desno Jacob Grimm) 

Vir: Brata Grimm (b. d.) 
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2.1.1 Skupna dela bratov Grimm 

 

Skupna dela bratov Grimm so naslednja (Brata Grimm, b. d.): 

 Grimmove pravljice (Kinder- und Hausmärchen. 1. naklada: 2 zvezka, 1812, 1815; 

slo. 1973); 

 Nemške pripovedke (Deutsche Sagen. 2 zvezka, 1816, 1818); 

 Irske vilinske pravljice (Irische Elfenmärchen. Leipzig, 1826); 

 Nemška mitologija (Deutsche Mythologie, 1. naklada 1835); 

 Nemški slovar (Deutsches Wörterbuch, 1. zvezek 1854, 33. zvezek 1960). 

 

 

Slika 4: Ilustrirana naslovnica prve knjige Grimmovih pravljic iz leta 1819 (druga 

izdaja) 

Vir: Brata Grimm (b. d.) 

 

2.1.2 Prevodi Grimmovih pravljic v slovenščino 

 

V slovenščino je bilo prevedeno veliko Grimmovih pravljic, ki so še danes ene najbolj 

priljubljenih. V nadaljevanju so v seznamu naštete najbolj znane pravljice, ki so izvzete iz 

samostojnega znanstvenega sestavka Tomaža Beštra, z naslovom Bibliografija prevodov 

pravljic bratov Grimm v slovenskem jeziku (2013). 
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Seznam najbolj znanih Grimmovih pravljic, ki so bile med prvimi prevedene v slovenščino: 

 Rudeča kapica (poslovenila Lujiza Pesjakova, 1875); 

 Pepelka: krasna pravljica v zabavo in pouk ljubej mladini (tisk in založba Ig. pl. 

Kleinmayrjeva in Fed. Bambergova, 1879); 

 Snegulčica: krasna pravljica v zabavo in pouk ljubej mladini (tisk in založba Ig. pl. 

Kleinmayrjeva in Fed. Bambergova, 1879); 

 Trnjeva rožica: krasna pravljica v zabavo in pouk ljubej mladini (Tisk in založba Ig. 

pl. Kleinmayrjeva in Fed. Bambergova, 1879); 

 Janko in Metka (prevedel Rade Zaplotnik, 1955). 

 

Pravljice bratov Grimm so najbolj znane in ene izmed najbolj priljubljenih pravljic na svetu. 

Med njimi na književnih policah na otroškem oddelku najdemo pravljice, prevedene v 

slovenščino, kot so: Janko in Metka, Motovilka, Špicparkeljc, Sneguljčica, Volk in sedem 

kozličkov, Pepelka in druge (Bešter, 2013). 

 

3 ŽIVLJENJE IN DELO WALDEMARJA BONSELSA 

 

3.1 Življenje 

 

Waldemar Bonsels se je rodil 21. 2. 1880 v Ahrensburgu v Holsteinu kot drugi izmed petih 

otrok. Njegov oče Reinhold Bonsels (1848–1923) je v tem mestu delal do leta 1884 kot 

farmacevt, nato pa je diplomiral iz zobozdravstva v Berlinu. Med letoma 1890 in 1897 je 

deloval v Kielu, kjer je Waldemar obiskoval gimnazijo. Šolanje je pisatelj zaključil pri 17 

letih zaradi revščine. Oče se je zaposlil v instituciji Bodelschwing v Betlu, Waldemar pa je 

naredil komercialno usposabljanje in se leta 1900 zaposlil kot trgovec v podjetju, kjer je bil 

zaposlen dve leti. 

 

V Betlu, Baslu in Angliji je Waldemar prejel dodatno usposabljanje za trgovanje in se tako 

zaradi misije preselil v Indijo. V Indiji je ostal le slabo leto dni. V Münchnu je nato ustanovil 

založbo E. W. Bonsels in Co. Soustanovitelji so bili njegovi prijatelji Hans Brandenburg, 

Bernd Strauss in Carl Isemann. Waldemar je leta 1904 objavil pismo, v katerem opisuje 

razloge za odstop iz misije.  
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Leta 1906 se je poročil s sestro Hansa Brandenburga, Klaro Brandenburško. Od nje se je ločil 

po rojstvu njunega drugega otroka. S svojo drugo ženo Elise Ostermeyer in otroki se je leta 

1910 preselil v Schleißheim, kjer je delal in živel naprej. 

 

Bonsels leta 1912 doživi velik, svetovni uspeh, ko izide njegovo književno delo Die Biene 

Maja und ihre Abenteuer. Avtor je postal zelo priznan, saj je bila knjiga prevedena v kar 41 

jezikov. 

 

Leta 1918 se je preselil v Ambach ob jezero Stranberg, kjer je preživel skoraj polovico 

svojega življenja. Ločil se je tudi od svoje druge žene Elise. Leta 1949 se je poročil s svojo 

dolgoletno partnerko Rosemarie Bachofen in zbolel za Hodgkinovo boleznijo ter 31. 6. 1952 

umrl v svojem domu. Grobnica se nahaja na vzhodnem delu jezera Stranberg (Waldemar 

Bonsels, b. d.). 

 

 

Slika 5: Waldemar Bonsels 

Vir: Krischke (2012) 

 

3.2 Dela Waldemarja Bonselsa 

 

Waldemar Bonsels je napisal več književnih del, med katerimi je bilo samo eno prevedeno v 

slovenščino. Izvirnik knjige z naslovom Die Biene Maja und ihre Abenteuer (1912) je leta 

1923 v slovenščino prevedel Vladimir Levstik. 
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Kronološko zaporedje del: 

 1904 – Mein Austritt aus der Baseler Missions-Industrie und seine Gründe (delovni 

prevod: Moj odstop iz misije v Baslu in njegovi razlogi); 

 1906 – Ave vita morituri te salutant (delovni prevod: Življenje in pozdrav smrti); 

 1907 – Frühling. Ein Schauspiel in vier Aufzügen (delovni prevod: Pomlad, drama v 

štirih dejanjih); 

 1908 – Kyrie eleison (delovni prevod: Kyrie eleison); 

 1910 – Das Feuer. Dichtungen (delovni prevod: Požar); 

 1911 – Die Toten des ewigen Krieges (späterer Titel: Wartalun. Eine 

Schlossgeschichte) (delovni prevod: Smrt večni vojni); 

 1912 – Die Biene Maja und ihre Abenteuer. Ein Roman für Kinder (prevedel Vladimir 

Levstik: Prigode čebelice Maje); 

 1915 – Kanonier Grimbarts Kriegsberichte (delovni prevod: Poročila iz vojne); 

