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II 

POVZETEK 

V diplomskem delu smo obravnavali biblijske motive v pravljicah Hansa Christiana 

Andersena. V teoretičnem delu smo opredelili pravljico in književni motiv, predstavili 

življenje in delo H. C. Andersena, zgodovino prevajanja njegovih pravljic v slovenščino in 

dve knjigi njegovih pravljic. Opisali smo temeljne značilnosti Biblije in njen vpliv na 

književnost ter s pomočjo Učnega načrta za slovenščino in beril za osnovno šolo preverili, 

katere Andersenove pravljice in biblijske odlomke spoznavajo osnovnošolci. Predstavili smo 

poslanstvo Centra Hansa Christiana Andersena na Danskem in izsledke iz njihove raziskave o 

pojavljanju verskih motivov v Andersenovih pravljicah. V empiričnem delu smo uporabili 

kvanititativno in kvalitativno vsebinsko analizo besedil. Zanimalo nas je, katere biblijske 

motive lahko zasledimo v petdesetih Andersenih pravljicah, ki so zbrane v knjigah Pravljice 

in Pravljice 2, kateri biblijski motivi se najpogosteje pojavljajo v Andersenovih pravljicah in 

katere od teh pravljic vsebujejo največ različnih biblijskih motivov. V analizi smo za deset 

najpogostejših biblijskih motivov poiskali razlage v Slovarju slovenskega knjižnega jezika in 

citate iz Biblije. Izpisali smo tudi odlomke iz desetih Andersenovih pravljic z največ 

različnimi biblijskimi motivi in iz njegove avtobiografije Pravljica mojega življenja. 

Zanimalo nas je, ali obstajajo kakšne povezave med pojavljanjem desetih najpogostejših 

biblijskih motivov v Andersenovih pravljicah in njegovimi verskimi občutji, ki jih opisuje v 

svoji avtobiografiji. Ugotovili smo, da se v 48% Andersenovih pravljic iz našega vzorca 

pojavi najmanj eden od 34 različnih biblijskih motivov. Pravljice z največ različnimi 

biblijskimi motivi so: O deklici, ki je stopila na kruh s 14 različnimi biblijskimi motivi, Rdeči 

čeveljci z 11 različnimi biblijskimi motivi in Snežna kraljica z 10 različnimi biblijskimi 

motivi. Najpogostejši biblijski motiv, ki smo ga zasledili, je motiv molitve, ki se pojavi v 11 

različnih Andersenovih pravljicah, motiv Boga v 10 različnih in motiv hvalnice, psalma prav 

tako v 10 različnih Andersenovih pravljicah. Na koncu smo ugotovili tudi, da se 80% 

najpogostejših biblijskih motivov, ki jih najdemo v Andersenovih pravljicah, pojavlja tudi v 

Andersenovi avtobiografiji.  
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III 

ABSTRACT  

In this thesis, we deal with biblical motifs in the fairy tales of Hans Christian Andersen. In the 

theoretical part, we have identified a fairy tale and literary motif, presented the life and work 

of H. C. Andersen, the history of the translation of his fairy tales in Slovenian and two books 

of his fairytales. We describe the basic features of the Bible and its influence on literature. 

Through the Curriculum for Slovenian and reading books for primary school we checked to 

Andersen's fairy tales and biblical passages that are learned by students. We present the 

mission of the Centre of Hans Christian Andersen in Denmark and the results of their 

research on the emergence of religious motifs in Andersen's fairy tales. In the empirical part, 

we used quantitative and qualitative content analysis of texts. We wanted to find out which 

Biblical motifs can be traced in the fifties Andersenih fairy tales collected in books Tales and 

Fairy 2, which biblical motifs occur most frequently in Andersen's fairy tales and which fairy 

tales contain the most various biblical motifs. In the analysis of ten of the most common 

biblical motifs we seek explanations from the Dictionary of the Slovenian language and 

quotes from the Bible. We also seek quotes from ten Andersen fairy tales with a maximum 

different of biblical motifs and his autobiography The Story of my life in places, where these 

motifs appear. We wanted to know, if there is any link between the occurrence of the ten most 

common biblical motifs in Andersen's fairy tales and his religious feelings, which are 

described in his autobiography. We found that in 48 % of Andersen's fairy tales in our sample, 

appeares at least one of 34 different biblical motifs. Fairy tales from several different biblical 

motifs are: The Girl Who Trod on the Loaf with 14 different biblical motifs, The Red Shoes 

with 11 different motifs and biblical The Snow Queen with 10 different biblical motifs. The 

most common biblical motif that we have seen are: the motif of Prayer, which appears in 11 

different Andersen's fairy tales, the motive of God which appears in 10 different motif and the 

motif of Hymn, psalm which appears in 10 different Andersen's fairy tales too. Finally, we 

also found that 80 % of the most common biblical motifs, which are found in Andersen's fairy 

tales, also occurs in Andersen's autobiography. 
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1 UVOD 

Osrednji raziskovalni problem našega diplomskega dela je pojavljanje biblijskih motivov v 

pravljicah Hansa Christiana Andersena.  

Namen naše raziskave je ugotoviti, katere biblijske motive lahko zasledimo v 50 

Andersenovih pravljicah iz našega vzorca ter kateri od biblijskih motivov se pojavljajo v 

največ različnih Andersenovih pravljicah. Zanimalo nas bo tudi, katere od teh pravljic 

vsebujejo največ različnih biblijskih motivov. Iz Andersenove avtobiografije Pravljica 

mojega življenja, ki jo je iz nemščine prevedla Katja Šulc (2005), bomo izpisali mesta, kjer 

pisatelj poleg opisovanja dogodkov svojega življenja razkriva tudi osebna verska doživljanja. 

Raziskali bomo, ali lahko najdemo kakšne povezave med uporabo najpogostejših biblijskih 

motivov v Andersenovih pravljicah in opisi njegovih verskih doživljanj. 

Za obravnavo tega problema v diplomski nalogi smo se odločili na podlagi naših preteklih 

opažanj, da se v pravljicah svetovno znanih pravljičarjev, kot sta poleg Andersena tudi brata 

Grimm in Oscar Wilde, pogosto pojavljajo motivi iz različnih verstev. Izbrali smo 

Andersenove pravljice, ki sodijo med klasične umetne pravljice, te pa so kot književna zvrst 

zaslovele prav zaradi Andersena, zato jih najdemo v različnih prevodih, izvedbah in 

priredbah. Aktualnost Andersenovih pravljic vidimo tudi v dejstvu, da jih učenci devetletne 

osnovne šole spoznavajo od konca 1. do konca 2. triade.  

Za raziskavo problema bomo uporabili Andersenove pravljice, ki jih je v slovenščino prevedla 

Silvana Orel Kos neposredno iz danščine in so izšle v knjigah Pravljice (1998) in Pravljice 2 

(2005). Opirali se bomo tudi na že opravljeno raziskavo, ki so jo naredili v Centru H. C. 

Andersena (The Hans Christian Andersen Centre, 2015), vodilnem danskem inštitutu z največ 

mednarodnimi raziskavami Andersenovega življenja in dela. Leta 2005 so se odločili 

raziskati, kateri verski motivi se pojavljajo v njegovih pravljicah. To jih je zanimalo, ker so 

prav ti motivi pri Andersenu zelo očitni in pogosti, hkrati pa je bilo do takrat o njih znanega 

zelo malo. Ugotovili so, da se verski motivi pojavijo v 166 od njegovih 212 pravljic, kar je 

78,3 %. V seznam s 123 verskimi motivi, ki so jih zaznali v Andersenovih pravljicah, je 

danski raziskovalec Lars Bo Jensen uvrstil motive iz tradicije in učenja različnih svetovnih 

verstev, pa tudi motive iz skandinavske, grške, rimske in staroegipčanske mitologije.  
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V naši diplomski nalogi smo se odločili, da se osredinimo na verske motive, ki so biblijskega 

izvora. Prvi razlog za našo odločitev je umeščenost odlomkov iz biblijskih besedil v učni 

načrt za slovenščino, ki je v veljavi od leta 2011. Učenci spoznavajo biblijske odlomke v 

zadnji triadi devetletne osnovne šole. Drugi razlog je vpliv Biblije na evropsko književnost in 

umetnost. Tretji razlog je dejstvo, da se je Andersen z Biblijo prvič srečal že na začetku 

življenja, saj mu je, kot pove v svoji avtobiografiji, oče v otroštvu pogosto prebiral biblijske 

zgodbe. Četrti razlog pa je zanimanje, ki nam ga vzbuja podatek, da je Biblija edino delo, ki je 

prevedeno v več različnih jezikov, kot so prevedene Andersenove pravljice.  
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 UVOD V TEORETIČNI DEL 

V teoretičnem delu bomo predstavili ključna pojma: pravljico in književni motiv, ki nam 

bosta pomagala pri razumevanju nadaljnjega problema. Opisali bomo življenje in delo H. C. 

Andersena, pri čemer smo si pomagali z njegovo avtobiografijo Pravljica mojega življenja. V 

njej bomo poiskali tudi podatke o Andersenovem verskem prepričanju. Na kratko bomo 

opisali zgodovino prevajanja Andersenovih pravljic v slovenščino. Podrobneje si bomo 

pogledali dve knjigi njegovih pravljic z naslovoma Pravljice in Pravljice 2. V nadaljevanju 

bomo našteli temeljne značilnosti Biblije in njen vpliv na književnost. V Učnem načrtu za 

slovenščino v OŠ iz leta 2011 in Predlogu učnega načrta za slovenščino v OŠ iz leta 2015 

bomo preverili, katere Andersenove pravljice in kateri biblijski odlomki so predlagani za 

obravnavo v posameznem razredu devetletne OŠ. Pregledali bomo tudi berila za vse razrede 

in v njih iskali, katere odlomke iz Andersenovih pravljic in Biblije vsebujejo. Predstavili 

bomo še Center Hansa Christiana Andersena na Danskem, njegovo delo in poslanstvo ter 

izsledke njihove raziskave o pojavljanju verskih motivov v Andersenovih pravljicah.  

 

2.2 OPREDELITEV POJMOV 

Za lažje razumevanje teme diplomskega dela, ki jo bomo obravnavali v nadaljevanju, moramo 

na začetku opredeliti dva ključna pojma, s katerima se bomo srečevali. To sta pravljica in 

književni motiv. 

 

2.2.1 PRAVLJICA 

Pravljica najverjetneje večini otrok predstavlja prvi stik s književnostjo. Z njo se srečamo že v 

otroštvu in napaja naš domišljijski svet. In vendar tudi še po tem, ko odrastemo, pravljica ne 

izgubi vsega svojega vpliva na nas. Le drugače jo razumemo.  
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Janko Kos pravi takole: 

»Pravljica je kratka zgodba, sestavljena v verzih ali prozi. … Zanjo je značilna neverjetnost, čudežnost, 

nestvarnost likov in dogodkov, vendar pomešanih s stvarnostjo, ki je verjetna, to pa tako, da oboje ni 

lokalizirano v konkreten zgodovinski čas in prostor. To dvoje je v pravljici splošno in abstraktno kot 

poseben svet poleg zgodovinsko stvarnega. … Večina pravljic je ljudsko-tradicionalnega izvora; na tej 

osnovi so mogoče umetne pravljice. Po motiviki in tematiki jih lahko delimo na resnobne, tragične, 

komične, simbolične, živalske idr.« (2001a, str. 168) 

V književni teoriji ločimo več vrst pravljic.  

Marjana Kobe, slovenska književna zgodovinarka, ki se veliko posveča pravljicam, pravi, da 

so prve nastale ljudske pravljice, pri katerih že ime nakazuje, da so se prenašale med ljudmi z 

ustnim izročilom, zato njihov avtor ni znan. Nato so se iz ljudskih razvile umetne pravljice, ki 

imajo znanega avtorja. Med umetne pravljice sodijo klasične umetne pravljice, ki so se začele 

pojavljati v 19. stoletju in še vedno nastajajo, ter sodobne umetne pravljice, ki so stopile v 

ospredje v drugi polovici 20. stoletja. Sodobna pravljica pa se naprej deli na kratko sodobno 

pravljico in fantastično pripoved. (1999, str. 5) 

V diplomski nalogi se bomo posvetili Andersenovim pravljicam, ki sodijo med klasične 

umetne oz. avtorske pravljice.  

Klasična umetna pravljica 

M. Kobe nam o poimenovanju klasične umetne pravljice pove, da »nam prilastek ''klasična'' 

pomeni predvsem to, da gre za starejši oz. prvotni vzorec avtorske pravljice 19. stol.; izraz 

''umetna'' opozarja, da so dela avtorska, s tem pa obravnavani vzorec … razmejuje od 

modela ljudske pravljice … (prav tam).« Klasična umetna pravljica se je najbolj uspešno 

uveljavila v Evropi v času romantike, M. Kobe pa pojasnjuje, da je bil »v 19. stol. model 

ljudske pravljice neposredni predhodnik klasične umetne pravljice« (prav tam). Slednja ji je 

podobna po zunanji in notranji zgradbi, saj je od ljudske »prevzemala motivno-tematske in 

morfološko-strukturne prvine« (prav tam). V nadaljevanju pa pravi: »Tako nam danes termin 

klasična umetna pravljica pomeni vzorec avtorske pravljice, ki se bodisi neposredno naslanja 

na model ljudske pravljice bodisi vztraja v tradiciji izvornega vzorca avtorske pravljice iz 19. 

stol., predvsem tistih različic, ki se bolj ali manj odmikajo od modela ljudske pravljice« (prav 

tam).  
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Darka Tancer Kajnih (1995) nam v svojem članku Slovenska pravljica po drugi svetovni vojni 

pove, da je »privrženost pripovedni tradiciji močnejša od inovacij«, kar pomeni, da klasična 

pravljica »bolj ali manj ohranja prvine ljudske pravljice« (str. 41). V nadaljevanju pravi, da je 

pravljica »krajše prozno literarno delo«, pri katerem se »enodimenzionalno dogajanje« 

stopnjuje linearno in ima »čvrsto in jasno izpeljano pripovedno in kompozicijsko strukturo, ki 

temelji na bogati fabuli« (prav tam). Značilna je tudi »privlačna zgodba«, ki daje pravljici 

»vsebinsko jedro«, poleg tega pa tudi »izpostavlja globoka moralna in občečloveška 

sporočila« (prav tam). V pravljici se kažeta še »etična polarizacija likov in dogodkov, s 

poudarjeno vlogo pozitivnih vrednot« in raba čudežev, ki »omogočajo nadnaravni harmonični 

red sveta« in zmago dobrega oz. »končno vzpostavitev pomirjujočega etičnega ravnotežja« 

(prav tam). 

Najpomembnejši pisec klasičnih umetnih pravljic je bil gotovo Hans Christian Andersen,. 

Njegov vpliv na književnost ostaja močan tudi danes, saj strokovnjaki še vedno menijo, da je 

»Andersenova pravljica kot univerzalna literarna vrsta dosegla svoj vrh prav v Andersenovih 

stvaritvah« (prav tam, str. 38). Od mnogih svetovno znanih pravljičarjev ima prav on največ 

zaslug za to, da je klasična umetna pravljica postala znana tako širokemu krogu ljudi.  

2.2.2 KNJIŽEVNI MOTIV 

Pravljice, tako kot vsa druga književna besedila, črpajo ideje, na katere se bo navezovala 

vsebina celotnega besedila, iz resničnega življenja. Te ideje so predelane za potrebe književne 

zvrsti in obogatene s avtorjevo domišljijo.  

Kos pravi, da je motiv ena »glavnih kategorij za razčlembo vsebine« in sodi med »temeljne 

pojme za analizo sestave literarnega dela«, pri katerih gre za »prenos snovi iz zunajliterarne 

realnosti« v literarno delo po »zakonih same besedne umetnosti« (2001a, str. 79).  

Nadaljuje takole: »Motivi so vsebinske enote v besedni umetnini, sestavljene večidel iz 

snovno-materialnih prvin, tako da se te povezujejo med sabo v večje predmetne sklope, 

postavljene v okvir objektivnega časa in prostora. Motivi so torej lahko predmeti, liki, 

situacije, osebe, dogodki in podobno« (prav tam, str. 80). Motivi imajo lahko »konkretno 

podobo ali pa ostajajo nekaj splošnega«, njihova bistvena značilnost pa je ta, »da se lahko isti 

lik ali situacija ponavlja v spremenjeni podobi iz dela v delo« (prav tam), odvisno od tega, s 

katero temo je povezan v posameznem literarnem delu. Kos pojasnjuje, da pridemo do motiva 
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»predvsem s primerjavo različnih literarnih del, v katerih opazimo ponavljanje podobnih 

snovno-materialnih sklopov« (prav tam).  

Motivi imajo, kot pravi Kos, tudi »idejno-racionalne in afektivno-emocionalne prvine«, ki so 

sicer »podrejene snovno-materialni shemi, ki je v motiviki glavna«, vendar pa so ravno te 

prvine »tista vez, prek katere so motivi najtesneje pripeti na teme« (prav tam). Obsežnost 

motivike je odvisna od velikosti in števila motivov, ki se med seboj povezujejo. Najmanjši 

motivi se imenujejo motivni drobci in »se pogosto pojavljajo kot člen komparacije« (prav 

tam, str. 81). Motivi srednjega obsega »lahko nastopajo samostojno ali v povezavi z drugimi 

motivi«, najobsežnejša motivna enota pa nastane, ko se »več motivov spoji  v velik motivni 

sklop« (prav tam), ki lahko obsega celotno besedilo. 

Uporabo motivov v evropski pravljici je raziskoval tudi književni teoretik Max Lüthi. V svoji 

knjigi Evropska pravljica: forma in narava
1
 loči med motivi, motivnimi drobci in slepimi 

motivi. Lüthi (2011) pravi, da je motiv pripovedna enota, na kateri je zgrajeno bistvo 

dogajanja, motivni drobec ima v pravljici manj pomembno vlogo, slepi motiv pa se v pravljici 

pojavlja celo brez neke naloge (str. 7073). 

Sklenemo lahko, da so književni motivi delci iz resničnega življenja, ki se z avtorjevo 

domišljijo preoblikujejo in postanejo del književnega dogajanja. V našem diplomskem delu se 

bomo posvetili biblijskimi motivom, ki jih je v svojih pravljicah uporabljal Hans Christian 

Andersen. Sodijo med verske motive, ki izhajajo iz verskih prepričanj različnih svetovnih 

verstev, mitologij in ljudskih verovanj. Kot pove že samo ime, je izvirno besedilo biblijskih 

motivov Biblija, verska knjiga, v kateri se je ohranila starojudovska književnost. 

  

                                                

1 V slovenščini je knjiga Evropska pravljica: forma in narava izšla leta 2011 pri založbi Sophia, prevedla pa jo 

je Alenka Veler. 
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2.3 HANS CHRISTIAN ANDERSEN 

Hans Christian Andersen je pogosto eden izmed prvih avtorjev svetovne književnosti, s 

katerimi se srečamo že v otroštvu. Ob njegovem imenu po navadi najprej pomislimo na 

pravljice, ki jih je pisal. Da pa bi bolje razumeli, od kod je črpal navdih zanje in motive v njih, 

bomo v nadaljevanju predstavili Andersenovo življenje in delo.  