 1915 – Himmelsvolk. Ein Märchen von Blumen, Tieren und Gott (delovni prevod: 

Ljudje na nebu. Zgodba o cvetju, živalih in Bogu); 

 1916 – Die Heimat des Todes. Empfindsame Kriegsberichte (delovni prevod: Dom 

smrti. Občutljiva vojna poročila); 

 1916 – Indienfahrt (delovni prevod: Izlet v Indijo); 

 1917 – Menschenwege. Aus den Notizen eines Vagabunden (delovni prevod: Ljudje 

poti. Zapiski potepuhov); 

 1919 – Don Juan. Eine epische Dichtung (delovni prevod: Don Juan. Epska poezija); 

 1921 – Eros und die Evangelien. Aus den Notizen eines Vagabunden (delovni prevod: 

Eros in Evangeliji. Zapiski potepuhov); 

 1922 – Weihnachtsspiel. Eine Dichtung (delovni prevod: Božična igra. Pečat); 

 1923 – Narren und Helden. Aus den Notizen eines Vagabunden (delovni prevod: 

Norci in junaki. Zapiski potepuhov); 

 1925 – Die schönsten Märchen der Brüder Grimm (Herausgeber und Vorwort) 

(delovni prevod: Najlepše pravljice bratov Grimm – W. Bonsels – urednik in avtor 

predgovora); 

 1928 – Mario und die Tiere (delovni prevod: Mario in živali); 

 1928 – Tausend und eine Nacht. Arabische Erzählungen (Mitherausgeber und 

Vorwort) (delovni prevod: Tisoč in ena noč. Arabske pripovedi); 

 1930 – Mario und Gisela (delovni prevod: Mario in Gisela); 

 1931 – Tage der Kindheit (delovni prevod: Dan otroštva); 
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 1935 – Der Reiter in der Wüste. Eine Amerikafahrt (delovni prevod: Kolesar v 

puščavi. Izlet v Ameriko); 

 1936 – Marios Heimkehr (delovni prevod: Mariova vrnitev domov); 

 1936 – Der nicht gespielte Film (delovni prevod: Neodigran film); 

 1938 – Die Reise um das Herz (delovni prevod: Potovanje v srce); 

 1940 – Die klingende Schale. Märchenbilder und Traumgestalten (delovni prevod: 

Zveneča lupina. Slikovna zgodba in sanje); 

 1941 – Der Hüter der Schwelle. Von Weisheit und Liebe in der Geisteswelt des 

Novalis (Herausgeber und Vorwort) (delovni prevod: Od modrosti in ljubezni v 

duhovni svet Novalisa – W. Bonsels urednik in avtor predgovora); 

 1916 – Der Pfarrer von Norby. Eine dramatische Dirchtung (delovni prevod: Pastor 

Norby); 

 1943 – Dositos. Ein mythischer Bericht aus der Zeitenwende (delovni prevod: Dositos. 

Poročilo iz mitičnega obdobja); 

 1946 – Mortimer. Der Getriebene der dunklen Pflicht (delovni prevod: Mortimer. 

Temačna dolžnost); 

 1947 – Runen und Wahrzeichen (delovni prevod: Rune in znamenitosti). 

 

Seznam del glede na abecedno zaporedje: 

 Ave vita morituri te salutant (1906); 

 Das Feuer. Dichtungen (1910); 

 Der Hüter der Schwelle. Von Weisheit und Liebe in der Geisteswelt des Novalis 

(Herausgeber und Vorwort) (1941); 

 Der nicht gespielte Film (1936); 

 Der Pfarrer von Norby. Eine dramatische Dirchtung (1916); 

 Der Reiter in der Wüste. Eine Amerikafahrt (1935); 

 Die Biene Maja und ihre Abenteuer. Ein Roman für Kinder (1912); 

 Die Heimat des Todes. Empfindsame Kriegsberichte (1916); 

 Die klingende Schale. Märchenbilder und Traumgestalten (1940); 

 Die Reise um das Herz (1938); 

 Die schönsten Märchen der Brüder Grimm (Herausgeber und Vorwort) (1925); 

 Die Toten des ewigen Krieges (späterer Titel: Wartalun. Eine Schlossgeschichte) 

(1911); 

 Don Juan. Eine epische Dichtung (1919); 
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 Dositos. Ein mythischer Bericht aus der Zeitenwende (1943); 

 Eros und die Evangelien. Aus den Notizen eines Vagabunden (1921); 

 Frühling. Ein Schauspiel in vier Aufzügen (1907); 

 Himmelsvolk. Ein Märchen von Blumen, Tieren und Gott (1915); 

 Indienfahrt (1916); 

 Kanonier Grimbarts Kriegsberichte (1915); 

 Kyrie eleison (1908); 

 Marios Heimkehr (1936); 

 Mario und die Tiere (1928); 

 Mario und Gisela (1930); 

 Mein Austritt aus der Baseler Missions-Industrie und seine Gründe (1904); 

 Menschenwege. Aus den Notizen eines Vagabunden (1917); 

 Mortimer. Der Getriebene der dunklen Pflicht (1946); 

 Narren und Helden. Aus den Notizen eines Vagabunden (1923); 

 Runen und Wahrzeichen (1947); 

 Tage der Kindheit (1931); 

 Tausend und eine Nacht. Arabische Erzählungen (Mitherausgeber und Vorwort) 

(1928); 

 Weihnachtsspiel. Eine Dichtung (1922). 

 

4 KNJIGA DIE BIENE MAJA UND IHRE ABENTEUER 

(PRIGODE ČEBELICE MAJE) 

 

V nadaljevanju sledi predstavitev izvirnika knjige o čebelici Maji Die Biene Maja und ihre 

Abenteuer (1912) in prve slovenske prevedene knjige Prigode čebelice Maje (1923). 

 

4.1 Die Biene Maja und ihre Abenteuer 

 

Knjiga nemškega pisatelja Waldemarja Bonselsa Die Biene Maja und ihre Abenteuer je izšla 

leta 1912. Leta 1920 je fantastična pripoved (Kobe, 1987) postala uspešnica. V letih od 1915 

do 1940 je bila v Nemčiji Bonselsova knjiga o čebelici na četrtem mestu najbolj branih knjig. 

Knjiga je bila do danes prevedena v več kot 40 jezikov in samo nemška različica je bila 
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prodana v več kot dva milijona izvodih. Zaradi njene popularnosti in literarnih kvalitet 

književno delo danes spada med klasiko otroške literature. 

 

Po informacijah Ulrike Reckhard, knjižničarke iz internacionalne mladinske knjižnice v 

Münchnu, nimajo prve izdaje knjige Die Biene Maja und ihre Abenteuer (1912) niti v 

internacionalni mladinski knjižnici niti v nacionalni nemški knjižnici. Kopijo izvirnika iz 

državne knjižnice v Berlinu pa naj bi med vojno izgubili. Prav tako pa ni znano, ali je bila 

prva izdaja knjige Die Biene Maja und ihre Abenteuer (1912) izdana pri založbi Schuster & 

Loeffler (Berlin 1912) ali pri nemški založbi Verlags – Anstalt (Stuttgard 1912). 

 

 

Slika 6: Naslovnica knjige Die Biene Maja und ihre Abenteuer založbe Schuster & 

Loeffler 

Vir: Die Biene Maja: Buch (b. d.). 

 

4.1.1 Vsebina knjige 

 

Radovedna in navihana Maja zapusti panj in se loči od medonosnih čebel in njihovega načina 

življenja. Poda se v svet, svoje zavetišče pa si najde v drevesni luknji. Na svojih popotovanjih 

skozi življenje spozna različne živali. Nekatera srečanja z njimi so za Majo bolj prijetna, 
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nekatera manj, vsekakor pa je Majin cilj, da od njih sliši mnenja o človeku, ki ga radovedna 

čebela želi na vsak način spoznati. 

 

Izvirnik književnega dela je bila basen, ki je s seboj nosila politično sporočilo. Delo je 

analiziral Jean de la Fontaine. Maja tako predstavlja idealno državljanko, panj pa naj bil dobro 

organizirana militaristična skupnost. V ozadju prigod se skrivajo tudi elementi rasizma in 

nacionalizma. V Majinih prigodah se z nekaterimi živalmi kaže, da spoštovanje temelji na 

izvajanju nasilja. V risankah ti elementi niso prišli do izraza, saj je predstavljena le 

pomembnost prijateljstva, sodelovanja in sobivanja v isti skupnosti (Maya the Bee, b. d.). 

 

4.1.2 O ilustracijah v knjigi 

 

Zaradi več različic knjige o čebelici Maji obstaja tudi več ilustratorjev, ki so narisali literarne 

like v knjigah. Med njimi so tudi Franziska Schenkel, Fritz Franke, Kurt Wiese, Else Wenz-

Vietor (igrica), Takashi Nagasawa (japonska različica), Rafaello Busoni (New York 1951), 

Anton M. Kolnberger, Eva Laurell (Sweden), Peter Schneidler, Franziska Zörner-Bertina, 

Waltraut Kirchhoff (z Ottmarjem Frickom), Leonard R. Brightwell (London 1980), Gian 

Berto Vanni, Antje Flad, Kerstin Schuld, Soenke Hollstein ... 

 

 

Slika 7: Ilustracija Franziske Schenkel 

Vir: Bine Maja, Fritz Franke (b. d.) 
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Slika 8: Ilustracija Fritza Franke 

Vir: Bine Maja, Fritz Franke (b. d.) 

 

4.2 Prigode Čebelice Maje 

 

Knjiga Prigode čebelice Maje (1923) je sestavljena iz 105 strani in 17 poglavij v slovenskem 

jeziku, v katerih avtor Waldemar Bonsels predstavlja različne dogodivščine Maje in drugih 

živali ter odnos med njimi. Zgodbe v poglavjih so razumljive kot celota, smiselne pa so tudi, 

če jih beremo posamično. Knjiga se začne z rojstvom čebelice Maje, nadaljuje pa s prigodami, 

ki jih doživi, in vrnitvijo v čebelje mesto. Knjigo je leta 1923 poslovenil Vladimir Levstik. 

 

Avtor ilustracij iz knjige Prigode čebelice Maje iz leta 1923 ni znan. Po mnenju g. Tomaža 

Beštra, bibliotekarja v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani (NUK), je ilustrator Fritz 

Gareis jr. (1872–1925). To je le njegova domneva, saj informacije ne more potrditi z dokazi. 

Za omenjenega ilustratorja se je odločil na podlagi njegovega podpisa, ki ga je moč razbrati iz 

ilustracij. 
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Slika 9: Prva stran knjige Prigode čebelice Maje 

 

4.2.1 Vladimir Levstik 

 

 

Slika 10: Portret Vladimirja Levstika 

Vir: Vladimir Levstik (b. d.) 

 

Vladimir (rojen Ciril) Levstik je bil slovenski pesnik, pisatelj in prevajalec. Rodil se je 19. 1. 

1886 v Šmihelu nad Mozirjem in umrl 25. 10. 1957 v Celju. Večino časa svojega študija je 

preživel v Celju, katerega pa je moral opustiti in se zaradi boja z revščino posvetiti pisanju. 

Njegova prva pesem je izšla leta 1903 v Ljubljanskem zvonu, pisal pa je tudi podlistke, 

balade, povesti in novele. 
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Levstik sodi na sam vrh slovenskih prevajalcev. Poleg prevoda nemške knjige Die Biene 

Maja und ihre Abenteuer (Waldemar Bonsels) je tu še nekaj pomembnejših prevodov: 

 Gogolj, Taras Buljba (1910); 

 Tolstoj, Hadži Murat (1923); 

 Ana Karenina (1928); 

 Zločin in kazen (1908 in 1923). 

 

Vladimir Levstik je dobitnik Prešernove nagrade (1949) za dobre prevode, zlasti za prevod 

Gogolj; Taras Buljba (1910) (Levstik, Vladimir, b. d.). 

 

4.2.2 Interpretacija 

 

Fantastična pripoved (Kobe, 1987) je razdeljena na sedemnajst poglavij, ki jih lahko beremo 

kot posamične zgodbe ali kot nadaljevanje zgodb, ki tvorijo celotno pripoved. 

 

4.2.2.1 Majin beg iz domačega mesta 

 

Knjiga se začne z zgodbo o rojstvu Maje in starejši čebelji gospe Kasandri, ki ji je pomagala 

na svet. Dala ji je napotke za življenje in delo ter jo posvarila pred nevarnostmi, ki bi lahko 

prežale nanjo. Učiteljica je kaj kmalu ugotovila, da je Maja čebela s posebnim značajem, ki ni 

mogla skriti svoje radovednosti in navihanosti, kateri sta ji bili dani že ob rojstvu. Kot stranski 

lik nastopi čebela nabiralka, ki Majo popelje iz panja v svet. Maja se je naučila leteti in kaj 

hitro začela raziskovati svet in cvetlice. 