2.3.1 ŽIVLJENJE 

Andersenova življenjska pot ni bila lahka. Kljub temu zmore kot resnični pravljičar celo v njej 

prepoznati elemente pravljičnosti. Tudi v svoji avtobiografiji Pravljica mojega življenja 

opisuje dogodke iz svojega življenja na pravljičen način.  

2.3.1.1 Otroštvo in družina 

Andersen se je rodil 2. aprila leta 1805 v mestu Odense, ki leži na danskem otoku Fynu. Oče 

je bil reven čevljar, mati pa perica. Živeli so v majhnem, skromnem stanovanju, ki je bil 

hkrati tudi očetova čevljarska delavnica. (Andersen, 2005a, str. 910) Andersen je imel iz 

mamine prejšnje zveze šest let starejšo polsestro, ki pa je bila v reji pri njegovi babici po 

materini strani, zato ju niso vzgajali skupaj. Iz avtobiografije lahko razberemo, da sta se mati 

in še posebej oče veliko ukvarjala z Andersenom, zaradi česar je v družini čutil toplino, 

varnost in sprejetost. Domnevamo, da je morda zato svoje otroštvo dojemal kot srečno, kljub 

pomanjkanju v katerem je živel s svojo družino. »Bil sem edini otrok, in zato skrajno 

razvajen. Nobenih predstav o odrekanju in pomanjkanju nisem imel. Sicer so moji starši imeli 

le iz rok v usta, kot se reče, toda jaz sem vsega dobil obilo« (prav tam, str. 11).  

Andersena je vsakodnevno obiskovala tudi babica po očetovi strani, ki je živela v bližini in 

skrbela za vrt ob psihiatrični bolnišnici. Andersen jo opiše kot izredno ljubeznivo, medtem ko 

s psihično bolnim starim očetom po očetovi strani, ki se ga je Andersen zelo bal, ni imel 

veliko stikov. Ta je iz lesa rezljal nenavadne figurice ljudi z živalskimi glavami in živali s 

krili, ki jih je potem podarjal podeželskim otrokom in kmeticam, ki so ga v zahvalo pogostile. 

Andersen pa se je bal, da bi mu postal podoben, saj so vaški otroci tudi za njim tekali in 

kričali. Andersenov oče je občudoval Napoleona, zato se je prostovoljno javil v vojsko, iz 

katere pa se je kmalu vrnil nazaj v delavnico, saj so podpisali premirje. Zdravstveno stanje se 

mu je poslabšalo, zato je kmalu umrl. Takrat je bil Andersen star šele enajst let, na očeta pa je 

bil močno navezan, zato ga je njegova smrt zelo prizadela. Mati se je čez dve leti ponovno 
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poročila z nekim čevljarjem, ki pa se v Andersenovo vzgojo ni želel vmešavati (prav tam, str. 

1023).  

Andersen je kot otrok najraje posedal pod edinim ribezovim grmom na dvorišču, se igral z 

lutkovnim gledališčem, ki mu ga je izdelal oče, šival obleke za svoje lutke in izredno pozorno 

opazoval naravo okoli sebe. Imel je tudi veliko veselje do branja, recitiranja dramskih 

prizorov in petja, saj je imel zelo lep glas (prav tam, str. 16). 

2.3.1.2 Šolanje v Odenseju in odhod od doma 

Andersen je hodil v šolo za revne otroke in se učil le verouka, pisanja in računstva, pri čemer 

je imel največ težav ravno s pisanjem in črkovanjem. Pri vpisu k verouku za pripravo na 

birmo pa se je Andersen raje pridružil razredu otrok iz premožnih družin in učencev latinske 

šole kot pa razredu dečkov iz revnih družin. Ti so se mu posmehovali in ga zmerjali, saj so od 

svojih staršev slišali o Andersenovi nenavadnosti. Učencem iz latinske šole pa se je želel 

približati tudi zato, ker si je sam želel tja, da bi lahko tudi sam imel tako veliko knjig. Kljub 

želji pa se njihovim igram ni pridružil, ampak jih je le opazoval in se ob tem počutil 

spregledanega in izobčenega (prav tam, str. 25). Tudi sam zase pravi, da se z vrstniki ni 

preveč razumel, zato se ni igral v družbi drugih otrok. »Skorajda nikoli se nisem družil z 

drugimi dečki; celo v šoli se jim nisem pridružil pri igranju, temveč sem obsedel v razredu« 

(prav tam, str. 16).  

Andersen je rad šival obleke za svoje lutke, kar pa se je njegovi materi zdelo dobra vaja za to, 

da bi nekoč postal krojač. Pri štirinajstih je končal osnovno šolo, zato je mati zahtevala, naj se 

gre učiti za krojača, Andersen pa si je srčno želel postati slaven. Prosil jo je, da bi s 

privarčevanim denarjem zadnjega leta smel oditi v Kobenhavn, kjer je v velikem gledališču 

videl priložnost za uspeh in slavo. Takrat prvič izreče besede, ki jih tudi kasneje še večkrat 

ponovi: »Človek mora najprej pretrpeti strašno veliko hudega, in potem postane slaven« (prav 

tam, str. 27). Mati se je bala za Andersena, zato mu je dala dovoljenje za odhod šele, ko mu je 

»stara modra ženska« prerokovala usodo: »Vaš sin bo velik mož, njemu v čast bodo enkrat 

osvetlili ves Odense« (prav tam). V letu pred odhodom je v Andersenovem domačem mestu 

nastopil del pevskega in igralskega ansambla Kraljevega gledališča, kjer se je Andersen 

seznanil z igralci in nastopil kot statist. Takrat je prišel do spoznanja, da je rojen za gledališče 

(prav tam, str. 28). 
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2.3.1.3 Življenje in izobraževanje v Kobenhavnu 

Septembra 1819 je z ladjo prispel v Kobenhavn. S priporočilnim pismom, ki ga je izprosil od 

nekega svojega someščana, se je odpravil k slavni balerini, za katero si je predstavljal, da mu 

lahko s svojo naklonjenostjo pomaga do uspeha. Balerine s svojim nastopom ni prepričal, zato 

je odšel še do ravnatelja gledališča, da bi tam zaprosil za službo, vendar se je tudi temu zdel 

neprimeren. Obupan in brez denarja se je spomnil, da so doma vsi hvalili njegov glas, zato se 

je odpravil k ravnatelju glasbenega konservatorija. Ta se je skupaj z drugimi danskimi 

umetniki zavzel za Andersenovo stisko. Odločili so se, da mu priskrbijo nekaj denarja in 

pomagajo do izobrazbe, da bi lahko nastopil v Kraljevem gledališču. Tako se je učil dramskih 

besedil za igralca ter obiskoval šolo petja in baleta. njegova sreča pa ni dolgo trajala, saj se 

mu je zaradi mutiranja spremenil glas in je moral petje opustiti. Potem se mu je izpolnila 

želja, da so ga zaposlili v Kraljevem gledališču. Kot igralec in plesalec prav tako ni imel 

sreče, saj so se tudi tukaj vsi norčevali iz njegovih telesnih lastnosti. Andersen sebe v 

avtobiografiji opisuje kot zelo velikega, suhega in nerodnih gibov. Poleg nesorazmerne 

zunanjosti, pa tudi ni imel denarja, da bi si kupil primerno obleko, saj je živel v zelo skromnih 

razmerah. Bil je popolnoma odvisen od pomoči vplivnih ljudi, iz avtobiografije pa je 

razvidno, da je ta odvisnost precej vplivala tudi na njegovo samopodobo. V tistem času je 

pisal pesmi in dramska besedila, ki pa so mu jih v gledališču zavračali zaradi pravopisnih 

napak (prav tam, str. 3144).  

Iz Andersenove avtobiografije lahko razberemo, da je eno do velikih prelomnic v njegovem 

življenju predstavljalo srečanje z Jonasom Collinom iz Kraljevega gledališča. Ta je postal 

njegov prijatelj in pokrovitelj, Andersen pa je o njem zapisal, da mu je bil Collin kot »drugi 

oče«, v njegovih »otrocih pa je našel svoje brate in sestre« (prav tam, str. 44). 

Collin je Andersena priporočil danskemu kralju, da mu je odobril letni znesek denarja in ga 

vpisal na latinsko šolo v mestu Slagelse. Zaradi slabega predznanja so ga dali med 

drugošolce, ki so se posmehovali njegovi zunanjosti in vedenju. Kljub želji po učenju je imel 

težave s slovnico, matematiko in geografijo. Tamkajšnji rektor se je z norčevanjem in 

poniževanjem pogosto izživljal nad učenci. Ko so rektorju odobrili službo na drugi šoli, je 

povabil Andersena, naj gre z njim in živi pri njegovi družini. Andersen je povabilo sprejel in 

se preselil k rektorju, vendar je bil ves čas pod hudim psihičnim pritiskom, saj je ta nadaljeval 

s poniževanji in stresanjem svoje jeze. Svoje trpljenje je Andersen ubesedil v pesmi 

Umirajoči otrok, ki je pozneje zaslovela (pav tam, str. 4456). 
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Collin je kmalu izvedel za Andersenovo stisko, zato ga je sprejel k sebi na dom, da je lahko 

živel z njegovo družino. Vpisal ga je tudi v zasebno univerzo v Kobenhavnu, da bi Andersen 

izboljšal znanje grščine in latinščine. Pri 23. letih je med študijem filozofije in filologije leta 

1828 maturiral, naslednje leto pa še zaključil študij. Nadaljeval je s pisanjem pesmi, proze in 

dramskih del ter se še naprej spopadal s kritikami, predvsem na račun svojih slovničnih 

napak. V tistem času pa je dobival tudi že dosti pohval in priznanj, saj je leta 1828 izdal svojo 

prvo knjigo Popotovanje v Amack, leta 1892 prvo dramsko igro Ljubezen na Nikolajevem 

stolpu in leta 1831 prvo zbirko pesmi (prav tam, str. 5661). 

2.3.1.4 Potovanja in srečanja z znanimi umetniki 

Andersen je začel zapadati v stanje malodušja in depresije, zato mu je Collin svetoval, naj 

odide na kakšno potovanje. Tako je leta 1831 prvič zapustil Dansko in se vrnil čisto prerojen 

in poln novih idej. Leta 1838 se je njegovo finančno stanje ustalilo, saj je od kralja dobil 

potovalno štipendijo za mlade učenjake in študente ter letni prejemek za nezaposlene. To je 

Andersena močno razbremenilo skrbi, saj je lahko začel pisati po navdihu in ne več zaradi 

golega preživetja. Sedaj je bil lahko brez skrbi za denarno podporo v primeru bolezni in manj 

odvisen od ljudi okoli sebe (prav tam, str. 6394). 

Od takrat naprej je Andersen veliko potoval, kar mu je sprva omogočala kraljeva potovalna 

štipendija. V svojem življenju je bil na devetindvajsetih potovanjih po Evropi, skupaj pa je 

izven Danske preživel več kot devet let svojega življenja. Dvakrat pa se je na poti iz Dunaja v 

Trst ustavil tudi v Ljubljani (Andersen, 2005b, str. 234). Andersenu so potovanja pomagala 

pri širjenju njegove prepoznavnosti in slave. Na njih je srečeval številne znane umetnike in 

mislece tistega časa ter z mnogimi navezal tudi prijateljske stike. Med njimi so bili tudi 

Heine, Dumas, Balzac, Dickens in brata Grimm. Andersen je bil največkrat v Nemčiji, ki mu 

je postala druga domovina, saj so ga tu spoštovali in bolj cenili njegovo delo kot na rodnem 

Danskem. (De Mylius, 2015) 

Poleg Nemčije je obiskal še Anglijo, Avstrijo, balkanske države, Belgijo, Češko, Francijo, 

Grčijo, Italijo, Madžarsko, Malo Azijo, Malto, Maroko, Monako, Nizozemsko, Norveško, 

Portugalsko, Škotsko, Španijo, Švedsko in Švico (Lavrenčič Vrabec, Mahkota in Zadravec, 

2005, str. 3). 
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2.3.1.5 Uspeh in slava 

Andersenova slava je naraščala od sredine tridesetih let 19. stol. predvsem zaradi širjenja 

njegovih romanov, med katerimi mu je leta 1835 največji uspeh prinesel njegov prvi roman 

Improvizator. Leta 1840 je uspel z dramsko igro Mulatto, ki je bila uprizorjena v Kraljevem 

gledališču. Prvo uradno avtobiografijo Pravljica mojega življenja pa je objavil leta 1847 kot 

uvod k nemški izdaji pravljic, prevedena pa je tudi v slovenščino. In šele pravljice so mu 

prinesle pravo slavo. Andersen je najprej zaslovel v Nemčiji, saj so romani prvič izšli v 

nemščini, nato pa še na Švedskem in Nizozemskem. Čez desetletje so njegova dela postala 

slavna tudi v Angliji in Ameriki. (De Mylius, 2015)  

Na Danskem je njegova avtobiografija izšla šele leta 1855. K. Šulc v komentarju prevajalke k 

slovenski izdaji njegove avtobiografije pravi: »Andersenova usoda je bila usoda, ki jo 

doživlja marsikateri umetnik – šele ko so njegovega genija prepoznali v tujini (v Nemčiji, na 

Švedskem in Nizozemskem), so ga ovenčali s slavo tudi na rodnih tleh« (Andersen, 2005a, 

str. 199). 

Andersen je bil prvi danski pisatelj, ki je leta 1860 sprejel povabilo Združenja delavcev, naj 

javno prebira svoje pravljice. Zadnjih dvajset do petindvajset let jih je prebiral pred 

občinstvom, ki je štelo celo petsto do tisoč ljudi. Med njimi so bili študentje, delavci, pa tudi 

kraljeva družina in plemstvo. (De Mylius, 2015) 

Svoj rojstni Odense, je obiskoval bolj redko. Leta 1867, ko je prejel naziv državnega svetnika, 

pa so tudi prebivalci njegovega rojstnega mesta želeli počastiti uspeh svojega meščana, zato 

so mu decembra istega leta podelili naziv častnega meščana. Priredili so mu veliko proslavo z 

ognjemetom in tako so se izpolnile besede »stare modre ženske«, ki je Andersenu pred 

njegovim odhodom od doma napovedala prihodnost. (Prav tam.) Andersena je priznanje 

njegovega talenta od someščanov, od katerih je prej vedno dobival le posmeh in zaničevanje, 

močno ganilo. Na osnovi zelo natančnega opisa tega priznanja v avtobiografiji sklepamo, da 

mu je dogodek zelo veliko pomenil.  

2.3.1.6 Andersenovo notranje doživljanje: čustvovanje in verska občutja 

Andersen je bil kot pravi predstavnik romantike zelo čustven in občutljiv človek, kar 

domnevamo zaradi zapisov v avtobiografiji, kjer opisuje, kako so ga vse kritike globoko 

prizadele ter vse pohvale močno osrečile in spodbudile. Iz njegovih zapisov razberemo, da je 
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bil velik del svojega življenja deležen predvsem posmeha in žalitev. Na različnih mestih v 

avtobiografiji opisuje, kako so se sprva vrstniki šalili na njegov račun zaradi nesorazmernega 

telesnega videza, ponošenih in prevelikih oblačil, pa tudi zaradi nenavadnega vedenja, saj se 

je najraje igral z lutkovnim gledališčem, recitiral dramska besedila in prepeval z nenavadno 

visokim glasom. Kasneje pa so ljudje kritizirali objave njegovih pesmi in dramskih besedil, se 

zgražali nad številnimi pravopisnimi napakami in pri tem popolnoma spregledali umetniško 

vrednost njegovih del.  

Andesen je že od otroških let dalje potrpežljivo prenašal žalitve, kar so nekateri izkoriščali in 

se šalili na njegov račun. V svoji avtobiografiji Andersen (2005a) navede primer, ko so ga 

povabili na neko slavnostno prireditev pod pretvezo, da želijo poslušati njegove recitacije. V 

resnici so se želeli le norčevati iz njega, vendar jim je svojo pesem deklamiral s takim 

občutkom, da se je posmeh spremenil v sočutje. Andersen pa je posmeh ljudi dolgo sprejemal 

z otroško naivnostjo in veseljem ter se šele kasneje naučil razločevati med odobravajočim 

nasmehom in škodoželjnim posmehom (str. 42).  

Kljub vsemu pa v njegovi avtobiografiji nismo zasledili, da bi v sebi nosil kakšno 

maščevalnost ali zamero. Človeka, ki ga je prizadel, se je vedno trudil razumeti, zakaj ga je 

le-ta želel užaliti (prav tam, str. 109). Iz avtobiografije razberemo tudi, da je Andersen 

pogosto, predvsem pod vplivom kritik, dvomil vase in obupaval nad svojo nesposobnostjo. Po 

drugi strani pa svojega veselja nad uspehom in slavo ni znal skrivati, zato so ga pogosto 

obsojali, da je prevzeten in poln napuha (prav tam, str. 128).  Domnevamo, da so ga te 

obsodbe zelo bolele, saj je na številnih mestih v avtobiografiji mogoče zaznati njegov trud, da 

bi izrazil dovolj svoje hvaležnosti ljudem in Bogu. Pogosto tudi poudarja, da se zaveda svoje 

nevrednosti sreče, ki je je deležen. V tem vidimo razlog za to, da se na vso moč opravičuje ob 

vsakem opisovanju svojih prijateljskih srečanj s pomembnimi ljudmi tistega časa ter 

dogodkov, ko je bil deležen slave in so mu osebno veliko pomenili (prav tam, str. 100101).  

K. Šulc v spremni besedi k Andersenovi avtobiografiji, pravi, da je bil Andersen »globoko 

veren človek, ki je zvesto zaupal moči višje sile in verjel, da ga čaka velika, nenavadna usoda, 

kot mu je že v ranih letih napovedala modra ženska« (prav tam, str. 201). Na številnih mestih 

v avtobiografiji
2
 je mogoče zaslediti odlomke, v katerih Andersen razkriva svoja verska 

                                                

2 Avtobiografija Pravljica mojega življenja ni prevedena neposredno iz danskega izvirnika, ampak iz nemščine. 

Pri posrednem prevajanju so mogoča večja odstopanja od besedila izvirnika kot pri neposrednem. Zato se 
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doživljanja, prevladujejo pa v opisih dogodkov, ob katerih je čutil veliko žalost ali srečo. Na 

nekem mestu npr. zapiše: »Če sem se ozrl nazaj na vse svoje življenje, sem čutil, da nad mano 

bedi ljubeča božja previdnost, kot da bi vse vodila višja sila, in močneje ko je to prepričanje, 

tem bolj varnega se človek počuti« (prav tam, str. 96). O svoji verski vzgoji pa pravi takole: 

»Odraščal sem v pobožnosti in vraževerju« (prav tam, str. 17). Oče mu je poleg komedij in 

tragedij bral tudi zgodovinska dela in Sveto pismo (prav tam). Iz Svetega pisma pa je 

Andersen črpal tudi misli pri pisanju izrekov za lik puščavnika v svoji prvi tragediji (prav 

tam, str. 21). Kot pravi sam, se je od matere navzel tudi vraževerja. V avtobiografiji se tako 

spominja, kako je šla mati enkrat letno z njim in očetom v gozd, ko je ravno vzbrstel, pri 

vračanju domov, pa je zmeraj »nabrala cel kup svežih brezovih poganjkov, ki jih je posadila 

za razvejano nišo; šentjanževko smo podtaknili v razpoke na tramu in po tem, kako je rasla, 

smo lahko opazovali, ali nam bo usojeno dolgo ali kratko življenje« (prav tam, str. 12). 