 

4.2.2.2 Cvetkov rožni domek 

 

Majine prigode se začnejo s spoznanjem hrošča Cvetka in njenim obiskom v njegovem 

rožnem domu. Kot stranska oseba v zgodbi nastopi mravlja, ki s svojim životarjenjem in 

brskanjem po Cvetkovi shrambi ovira gostoljubje hrošča. Cvetko se kaj hitro znebi mravlje in 

pogosti Majo ter pohvali njen izgled. Maja je presrečna, saj je hrošč Cvetko prvi, ki ji nakloni 

lepe besede. Iz srca se mu zahvali in odleti v širni svet. 
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Slika 11: Cvetkov rožni domek 

Vir: Bonsels (1923) 

 

4.2.2.3 Gozdno jezero in njegovi prebivalci 

 

Maja se odpravi raziskovati svet v upanju, da spozna človeka. Zgodba se odvija na listu 

lokvanja, kjer Maja pristane in spozna brenclja Ivana Ivanoviča. Po prerekanju med njima, 

kdo bo sedel na tem listu, nad njiju prileti velika kačja pastirica Smuklja in ugrabi Ivana. 

Kljub Majinemu rotenju, naj ga izpusti, je Smuklja Ivana hladnokrvno požrla. To je bila za 

Majo prva grozovita dogodivščina, ki jo je doživela, in tokrat je bila pripravljena uporabiti 

tudi svoje želo, da ubrani sebe. Kljub hudobi kačje pastirice pa je čebela občudovala njeno 

lepoto. Smukljo je prosila, naj ji pripoveduje o človeku. Povedala ji je, da je človek nekega 

dne iz malomarnosti ubil njenega brata, in nato odletela. 

 

4.2.2.4 Niko in murica 

 

Zgodba se začne odvijati v čaši višnjeve zvončice, ko se Maja prebudi v svoj prvi deževni 

dan. V glavnih vlogah nastopata Maja in govnač Niko. Maja je dobila Nika na laži o njegovi 

nesojeni ljubezni, zato ga je želela rahlo kaznovati. Govnač med spoznavanjem male Maje 

pade z lista na tla v položaj, iz katerega se ne more rešiti. Tik preden je obupal nad življenjem, 

ga je Maja rešila. Murica, govnačeva velika ljubezen, nastopa kot stranska oseba, saj je bila 

vzrok Nikovega trpljenja in kasneje skorajšnje smrti. 
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Slika 12: Čaša višnjeve zvončice 

Vir: Bonsels (1923) 

 

4.2.2.5 Kobilica 

 

Maja se zbudi v drevesni duplini, kjer si je uredila majhen začasni domek. Na nebu je močno 

žarelo sonce, zato je prepričana, da sreča človeka ravno na ta dan. Zgodba se odvija v visoki 

travi, kamor je odletela Maja in srečala kobilico. Že ob spoznanju kobilice je bila Maja zelo 

jezna nanjo, saj jo je kobilica zamenjala za oso. Majo prijazno povabi na skakalno tekmo, saj 

se je nadejala, da postavi nov rekord v skokih. Čebela povabilo odkloni, saj je vse, kar jo je 

zanimalo le, kako bi spoznala človeka. Ker ji kobilica ni znala pomagati, se Maja odpravi. 

 

4.2.2.6  Mrvica 

 

V tej zgodbi Maja prileti pod veliki list ogromnega kostanja, od koder opazuje krčmo za 

izletnike. Prepričana je, da tokrat stopi v stik s človekom. Pridruži se ji hišna muha Mrvica, ki 

pove Maji, da ljudi srečuje vsak dan in da tudi živi z njimi. Muha se začne norčevati iz Maje, 

ker prihaja iz rodu čebel, vendar ne za dolgo. Mala čebela ji je zagrozila, da bo zoper njo 

uporabila želo, če nemudoma ne začne pripovedovati o človeku. Mrvica se prestraši in hiti z 

razlaganjem. Človeka ji predstavi v negativni luči in ji pove napotke, kako priti v hišo. 
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4.2.2.7 Maja, pajkova jetnica 

 

Kljub pričanju drugih živali proti človeku je Maja prepričana, da je človek dober in moder, 

kakor ji je pripovedovala Kasandra. Zgodba se dogaja v večernih urah, ko Majin let do 

jasminovih cvetov prepreči pajkova mreža, v katero se ujame. To je bila mreža hudobnega 

pajka Herodeža, ki je ni hotel izpustiti iz jetništva. To je bil obup in srečanje s smrtjo, 

kakršnega mala čebela še ni doživela. Maji na pomoč priskoči govnač Niko, ki je Majo rešil 

in ji tako vrnil uslugo. 

 

 

Slika 13: Maja, pajkova jetnica 

Vir: Bonsels (1923) 

 

4.2.2.8 Stenica in metuljček 

 

Ko pade noč, se Maja odloči, da bo pri svojih dogodivščinah previdnejša, saj ji je dala zgodba 

s pajkom pošteno misliti. Prigoda se dogaja v malinovju, kjer Maja sreča nenavadno žival. V 

nasprotju z Majo je bila ta žuželka precej bolj mirna in nekomunikativna, kar pa je čebelo zelo 

motilo. Kljub temu se je Maja zelo trudila, da bi med njima stekel pogovor. Tujka je pri 

svojem premikanju za sabo izpustila rjavo kapljico, iz katere se je razširil strašanski smrad. 

Maja od samega šoka odleti na daljno malino, kjer sreča belega metulja. Pozdravi ga z 
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velikim občudovanjem in kar pozabi na tujko. Metulj Mirko ji pove, da so to stenice in da so 

večinoma vedno same prav zaradi te njihove značilnosti. Lepota njegovih kril je Majo močno 

prevzela. Mirko Maji predstavi potek metuljevega razvoja od rojstva do smrti. 

 

4.2.2.9 Matijev boj s človekom 

 

Prigoda se začne z lubadarjem Fridolinom, ki nastopi kot stranska oseba, in Majo. Dogajalni 

prostor je drevo, v katerem je dom lubadarja in njegove žene. Na vrh drevesa pripleza k Maji 

in Fridolinu suha južina Matija. Majo kar malo zmrazi, saj se ob tej živali spomni na pajka 

Herodeža. Matija pove, da ima samo sedem nog zato, ker je osmo izgubil zaradi bližnjega 

srečanja s človekom. Ker Maja ni verjela suhi južini, da je njegova noga migetala, kljub temu 

da je bila odtrgana, se je ta na moč razjezil, vendar ko mu je zagrozila z želom, je s strahom 

stekel, kar ga je neslo njegovih sedem nog. 

 

4.2.2.10 Čuda noči 

 

Zgodba se začne s hrepenenjem Maje, ki ni bila več majhna, temveč je zrasla v odraslo 

čebelo. Maja razmišlja o svojem življenju, o čebelji družini in mestu, iz katerega je ušla. Tega 

dne je Maja ob potoku zagledala plavolaso deklico z rdečo obleko. Njeno navdušenje nad 

človekom je bilo tolikšno, da je pozabila na vse okoli sebe in bila prepričana, da so bila 

negativna pričanja ostalih živali o ljudeh le laži. Pridružil se ji je komar, ki se je pohvalil, da 

se je ravnokar napil človeške krvi. Tudi komar ni imel o ljudeh dobrega mnenja, saj je menil, 

da mu ob toliko krvi noben človek ne privošči niti kapljice. Maja je bila vidno zgrožena nad 

njegovo predrznostjo. Ko je padel mrak, se je čebela srečala s čričkom. O poletnih nočeh ji je 

povedal le najlepše stvari, nato pa je odšel. Kot glavni lik je na koncu zgodbe nastopil cvetni 

palček, ki je Maji obljubil, da ji izpolni željo o spoznanju človeka. Prigoda med Majo in 

palčkom se nadaljuje v naslednjem, enajstem poglavju. 

 

4.2.2.11 Palček izpolni čebelici željo 

 

V enajstem poglavju v glavni vlogi nastopata Maja in cvetni palček, ki hiti izpolniti željo 

Maji, saj se mu mudi umreti. Majo popelje do vrtne lope, kjer sta sedela fant in dekle. Majino 

srce je trepetalo od navdušenja. Spoznala je, da so ljudje najlepši, kadar se ljubijo. Kot 
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stranska lika nastopita tudi metulj in kresnica, ki pomagata palčku zakriti njegovo prisotnost 

pred ljudmi. 

 

4.2.2.12 Pesnica Polonica Sedmopičnikova 

 

Zgodba govori o srečanju Maje s pikapolonico Polonico Sedmopičnikovo, ki je po poklicu 

pesnica. Kljub temu da je Maja znala prešteti sedem pik na njenem telesu, ni vedela, kako se 

ta žuželka imenuje. To je pesnico Polonico zelo ujezilo. Maji je povedala pesem, ki jo je 

spesnila sama. Maja ji ni upala oporekati, da je ne bi užalila, zato se je z njo v vsem strinjala. 

 

 

Slika 14: Pesnica Polonica Sedmopičnikova in čebelica Maja 

Vir: Bonsels (1923) 

 

4.2.2.13 Razbojniški grad 

 

Na začetku zgodbe Maja sreča stonogo Pulherijo v dišečih in cvetočih bezgovih cvetovih. 

Bila je zelo navdušena nad njeno zgradbo telesa. Majo doleti nesreča, ko jo ugrabi sršen in jo 

odnese v sršenji grad, ki se je nahajal v bližini. V temnem prostoru so jo spremljali mrliči in 

oklepi umorjenih čebel. Tako groznih prizorov do tedaj še ni videla. Ker je slišala sršenjo 

kraljico in ostale sršene ter njihov načrt o napadu na čebelje mesto, se je zavedala, da s 

tarnanjem ne bo prišla daleč.  
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Slika 15: Ugrabitev čebelice Maje 

Vir: Bonsels (1923) 

 

4.2.2.14 Beg 

 

Prigoda Maje v sršenjem gradu se nadaljuje v štirinajstem poglavju, ko Maja načrtuje beg iz 

zapora. Njena pot iz gradu je težka, saj se mora s stražarjem pogajati za izpust. Maji so bile 

minute štete, zato bi storila vse, kar bi ji naročil stražar, samo da reši svoje rodno mesto pred 

sršeni. Stražar je v zameno za izpustitev želel informacijo o tem, kje se skriva kačja pastirica 

Smuklja. Čebela mu je nemudoma povedala, nato pa odhitela proti čebeljemu mestu, da 

posvari čebele pred napadom. 

 

4.2.2.15 Vrnitev 

 

Zgodba je nadaljevanje trinajstega in štirinajstega poglavja. Maja se trudi čim prej vrniti v 

čebelje mesto. Stražarki sta ji hoteli preprečiti vstop v kraljestvo, saj je nista poznali. Čebela 

jima je povedala geslo in zahtevala, da pri priči pokličeta kraljico Heleno Osmo. Ko je Maja s 

strahom in občutkom krivde v očeh povedala kraljici za načrt sršenov, je Helena naročila, naj 

se čebele takoj pripravijo za boj. Maji se je iz srca zahvalila za tako dobro delo, ki je odtehtalo 

vse njene grehe. Dobrosrčna Maja se je odpravila spat, v panju pa se je zaslišala stara bojna 

pesem čebel. 
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4.2.2.16 Bitka čebel s sršeni 

 

V predzadnjem poglavju je opisan napad sršenov in boj med njimi in čebelami. V tej zgodbi 

Maja ne igra nobene vloge, saj je cel boj prespala. Kljub močni sili sršenov so čebele zmagale 

zaradi njihovega razuma. Svoje zmage niso bile vajene slaviti, zato so pospravile mrliče iz 

panja in že naslednji dan je potekalo vse po starem. 

 

4.2.2.17 Kraljičina prijateljica 

 

 

Slika 16: Čebelja kraljica Helena Osma 

Vir: Bonsels (1923) 

 

V zadnjem poglavju se glavni literarni lik čebelica Maja vrne pred svojo kraljico Heleno 

Osmo, kjer se opraviči za beg iz panja. Maja se je opravičila tudi ostalim čebelam in jim 

razložila potek svojih dogodivščin, ki jih je doživela. Zaradi Majine hrabrosti, zvestobe svoji 

družini in dobrega srca jo je kraljica Helena Osma predlagala za svojo desno roko.  

 

4.2.3 Analiza pravljice po Marjani Kobe (1987) 

 

Marjana Kobe v knjigi Pogledi na mladinsko književnost (1987) fantastično pripoved 

opredeljuje kot posebno zvrst mladinske pripovedne proze s specifičnimi fantastičnimi 
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prvinami, ki se je začela v Evropi po letu 1945. Gre predvsem za vdor fantastike v realni svet 

in obratno. 

 

Knjigo Prigode čebelice Maje zaradi svojih prvin in značilnosti lahko uvrščamo med 

fantastične pripovedi (Kobe, 1987). Dogajalni čas je obdobje od začetka življenja glavnega 

literarnega lika (čebelice Maje) do odrasle dobe njenega življenja. Ker je Maja željna 

spoznavanja sveta, je možno trditi, da je dogajalni prostor panj le na začetku in koncu zgodb. 

Ostale zgodbe iz 15 poglavij se odvijajo izven panja v naravi (cvetkov rožni domek, gozdno 

jezero, list lokvanja, čaša višnjeve zvončice, travnik, drevesna duplina, listje ogromnega 

kostanja, pajkova mreža, borovčeva skorja ...), kjer Maja spoznava živali. 