Nekemu njegovemu učitelju za grščino in latinščino se je zdelo, da bi se moral Andersen pri 

predmetu verouka močno izboljšati. Andersen zapiše: 

»Strogo se je držal besed v Svetem pismu. To sem poznal, kajti od prvega dne v šoli sem si živo 

predstavljal vse, kar so o tem povedali in učili. Dojemal sem ga z občutkom in doumel, da je Bog 

ljubezen. Vsega drugega, kar se bojuje proti temu, torej tudi gorečega pekla, kjer ogenj večno gori, 

nisem priznaval, in to sem v svojem gorečem prepričanju tudi izrazil. Osvobojen potlačevanja 

svoje narave v šolski klopi sem zdaj začel nastopati protislovno, izražal sem se kot divjak, in moj 

učitelj, ki je bil eden najbolj plemenitih in prijaznih ljudi, toda močno navezan na svetopisemske 

besede, se je zame velikokrat zbal. Ognjevito sva razpravljala, medtem ko je v najinih srcih enako 

čisto gorel isti, sveti ogenj« (prav tam, str. 5657). 

Iz zapisa lahko sklepamo, da Andersen ni verjel v pekel, kar morda lahko vzročno 

povezujemo z nekim drugim Andersenovim zapisom. V njem pravi, da je kot otrok slišal 

govoriti očeta, da »ni drugega hudiča, kot je ta, ki ga nosimo v svojih lastnih srcih« (prav tam, 

str. 17). Doda še, da se je takrat bal za očeta in njegovo dušo, po čemer lahko sklepamo, da ob 

teh izjavah ni ostal ravnodušen.  

Zanimivi so zapisi v avtobiografiji, ki govorijo o tem, da je Andersen tudi v težkih trenutkih 

tolažbo iskal predvsem v molitvi in ne toliko pri ljudeh. Domnevamo, da je moč za vztrajanje 

                                                                                                                                                   

podatki, ki smo jih našli v slovenskem prevodu avtobiografije, lahko tudi razlikujejo od podatkov, ki bi jih našli 

v izvirnem besedilu. 
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na poti do svojega cilja črpal iz trdnega prepričanja, da bo na koncu vse tako, kot bo najbolj 

prav.  

Johan de Mylius, ki je na spletni strani Andersenovega centra prispeval poglavje Kratka 

biografija
3
 Hansa Christiana Andersena, pa o Andersenovih verskih nazorih zapiše, da 

njegova verska občutja, ki dajejo nek poseben pridih vsemu, kar je napisal, izhajajo iz 

nedogmatične smeri krščanstva. Pravi, da gre za vero srca in čustev, vezanih na človeško 

naravo in svet okoli nas. Slednje Andersenu predstavlja izhodišče za hrepenenje po bogu, kar 

ubesedi tudi v Mali morski deklici (1837) in Poslednjih sanjah starega hrasta (1858). V 

nadaljevanju de Mylius pove, da Andersena pogosto obtožujejo, da je v svojem verskem 

prepričanju otročji in naiven. Raziskovalec se s tem ne strinja in pravi, da je Andersenov pravi 

odnos do vere najbolje opaziti v potopisu po Švedski, kjer najdemo tudi Andersenovo izjavo 

osebnega prepričanja o poenotenju narave in poezije. Za to prepričanje ga je navdihnil njegov 

prijatelj H. C. Ørsted. Po drugi strani pa lahko v različnih Andersenovih delih, tudi v 

pravljicah Senca (1847) in Jelka (1844), najdemo mnoge elemente zagrenjenosti, skepticizma, 

eksistencialnega strahu in praznine, ki pričajo o njegovih notranjih verskih dvomih. (De 

Mylius, 2015) 

Kljub temu pa ne moremo mimo dejstva, da se Andersenov duhovni svet zelo očitno odraža v 

njegovih delih, predvsem v funkciji motivov v pravljicah, izraža pa ga tudi neposredno v 

svojih avtobiografskih zapisih. 

2.3.1.7 Zadnja leta 

Na koncu svojega življenja je bil Andersen hudo bolan. Živel je pri družini judovskih 

trgovcev Melchior, ki je zanj tudi skrbela. Umrl je 4. avgusta leta 1875 in je pokopan na 

pokopališču v Kopenhagnu. (De Mylius, 2015) 

Njegov vpliv in slava pa se po smrti nikakor nista končala. Milena Mileva Blažić v spremni 

besedi k Andersenovi zbirki pravljic pravi, da je Andersen močno vplival na pisatelje, kot so 

npr. Charles Dickens, Oscar Wilde in Clive Staples Lewis. Mednarodna zveza za mladinsko 

književnost (IBBY) je njegov rojstni dan 2. aprila razglasila za mednarodni dan mladinske 

                                                

3
 Kratka boigrafija  ni dosegljiva v slovenščini, zato smo poglavje, ki govori o Andersenovih verskih nazorih  

prevedli za potrebe diplomskega dela. Pri povzemanju iz tega poglavja gre torej za delovni in ne strokovni 

prevodi. Celotno besedila lahko v angleščini in danščini dostopamo na  

http://andersen.sdu.dk/liv/minibio/index_e.html. 

 

http://andersen.sdu.dk/liv/minibio/index_e.html
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knjige. Vsako leto podeljujejo tudi Andersenovo nagrado, mednarodno priznanje za 

mladinsko književnost in ilustracijo (Andersen, 2005b, str. 235). 

2.3.2 DELO 

Andersen je v svojem življenju napisal zelo veliko del, saj je začel pisati že v otroštvu, ko je 

pisal svoje prve dramske igre. V času odraščanja je svoje ustvarjanje nadgradil in razširil, tako 

da je pisal tudi različna prozna besedila in poezijo. Pisal je vse svoje življenje, oziroma živel 

je za pisanje, zato je tudi njegov ustvarjalni opus zelo obsežen in raznolik.  

V Centru Hansa Christiana Andersena
4
 so do sedaj v njem zabeležili: 

- 1024 pesmi, 

- 212 pravljic, 

- 51 dram, 

- 42 listin, člankov, pisem in drugih zapisov, 

- 38 zbirk pravljic, 

- 37 posamičnih objav, 

- 36 zbranih mešanih del, 

- 25 potopisov, 

- 8 zbirk poezije, 

- 7 malih satiričnih in humorističnih del, 

- 6 novel, 

- 6 drugih proznih del, 

- 6 biografskih spisov, 

- 6 ciklov poezije, 

- 4 avtobiografije. (Index of Works, 2015) 

 

Prevajalka K. Šulc v spremni besedi k Andersenovi avtobiografiji pravi takole: »Njegova dela 

so bolj razširjena od katerega koli drugega avtorja, le Sveto pismo je bilo prevedeno v več 

jezikov« (Andersen, 2005a, str. 201). Ta podatek je z vidika našega diplomskega dela še 

                                                

4 Center Hansa Christiana Andersena (v nadaljevanju tudi Center H. C. Andersena ali Andersenov center) je 

delovni prevod za dansko poimenovanje H. C. Andersen Centret oz. angleško poimenovanje The Hans Christian 

Andersen Centre. 
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posebej zanimiv, saj se bomo v njem posvetili prav svetopisemskim oziroma biblijskim 

motivom v Andersenovih pravljicah.  

2.3.2.1 Andersenove pravljice 

Andersen je napisal zelo veliko različnih del. Kljub temu pa mu nobeno ni prineslo takšne 

slave kot ravno pravljice. V svoji avtobiografiji se temu dejstvu čudi tudi sam in dodaja, da so 

mu prav pisanje pravljic vsi odsvetovali: 

»Tam, kjer bi mi zagotovo morali priznati hvalo, ko je moja ustvarjalnost ubrala neko novo smer, tam 

sem požel le grajo. Tudi najrazličnejši pisatelji, katerih mnenje sem cenil, so mi pisanje pravljic povsem 

odsvetovali; to naj bi bilo nekaj, za kar naj ne bi imel nobenega talenta. Drugi so menili, da bi, če bi se 

hotel poskusiti v tem, za vzor moral preučiti francoske pravljice. Zato sem rajši prekinil, toda pravljice so 

se mi vsiljevale« (Andersen, 2005a, str. 130). 

Leta 1835 je, kot izvemo iz avtobiografije, Andersen izdal prvi zvezek pravljic z naslovom 

Pravljice, pripovedovane otrokom. Požel je veliko kritik in dobronamernih nasvetov, naj 

pisanje pravljic opusti. Potem je skoraj vsako leto izdal nov zvezek pravljic. V prvem zvezku 

pravljic je stare pravljice, ki jih je slišal v otroštvu, preoblikoval in zapisal na svoj način. 

Kmalu je prišel do spoznanja: »Spričo svojega naraščajočega nagiba k pravljicam sem tako 

sledil svojemu nagonu, ki mi je narekoval, da si jih večidel izmislim sam« (prav tam). V enem 

od naslednjih zvezkov je izšla Mala morska deklica, ki si jo je v celoti izmislil sam. Ljudje so 

se vedno bolj zanimali za njegove pravljice, kar mu je prineslo slavo: »Vsak božič je izšel nov 

zvezek in kmalu ni pod nobenim božičnim drevescem smela manjkati moja pravljica« (prav 

tam). Svoje zadnje pravljice je objavil leta 1872, skupaj pa je po zadnjih podatkih napisal 212 

pravljic.  

V svoji avtobiografiji pojasni, da je zbirke svojih pravljic sprva imenoval Pravljice, 

pripovedovane otrokom, saj jih je tudi zapisoval prav na tak način, kakor jih je pripovedoval 

otrokom. Potem pa je presenečen ugotovil, da se dotaknejo ne le otrok, ampak tudi odraslih. 

Otroci so se zabavali ob zgodbi, odrasle pa je bolj zanimala globina: »Pravljice so branje za 

otroke in odrasle, in to je zagotovo težko delo za tistega, ki jih želi pisati« (prav tam str. 131). 

M. M. Blažić v spremni besedi k zbirki njegovih pravljic o Andersenovih pravljicah pravi 

takole: »V času evropske romantike so pravljice postale priljubljena književna zvrst, čeprav v 

začetku niso bile namenjene otrokom. Andersen je izvirno nadgradil model ljudske pravljice 

nemških pravljičarjev Jacoba in Wilhelma Grimma, vnesel nove prvine (okvirna zgodba) in 
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spremenil začetek in konec, ki je pri njem dostikrat nesrečen …« (Andersen, 2005b, str. 

232). Na Andersena pa je poleg bratov Grimm vplival tudi E. T. A. Hoffman (Tancer Kajnih, 

1995, str. 38). 

V nadaljevanju M. M. Blažić razloži, da sta pri Andersenu dogajalni čas in prostor včasih 

nedoločena, včasih pa delno ali natančno določena. Književni liki so lahko tipizirani, 

individualizirani ali pa imajo celo imena. Zanj so značilni tudi poosebljeni liki. Za ljudsko 

pravljico je značilen boj med dobrim in zlim, Andersen pa je ta boj prikazal tudi na drugih 

področjih (Andersen, 2005b, str. 233). 

2.3.2.2 Andersenovi književni motivi 

Andersen snov za motive v pravljicah največkrat jemlje iz svojega lastnega življenja, jih 

mojstrsko preoblikuje in dopolni s svojo domišljijo, ki mu je nikoli ni manjkalo. V 

avtobiografiji svojo domišljijo najbolje opiše v naslednji povedi: »Vsa moja bližnja okolica je 

rabila le temu, da je polnila mojo domišljijo« (Andersen, 2005a, str. 14). In še: »Bil sem 

nenavadno sanjav otrok, ki je tako pogosto hodil z zaprtimi očmi, da so navsezadnje mislili, 

da sem slaboviden, čeprav je bil pri meni ravno ta čut še posebno dobro razvit« (prav tam, str. 

16).  

V nadaljevanju avtobiografije Andersen pravi, da se mu je zdel Odense v času pred parniki in 

rednimi poštnimi povezavami, kot bi bil »sto let zadaj«, saj so tam še vedno veljali stari 

običaji in navade, ki jih v glavnem mestu že dolgo ni bilo več. Pove tudi, da so mu velik pečat 

pustile zgodbe starih predic ter nenavadno vedenje, pesmi in govorjenje psihičnih bolnikov, s 

katerimi se je srečeval, ko se je pridružil babici pri delu na vrtu psihiatrične bolnišnice, kjer je 

bila zaposlena. Zaradi bujne domišljije se je v temi bal iti iz hiše. Domnevamo, da je na 

njegovo ustvarjalno pot najmočneje vplival oče, za katerega Andersen pravi,da mu je ob 

nedeljah izdeloval lutkovno gledališče in mu bral Holbergove komedije, zgodbe iz Tisoč in 

ene noči ter Sveto pismo. Starše je večkrat tudi spremljal v gledališče, kjer so bile predstave 

najprej le v nemščini, zato je tudi svoje komedije uprizarjal v jeziku, ki je spominjal na 

nemški jezik. Izmislil si ga je sam iz različnih nemških izrazov, ki jih je slišal, kasneje pa je s 

pomočjo leksikona za svoje igre sestavil poseben jezik, ki je vseboval tudi besede iz različnih 

tujih jezikov (prav tam, str. 1120).  

Seznam motivov v Andersenovih pravljicah je zelo obsežen in raznovrsten. Živel je v obdobju 

romantike, zato so nanj idejno vplivale takratne vrednote. Kos (1996) pravi, da je romantična 
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književnost poveličevala domišljijo, svobodo, lepa čustva in zanos, zunanjo in notranjo 

(duhovno) lepoto in zmožnost estetskega ustvarjanja (str. 156157). Večini piscev iz obdobja 

romantike se je zdela razlika med stvarnostjo in idealom prevelika. Verjeli so, da je 

nemogoče, da bi posameznik zmogel svoje idealne težnje uresničiti v stvarnem življenju. V 

svoji stiski so nekateri romantiki bežali v domišljijski svet in spomine na lepšo preteklost, v 

občudovanje narave, pravljičnost, pa tudi v religioznost. (Kos, 2005, str. 175)  

Ob primerjanju Andersenovih pravljic in njegove avtobiografije vidimo, da lahko veliko 

motivov iz pravljic povežemo z resničnimi dogodki iz njegovega življenja, kot so: revščina v 

otroštvu, želja po slavi, drugačnost od vrstnikov, zaničevanje njegovega talenta, neizpolnjena 

ljubezen, nesreča, ki se obrne v veliko srečo. Svet okoli sebe je znal Andersen opazovati zelo 

natančno, zato je v pravljicah poleg ljudi pogosto upodobil tudi motive narave, živali, rastlin 

in predmetov. Velikokrat nastopajo v vlogi poosebljenih književnih likov.  

Andersen je našel navdih tudi v starih ljudskih navadah in vraževerju, ki je bilo v času 

njegovega otroštva v Odenseju še posebej razširjeno. Sklepamo, da je zaradi številnih 

potovanj in študija spoznal tudi druge kulture in njihova verovanja. Tako v njegovih 

pravljicah najdemo bitja iz grške, rimske, staroegipčanske in skandinavske mitologije. 

Vključeval pa je tudi motive vseh velikih svetovnih verstev: judovstvo, islam, budizem, 

hinduizem in krščanstvo. V Andersenovih pravljicah zasledimo predvsem veliko elementov 

slednjega, saj so bili v skladu s takratnim verskim stanjem na Danskem, tudi pisateljevi starši 

verjetno protestantske veroizpovedi, posledično pa so v tej smeri vzgajali tudi Andersena.  

2.3.3 KRATKA ZGODOVINA PREVAJANJA ANDERSENOVIH PRAVLJIC 

Prevajalka in raziskovalka Andersenovih pravljic Silvana Orel Kos v svojem članku Zgodnji 

slovenski prevodi Andersenovih pravljic
5
 pravi, da se slovenska prevajalska dejavnost deli na 

štiri obdobja (2001; v Lavrenčič Vrabec idr., 2005, str. 6). 

1. prevajalsko obdobje je trajalo do leta 1875. Prva prevoda Andersenovih pravljic v 

slovenščino sta pod naslovoma Slavček in Nova oblačila izšla leta 1850 v Vedežu. Nato je leta 

1858 Fran Erjavec prevedel Andersenovo Pravljico o letu, ki je v izvirniku izšla leta 1852 in 

jo objavil 2. zvezku leposlovne revije Glasnik Slovenski. Leta 1859 je v 3. zvezku iste 

                                                

5 Prevajanje Prešerna. Prevajanje pravljic: 26. prevajalski zbornik. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih 

prevajalcev, 2001. 
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leposlovne revije Fran Levstik objavil Andersenovega Svinjarja. Leta 1863 pa je Fran Erjavec 

prevedel in izdal še Kitico Andersenovih pravljic (prav tam). 

M. Kobe v svoji študiji Andersenova pravljica kot moralistična zgodba
6
 pravi, da je prva 

prevoda Andersenovih pravljic v slovenščino leta 1850 izdal mladinski časopis Vedež 

(18481850), v svojem 3. letniku. Pravljici Slavec in Cesarjeva nova oblačila, ki sta v 

izvirniku izšli leta 1843, je prevedel Franc Jeriša in ju ob prevajanju v slovenščino predelal 

tako, da Slavec učinkuje kot moralni zgled, Cesarjeva nova oblačila pa kot svarilo. 

Spremenili so jima tudi naslov (Slavček in Nova oblačila) ter ju izdali brez navedbe avtorja. 

Anonimna objava ter funkcijska in strukturna prikrojitev po vzorcu moralistične zgodbe sta 

bili za uredništvo Vedeža značilni pri objavljanju prevodov tujih književnih besedil (2001, v 

Lavrenčič Vrabec idr., 2005, str. 6). O Levstikovem prevodu Andersenove pravljice si lahko 

preberemo tudi v članku J. Kosa (1982) z naslovom Levstik in Andersen. 