 

Oblika književnega dela Prigode čebelice Maje je obsežno delo s 105 stranmi, ki je razdeljeno 

na 17 poglavij. Vsako poglavje je napisano tako, da je predstavljeno kot zaključena zgodba, 

vendar pa ta poglavja tvorijo celoto. Maja v vsakem poglavju spozna neko novo žival, s 

katero doživi neko prigodo, ki je ob koncu poglavju zaključena. Celotna knjiga pa je 

sestavljena tako, da je v začetnem poglavju opisan Majin prihod na svet in njen odhod iz 

panja. V drugem poglavju se začnejo njene dogodivščine s spoznanjem hrošča Cvetka. V 

ostalih poglavjih na poti do njenega cilja spoznanja s človekom se Maji pripeti veliko 

dogodivščin, ki se končajo z zadnjim poglavjem, ko Maja reši panj pred napadom sršenov in 

se vrne v panj. 

 

Glavni literarni lik je čebelica Maja, ki ima natančno določen značaj. Na začetku zgodbe je 

radovedna, vihrava, preveč zaupljiva čebelica, ki svoj značaj izoblikuje glede na 

dogodivščine, ki jih je doživela. Spoznala je občutja, kot so strah, veselje, žalost, 

naklonjenost, hvaležnost, presenečenost, domotožje, previdnost, zaupanje. Na svoji poti 

spoznavanja sveta je kazala vzorce, kakršne ji je v njeno mlado življenje vcepila učiteljica 

Kasandra. Skozi nevarnosti, prepreke in druga doživetja je Maja zrasla v odraslo, razumno 

čebelo in se zavedala, da je njeno mesto v panju med ostalimi čebelami. Junakinja zgodbe 

čebelica Maja tako tudi ob prehodu na irealno raven ostane lik z logiko iz realnega življenja. 

Ostale literarne osebe, ki nastopajo v pripovedi, so živali, ki imajo tudi človeške značaje in 

delujejo po principu čustvovanja in mišljenja iz realnega sveta. 

 

Dogajanje v zgodbah je dvodimenzionalno, saj se dogaja na dveh ravneh: na ravni irealnega 

in realnega (Kobe, 1987). 
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Waldemar Bonsels se v zgodbah poistoveti s čebelico Majo, saj je bil tudi on pustolovec tako 

kot Maja. Dogajalni prostor pa se spreminja glede na prigode čebelice Maje oz. poglavja v 

knjigi, kar pa je možno primerjati tudi s selitvijo pisatelja po svetu. Na koncu zgodb Maja 

ugotovi, da je njeno mesto v panju in da je prišel čas, da zapusti svojo vihravo življenje in se 

ustali. Tudi to se lahko primerja s pisateljevim življenjem, saj si je po toliko potovanjih in 

selitvah kupil vilo ob jezeru, kjer je živel z ženo in se ukvarjal s pisanjem, dokler ni umrl. 

 

5 RISANKA ČEBELICA MAJA 

 

5.1 O risanki 

 

Čebelica Maja je radovedna, pustolovska čebelica, ki uživa življenje v polni meri. Le na 

začetku je malo sramežljiva, vendar se to spremeni, ko se Maja nauči leteti in začne 

spoznavati svet izven panja. Na njenih pustolovščinah jo spremlja prijatelj trot Vili, ki pa je v 

nasprotju z Majo strahopeten in požrešen. Kljub temu da se neprestano pritožuje, je zelo 

priljubljen lik. V risanih serijah vmesno pripoveduje zelena kobilica z imenom Flip, ki je na 

vtis zrelejša in resnejša od malega trota in je Majin zvesti prijatelj. V risankah nastopajo tudi 

hišna muha Puk, deževnik Maks, učiteljica Kasandra, kačji pastir Smuk, žaba, rilčarica, 

kresniček Marko in kobilica selka. Zgodbe se odvijajo v naravi (Die Biene Maja, b. d.). 

 

Risanka o čebelici Maji je nastala med letoma 1975 in 1976 na Japonskem. Japonski naslov 

risanega filma se imenuje Mitsubachi Maya no Bouken in zajema 55 epizod po 25 minut. 

Risanko lahko poimenujemo tudi anime, saj gre za japonsko risanko podjetja Nippon 

Animation. Na televizijskih zaslonih je bila prvič predvajana 1. 4. 1975 na japonski TV 

Asahi. V režiji so imeli glavno vlogo Seiji Endou, Hiroshi Saitou in Mitsuo Kaminashi. 
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Slika 17: Prva stran japonske risane serije Čebelica Maja 

Vir: Čebelica Maja (1975 – 1976) (b. d.) 

 

Risanka Čebelica Maja je bila objavljena v kar 42 jezikih in bila predvajana na televizijah v 

več državah, med drugimi tudi v Bolgariji, Makedoniji, Čilu, ZDA, na Portugalskem, v BiH, 

na Slovaškem, v Španiji, na Kitajskem, v Avstraliji, Nemčiji, Južni Afriki, Kanadi, Belgiji, na 

Nizozemskem, v Avstraliji, Rusiji, Turčiji, na Madžarskem, v Libanonu, Veliki Britaniji, na 

Hrvaškem, v Latinski Ameriki, Iranu, na Poljskem, Finskem, v Ekvadorju, Srbiji in Sloveniji 

(Maya the Bee, b. d.). 

 

Čebelico Majo nekateri psihologi primerjajo z nekoliko neprilagojenim otrokom, saj Maji ni 

mar za upoštevanje družbenih norm. Kot čebela naj bi bila Maja pridna, delavna in marljiva, 

vendar se mala čebela poda v divje pustolovščine, brez da bi bila pozorna na nevarnosti, ki 

prežijo nanjo (Peternel Pečauer, 2012). 
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Slika 18: Trot Vili in čebelica Maja 

Vir: Testsieger (2013) 

 

5.2 Risanka Čebelica Maja v slovenščini 

 

Risanka je bila med drugim sinhronizirana tudi v slovenščino, vključno z uvodno glasbo leta 

1978, dve leti kasneje po prvi sinhronizaciji. Prvič je bila predvajana na Televiziji Slovenija 

29. 10. 1978. Po informacijah Andreje Hafner Souček je režiser risanke Čebelica Maja 

pokojni g. Jože Vozny, ki je bil poleg televizijskega tudi radijski in gledališki režiser.  

 

V slovenski jezik je risanko prevedla Jana Osojnik, ki je posodila svoj nežen glas mali Maji v 

slovenski risanki, ki jo je sinhroniziral Jurij Souček. To je bila njegova prva sinhronizacija 

risanke, v kateri je njegov glas predstavljal pripovedovanje zelene kobilice po imenu Flip (V 

Srečni hiši pokukali v svet Palčka Smuka – z Jurijem Součkom, b. d.). 