2. prevajalsko obdobje je trajalo od leta 1876 do 1945. V tem času so izšle štiri zbirke 

Andersenovih pravljic. Leta 1896 je Fran Nedeljko prevedel 16 pravljic, leta 1923 je Ljudmila 

Prunk prevedla in priredila 10 pravljic, leta 1940 Miro Košir 7 pravljic in leta 1944 Miklavž 

Kuret še 20 pravljic. (Orel Kos, 2001, v Lavrenčič Vrabec idr., 2005, str. 7.) 

O prvih dveh obdobjih S. Orel Kos pravi, da je med letoma 1850 in 1944 sedem prevajalcev v 

slovenščino prevedlo 36 Andersenovih pravljic. Nekateri so pri prevajanju vsebino in slog 

pravljic prilagajali idealu vzornega in bogaboječega otroka, drugi pa so se poskušali držati 

izvirne vsebine. V nadaljevanju pojasnjuje, da so prevajalci do konca 19. stoletja »dajali 

prednost pravljicam z moralno in versko vsebino, ki naj bi bralce, predvsem otroke, učila 

ponižnosti in vdanosti v božjo voljo«, od konca 19. stoletja naprej, pa so bile »zbirke narejene 

bolj po okusu otrok, ki so bili željni vedrih in zabavnih Andersenovih pravljic« (prav tam, str. 

8). 

3. prevajalsko obdobje je trajalo od leta 1945 do 1991. Prineslo je več zbirk Andersenovih 

pravljic, za katere pa S. Orel Kos pravi, da so bile »zaradi takratne družbene ureditve po drugi 

svetovni vojni pravljice prilagojene z jezikovno in družbenopolitično primernejšimi prevodi« 

(prav tam, str. 9). Tako so pravljice z izrazito versko vsebino povsem izginile, tiste s 

posameznimi verskimi elementi pa so bile spremenjene tako, da so sporne elemente 

                                                

6 Prevajanje Prešerna. Prevajanje pravljic: 26. prevajalski zbornik. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih 

prevajalcev, 2001. 
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nadomestili režimsko nenevarni pojmi. Glavni prevajalec tega obdobja je bil Rudolf Kresal, ki 

je iz nemščine prevedel enainosemdeset pravljic. Poleg njega sta opaznejša prevajalca še 

Franc Burgar in Janez Gradišnik. Prevajanja pa so potekala večinoma iz angleščine. Zbirke 

Andersenovih pravljic so izhajale predvsem pri založbi Mladinska knjiga v Ljubljani (1950, 

1953, 1955, 1967, 1975, 1980, 1984). Nekatere Andersenove pravljice so bile izdane tudi 

samostojno kot slikanice v večini znanih knjižnih zbirk za otroke založbe Mladinska knjiga: 

Cicibanov  vrtiljak, Čebelica, Velika slikanica, Zlata slikanica. Najdemo pa jih tudi pri 

mariborski založbi Obzorja v knjižni zbirki Pravljica. V tem obdobju pa Andersenove 

pravljice najdemo tudi v neknjižnem gradivu, kot so glasbene in govorne kasete, plošče in 

zgoščenke (Lavrenčič Vrabec idr., 2005, str. 910). 

4. prevajalsko obdobje pa je trajalo od leta 1991 naprej in takrat dobimo prvi prevod 

Andersenovih pravljic v slovenščino neposredno iz izvirnika. 50 Andersenovih pravljic je iz 

danščine prevedla S. Orel Kos, izšle pa so pri založbi Mladinska knjiga v zbirki Veliki 

pravljičarji, in sicer v dveh knjigah. Prva knjiga z naslovom Pravljice vsebuje 26 pravljic in 

je izšla leta 1998. Druga knjiga Pravljice 2 pa je izšla leta 2005 in vsebuje 24 pravljic. V tem 

obdobju se pojavi tudi veliko novih ilustratorjev in založb, ki izdajajo Andersenove pravljice. 

Dosti je tudi različnih priredb pravljic in avtorskih predelav, predvsem dramske priredbe (prav 

tam, str. 1011). 

2.3.4 PREDSTAVITEV KNJIG: PRAVLJICE IN PRAVLJICE 2 

Andersenove pravljice, v katerih smo v nadaljevanju diplomskega dela iskali biblijske motive, 

so morale biti vsebinsko čim bolj podobne izvirniku, saj le z neposrednim prevajanjem lahko 

dosežemo najmanjšo mogočo izgubo podrobnosti v besedilu. Zato smo se odločili za 

pravljice, ki so bile v slovenščino prevedene neposredno iz danščine. Zbrane so v dveh 

knjigah Pravljice
7
 (v nadaljevanju P1) in Pravljice 2

8
 (v nadaljevanju P2), obe zbirki pa 

skupaj vsebujeta petdeset Andersenovih pravljic.  

Prva knjiga z naslovom Pravljice je zbirka šestindvajsetih pravljic, ki jih je prevedla Silvana 

Orel Kos. Knjiga je izšla leta 1998 pri založbi Mladinska knjiga v knjižni zbirki Veliki 

pravljičarji. Vsaka pravljica ima svojo barvno ilustracijo, ki jo je narisala Marija Lucija 

Stupica, verze v pravljici Srečine galoše je prepesnila Svetlana Makarovič, uvodno besedo pa 

                                                

7 Podatke za predstavitev knjige Pravljice smo našli v kolofonu in kazalu omenjene knjige.  
8 Podatke za predstavitev knjige Pravljice 2 smo našli v kolofonu in kazalu omenjene knjige. 
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je prispevala Polonca Kovač. Opombe sta napisala prevajalka S. Orel Kos in Andrej Ilc, 

urednik zbirke Veliki pravljičarji.  

V tej knjigi so zbrane naslednje pravljice
9
:  

- Bezgova mamka,  

- Cesarjeva nova oblačila,  

- Cvetlice male Ide,  

- Deklica z vžigalicami,  

- Divji labodi, 

- Grdi raček,  

- Krastača, 

- Lan,  

- Leteči kovček, 

- Mala morska deklica, 

- Palčica, 

- Pastirica in dimnikar,  

- Pero in črnilnik,  

- Poslednje sanje starega hrasta,  

- Princesa na zrnu graha,  

- Rdeči čeveljci,  

- Senca,  

- Slavec, 

- Snežna kraljica, 

- Srečine galoše,  

- Srečna družina,  

- Stanovitni kositrni vojak, 

- Svinjski pastir,  

- Škrat in trgovec, 

- Vžigalnik,  

- Zaročenca. (Andersen, 1998) 

 

                                                

9 Pravljice so tu navedene po abecednem redu in ne po zaporedju, kot so zapisane v knjigi. 
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Druga knjiga nosi naslov Pravljice 2 in vsebuje štiriindvajsetih pravljic, ki jih je prav tako 

prevedla S. Orel Kos. Knjiga je izšla leta 2005 pri založbi Mladinska knjiga v knjižni zbirki 

Veliki pravljičarji. Vse pravljice so opremljene z barvnimi ilustracijami, ki so delo Suzi 

Bricelj. Spremno besedo je prispevala M. M. Blažić, opombe pa je napisala prevajalka S. Orel 

Kos.  

V knjigi Pravljice 2 pa najdemo naslednje pravljice
10

:  

- Ajda,  

- Bedak Jurček,  

- Dvanajsterica s pošto,  

- Gizdavi skakuni,  

- Hranilnik,  

- Igla za krpanje,  

- Jelka,  

- Juha s špilo,  

- Kakor naredi stari, je vselej prav,  

- Metulj,  

- Miklavž in Miklavžek,  

- Najhitrejši tekač,  

- O deklici, ki je stopila na kruh,  

- O vrtnarju in njegovi gospodi,  

- Ole Lahkonoček, 

- Ovratnik,  

- Peterica iz grahovega stroka,  

- Polž in vrtnica,  

- Rajski vrt,  

- Sneženi mož,  

- Sopotnik,  

- Stara cestna svetilka,  

- Stara hiša,  

- Vilinja gora. (Andersen, 2005b) 

 

                                                

10 Pravljice so tu navedene po abecednem redu in ne po zaporedju, kot so zapisane v knjigi. 
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Preglednica 1: Abecedno urejeni slovenski naslovi Andersenovih pravljic z letnico prve izdaje v danskem 

izvirniku in uradnim angleškim naslovom pravljice. 

 SLOVENSKI NASLOV
11

 LETO
12

 ANGLEŠKI   NASLOV
13

  

1. Ajda (P2) 1841 The Buckwheat 

2. Bedak Jurček (P2) 1855 Clumsy Hans 

3. Bezgova mamka (P1) 1844 The Elder-Tree Mother 

4. Cesarjeva nova oblačila (P1) 1837 The Emperor's New Clothes 

5. Cvetlice male Ide (P1) 1835 Little Ida's Flowers 

6. Deklica z vžigalicami (P1) 1845 The Little Match Girl 

7. Divji labodi (P1) 1838 The Wild Swans 

8. Dvanajsterica s pošto (P2) 1861 Twelve by the Mail 

9. Gizdavi skakuni (P2) 1845 The Jumpers 

10. Grdi raček (P1) 1843 The Ugly Duckling 

11. Hranilnik (P2) 1854 The Money Pig 

12. Igla za krpanje (P2) 1845 The Darning Needle 

13. Jelka (P2) 1844 The Fir Tree 

14. Juha s špilo (P2) 1858 Soup on a Sousage Peg 

15. Kakor naredi stari, je vselej prav (P2)  1861 What Old Man Does is Alwys Right 

16. Krastača (P1) 1866 The Toad 

17. Lan (P1) 1848 The Flax 

18. Leteči kovček (P1) 1839 The Flying Trunk 

19. Mala morska deklica (P1) 1837 The Little Mermaid 

20. Metulj (P2) 1860 The Butterfly 

21. Miklavž in Miklavžek (P2) 1835 Little Claus and Big Claus 

                                                

11 Vse naslove Andersenovih pravljic v slovenščini je iz danščine prevedla Silvana Orel Kos. Oznaka v oklepaju 

ob  naslovu pravljice nam pove, ali pravljico najdemo v knjigi Pravljice (P1) ali Pravljice 2 (P2). 
12 Letnice prvega izida v danskem izvirniku so dosegljive na naslovu uradne spletne strani Centra H. C. 

Andersena: http://andersen.sdu.dk/vaerk/register/eventyr_e.html?sort=1.  
13 Uradni  angleški prevodi naslovov pravljic so prav tako dosegljivi na naslovu uradne spletne strani Centra H. 

C. Andersena:  http://andersen.sdu.dk/vaerk/register/eventyr_e.html?sort=1.  

http://andersen.sdu.dk/vaerk/register/eventyr_e.html?sort=1
http://andersen.sdu.dk/vaerk/register/eventyr_e.html?sort=1
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22. Najhitrejši tekač (P2) 1858 The Racers 

23. O deklici, ki je stopila na kruh (P2) 1859 The Girl Who Trod on the Loaf 

24. O vrtnarju in njegovi gospodi (P2) 1872 The Gardener and the Noble Family 

25. Ole Lahkonoček (P2) 1841 Ole Lukoie 

26. Ovratnik (P2) 1847 The Shirt Collar 

27. Palčica (P1) 1835 Thumbelina 

28. Pastirica in dimnikar (P1) 1845 The Shepherdess and the Chimney-Sweep 

29. Pero in črnilnik (P1) 1859 Pen and Inkstand 

30. Peterica iz grahovega stroka (P2) 1852 Five from a Pod 

31. Polž in vrtnica (P2) 1861 The Snail and the Rosebush 

32. Poslednje sanje starega hrasta (P1) 1858 The Old Oak Tree's Last Dream 

33. Princesa na zrnu graha (P1) 1835 The Princess on the Pea 

34. Rajski vrt (P2) 1839 The Garden of Paradise 

35. Rdeči čeveljci (P1) 1845 The Red Shoes 

36. Senca (P1) 1847 The Shadow 

37. Slavec (P1) 1843 The Nightingale 

38. Sneženi mož (P2) 1861 The Snow Man 

39. Snežna kraljica (P1) 1844 The Snow Queen 

40. Sopotnik (P2) 1835 The Traveling Companion 

41. Srečine galoše (P1) 1838 The Galoshes of Fortune 

42. Srečna družina (P1) 1847 The Happy Family 

43. Stanovitni kositrni vojak (P1) 1838 The Steadfast Tin Soldier 

44. Stara cestna svetilka (P2) 1847 The Old Street Lamp 

45. Stara hiša (P2) 1847 The Old House 

46. Svinjski pastir (P1) 1841 The Swineheard 

47. Škrat in trgovec (P1) 1852 The Goblin and the Grocer 

48. Vilinja gora (P2) 1845 The Elf Mound 
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49. Vžigalnik (P1) 1835 The Tinder Box 

50. Zaročenca (P1) 1843 The Sweethearts / The Top and the Ball 

 

Opomba: Vse letnice prvih izdaj v izvirnem jeziku in vsi angleški naslovi pravljic so povzeti 

po Fairy Tales, 2015.  

Iz tretjega stolpca, v katerem so letnice prvih izidov posamezne pravljice v danskem 

izvirniku, je razvidno, da so najstarejše pravljice, ki jih je Andersen objavil že leta 1935. Te 

so: Cvetlice male Ide, Miklavž in Miklavžek, Palčica, Princesa na zrnu graha, Sopotnik in 

Vžigalnik. Najmlajša pravljica, ki je prvič izšla v danščini leta 1972, pa nosi naslov O vrtnarju 

in njegovi gospodi. Iz tega lahko sklepamo, da so bile pravljice, ki so zbrane v knjigah P1 in 

P2, v izvirniku prvič izdane v letih 19351972. 
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2.4 BIBLIJA 

2.4.1 GLAVNE ZNAČILNOSTI 

Beseda Biblija izhaja iz grških besed »ta biblia«, kar pomeni knjiga knjig. Bibliji pravimo tudi 

Sveto pismo in predstavlja temeljno knjigo judovske in krščanske religije. Judovska Biblija 

vsebuje le Staro zavezo ali Stari testament, ki vsebuje 22 spisov in se deli na Zakon (Thora), 

Preroke (Nebiim) ter Hagiografe (Ketubim). Krščanska Biblija  poleg Stare zaveze, v kateri je 

39 spisov, vsebuje tudi Novo zavezo ali Novi testament, ki vsebuje 27 knjig in se deli na 

Evangelije, Dejanja apostolov, Pisma ter Janezovo razodetje (Apokalipsa). Začetki Biblije 

segajo v 7. stoletje pr. Kr., ko so kanonizirali oz. razglasili nekatere tradicionalne tekste 

(nastale med 1100 in 160 pr. Kr.) za versko obvezne, njeno nastajanje pa se zaključi okoli leta 

100 po Kr. Končno obliko je s potrditvijo rimskokatoliške cerkve dobila šele okoli leta 400 po 

Kr., v vzhodni cerkvi pa še kasneje. (Kos, 2005, str. 19)  

Starozavezne knjige večinoma sestavljene v hebrejščini, nato pa naj bi avtorji predvsem pri 

novejših biblijskih besedilih prešli na sorodno aramejščino. V dobi helenizma se je grščina 

razširila tudi v starozavezna besedila, medtem ko je v Novi zavezi grški jezik že popolnoma 

prevladal. Prvi evropski jezik, v katerega je bil preveden ves hebrejski del Stare zaveze, je bila 

torej grščina. Prevod se imenuje Septuaginta, nastal pa je v Alekandriji med 3. in 1. st. pr. Kr. 

Po tem prevodu so biblijska besedila prevedli še v latinščino. Nato pa je sv. Hieronim okoli 

400 po Kr. na podlagi hebrejskih izvirnikov in grških ter latinskih prevodov naredil prevod 

celotne Biblije, ki se imenuje Vulgata. Prevodi v druge evropske jezike so začeli nastajati v 2. 

stoletju po Kr., v 16. stoletju pa je z reformacijo prišlo do novega vala evropskih prevodov, 

med katerimi je najpomembnejši prevod Martina Lutra iz leta 1534. Okoli leta 863 pa sta 

Biblijo v t. i. starocerkvenoslovanski jezik prevedla brata Ciril in Metod. (Kos, 2001b, str. 

7475) 

Biblijska besedila se uvrščajo v starožidovsko književnost, ki sodi v orientalsko književnost. 

Besedila so začela nastajati najkasneje v zadnjih stoletjih 2. tisočletja pr. Kr., in sicer v času 

prve stalne naselitve židovskih plemen v Palestini. V Bibliji najdemo tekste verskega in 

posvetnega značaja, poezijo in prozo, nekaj pa je tudi zametkov epa in dramatike. Glavno 

ritmično-stilno sredstvo poezije in proze je bil paralelizem členov, torej ponavljanje enakih ali 

podobnih besed, stavkov in misli. (Kos, 2005, str. 19) 
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Biblijska besedila so se je razvijala pod velikim vsebinskim in oblikovnim vplivom 

egipčanske in babilonsko-asirske književnosti, nanje pa so vplivale tudi raznolike okoliščine 

takratne židovske zgodovine, družbe in religije (prav tam, str. 19-20) Na nastanek, razvoj in 

sestavo orientalskih književnosti so močno vplivala njihova verstva. Tako je tudi na 

starožidovsko književnost vplivala monoteistična vera, torej vera v enega boga, kar je bilo za 

tiste čase in kulture precej nenavadno. Kos (1996) zapiše: »Seveda je tudi v evropskih 

književnostih, tudi v slovenski, igrala od začetka veliko vlogo vera, najprej grško-rimsko 

mnogoboštvo, pozneje krščanstvo. Vendar je njen pomen v orientalskih književnostih starega 

in srednjega veka bil še veliko večji in trajnejši« (str. 97). Vsa ta verstva so utemeljena v t. i. 

»svetih knjigah«, med katere uvrščamo tudi starožidovsko Biblijo. Kos pojasnjuje, da verske 

knjige prištevamo h književnosti zato, »ker ne vsebujejo samo poučnih spisov, marveč tudi 

izrazito pesniška besedila« (prav tam). 

Književne zvrsti, ki so se razvile v orientalski književnosti, torej tudi v starožidovski, so po 

Kosu v večini poučni spisi v verzih ali prozi: modrostne knjige, zbirke izrekov in pregovorov, 

basni in legende. Ker ima večina estetske odlike, jih lahko umestimo v polliterarne in 

literarne. Poudarek je tudi na liriki, kjer najdemo himne in psalme, pa tudi ljubezenske, 

miselne in razpoloženjske pesmi (Kos, 1996, str. 9798). Kos pravi, da so v Svetem pismu 

Stare zaveze »najpomembnejša pripovedna besedila zgodbe o Adamu, Abrahamu, Jakobu, 

Jožefu, Samsonu, Davidu, Salomonu …« (prav tam, str. 102). Med najbolj znamenita 

pesniška biblijska besedila uvršča Visoko pesem in Knjigo psalmov (prav tam, str. 100). V 

Evangelijih Nove zaveze pa se »s posebno pripovedno zasnovo odlikujejo prilike (parabole), s 

katerimi Jezus ponazarja svoj verski in moralni nauk« (prav tam, str. 102). »Dogajanje poteka 

na dveh ravneh, dobesednem in prenesenem, iz celote pa sledi moralni nauk, kar je bistvo 

parabole« (prav tam, str. 103). 