 

Slovensko verzijo risanke spremlja pesem izvajalca Janka Ropreta, ki je v mnogih generacijah 

postala kar svojevrstna himna, avtor te pesmi pa je češki skladatelj Karel Svoboda. Glasi se: 

 

Kdo ve, od kod si k nam prišla, 

na krilih sončnega zlata, 

morda pri nas čebelica, 

si boš prijatelje našla. 

 

Pa ne da ti si tista nagajiva Maja, 

ljubka, mala, potepuška Maja, 

Maja, zate naj ves svet, 
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spremeni se v pisan cvet. 

 

Če iščeš srečo, ne pozabi, mala Maja, 

da jo iščemo vsi s tabo, Maja, 

leti, išči, mala Maja, 

Maja … 

Maja … 

Maja, pa srečno, srečno pot! 

 

Leta 2004 je založba Art Video Studio izdala sedem različnih DVD-jev, vsak izmed njih pa je 

vseboval dve risani seriji Čebelice Maje po 30 minut (Čebelica Maja, b. d.): 

 

 DVD (2004); Čebelica Maja 1 (Rojstvo čebelice Maje, Maja se uči leteti) 

 

 

Slika 19: Naslovnica risane serije Čebelica Maja 1 

Vir: Čebelica Maja (b. d.) 

 

http://www.videoart.si/index.php?route=product/category&path=65_75
http://www.videoart.si/index.php?route=product/category&path=65_75
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 DVD (2004); Čebelica Maja 2 (Maja in kačji pastir Smuk, Maja pri mravljah) 

 

 

Slika 20: Naslovnica risane serije Čebelica Maja 2 

Vir: Čebelica Maja (b. d.) 

 

 DVD (2004); Čebelica Maja 3 (Maja in hišna muha, Maja in Tekla) 

 

 

Slika 21: Naslovnica risane serije Čebelica Maja 3 

Vir: Čebelica Maja (b. d.) 

 

http://www.videoart.si/index.php?route=product/category&path=65_75
http://www.videoart.si/index.php?route=product/category&path=65_75


Špenko, M. (2015). Recepcija nemške mladinske književnosti na Slovenskem – študij primera knjige in risanke 

Čebelica Maja. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

35 

 DVD (2004); Čebelica Maja 4 (Maja in gozdni požar, Maja in konjski obad) 

 

 

Slika 22: Naslovnica risane serije Čebelica Maja 4 

Vir: Čebelica Maja (b. d.) 

 

 DVD (2004); Čebelica Maja 5 (Maja in deževnik Maks, Maja in žaba) 

 

 

Slika 23: Naslovnica risane serije Čebelica Maja 5 

Vir: Čebelica Maja (b. d.) 

 

http://www.videoart.si/index.php?route=product/category&path=65_75
http://www.videoart.si/index.php?route=product/category&path=65_75
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 DVD (2004); Čebelica Maja 6 (Maja med poplavo, Maja in kresniček Marko) 

 

 

Slika 24: Naslovnica risane serije Čebelica Maja 6 

Vir: Čebelica Maja (b. d.) 

 

 DVD (2004); Čebelica Maja 7 (Maja in kobilica Selka, skok v višino) 

 

 

Slika 25: Naslovnica risane serije Čebelica Maja 7 

Vir: Čebelica Maja (b. d.) 

 

Risane serije Čebelica Maja, ki so bile posnete po knjigi Die Biene Maja und ihre Abenteuer, 

se nekoliko razlikujejo od zgodb iz knjige. Zgodbe v knjigi se osredotočajo bolj na odnos med 

glavno literarno osebo (čebelico Majo) in ostalimi živalmi, medtem ko v risanih serijah bolj 

do izraza pridejo dogodivščine čebelice Maje. Razlika se kaže tudi v stranskih osebah, saj v 

risanih serijah nastopajo nekatere živali, ki jih v knjigi ni (deževnik), nekatere pa imajo le 

http://www.videoart.si/index.php?route=product/category&path=65_75
http://www.videoart.si/index.php?route=product/category&path=65_75
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spremenjena imena (v knjigi je hišni muhi ime Mrvica, v risanki je hišna muha z imenom 

Puk …). 

 

5.3 Anime 

 

Anime je serija japonskih risank ali posamična japonska risanka, ki se pojavlja na televiziji, v 

kinu ali na videokasetah. Za njih so značilne velike, nesorazmerne oči, temne obrobe oseb in 

predmetov v ospredju in izogibanje ločevanju likov na povsem dobre in povsem slabe. 

 

Prvi anime je nastal na Japonskem leta 1963 v črno-beli barvi, prvi anime v Sloveniji pa je 

bila Princesa Mononoke, predvajana leta 2000. Na slovenskem otroškem programu so najbolj 

znani animeji Barbapapa, Kalimero in Čebelica Maja (Anime, b. d.). 

 

 

Slika 26: Čebelica Maja na delu (anime) 

Vir: Mitsubachi Maya no Bouken (b. d.) 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Anime


Špenko, M. (2015). Recepcija nemške mladinske književnosti na Slovenskem – študij primera knjige in risanke 

Čebelica Maja. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

38 

II EMPIRIČNI DEL 

 

Primerjavo med risanko Čebelica Maja in knjigo Prigode čebelice Maje sem ugotavljala z 

raziskavo, ki sem jo izvedla v Osnovni šoli Toneta Čufarja v Ljubljani. 

 

6 OPIS RAZISKAVE 

 

V empiričnem delu diplomskega dela sem izvedla raziskavo. Ugotavljala sem, ali bi šlo 

književno delo Waldemarja Bonselsa Prigode čebelice Maje v pozabo, če po zgodbah ne bi 

posneli risanega filma. 

 

6.1 Izvedba raziskave 

 

V raziskavo sem vključila 22 učencev prvega razreda Osnovne šole Toneta Čufarja, in sicer 

11 dečkov in 11 deklic, starih 6–7 let. Z učenci sem imela 5 srečanj po dve šolski uri pri 

predmetu slovenščina. 

 

Na treh srečanjih smo obravnavali pet poglavij iz knjige Prigode čebelice Maje (Majin beg iz 

domačega mesta, Cvetkov rožni domek, Maja, pajkova jetnica, Stenica in metuljček, 

Kraljičina prijateljica), na dveh srečanjih pa smo si ogledali in analizirali dve risanki Čebelica 

Maja (Maja in hišna muha, Maja in žaba). 

 

6.2 Rezultati in njihova analiza 

 

Prvo vprašanje: Kateri lik vam je bližje? Ilustriran lik iz knjige ali risan lik iz risanke? 