2.4.2 KNJIŽEVNI VPLIV  

Starojudovska književnost, ki se je ohranila v Bibliji in se razvijala istočasno kot antična, je 

svoj vrhunec dosegla v času helenizma in rimskega imperija. Že od antike naprej je imela od 

vseh orientalskih književnosti najpomembnejši vpliv na svetovno in evropsko, torej tudi 

slovensko književnost (Kos, 2005, str. 20). Razlog za to vidi Kos v dejstvu, da je Biblija 

postala podlaga krščanstvu, zato se je z njegovim širjenjem v srednjem veku razširil tudi vpliv 

Biblije na vse evropske književnosti (prav tam, str. 99100). 
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Na Slovence so motivi in oblike starožidovske književnosti posredno vplivali že v srednjem 

veku z začetkom pokristjanjevanja. Tudi Max Lüthi (2011) pravi, da so biblijski motivi, 

motivni drobci in slepi motivi imeli velik vpliv na književnost. Slovenska književnost se je z 

Brižinskimi spomeniki oprla na biblijske spise, ta navezanost pa je trajala do 18. stoletja (Kos, 

1996, str. 100). Prvi neposredni stik z njo pa nam je omogočil Primož Trubar s svojimi prvimi 

prevodi, kasneje pa tudi Jurij Dalmatin, ki je leta 1584 prevedel celo Biblijo (prav tam, str. 

24). Tudi prvi slovenski prevodi iz svetovne poezije so bili prav Trubarjevi in Dalmatinovi 

prevodi starožidovskih psalmov (prav tam, str. 101). V 19. stoletju je razvijajoča se slovenska 

književnost še vedno črpala motive, ideje, prispodobe in oblike iz starožidovske književnosti. 

Predvsem na področju lirike in dramatike, deloma pa tudi v proznem pripovedništvu, je 

vplivala na slovensko romantiko, moderno in ekpresionizem. Biblijske motive so v svojih 

delih uporabljali tudi France Prešeren, Fran Levstik, Dragotin Kette, Oton Župančič, Ivan 

Cankar, kasneje pa tudi Ivan Mrak, Dane Zajc in Gregor Strniša (Kos, 2005, str. 24). 

Za primer bomo v nadaljevanju podali še nekaj biblijskih motivov, ki jih Kos povezuje z 

vplivom na slovensko in evropsko književnost. Podobnosti vidi med zgodbo o nenavadno 

močnem starozaveznem ljudskem junaku Samsonu in junaštvih Herakla, znanega iz grških 

bajk. V slovenski književnosti pa spominja na pripovedko o Petru Klepcu in Levstikovega 

Martina Krpana.. Biblijski motiv boja med šibkim pastirjem Davidom in veliko močnejšim 

nasprotnikom Goljatom lahko povežemo z bojem pravljičnega junaka, ki velikana premaga s 

svojo neustrašnostjo in pretkanostjo, tako kot npr. v romanci Pegam in Lambergar, pa tudi 

Peter Klepec, ki premaga Turka ali pa Martin Krpan, ki premaga Brdavsa. Podobnost lahko 

vidimo tudi med biblijskim psalmom Iz globočine in avtobiografijo Oscarja Wilda z naslovom 

De Profundis in istoimensko pesniško zbirko Alojza Gradnika. Po psalmih se v svojih pesmih 

zgledujejo tudi Simon Gregorčič (Človeka nikar!), Oton Župančič (Nočni psalm), Srečko 

Kosovel (Psalm) in Kajetan Kovič (Psalm). Starozavezna pesnitev Visoka pesem govori o 

zaročenki in zaročencu, ki v osrednjem delu z bogatimi primerami orisujeta lepoto drug 

drugega in svojo ljubezen. Po tem se je zgledoval Oscar Wilde v svoji tragediji Saloma. 

Novozavezni Evangeliji vsebujejo veliko prilik ali parabol. To so kratke in poučne zgodbe, ki 

s primeri iz sveta narave ponazarjajo moralni ali verski nauk. Prilika o izgubljenem sinu naj bi 

po Kosu imela največji vpliv na evropsko dramatiko in pripovedništvo. Za primer navaja eno 

od prvih slovenskih iger Igra o izgubljenem sinu, ki jo je napisal Andrej Šuster Drabosnjak in 

sonet O Vrba, v kateri avtor France Prešeren obžaluje svoj odhod iz domače hiše v svet, ki mu 

je prinesel nesrečo. Vsi Evangeliji na koncu poetično opisujejo tudi križanje, smrt in vstajenje 
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književnega lika Jezusa, namen teh zgodb pa je podati jasno versko sporočilo, da naj bi bil 

Jezus pravi Mesija ali Kristus, ki naj bi po preroških napovedih odrešil Judovsko ljudstvo. 

Kos pravi, da so bili motivi iz teh zgodb (zadnja večerja z učenci, noč na Oljski gori in izdaja, 

bičanje in kronanje s krono iz trnja, sodba pred Poncijem Pilatom, nošenje križa, križanje in 

smrt, vstajenje iz groba, prikazovanje Jezusa učencem in pobožnim ženam) največkrat 

upodobljeni v skoraj vseh umetnostih že od srednjega veka naprej. Prav tako pa najdemo te 

motive tudi v književnosti, v epih, liriki, dramskih besedilih in celo v romanih. Izpostavi prvo 

znano slovensko igro Škofjeloška procesija (1721) in Pasijon (1821) Anderja Šusterja 

Drabosnjaka, v poeziji sta to Iškarjot Antona Aškerca, Judež in Oljčni vrt Boža Voduška ter v 

pripovedništvu Legenda o Kristusovi suknji Ivana Cankarja in Bogar Meho Stanka Majcna. 

(Kos, 2001b, str. 79100) 

Biblija je s svojimi motivi zagotovo vplivala tudi na Andersena in njegove pravljice. Z njo se 

je, če sklepamo iz avtobiografskih zapisov, srečal že v otroštvu, saj mu je oče pogosto bral 

biblijske zgodbe, obiskoval pa je tudi verouk in cerkev. V empiričnem delu bomo zato 

raziskali, katere biblijske motive je Andersen uporabljal v svojih pravljicah in katere od njih 

imajo največ biblijskih motivov.  
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2.5 ANDERSENOVE PRAVLJICE IN BIBLIJSKA BESEDILA V 

OSNOVNI ŠOLI 

2.5.1 UMEŠČENOST V UČNI NAČRT ZA SLOVENŠČINO 

V Učnem načrtu za slovenščino v osnovni šoli
14

 (v nadaljevanju UN (2011)) in v Predlogu 

učnega načrta za slovenščino
15

 v osnovni šoli (v nadaljevanju Predlog UN (2015)) smo 

preverili, v katerem razredu devetletne osnovne šole učenci spoznavajo Andersenove pravljice 

in biblijska besedila. Primerno se nam je zdelo navesti tudi odlomke iz dveh Trubarjevih del, 

ki ju učenci spoznajo v času šolanja, saj se besedili vsebinsko močno navezujeta na Biblijo in 

posledično vsebujeta biblijske motive. Najdene podatke smo prikazali v preglednici.  

Preglednica 2: Zastopanost Andersenovih pravljic in biblijskih besedil v posameznem razredu osnovne šole, kot 

to predlagata UN (2011) in Predlog UN (2015) za slovenščino.  

RAZRED UN (2011) PREDLOG UN (2015) 

1. / / 

2. / / 

3. H. C. Andersen: Cesarjeva nova oblačila 

H. C. Andersen: Grdi raček 

H. C. Andersen: Kraljična na zrnu graha 

H. C. Andersen: Palčica 

H. C. Andersen: Vžigalnik 

(Učni načrt za slovenščino v osnovni šoli, 2011, str. 2223) 

/ 

4. H. C. Andersen: Snežna kraljica 

H. C. Andersen: Grdi raček 

(Učni načrt za slovenščino v osnovni šoli, 2011, str. 44) 

/ 

5. H. C. Andersen: Mala morska deklica + film  

(Učni načrt za slovenščino v osnovni šoli, 2011, str. 44) 

/ 

                                                

14 Učni načrt, ki sem ga analizirala, je bil potrjen s strani Strokovnega sveta RS za vzgojo in izobraževanje in je v 

veljavi od šolskega leta 2011/2012 dalje. Učni načrt je dosegljiv na  

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_slovenscina_OS.pd

f.  
15 Predlog učnega načrta, ki sem analizirala, je le posodobitev učnega načrta, ki je trenutno v veljavi in še ni bil 

potrjen s strani Strokovnega sveta RS za vzgojo in izobraževanje. Pri posodabljanju so leta 2015 sodelovali člani 

in članice Predmetne razvojne skupine za slovenščino na Zavodu RS za šolstvo. Predlog učnega načrta za 

slovenščino je dosegljiv na http://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/predlog-un-slo-os-junij2015.pdf.  

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_slovenscina_OS.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_slovenscina_OS.pdf
http://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/predlog-un-slo-os-junij2015.pdf
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6. H. C. Andersen: Deklica z vžigalicami 

H. C. Andersen: Cesarjeva nova oblačila 

(Učni načrt za slovenščino v osnovni šoli, 2011, str. 44) 

/ 

7. Stvarjenje sveta 16 

(Učni načrt za slovenščino v osnovni šoli, 2011, str. 72) 

/ 

8. / / 

9. Primož Trubar17: Katehismus z dvejma izlagama 18 

Primož Trubar: Ta evangeli svetega Matevža (odlomek) 

(Učni načrt za slovenščino v osnovni šoli, 2011, str. 7172) 

/ 

 

Med primerjavo drugega in tretjega stolpca vidimo očitno razliko med UN (2011) in 

Predlogom UN (2015). UN (2011) vsebuje konkretne predloge naslovov besedil za obravnavo 

v posameznem razredu, v Predlogu UN (2015) pa tega ne zasledimo. Pojasnilo za to razliko 

najdemo v Predlogu učnega načrta za slovenščino v osnovni šoli (2015):  

»Izbira besedil za obravnavo pri pouku književnosti je prepuščena učiteljem; učitelj se pri tem 

opira na naslednja merila:  

- kakovost besedil (upoštevajo se nacionalno pomembne nagrade za mladinsko književnost ter 

strokovno verodostojni seznami besedil (npr. priporočilni seznami Pionirske  – centra za 

mladinsko književnost in knjižničarstvo),  

- zvrstno-vrstna in vsebinska raznovrstnost izbranih besedil (poezija, pripovedništvo, dramatika; 

različne (tudi problemske) teme, povezane z razvijanjem osebne identitete ter socialne, kulturne in 

medkulturne zmožnosti,  

- primernost besedil bralnorazvojni stopnji učencev ter  

- individualne razlike med učenci (izbira lažja in zahtevnejša besedila glede na bralne zmožnosti 

učencev). 

                                                

16 Iz zapisa v UN (2011) zaradi nepopolnega navajanja ni razvidno, za kateri opis stvarjenja sveta naj bi šlo, saj 

ni podanega konkretnega vira. Motiv stvarjenja sveta se pojavlja v mitologijah in verstvih različnih civilazacij po 
vsem svetu. V primeru, da gre za besedilo iz Biblije, ki sodi v starojudovsko književnost, bi bilo to potrebno 

navesti, npr. »Biblija: Stvarjenje sveta«. Dodali bi še pojasnilo, da gre za odlomek. V Bibliji namreč ta odlomek 

najdemo na začetku Stare zaveze v 1. Mojzesovi knjigi. Obsega celotno 1. poglavje od 1. do 31. vrstice  in 

začetek 2. poglavja od 1. do 3. vrstice. Mesto tega odlomka lahko po pravilih označevanja z biblijskimi kraticami 

zapišemo tako: 1 Mz, 1,1-2,3. V študijski izdaji Svetega pisma Stare in Nove zaveze slovenskega standardnega 

prevoda iz izvirnih jezikov, ki je izšla pri Svetopisemski družbi Slovenije v Ljubljani leta 2001, se odlomek 

nahaja na straneh 52-53. Dosegljiv je tudi na internetni strani 

http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=1+Mz+1&id13=1&pos=0&set=2&l=sl 
17 V knjigah Primoža Trubarja najdemo posredne biblijske motive, zato tu ne gre za neposredno navajanje 

Biblije. 
18 Tudi pri navedbi Trubarjevega Katehismusa z dvejma izlagama manjka podatek o tem, da gre za odlomek. 

http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=1+Mz+1&id13=1&pos=0&set=2&l=sl
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Učni načrt ne vsebuje predlaganih besedil, pač pa (v razdelku VSEBINE) določa avtorje, katerih 

dela naj učenci spoznajo v posameznih vzgojno-izobraževalnih obdobjih. V prvem triletju so 

zaradi lažje individualizacije književnega pouka avtorji navedeni za celotno triletje, kasneje za 

posamezni razred. Učitelj temu seznamu doda tudi besedila po lastni izbiri. Število obravnavanih 

besedil naj bo primerno – učitelj naj se izogiba preveliki količini besedil, priporočeno je branje 

celovitih besedil (predvsem v prvem triletju) ter poglobljena šolska interpretacija odlomkov z  

navezovanjem na besedila v celoti« (str. 58). 

Kot lahko vidimo, so v UN (2011) konkretno podani predlogi, katera Andersenova besedila se 

priporočajo v obravnavo v posameznem razredu. Največji poudarek je na obravnavi 

Andersenovih pravljic v 3. razredu s petimi predlogi, sledita 4. in 6. razred z dvema 

predlogoma, 5. razred pa predvidi le eno pravljico, in sicer v povezavi s primerjavo besedila 

pravljice in filma, posnetega po njej. Zanimivo je, da se pravljica Grdi raček med predlogi 

pojavi dvakrat, najprej v 3. razredu in potem še v 4. razredu. Prav tako se dvakrat pojavi 

pravljica Cesarjeva nova oblačila, prvič v 3. razredu in drugič v 6. razredu. Besedilo 

Stvarjenje sveta, ki je v UN (2011) brez navedbe vira, se obravnava v 7. razredu, v 9. pa sta v 

povezavi z reformacijo kot zgodovinskim obdobjem književnosti predlagana odlomka iz dveh 

del Primoža Trubarja. 

V Predlogu UN (2015) je priporočeno, da naj bi učenci strokovni izraz klasična umetna 

pravljica, z vidika poznavanja, razumevanja, pravilne uporabe in zmožnosti opisa, spoznali 

šele v 5. razredu (v UN (2011) v 4. razredu), ni pa podanih konkretnih predlogov, katere 

pravljice naj bi učitelji obravnavali. Prav tako naj bi Andersena kot avtorja mladinske 

književnosti spoznali šele v 6. razredu (v UN (2011) v 5. razredu), tudi tukaj pa ni podanih 

predlogov, katere Andersenove pravljice naj bi učitelji obravnavali. Trubarja, kot 

predstavnika slovenskih književnikov, naj bi učenci spoznali v 9. razredu. Enako predlaga 

tudi UN (2011), ki pa za razliko od UN 2015 podaja tudi predloge Trubarjevih del. V 

nobenem razredu pa v predlogu UN (2015) ne zasledimo več besedila Stvarjenje sveta niti kot 

biblijski odlomek, niti kot besedilo iz katere druge svetovne književnosti.  

2.5.2 UMEŠČENOST V BERILIH 

Z namenom ugotoviti, katere Andersenove pravljice in biblijska besedila so zastopana v 

berilih za slovenščino v OŠ, smo pregledali osnovnošolska berila različnih avtorjev in založb. 

Za vsak razred, v katerem se po učnem načrtu predvideva obravnava Andersenovih pravljic 

ali biblijskega besedila, smo izbrali eno ali dve berili, ki ta besedila tudi vsebujejo.  
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Preglednica 3: Zastopanost Andersenovih pravljic in biblijskih besedil19 v berilih20 za posamezni razred21 OŠ. 

 
NASLOV BERILA ANDERSENOVA PRAVLJICA BIBLIJSKO BESEDILO 

(ne/posredni biblijski 

motivi) 

3
. 

ra
zr

ed
 

 Grginič, M., Medved Udovič, V. in 

Saksida, I. (2005):  

Moje branje – svet in sanje. Berilo 

za 3. razred devetletne osnovne 

šole. Ljubljana: Izolit. 

 H. C. Andersen: Grdi raček 

(odlomek, prevedla Silvana 

Orel Kos, str. 61) 

 

 Kordigel-Aberšek, M. (2013):  

Lili in Bine 3. Berilo za tretji razred 

osnovne šole. Ljubljana: Rokus 

Klett. 

 H. C. Andersen, A. Jaklič: 

Snežna kraljica (lutkovna 

predstava, str. 66)  

 H. C. Andersen, A. Rozman - 

Roza: Vžigalnik (lutkovna 

predstava, str. 67) 

 H. C. Andersen: Cesarjeva 

nova oblačila (odlomek, 

prevajalec ni naveden, str. 68) 

 H. C. Andersen: Kraljična na 

zrnu graha (celo besedilo, 

prevajalec ni naveden, str. 70)  

 H. C. Andersen: Palčica 

(odlomek, prevajalec ni 

naveden, str. 85) 

 H. C. Andersen: Palčica 

(radijska igra, str. 85) 

 

4
. 

ra
zr

ed
 

 Golob, B., Kordigel, M. in Saksida 

I. (2002):  

Babica, ti loviš! Berilo za četrti 

razred 9-letne in tretji razred 8-

letne osnovne šole. Ljubljana: 

Mladinska knjiga.  

 H. C. Andersen: Kraljična na 

zrnu graha (cela pravljica, 

prevedel Rudolf Kresal, str. 24) 

 H. C. Andersen: Grdi raček 

(odlomek, prevedel Rudolf 

Kresal, str. 26) 

 H. C. Andersen: Palčica 

(odlomek, prevedel Rudolf 

Kresal, str. 28) 

 Biblija: Potop 

(odlomek iz Biblije, 

str. 36)22 

 Blažić, M. M., Kos, G., Meglič, D., 

Ritlop, N. in Vižintin, M. A. 

(2015):  

Radovednih pet. Berilo 4. Berilo za 

slovenščino v 4. razredu osnovne 

šole. Ljubljana: Rokus Klett. 

 H. C. Andersen: Snežna 

kraljica (odlomek, prevedla 

Silvana Orel Kos, str. 146) 

 H. C. Andersen: Grdi raček 

(odlomek, prevedla Silvana 

Orel Kos, str. 150) 

 

                                                

19 Za posamezno Adersenovo pravljico oz. biblijsko besedilo je v oklepaju navedeno: ali gre za odlomek, kdo je 

prevajalecin na kateri strani berila najdemo to besedilo.  
20 Vsa osnovnošolska berila so bila potrjena s strani Strokovnega sveta RS. Najdemo jih lahko na seznamu 

potrjenih učbenikov, ki se nahaja na strani Zavoda republike slovenije za šolstvo v Katalogu učbenikov na 

povezavi https://soca1.mss.edus.si/Trubar/Javno/default.aspx. 
21 V tabeli so navedeni samo razredi, v katerih naj bi se v skladu s predlogi UN (2011) obravnavale Andersenove 

pravljice ali biblijska besedila. Dodani sta tudi berili za 9. razred, v katerem se predvideva obravnava odlomkov 

iz besedil Primoža Trubarja. 
22 Biblija kot vir odlomka o Potopu je navedena tudi v kazalu berila. 

https://soca1.mss.edus.si/Trubar/Javno/default.aspx
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5
. 

ra
zr

ed
 

 
 Kordigel, M., Medved Udovič, V. 

in Saksida, I. (2003):  

Koraki nad oblaki. Berilo za 4. 

razred osnovne šole in 5. razred 

devetletne osnovne šole. Trzin: 

Izolit. 

 H. C. Andersen: Bedak jurček 

(odlomek, prevedel Rudolf 

Kresal, str. 152) 

 H. C. Andersen: Mala morska 

deklica (odlomek, prevedel 

Rudolf Kresal, str. 154)  

 

 Golob, B., Kordigel, M. in Saksida, 

I. (2008):  

Na krilih besed. Berilo 5 za peti 

razred osnovne šole. Ljubljana: 

Mladinska knjiga.  

 H. C. Andersen: Mala morska 

deklica (odlomek, prevedel 

Rudolf Kresal, str. 120) 

 

 Iz Biblije: Salomon in 

kraljica iz Sabe (ni 

podatka o odlomku, 

str. 116)23     

6
. 

ra
zr

ed
 

 

 Kordigel, M., Medved Udovič, V. 

in Saksida, I. (2004):  

Sledi do davnih dni. Berilo za 

slovenščino v 5. razredu 

osemletnega in 6. razredu 

devetletnega osnovnošolskega 

izobraževanja. Domžale: Izolit. 

 H. C. Andersen: Cesarjeva 

nova oblačila (odlomek, 

prevedel Rudolf Kresal, str. 

156) 

 

 

 Golob, B., Medved Udovič, V., 

Mohor, M. in Saksida, I. (2005):  

Kdo se skriva v ogledalu? Berilo za 

šesti razred 9-letne osnovne šole in 

peti razred 8-letne osnovne šole. 

Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 H. C. Andersen: Cesarjeva 

nova oblačila (cela pravljica, 

prevedel Rudolf Kresal, str. 46) 

 

7
. 

ra
zr

ed
 

 Mohor, M., Medved-Udovič, V., 

Saksida, I. in Golob, B. (2010):  

Sreča se mi v pesmi smeje. Berilo 7 

za sedmi razred osnovne šole. 

Ljubljana: Mladinska knjiga.  

  Biblija: Stvarjenje 

sveta (Prvo poročilo o 

stvarjenju, prva 

Mojzesova knjiga – 

Genezis), (besedilo iz 

Biblije24, prevajalec ni 

naveden, str. 134) 

 Blažić, M. M., Bošnjak, B., Kenda, 

J. J., Svetina, P., Žbogar, A. in 

Žveglič, M. (2010): 

Novi svet iz besed 7. Berilo za 7. 

razred osnovne šole. Ljubljana: 

Rokus Klett. 

  Biblija: Sveti Pavel, 

Korinčanom 13 

(odlomek25, prevedel 

Jože Stabej, str. 169) 

  

                                                

23 V abecednem kazalu berila je to delo edino brez navedbe vira. V posebnem seznamu citirane literature v istem 

berilu pa je potem navedeno, da gre za odlomek iz Biblije, in sicer takole: »Kratko Sv. pismo, Ljubljana, 1968«. 
24  Ni navedeno, ali gre za celo besedilo ali odlomek iz celega 1. poglavja in začetka 2. poglavja iz 1. Mojzesove 

knjige. 
25 V berilu je navedeno, da gre za besedilo iz knjige Andrewa Matthewsa: Zgodbe o nastanku sveta, ki jih je 

prevedel Jože Stabej in so izšle leta 1996 v Radovljici pri Didakti. 
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9
. 

ra
zr

ed
 

 

 Honzak, M., Medved-Udovič, V., 

Mohor, M., Pirih-Svetina, N. in 

Skočir, R. (2008):  

Skrivno življenje besed. Berilo 9 za 

deveti razred osnovne šole. 

Ljubljana: Mladinska knjiga. 

  P. Trubar: Katehismus 

z dvejma izlagama 

(odlomek, str. 160-

161) 

 

 Cirman, M., Golc, L., Kocijan, G., 

Potrata, M. in Šimenc, S. (2002):  

Z roko v roki. Berilo za osmi razred 

osemletne osnovne šole, berilo za 

deveti razred devetletne osnovne 

šole. Ljubljana: DZS. 

  P. Trubar: Ta 

evangeli svetiga 

Matevža (odlomek, 

str. 14) 

 Primož Trubar: 

Katekismus z dvejma 

izlagama  (ni podatka 

o odlomku, str. 16)    

 

Ugotovimo lahko, da se avtorji nekaterih beril pri vključevanju besedil natančno držijo 

predlogov iz UN (2011), drugi avtorji pa pri vključevanju besedil v berilo sami presodijo, 

katero delo je najprimernejše za obravnavo, kar je v skladu z usmeritvami predloga UN 

(2015).  
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2.6 CENTER HANSA CHRISTIANA ANDERSENA  

Center Hansa Christiana Andersena
26

 je glavni mednarodni raziskovalni center, ki preučuje 

Andersenovo življenje, delo in kulturni pomen. Na njihovi uradni spletni strani
27

 najdemo 

veliko različnih verodostojnih  podatkov, podrobnosti in zanimivosti s področja Andersenove 

biografije in bibliografije, pa tudi izsledke različnih raziskav in projektov, ki delujejo v okviru 

poslanstva tega danskega raziskovalnega središča.  

2.6.1 VIZIJA IN POSLANSTVO 

Na uradni spletni strani je v poglavju Vizija in poslanstvo Centra
28

 na kratko predstavljeno 

delovanje Centra Hansa Christiana Andersena. Zgradba stoji v samem središču 

Andersenovega rojstnega mesta Odense na danskem otoku Fynu in deluje od leta 1988. 

Center sodeluje z oddelki Univerze kulturnih znanosti, občino Odense, Fundacijo Hans 

Christian Andersen, mestnimi muzeji v Odenseju (vključno z Muzejem H. C. Andersena in 

muzejem v njegovi rojstni hiši). Prav zaradi tega ima Center možnost dostopa do vseh 

Andersenovih originalnih ročno napisanih rokopisov, pisem in risb, pa tudi do njegovih 

portretov in fotografij. Dostopa tudi do vseh njegovih osebnih predmetov, slik, knjig in 

pohištva iz  njegovega zadnjega doma v Nyhavnu. Gre za vodilno institucijo v svetovnem 

merilu na področju raziskav o Andersenu tako na državni kot tudi mednarodni ravni. 

Ukvarjajo se z književnimi, kulturnimi in komunikološkimi pristopi k življenju, delu in 

kulturnem pomenu Andersena. (Centrets Vision og Mission, 2015) 

V centru so se odločili, da morajo za dosego svojega poslanstva: 

- Ohranjati status najvišjega mednarodnega središča kulturnih in književnih raziskav o 

H. C. Andersenu, da bi lahko javnosti  posredovali verodostojno znanje o njem, 

- Upravljati z Andersenovimi umetniškimi deli, pisanjem in življenjsko zgodbo s 

preučevanjem književnosti in besedil znanstvenih študij. 

                                                

26 Center Hansa Christiana Andersena (v nadaljevanju uporabljamo tudi Center H. C. Andersena ali Andersenov 

Center) je delovni prevod za dansko poimenovanje H. C. Andersen Centret oz. angleško poimenovanje The Hans 

Christian Andersen Centre. 
27

Uradno spletno stran Centra H. C. Andersena najdemo na že omenjenem naslovu 

http://andersen.sdu.dk/index_e.html.  
28 Poglavje Vizija in poslanstvo Centra ni dosegljivo v slovenščini, zato smo ga prevedli za potrebe diplomskega 

dela. Pri navajanju gre torej za delovni prevod. Celotno besedilo je v danščini dostopno na 

http://andersen.sdu.dk/centret/.  

http://andersen.sdu.dk/index_e.html
http://andersen.sdu.dk/centret/
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- Razvijati in raziskovati Andersenov pomen za kulturo, gospodarstvo,  turizem in 

trženje z blagovno znamko s kulturo, znanostjo in komunikacijskimi pristopi. 

- Sodelovanje z ustreznimi partnerji na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni ter 

posredovanje novih spoznanj s kulturnim poudarkom na H. C. Andersenu. (Centrets 

Vision og Mission, 2015) 

 

2.6.2 RAZISKAVA O VERSKIH MOTIVIH V ANDERSENOVIH PRAVLJICAH 

V enem od projektov
29

 Andersenovega centra beležijo pojavljanje izbranih motivov v celotni 

zbirki Andersenovih pravljic in citirajo odlomke, kjer se motivi pojavljajo. Projekt temelji na 

sistematičnem branju, na koncu pa oblikujejo književno konkordanco, t. j. seznam vseh besed, 

ki se pojavljajo v enem ali več besedilih, in ki vsebuje informacije o tem, kje in kako pogosto 

se te besede pojavljajo. (Motifs, 2015) 

2.6.2.1 Potek raziskave 

Lars Bo Jensen v svojem poglavju Verski motivi
30

 pojasnjuje, kako je potekalo njegovo 

raziskovanje. Raziskovalcem Centra se je zdelo nenavadno, da je bilo do takrat tako malo 

znanega in napisanega o Andersenovih verskih občutjih, kljub temu da so njegova dela 

prežeta z religioznostjo. Zato se jim je zdelo smiselno, da se v raziskavi posvetijo prav 

ugotavljanju prisotnosti verskih motivov v Andersenovih pravljicah in zgodbah. 29. aprila 

2005 je Lars Bo Jensen zaključil z branjem pravljic in beleženjem verskih motivov, ki se 

pojavljajo v njih. Naredil je seznam verskih motivov in ga povezal s seznamom vseh 

Andersenovih pravljic, tako da se ujemata. Po tej književni konkordanci
31

, ki je dostopna na 

spletu, lahko v iskalniku iščemo pojavljanje 123 različnih verskih motivov v 692 citatih iz 

166 pravljic. Iskanje verskih motivov v zgodbah je zahtevalo sistematično branje in 

preiskovanje obsežnega gradiva. Ta način preučevanja je pomagal najti in umestiti veliko več 

podrobnosti, kot pa bi jih zasledili, če bi se zanašali le na spomin. Vsi motivi so ponazorjeni s 

citati iz pravljic, večini od njih pa so dodali tudi razlago motiva in komentar o tem, kako 

                                                

29 Poglavje o tem projektu ni dostopno v slovenščini, zato smo ga prevedli za potrebe diplomskega dela. Pri 

navajanju gre torej za delovni prevod. Celotno besedilo je v angleščini dostopno na 

http://andersen.sdu.dk/forskning/motiver/index_e.html.  
30

 Poglavje Verski motivi, ki ga je leta 2004 napisal Lars Bo Jensen, ni dostopno v slovenščini, zato smo ga 

prevedli za potrebe diplomskega dela. Pri navajanju gre torej za delovni prevod. Celotno besedilo je v angleščini 

dostopno na http://andersen.sdu.dk/forskning/motiver/religion_e.html.  
31 Seznam vseh Andersenovih pravljic, ki je povezan s seznamom verskih motivov, ki jih najdemo v njih, je 

dostopen na naslovu http://andersen.sdu.dk/forskning/motiver/tekstmotiver_e.html.  

http://andersen.sdu.dk/forskning/motiver/index_e.html
http://andersen.sdu.dk/forskning/motiver/religion_e.html
http://andersen.sdu.dk/forskning/motiver/tekstmotiver_e.html
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Andersen uporablja ta motiv v svojih pravljicah. V raziskavi je na eni strani zajet zelo širok 

spekter verskih motivov, na drugi strani pa so pojmovanja vere, ki so zelo različna. 

Raziskovalci se zato zavedajo, da je mogoče izpodbijati njihova stališča o ustreznosti 

odločitve za vključitev posameznega motiva med verske ali ne. Poudarjajo pa, da so lahko le 

na ta način zajeli tako široko in raznoliko paleto motivov. Kljub temu so se držali tudi 

parametrov, ki še vedno zagotavljajo določeno stopnjo ugotavljanja ustreznosti. (Jensen, 

2004) 

2.6.2.2 Merila za opredelitev verskih motivov 

Danski raziskovalci pojmujejo za verske oz. religiozne motive tiste, ki opisujejo ali 

poimenujejo verske pojave. Pravijo, da je za verske motive značilno to, da se nekaj, kar je 

sicer verske narave, pojavi zunaj tega okvira, npr. v besedilu pravljic. Verski pojem je širok 

pojav, zato je bilo potrebno določiti omejitve, ki pa v raziskavi namenoma niso bile izbrane 

preozko, da ne bi izločili preveč pojmov. Z namenom doseči večjo objektivnost so se 

osredinili predvsem na to, kar je iz besedila razvidno že na zunaj. Zato načrtno niso zajeli 

verskih občutkov in verskih razpoloženj, razen, če so bila ta v besedilu besedno izražena. 

(Jensen, 2004)  

V nadaljevanju pojasnjujejo, da nekateri motivi v besedilu na prvi pogled sicer spominjajo na 

verske motive, vendar nimajo ničesar opraviti z vero, zato jih niso uvrstili na seznam verskih 

motivov. Tu se pokaže prednost iskanja in beleženja motivov s strani ljudi namesto uporabe 

tehnike iskanja z računalniškim programom. Beseda Bog je na primer izključena, če v 

besedilu nima verskega pomena, kot recimo v vzkliku »Hvala Bogu«. Nasprotno pa je lahko 

pod motiv Bog zabeležena neka beseda z drugim pomenom (npr. »Naš Gospod« ali 

»Stvarnik«), vendar nam sobesedilo pokaže, da gre za poimenovanje Boga. Tudi besedno 

zvezo: »Nebesa, pomagajte mi!« iz Cesarjevih novih oblačil, bi lahko na razumeli kot verski 

motiv, torej kot klicanje Boga (»Nebesa«) na pomoč. Vendar tukaj v resnici ne gre za pravo 

molitev, ampak le za vzklik. Ta verjetno res izhaja iz nečesa verskega, kot npr. vzklik 

presenečenja: »O, moj Bog!«, kljub temu pa vsebuje že tako malo verske vsebine, da je ta 

zanemarljiva. Razlikovanje med pomembnim in zanemarljivim deležem verske vsebine 

motiva pa raziskovalcem ni bilo enostavno, zato so odločitve sprejemali na podlagi ocene 

tega, kako pomemben je motiv v okviru besedila z vidika vsebine in simbolike. (Jensen, 

2004) 
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2.6.2.3 Izsledki raziskave o verskih motivih 

Ob pogledu na registrirana besedila v kategoriji verskih motivov ugotovimo, da ima velika 

večina vseh Andersenovih pravljic versko tematiko. Od 212 pravljic jih namreč kar 166 

vsebuje vsaj en verski motiv, kar je 78,3 % vseh pravljic. Pravljica je na seznamu
32

, če obstaja 

kakršnakoli navzočnost verskega motiva. Nasprotno pa so pravljice brez verskega motiva v 

manjšini: od 212 pravljic jih le 46 ne vsebuje nobenega verskega motiva, kar je 21,7 %. 

(Motifs in Tales, 2015) 

Raziskovalci so oblikovali tudi seznam 123 verskih motivov
33

, ki so jih našli v Andersenovih 

pravljicah (Motifs – a list, 2015): 

1. Alah
34

 (Allah)  

2. Amor (Amor)  

3. Angeli (Angels)  

4. Astrologija (Astrology)  

5. Barjanska čarovnica, ženska iz močvirja  (The Swamp Witch, The Woman of the 

Marsh)  

6. Binkošti (Whitsuntide)  

7. Birma (Confirmation)  

8. Blagoslov (Blessing)  

9. Blagoslovljena voda (Holy Water) 

10. Bližnji (Neighbour)  

11. Bog (God) 

12. Bogovi, duhovi in demoni (Gods, Spirits an Semons)  

13. Božič, božično drevesce (Christmas, Christmas Tree) 

14. Božja svetloba (Divine Light) 

15. Božje kraljestvo, nebesa (God's Kingdom, Heaven) 

16. Brahma (Brahma) 

                                                

32 Poglavje s seznamom Andersenovih pravljic, ki vsebujejo verske motive, ni dostopno v slovenščini, zato smo 

ga prevedli za potrebe diplomskega dela. Pri navajanju gre torej za delovni prevod. Celotno besedilo je v 

angleščini dostopno na http://andersen.sdu.dk/forskning/motiver/tekster_e.html.  
33 Poglavje s seznamom verskih motivov v Andersenovih pravljicah ni dostopno v slovenščini, zato smo vse 

naslove motivov prevedli za potrebe diplomskega dela. Pri navajanju motivov gre torej za delovni prevod 

izvirnih poimenovanj v angleščini, ki so v oklepajih. Seznam verskih motivov v angleščini je dostopen na 

http://andersen.sdu.dk/forskning/motiver/motiv_e.html.   
34 Motiv Alaha je tipičen primer Andersenove uporabe motivov iz različnih svetovnih verstev (v tem primeru gre 

za islam) in ne le motivov iz krščanstva. 

http://andersen.sdu.dk/forskning/motiver/tekster_e.html
http://andersen.sdu.dk/forskning/motiver/motiv_e.html
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17. Cerkev (Church)  

18. Cerkveni zvon (Church Bell) 

19. Čarovnica (Witch) 

20. Čarovnija (Magic)  

21. Čudež (Miracle) 

22. Čudežna zdravila (Miraculous Cure)  

23. Dalai Lama (Dalai Lama) 

24. Dan velike molitve (Solemn Prayer Day)  

25. Devica Marija (Madonna) 

26. Duh (Ghost)  

27. Duh konja, ki je bil živ zakopan (The Bone-Horse) 

28. Duh prašiča, ki je bil živ zakopan (The Grave Pig) 

29. Duhovnik (Priest) 

30. Dvanajsta noč, Epifanija (Twelfth Night, Epiphany) 

31. Edenski vrt, človekov padec, drevo spoznanja, Adam in Eva (The Garden of Eden, 

the Fall of Man, the Tree of Knowledge, Adam and Eve)  