 

Vprašanje sem zastavila z namenom, da ugotovim priljubljenost prvotnega ilustriranega lika 

čebelice Maje v knjigi. 
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Graf 1: Priljubljenost ilustriranega lika iz knjige oz. lika iz risanke Čebelica Maja 

 

Pri prvem vprašanju je večina učencev na vprašanje, kateri lik jim je bližje, odgovorila z 

odgovorom »lik iz risanke«. Trem učencem je bil bližje ilustriran lik Maje iz knjige, štirim 

učencem pa sta bila oba lika blizu. 

 

Drugo vprašanje: Kje ste prvič slišali zgodbo o čebelici Maji? 

 

Vprašanje sem zastavila učencem z razlogom, da izvem, koliko so učencem poznane zgodbe 

iz knjig o čebelici Maji. 

 

 

Graf 2: Izvor poznavanja zgodbe o Čebelici Maji 

 

Rezultati kažejo na to, da je kar 15 učencev od 22 vprašanih zgodbe o čebelici Maji spoznalo 

preko risanke. 4 učenci so potrdili, da so zgodbe o čebelici Maji spoznali v knjigi, 3 se pa ne 

spomnijo. 
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Tretje vprašanje: Kaj vam je bližje – gledanje risank Čebelica Maja ali poslušanje zgodb iz 

knjige Prigode čebelice Maje? 

 

Glede navdušenja nad ogledi risank sem predvidevala, da bo otrokom bližje gledanje risank 

kot poslušanje zgodb iz knjige. 

 

 

Graf 3: Priljubljenost gledanja risank (Čebelica Maja) oz. poslušanje zgodb iz knjige 

(Prigode čebelice Maje) 

 

15 učencem je bližje gledanje risank kot poslušanje zgodb iz knjige. Le pri 3 učencih je 

priljubljenost večja ob poslušanju zgodb, 4 učenci pa so na vprašanje odgovorili z 

odgovorom, da jim je enako všeč gledanje risank in poslušanje zgodb o čebelici Maji. 

 

Z raziskavo sem prišla do ugotovitev, da bi šlo po vsej verjetnosti književno delo Prigode 

čebelice Maje avtorja Waldemarja Bonselsa v pozabo, če po zgodbah iz knjige ne bi posneli 

risank Čebelica Maja. 

 

Vse hipoteze so bile potrjene. Rezultati so pokazali, da so učenci čebelico Majo spoznali 

preko risanke Čebelica Maja in da jim je bilo ljubše gledanje risank Čebelica Maja kot 

poslušanje zgodb iz knjige Prigode čebelice Maje. Zato je večina učencev čebelico Majo 

spoznala preko risank, nemškega pisatelja Waldemarja Bonselsa pa pred mojo predstavitvijo 

knjige Prigode čebelice Maje učenci niso poznali. 
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Iz rezultatov je razvidno, da je učencem čustveno bližje animiran lik čebelice Maje iz risank. 

Menim, da v večini zato, ker učenci in otroci že na splošno raje gledajo risanke kot poslušajo 

zgodbe iz knjig. K temu je pa pripomogel tudi priljubljen animiran lik čebelice Maje, saj je na 

pogled veliko privlačnejši kot črno-beli ilustriran lik Maje iz knjige. 

 



Špenko, M. (2015). Recepcija nemške mladinske književnosti na Slovenskem – študij primera knjige in risanke 

Čebelica Maja. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

42 

7 ZAKLJUČEK 

 

Diplomsko delo z naslovom Recepcija nemške mladinske književnosti na Slovenskem – 

študij primera knjige in risanke Čebelica Maja je sestavljeno iz dveh delov. V teoretičnem 

delu so opredeljena obdobja nemške splošne književnosti, nemška mladinska književnost in 

izvirnik knjige Die Biene Maja und ihre Abenteuer ter prevedena knjiga v slovenščino 

Prigode čebelice Maje. Empirični del zajema raziskavo učencev v prvem razredu osnovne 

šole. 

 

Nemška splošna književnost se je začela v času preseljevanja starih Germanov pred letom 750 

n. št. z obrednimi pesmimi ob rojstvih, smrti in zabavi. Nemška mladinska književnost 

oziroma otroška literatura se s filantropsko reformo osvobodi odvisnosti od francoskih in 

angleških modelov. Velik pečat v nemški mladinski književnosti sta pustila brata Grimm, 

pisca in zbiratelja otroških pravljic, katerih mnogo je bilo prevedenih tudi v slovenščino. 

 

Leta 1912, tik po impresionizmu, simbolizmu in novi romantiki, je nastalo najbolj znano delo 

nemškega pisatelja Waldemarja Bonselsa Die Biene Maja und ihre Abenteuer. Delo je 

obsežna pripoved, ki je bilo leta 1923 prevedeno tudi v slovenščino. Knjigo je prevedel 

Vladimir Levstik, prevedena pa je bila v več kot 40 jezikov. Knjiga opisuje pustolovščine 

čebelice Maje, s katero se avtor poistoveti, saj zase pravi, da je velik pustolovec. Kljub 

prevodom v toliko jezikov so po knjigi posneli risanko, ki je nastala na Japonskem med 

letoma 1975 in 1976 z naslovom Mitsubachi Maya no Bouken. 

 

V empiričnem delu so učenci glede na ogled risank Čebelica Maja in poslušanje zgodb iz 

knjige Prigode čebelice Maje (1923) odgovarjali na vprašanja. Ta vprašanja so bila v pomoč 

pri ugotavljanju, ali bi šlo književno delo Die Biene Maja und ihre Abenteuer (1912) v 

pozabo, če po njem ne bi posneli risanke. Hipoteza, da učenci lik čebelice Maje poznajo preko 

risank, je potrjena, saj je velika večina učencev odgovorila, da so čebelico Majo spoznali 

preko gledanja risank. Pred predstavitvijo knjige Prigode čebelice Maje otroci nemškega 

pisatelja Waldemarja Bonselsa niso poznali. Iz rezultatov je razvidno, da je potrjena tudi 

hipoteza, da je učencem bližje animiran lik čebelice Maje iz risanke kot ilustriran lik čebelice 

Maje iz knjige Prigode čebelice Maje (1923). 
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Vzorec v raziskavi je relativno majhen, vendar poda jasne rezultate. Na podlagi odgovorov 

učencev je mogoče sklepati, da bi šlo književno delo Waldemarja Bonselsa Die Biene Maja 

und ihre Abenteuer (1912) v pozabo, če po njem ne bi posneli risanih serij. Iz raziskave je 

razvidno, da je otrokom ljubše gledanje risank Čebelica Maja kakor poslušanje zgodb iz 

knjige Prigode čebelice Maje (1923). 
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