32. Esterina knjiga (The Book of Esther) 

33. Evharistija (Communion)  

34. Feniks (The Phoenix Bird)  

35. Gospodov dan (Sunday)  

36. Greh, grešnik (Sin, Sinner) 

37. Grob (Grave) 

38. Hudič, Satan (Devil, Satan) 

39. Hvalnica, psalm (Hymn, Psalm) 

40. Ibis (Ibis Bird)  

41. Jakobova lestev (Jacob's Ladder) 

42. Jezus Kristus (Jesus Christ) 

43. Kadilo (Incence) 

44. Kerub (Cherub) 

45. Knjiga hvalnic, verska pesmarica (Hymnal Book, Hymnal) 

46. Koncept posmrtne poravnave računa dobrega in zla, ki ga je storila duša, pred 

vstopom v nebesa (The Concept of the Soul's Account of Good and Evil Being 

Settled after Death)  

47. Konec sveta, Apokalipsa (Armageddon, The Twilight of the Gods) 
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48. Koran (The Koran or Qur'an)  

49. Križ (Cross) 

50. Krst (Baptism)  

51. Krsta (Coffin) 

52. Ljubezen in solze osvobodijo dušo (Love and Tears Release the Soul) 

53. Lotosov cvet (Lotus Flower)  

54. Maša (Mass) 

55. Menihi (Monks) 

56. Minaret (Minaret) 

57. Molitev (Prayer) 

58. Morski duhovi (Sea Ghost)  

59. Morski mož, morska deklica (Merman, Mermaid)  

60. Mošeja (Mosque) 

61. Naravno zagotovilo o življenju po smrti (Nature's Assurance of a Life after Death) 

62. Nevzhajan kruh (Unleavened Bread) 

63. Niks (Nix, Niksi) 

64. Novo leto (New Year) 

65. Nune (Nuns) 

66. Obelisk (Obelisk)  

67. Obred (Ritual) 

68. Očiščenje z vodo (Purification with Water) 

69. Oltar (Altar) 

70. Oltarne sveče (Altar Candles) 

71. Pekel (Hell) 

72. Pobožna ponižnost in hvaležnost (Pious Humility and Gratitude) 

73. Pogani (Heathens) 

74. Pogreb (Funeral) 

75. Pokopališče (Graveyard) 

76. Poroka (Wedding) 

77. Posvetitev, iniciacija (Consecration, Initiation) 

78. Prepoved videti Boga ali se mu približati (Prohibition of Seeing or Coming near 

God) 

79. Prerok, prerokba (Prophet, Prophecy)  

80. Pridiga (Sermon) 
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81. Prisega (Oath) 

82. Rastlinski duhovi (Plant Spirit) 

83. Reka Lete (Lethe)  

84. Samostan (Convent) 

85. Sfinga (Sphinx)  

86. Smrt (Death)  

87. Spanček Zaspanček (Ole Lukoie, the Sandman) 

88. Spoved, spovednica (Confess, Confessional) 

89. Spremenitev (Transformation) 

90. Starec iz potoka (The Old Man of the Stream)  

91. Svečnica (Candlemas)  

92. Sveti Duh (The Holy Spirit) 

93. Svetleči barjanski duhovi (Will-o'-the-Wisps)  

94. Svetnik (Saint) 

95. Sveto pismo (The Holy Bible) 

96. Škrat (Pixie) 

97. Škratje (Elves) 

98. Tavajoči Jud Ahasver (Ahasverus, The Wandering Jew)  

99. Teološki (Theologian) 

100. Trol (Troll)  

101. Umreti in iti v nebesa (To Die and Go to Heaven) 

102. Usmiljenje Boga (Mercy)  

103. Boginja Usoda (Fate (Goddess)) 

104. Valpurgina noč (Maypole, May Day, Walpurgia's Night) 

105. Večno življenje, nesmrtnost (Eternal Life) 

106. Večnost (Eternity)  

107. Velika (morska) kača (Wivern, Wyvern, The Midgard Serpent)  

108. Velika noč (Pasha, Easter) 

109. Veliki jesen (Yggdrasil) 

110. Vera (Faith) 

111. Vera v združitev z mrtvimi (Belief in Reunion with the Dead) 

112. Verovanje (Religion) 

113. Vesoljni potop, Noetova barka (The Flood, Noah's Ark) 

114. Vila (Fairy)  
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115. Vilini, škratje (Fairies, Elves)  

116. Višave  (High Place) 

117. Vmesno stanje (Intermediate State)  

118. Vstajenje (Resurrection) 

119. Zaupanje v Božjo previdnost (Faith in Providence) 

120. Zgodbe o vstajenju duše (Talles about ressurection) 

121. Znamenje (Omen)  

122. Žrtvovanje (Sacrifice) 

123. Župnik (Paris Clerk) 

 

Izsledki danske raziskave so pokazali, da je Andersen v svojih pravljicah večinoma prepletal 

motive iz ljudskih verovanj in običajev ter motive s krščanskimi prvinami. Lars Bo Jensen 

opozarja, da na podlagi uporabe motivov, ni mogoče ničesar sklepati o verskih prepričanjih 

avtorja. Za primer navaja element praznoverja, ki igra v Andersenovih pravljicah le simbolno 

vlogo ali pa je celo samo element v pravljičnem okolju. Na podlagi tega namreč ne moremo 

trditi, da pojavljanje motivov iz različnih verovanj v pravljicah kaže na avtorjev okultizem. 

Zato tudi na vprašanje, ali Andersenova uporaba verskih motivov v pravljicah razkriva 

njegovo versko občutje in prepričanja, raziskovalec Lars Bo Jensen odgovarja, da je omenjena 

književna konkordanca mišljena predvsem kot zbirka citatov in motivov, ki bralcu 

omogočajo, da sam pride do zaključkov in si izoblikuje mnenje. (Jensen, 2004) 
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2.7 ZAKLJUČEK TEORETIČNEGA DELA 

V zaključku želimo na kratko poudariti in vsebinsko povezati spoznanja iz teoretičnega dela, 

ki so pomembna za nadaljevanje raziskovanja v empiričnem delu. 

Pravljica, ki smo jo spoznali v začetku teoretičnega dela, je književna zvrst, ki jo učenci 

spoznajo že v prvi triadi devetletne osnovne šole in se z njo pogosto srečujejo tudi še v drugi 

triadi. Za pravljico je značilno prepletanje stvarnega in nestvarnega sveta in likov, kar je 

otrokom še posebej blizu, saj se tudi njihov resnični svet pogosto prepleta z domišljijo. 

Poznamo več vrst pravljic, nas pa je zanimala predvsem klasična umetna oz. avtorska 

pravljica, ki se je razvila iz ljudske pravljice in od nje tudi prevzela nekatere lastnosti.  

Vrh svojega razvoja je klasična umetna pravljica doživela v istem stoletju, kot je živel danski 

pravljičar H. C. Andersen, torej v obdobju romantike. Za to obdobje je značilno poveličevanje 

čustev, domišljije, umetnosti, vrednot, kar se je odražalo v umetnosti in književnosti. Besedilo 

pravljice poleg zanimive in privlačne zgodbe vsebuje tudi moralna sporočila in vrednote, zato 

lahko domnevamo, da je bila prav ta književna zvrst zelo primerna za izražanje globljih 

sporočil, ki jih je s svojimi pravljicami Andersen želel posredovati svojim bralcem.  

Pravljica vsebuje tudi elemente stvarnega sveta. Ti se znotraj besedila kažejo v obliki 

književnih motivov, torej delcev resničnosti, preoblikovanih z avtorjevo domišljijo in 

umeščenih v samo zgodbo pravljice. Andersen je tako kot nekateri drugi pisci romantike, v 

svojih pravljicah uporabljal motive iz narave, svojega življenja, čustvenega doživljanja, pa 

tudi verske motive, kar so v svoji raziskavi dokazali že danski raziskovalci.  

Skladno z verskim stanjem na Danskem v času Andersenovega življenja je bil tudi on vzgojen 

v evangeličanski veri. Iz njegove avtobiografije pa izvemo, da se je njegova vera prepletala 

tudi s praznoverjem in starimi ljudskimi verovanji. V času študija in na potovanjih se je 

Andersen srečal še z drugimi kulturami in njihovimi verovanji, zato lahko v njegovih 

pravljicah najdemo motive iz različnih svetovnih verstev, mitologij in verovanj. V našem 

diplomskem delu smo se osredinili na vrsto verskih motivov, ki izvirajo iz Biblije.  

Raziskovalci danskega raziskovalnega središča, ki preučujejo Andersenovo življenje, delo in 

vpliv, pravijo, da so Andersenova verska občutja, ki jih razkriva v svojih delih, pri njem bolj 

vezana na čustva in doživljanje narave kot pa na krščanske dogme. Po drugi strani pa 

raziskovalci trdijo, da iz uporabe verskih motivov ne moremo ničesar sklepati o verskem 



Diplomsko delo. Ljubljana: UL PEF 

- 45 - 

prepričanju pisatelja. Mi pa na podlagi pogostosti pojavljanja verskih motivov v 

Andersenovih pravljicah domnevamo, da Andersen ni uspel popolnoma skriti svojih verskih 

prepričanj, ampak lahko z motivi, ki jih je uporabil, zaznamo tudi njegove verske misli in 

sodbe.  

Za našo raziskavo smo potrebovali prevode Andersenovih pravljic, katerih besedila bi bila 

najbližje izvirniku, saj se le tako med prevajanjem izgubi najmanj podrobnosti in s tem tudi 

književnih motivov. Zato smo se odločili za neposredne prevode 50 Andersenovih pravljic iz 

danščine v slovenščino. Prevajanje prvih Andersenovih pravljic v slovenščino se je sicer 

začelo že pred 166 leti, vendar je šlo za posredne prevode iz drugih tujih jezikov, predvsem iz 

nemščine.   

V empiričnem delu se bomo opirali tudi na izsledke že omenjene danske raziskave o 

pojavljanju verskih motivov v Andersenovih pravljicah. V pomoč nam bo seznam vseh 123 

verskih motivov, ki so jih raziskovalci našli v 212 Andersenovih pravljicah, saj bomo s 

seznama izbrali tiste motive, za katere bomo presodili, da so tipično biblijski.  Za primerjavo z 

našo raziskavo pa je pomembna tudi ugotovitev, da 78,3 % od vseh 212 Andersenovih 

pravljic vsebuje vsaj enega od 123 verskih motivov, le 21,7 % Andersenovih pravljic pa ne 

vsebuje nobenega verskega motiva.  
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 UVOD V EMPIRIČNI DEL 

V empiričnem delu bomo s seznama verskih motivov, ki so jih v Andersenovih pravljicah 

zasledili v danski raziskavi
35

, izbrali tiste, ki so biblijskega izvora. Prebrali bomo petdeset 

Andersenovih pravljic, ki so zbrane v knjigah Pravljice in Pravljice 2, pri tem iskali, katere 

biblijske motive lahko zasledimo v njih in jih sproti beležili v preglednico. Rezultate bomo 

predstavili kvalitativno v frekvenčni tabeli. Pri tem nas bo zanimalo, katere biblijske motive 

lahko najdemo v petdesetih Andersenovih pravljicah iz našega vzorca. V nadaljevanju bomo 

ugotavljali tudi, kateri od teh biblijskih motivov so najpogostejši in katere Andersenove 

pravljice vsebujejo največ različnih motivov. Izbrali bomo deset najpogostejših biblijskih 

motivov in deset Andersenovih pravljic z največ različnimi biblijskimi motivi, ter z novo 

preglednico predstavili še, kako pogosto se teh deset motivov pojavlja v omenjenih desetih 

pravljicah. S tem bomo končali kvantitativni pristop k raziskavi, odgovorili na prva 3 

raziskovalna vprašanja in se usmerili v kvalitativno raziskovanje. Pri tem nas bo zanimalo, ali 

obstajajo kakšne povezave med pojavljanjem desetih najpogostejših biblijskih motivov v 

Andersenovih pravljicah in njegovimi verskimi občutji, ki jih opisuje v svoji avtobiografiji. V 

Slovarju slovenskega knjižnega jezika bomo poiskali razlago vsakega od desetih 

najpogostejših biblijskih motivov. Ob njem bomo navedli še citat iz Biblije in citate iz 

Andersenovih pravljic na mestih, kjer se pojavlja posamezen od desetih najpogostejših 

biblijskih motivov. Prebrali bomo tudi Andersenovo avtobiografijo Pravljica mojega življenja 

in v njej poiskali mesta, kjer pisatelj razkriva svoja verska občutja, ki se navezujejo na 

posameznega od najpogostejših biblijskih motivov. Navedli bomo nekaj citatov in jih na 

kratko analizirali, da ugotovimo, ali obstajajo povezave z desetimi najpogostejšimi biblijskimi 

motivi v pravljicah. 

  

                                                

35 Omenjena raziskava je natančno predstavljena v angleškem in danskem jeziku na uradni spletni strani 

danskega Centra Hansa Christiana Andersena, ki je dosegljiva na http://andersen.sdu.dk/index_e.html.  

Potek raziskave in izsledki so opisani tudi v pričujočem diplomskem delu v poglavju Raziskava o verskih 

motivih v Andersenovih pravljicah. 

http://andersen.sdu.dk/index_e.html
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3.2 VSEBINSKA OPREDELITEV 

3.2.1 Namen in cilji 

V empiričnem delu smo se osredinili na biblijske motive, ki se pojavljajo v petdesetih 

pravljicah Hansa Christiana Andersena, ki so prevedene neposredno iz danščine. Ugotoviti 

želimo, katere biblijske motive s seznama verskih motivov, ki so jih našli danski raziskovalci, 

lahko najdemo v Andersenovih pravljicah. V preglednici želimo prikazati, kateri biblijski 

motivi so najpogostejši in katere pravljice vsebujejo največ različnih biblijskih motivov. 

Zanima nas tudi, ali lahko najdemo kakšno povezavo med uporabo nekaterih najpogostejših 

biblijskih motivov v pravljicah in Andersenovimi verskimi občutji, ki jih lahko razberemo iz 

odlomkov v njegovi avtobiografiji na mestih, kjer opisuje svoje versko doživljanje. 

Pri raziskavi smo se opirali na izsledke danske raziskave o pojavljanju verskih motivov v 

Andersenovih pravljicah. Danci so v svoji raziskavi iskali verske motive v 212 Andersenovih 

pravljicah. Našli so 123 različnih verskih motivov, ki se pojavljajo v 166 različnih pravljicah, 

46 Andersenovih pravljicah pa ne vsebuje nobenega verskega motiva. (Motifs, 2015) 

Namen diplomskega dela je: 

- beležiti biblijske motive, ki jih lahko najdemo v Andersenovih pravljicah, 

- ugotoviti, kateri od biblijskih motivov se najpogosteje pojavijo v Andersenovih 

pravljicah, 

- ugotoviti, katere Andersenove pravljice vsebujejo največ različnih biblijskih 

motivov, 

- ugotoviti, ali obstajajo kakšne povezave med pojavljanjem desetih najpogostejših 

biblijskih motivov v Andersenovih pravljicah in njegovimi verskimi občutji, ki jih 

opisuje v svoji avtobiografiji. 

 

3.2.2 Raziskovalna vprašanja 

Glede na namen in cilje diplomskega dela smo si postavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

- R1: Ali v Andersenovih pravljicah lahko najdemo biblijske motive? Katere? 

- R2: Kateri biblijski motivi se najpogosteje pojavljajo v Andersenovih pravljicah? 

- R3: Katere Andersenove pravljice vsebujejo največ biblijskih motivov? 
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- R4: Ali obstaja kakšna povezava med Andersenovim verskim prepričanjem, ki je 

razvidno iz odlomkov v njegovi avtobiografiji, in pojavljanjem najpogostejših 

biblijskih motivov v pravljicah? 

 

3.2.3 Hipoteze 

Glede na postavljena raziskovalna vprašanja smo opredelili naslednje hipoteze: 

- H1: Predpostavljamo, da v Andersenovih pravljicah najdemo tudi biblijske motive. 

- H2: Predpostavljamo, da so med najpogostejšimi biblijski motivi, ki se pojavljajo v 

Andersenovih pravljicah, naslednji: motiv Boga, motiv nebes in motiv angela. 

- H3: Predpostavljamo, da so med Andersenovimi pravljicami, ki vsebujejo največ 

različnih biblijskih motivov, naslednje: Rajski vrt, Rdeči čeveljci, O deklici, ki je 

stopila na kruh. 

- H4: Predpostavljamo, da obstaja povezava med uporabo nekaterih najpogostejših 

biblijskih motivov v Andersenovih pravljicah in njegovimi verskimi občutji, ki jih 

opisuje v svoji avtobiografiji. 

3.2.4 Spremenljivke 

S seznama 123 verskih motivov, ki jih je v 212 Andersenovih pravljicah našel že danski 

raziskovalec Lars Bo Jensen, bomo izbrali motive, za katere smo presodili, da so tipično 

biblijski. V naši raziskavi bomo uporabljali le slovenske prevode teh motivov, ki smo jih 

prevedli iz danščine za potrebe diplomskega dela.. 

Spremenljivka je v nadaljevanju posamezen biblijski motiv, za katerega se sprašujemo, kako 

pogosto se pojavlja v petdesetih Andersenovih pravljicah. V primeru, da se v posamezni 

pravljici pojavi, bomo v frekvenčno tabelo zabeležili vrednost 1. Če se v njej ne pojavi, bomo 

zabeležili vrednost 0. 

 

  



Diplomsko delo. Ljubljana: UL PEF 

- 49 - 

3.3 METODOLOŠKA OPREDELITEV 

3.3.1  Raziskovalne metode 

Pristop k raziskavi bo kvalitativen. 

Najprej bomo uporabili deskriptivno metodo, saj bomo brez vzročnega razlaganja iskali 

biblijske motive, ki se pojavljajo v Andersenovih pravljicah. V nadaljevanju pa bomo 

uporabili komparativno metodo, saj bomo primerjali odlomke iz Andersenovih pravljic, 

njegove avtobiografije in Biblije, da bi odkrili podobnosti in razlike. Uporabili bomo tudi 

metodo analize in sinteze, saj bomo na koncu naše zaključke še na kratko smiselno povezali.  

3.3.2 Raziskovalni vzorec 

Za vzorec bomo vzeli 50 Andersenovih pravljic, ki so zbrane v knjigah Pravljice in Pravljice 

2. V Andersenovem ustvarjalnem opusu je zabeleženih 212 pravljic, zato naš vzorec 

predstavlja  približno 23,6 % celote. Enota vzorca je posamezna od 50 Andersenovih pravljic. 

V nadaljevanju se bo ta vzorec skrčil na 10 Andersenovih pravljic, zbranih v knjigah Pravljice 

in Pravljice 2, ki imajo največ različnih biblijskih motivov. Pri vzorčenju pa bomo uporabljali 

tudi odlomke iz Biblije, v katerih se pojavlja posamezen od 10 najpogostejših biblijskih 

motivov in odlomke iz Andersenove avtobiografije Pravljica mojega življenja, v katerih 

pisatelj govori o svojih verskih občutjih ob pomembnih življenjskih dogodkih in se vsebinsko 

navezujejo na posameznega od 10 najpogostejših biblijskih motivov. 

3.3.3 Postopki zbiranja podatkov 

Podatke bomo najprej zbirali s kvantitativno tehniko, natančneje s kvantitativno analizo 

vsebine dokumentov, saj bomo v besedilih različnih pravljic iskali pojavljanje biblijskih 

motivov. V frekvenčno tabelo bomo med prebiranjem sproti beležili, ali se v posamezni 

pravljici pojavi določen biblijski motiv ali ne. 

Zaradi velike količine podatkov bomo za nadaljnjo obdelavo izbrali le 10 najpogostejših 

biblijskih motivov, ki se pojavljajo v 10 Andersenovih pravljicah, ki imajo največ različnih 

biblijskih motivov.  

Podatke 10 najpogostejših biblijskih motivov v desetih Andersenovih pravljicah, ki imajo 

največ različnih biblijskih motivov, bomo zbirali tudi s kvalitativno tehniko, natančneje s 
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kvalitativno analizo vsebine. V odlomkih iz pravljic in Andersenove avtobiografije bomo na 

mestih, kjer se pojavljajo najpogostejši biblijski motivi, iskali smiselne povezave. 

3.3.4 Postopki obdelave podatkov 

Obdelava podatkov bo potekala po principu kvantitativne in kvalitativne vsebinske analize. 

Numerične podatke kvantitativne analize besedila bomo obdelali s kvantitativno vsebinsko 

analizo (Vogrinc, 2008, 57): 

- S seznama 123 verskih motivov v Andersenovih pravljicah, ki so ga oblikovali in 

objavili danski raziskovalci na svoji uradni spletni strani, bomo izbrali motive 

biblijskega izvora. 

- Oblikovali bomo frekvenčno tabelo, v kateri bo v prvem stolpcu po abecednem redu 

razvrščenih 50 Andersenovih pravljic, v prvi vrstici pa prav tako po abecednem redu 

razvrščeni biblijski motivi. 

- Med prebiranjem posamezne Andersenove pravljice bomo sproti beležili, kateri 

biblijski motivi se v njej pojavijo. Če se bo posamezen motiv pojavil v posamezni 

pravljici, bomo to zabeležili z vrednostjo 1, če pa se motiv ne bo pojavil, bomo to 

označili z vrednostjo 0. 

- Sešteli bomo število različnih biblijskih motivov v posamezni pravljici in število 

pravljic, v katerih se pojavlja posamezen biblijski motiv in oboje predstavili s 

frekvenčno tabelo.  

- Vse biblijske motive in 50 Andersenovih pravljic bomo po številu enot uredili v 

ranžirno vrsto od najvišje do najnižje vrednosti in jih po pogostosti razvrstili v 

kategorije. 

- S pripovednim opisom ugotovitev bomo odgovorili na raziskovalna vprašanja. 

Navedli bomo najpogostejše biblijske motive in pravljice z največ različnimi 

biblijskimi motivi. 

Nato bomo v dodatni preglednici prikazali še pojavljanje najpogostejših biblijskih motivov v 

Andersenovih pravljicah z največ različnimi biblijskimi motivi. Namen te preglednice je 

predvsem izluščiti iz množice spremenljivk (vseh biblijskih motivov) in množice enot vzorca 

(50 Andersenovih pravljic) po 10 najbolj reprezentativnih. 
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Podatke iz te preglednice bomo sedaj obravnavali kvalitativno in v nadaljevanju njihove 

vrednosti obdelali s kvalitativno vsebinsko analizo (prav tam, str. 5960): 

- Za posameznega od najpogostejših biblijskih motivov bomo izpisali razlago iz 

Slovarja slovenskega knjižnega jezika, primer odlomka s tem motivom iz Biblije in 

nekaj tipičnih primerov odlomkov na mestih, kjer se ta motiv pojavi v Andersenovih 

pravljicah. 

- Za posamezen najpogostejši biblijski motiv bomo v Andersenovi avtobiografiji 

poiskali tiste ključne odlomke, ki se na ta biblijski motiv vsebinsko navezujejo in 

vsebujejo pisateljevo sporočilo o osebnem verskem občutju, ki ga izraža ob 

opisovanju pomembnih življenjskih dogodkov. 

- Na kratko bomo izpeljali najbolj očitne povezave med Andersenovim verskim 

doživljanjem in uporabo najpogostejših biblijskih motivov v svojih pravljicah ter 

tako odgovorili še na zadnje raziskovalno vprašanje. 
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3.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

S seznama 123 verskih motivov, ki jih je v Andersenovih pravljicah našel danski raziskovalec 

Lars Bo Jensen, smo izbrali 43 motivov, za katere smo na podlagi komentarjev ob 

posameznem verskem motivu lahko presodili, da so tipično biblijski. 80 motivov iz danske 

raziskave, po naši presoji ni tipično biblijskega izvora, zato jih v raziskavi nismo uporabili. 

Ta presoja je delno subjektivna, zato so ob ponovitvi raziskave s strani drugega raziskovalca 

mogoči tudi drugačni zaključki o uvrstitvi posameznega motiva med biblijske. Med verskimi 

motivi, ki jih nismo uvrstili med biblijske, so motivi, ki so značilni za specifično svetovno 

verstvo (npr. Koran), specifično mitologijo (npr. Amor)  ali pa se pojavljajo v vseh verstvih in 

mitologijah (npr. poroka). Med njimi je tudi nekaj takih, ki jih sicer lahko najdemo v Bibliji, 

vendar niso značilni samo zanjo. Takšni motivi so npr: poroka, obred, oltar, vera v združitev z 

mrtvimi, očiščenje z vodo, grob, pogreb, smrt, duh, čarovnica … Biblijski motivi so pogosto 

močno prepleteni s krščanskimi motivi, saj so se slednji večinoma razvili neposredno iz 

biblijskih. Prav zato je bila presoja pri njih najtežja in pogosto najbolj subjektivna. 

V nasprotju z Larsom Bo Jensenom v naši raziskavi biblijskih motivov nismo iskali v celotni 

zbirki 212 Andersenovih pravljic, ampak le v 50 pravljicah, ki so prevedene neposredno iz 

danščine in zbrane v knjigah Pravljice in Pravljice 2. Za raziskavo smo namreč potrebovali 

besedila pravljic, ki so vsebinsko čim bližje izvirniku, saj se le tako izgubi najmanj 

podrobnosti. 

Preglednica 4: Abecedni seznam 50 Andersenovih pravljic in abecedni seznam 43 biblijskih motivov, ki smo jih 

uporabili v naši raziskavi. 

SEZNAM 50 ANDERSNOVIH PRAVLJIC SEZNAM 43 BIBLIJSKIH MOTIVOV 

1. Ajda  

2. Bedak Jurček  

3. Bezgova mamka  

4. Cesarjeva nova oblačila  

5. Cvetlice male Ide  

6. Deklica z vžigalicami  

7. Divji labodi  

8. Dvanajsterica s pošto  

9. Gizdavi skakuni  

10. Grdi raček  

11. Hranilnik  

12. Igla za krpanje  

13. Jelka  

14. Juha s špilo  

1. Angeli 

2. Binkošti  

3. Blagoslov 

4. Bližnji  

5. Bog  

6. Božja svetloba  

7. Božje kraljestvo, nebesa  

8. Čudež  

9. Devica Marija  

10. Edenski vrt, človekov padec, drevo 

spoznanja, Adam in Eva  

11. Esterina knjiga  

12. Evharistija  

13. Sobota  Gospodov dan  
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15. Kakor naredi stari, je vselej prav  

16. Krastača  

17. Lan  

18. Leteči kovček 

19. Mala morska deklica  

20. Metulj  

21. Miklavž in Miklavžek  

22. Najhitrejši tekač  

23. O deklici, ki je stopila na kruh  

24. O vrtnarju in njegovi gospodi  

25. Ole Lahkonoček  

26. Ovratnik  

27. Palčica  

28. Pastirica in dimnikar  

29. Pero in črnilnik  

30. Peterica iz grahovega stroka  

31. Polž in vrtnica  

32. Poslednje sanje starega hrasta  

33. Princesa na zrnu graha  

34. Rajski vrt  

35. Rdeči čeveljci  

36. Senca  

37. Slavec  

38. Sneženi mož  

39. Snežna kraljica  

40. Sopotnik  

41. Srečine galoše  

42. Srečna družina  

43. Stanovitni kositrni vojak  

44. Stara cestna svetilka 

45. Stara hiša  

46. Svinjski pastir  

47. Škrat in trgovec  

48. Vilinja gora  

49. Vžigalnik  

50. Zaročenca 

14. Greh, grešnik  

15. Hudič, Satan  

16. Hvalnica, psalm  

17. Jakobova lestev  

18. Jezus Kristus  

19. Kadilo  

20. Kerub  

21. Koncept posmrtne poravnave 

računa dobrega in zla, ki ga je 

storila duša  pred vstopom v nebesa  

22. Konec sveta, Apokalipsa 

23. Križ 

24. Krst 

25. Molitev  

26. Naravno zagotovilo o življenju po 

smrti  

27. Nevzhajan kruh  

28. Pekel  

29. Pobožna ponižnost in hvaležnost  

30. Pogani 

31. Prepoved videti Boga ali se mu 

približati  

32. Prerok, prerokba  

33. Sveti Duh  

34. Svetnik  

35. Sveto pismo  

36. Umreti in iti v nebesa  

37. Usmiljenje Boga  

38. Večnost  

39. Velika noč  

40. Vera  

41. Vesoljni potop, Noetova barka  

42. Vstajenje  

43. Zaupanje v Božjo previdnost 

 

Opomba: V poglavju PRILOGE se nahaja Preglednica 22: Pojavljanje 43 biblijskih 

motivov v 50 Andersenovih pravljicah. V njej je natančno zabeleženo pojavljanje vsakega 

biblijskega motiva v posamezni Andersenovi pravljici. Zaradi velikosti omenjene preglednice 

in večje preglednosti smo na naslednjih straneh v dveh manjših ločenih preglednicah 

predstavili le izvlečke. Prva prikazuje, v koliko različnih Andersenovih pravljicah smo našli 

posamezen biblijski motiv. V drugi preglednici pa smo prikazali, koliko različnih biblijskih 

motivov najdemo v posamezni pravljici.  
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Preglednica 5: Biblijski motivi s številom različnih Andersenovih pravljic, v katerih se  pojavijo.  

 BIBLIJSKI MOTIV ŠTEVILO PRAVLJIC 

1. Angeli 5 

2. Binkošti  0 

3. Blagoslov 2 

4. Bližnji  0 

5. Bog  10 

6. Božja svetloba  2 

7. Božje kraljestvo, nebesa  4 

8. Čudež  1 

9. Devica Marija  1 

10. Edenski vrt, človekov padec, Drevo spoznanja, Adam in Eva  1 

11. Esterina knjiga  0 

12. Evharistija  1 

13. Sobota  Gospodov dan  3 

14. Greh, grešnik  4 

15. Hudič, Satan  2 

16. Hvalnica, psalm  10 

17. Jakobova lestev  1 

18. Jezus Kristus  2 

19. Kadilo  1 

20. Kerub  1 

21. Koncept posmrtne poravnave računa dobrega in zla, ki ga je storila duša pred 

vstopom v nebesa  

3 

22. Konec sveta, Apokalipsa 0 

23. Križ 1 

24. Krst 2 
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25. Molitev  11 

26. Naravno zagotovilo o življenju po smrti  2 

27. Nevzhajan kruh  0 

28. Pekel  2 

29. Pobožna ponižnost in hvaležnost  6 

30. Pogani 1 

31. Prepoved videti Boga ali se mu približati  1 

32. Prerok, prerokba  0 

33. Sveti Duh  0 

34. Svetnik  1 

35. Sveto pismo  3 

36. Umreti in iti v nebesa  6 

37. Usmiljenje Boga  2 

38. Večnost  4 

39. Velika noč  0 

40. Vera  1 

41. Vesoljni potop, Noetova barka  0 

42. Vstajenje  3 

43. Zaupanje v Božjo previdnost  5 

 SKUPNO ŠTEVILO ZABELEŽENIH BIBLIJSKIH MOTIVOV 105 

 

Opomba: V prvem stolpcu je zaporedna številka motiva, v drugem seznam vseh 43 biblijskih 

motivov in v tretjem stolpcu število pravljic, v katerih se je pojavil posamezen biblijski motiv. 

 

Ugotovitve: Iz preglednice je razvidno, da se 43 različnih biblijskih motivov v petdesetih 

Andersenovih pravljicah pojavlja 105-krat. To pomeni, da se posamezen biblijski motiv lahko 

pojavlja v več različnih pravljicah. Prav tako pa se nekateri motivi ne pojavijo v nobeni od 

petdesetih Andersenovih pravljic iz našega vzorca, kar pa ne pomeni, da se ne pojavijo v 

ostalih Andersenovih pravljicah, ki niso zajete v naši raziskavi.  
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Preglednica 6: Padajoče urejena ranžirna vrsta (v obliki stolpca) vseh biblijskih motivov glede na število 

Andersenovih pravljic, v katerih se pojavijo.  

 BIBLIJSKI MOTIV ŠTEVILO PRAVLJIC 

25. Molitev  11 

5. Bog  10 

16. Hvalnica, psalm  10 

29. Pobožna ponižnost in hvaležnost  6 

36. Umreti in iti v nebesa  6 

1. Angeli 5 

43. Zaupanje v Božjo previdnost  5 

7. Božje kraljestvo, nebesa  4 

14. Greh, grešnik  4 

38. Večnost  4 

13. Sobota - Gospodov dan  3 

21. 

Koncept posmrtne poravnave računa dobrega in zla, ki ga je storila 

duša, pred vstopom v nebesa  

3 

35. Sveto pismo  3 

42. Vstajenje  3 

3. Blagoslov 2 

6. Božja svetloba  2 

15. Hudič, Satan  2 

18. Jezus Kristus  2 

24. Krst 2 

26. Naravno zagotovilo o življenju po smrti  2 

28. Pekel  2 

37. Usmiljenje Boga  2 

8. Čudež  1 
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9. Devica Marija  1 

10. Edenski vrt, človekov padec, drevo spoznanja, Adam in Eva  1 

12. Evharistija  1 

17. Jakobova lestev  1 

19. Kadilo  1 

20. Kerub  1 

23. Križ 1 

30. Pogani 1 

31. Prepoved videti Boga ali se mu približati  1 

34. Svetnik  1 

40. Vera  1 

2. Binkošti  0 

4. Bližnji  0 

11. Esterina knjiga  0 

22. Konec sveta, Apokalipsa 0 

27. Nevzhajan kruh  0 

32. Prerok, prerokba  0 

33. Sveti Duh  0 

39. Velika noč  0 

41. Vesoljni potop, Noetova barka  0 

 

Opomba: V prvem stolpcu je zaporedna številka biblijskega motiva, sledi ime biblijskega 

motiva, v zadnjem stolpcu pa je število pravljic, v katerih se pojavi posamezni motiv. Motivi, 

ki se pojavijo v največ različnih pravljicah, so na vrhu stolpca, sledijo motivi, ki se pojavijo v 

najmanj različnih pravljicah, na koncu pa so tisti, ki se ne pojavijo v nobeni pravljici.  
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Preglednica 7: Frekvenčna tabela skupnega števila biblijskih motivov, ki se pojavljajo v določenem številu 

Andersenovih pravljic 

Število biblijskih motivov, ki se pojavljajo v 

toliko različnih Andersenovih pravljicah. 

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Skupno število takih biblijskih motivov. 1 2 0 0 0 2 2 3 4 8 12 9 

 

Opomba: Prikazali smo, koliko je biblijskih motivov, ki se pojavljajo v določenem številu 

različnih Andersenovih pravljicah.  

Ugotovitve: Iz frekvenčne tabele in ranžirne vrste lahko razberemo naslednje: 

- Najpogosteje, torej v 11 različnih pravljicah, se pojavlja 1 biblijski motiv, in sicer 

motiv molitev. Iz podatkov v Preglednici 22 razberemo, da se ta motiv pojavi v 

naslednjih 11 pravljicah iz vzorca: Deklica z vžigalicami, Divji labodi, O deklici, ki 

je stopila na kruh, Ole Lahkonoček, Peterica iz grahovega stroka, Poslednje sanje 

starega hrasta, Rdeči čeveljci, Snežna kraljica, Sopotnik, Srečine galoše, Stara hiša. 

- V 10 različnih pravljicah se pojavljata 2 biblijska motiva. To sta: Bog in hvalnica, 

psalm. Motiv Boga najdemo v naslednjih 10 pravljicah iz vzorca: Deklica z 

vžigalicami, Divji labodi, O deklici, ki je stopila na kruh,O vrtnarju in njegovi 

gospodi, Pero in črnilnik, Peterica iz grahovega stroka, Rdeči čeveljci, Snežna 

kraljica, Srečine galoše, Škrat in trgovec. Motiv hvalnice, psalma pa zasledimo v 

naslednjih 10 pravljicah iz vzorca: Divji labodi, Dvanajsterica s pošto, Miklavž in 

Miklavžek, O deklici, ki je stopila na kruh, Poslednje sanje starega hrasta, Rdeči 

čeveljci, Senca, Snežna kraljica, Sopotnik, Stara hiša. 

- V 9, 8 in 7 različnih pravljicah se ne pojavlja noben biblijski motiv. 

- V 6 različnih pravljicah se pojavljata 2 biblijska motiva. To sta: pobožna ponižnost 

in hvaležnost ter umreti in iti v nebesa. 

- V 5 različnih pravljicah se pojavljajta 2 biblijska motiva. To sta: angel in zaupanje v 

Božjo previdnost 

- V 4 različnih pravljicah se pojavljajo 3 biblijski motivi. To so: Božje kraljestvo, 

nebesa; greh, grešnik in večnost. 

- V 3 različnih pravljicah se pojavljajo 4 biblijski motivi. To so: sobota  Gospodov 

dan; koncept posmrtne poravnave računa dobrega in zla, ki ga je storila duša pred 

vstopom v nebesa; Sveto pismo in vstajenje. 
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- V 2 različnih pravljicah se pojavlja 8 biblijskih motivov. To so: blagoslov; Božja 

svetloba; hudič, Satan;  Jezus Kristus; krst; naravno zagotovilo o življenju po smrti; 

pekel in usmiljenje Boga. 

- V 1 pravljici se pojavlja 12 biblijskih motivov. To so: čudež; Devica Marija; 

edenski vrt, človekov padec, drevo spoznanja, Adam in Eva; evharistija; Jakobova 

lestev; kadilo; kerub; križ; pogani; prepoved videti Boga ali se mu približati; svetnik 

in vera.  

- V nobeni od izbranih Andersenovih pravljic pa se ne pojavi 9 biblijskih motivov. To 

so: binkošti; bližnji; Esterina knjiga; konec sveta, apokalipsa; nevzhajan kruh; 

prerok, prerokba; Sveti Duh; velika noč; vesoljni potop, Noetova barka.  

Glede na dosedanje ugotovitve lahko odgovorimo na 1. raziskovalno vprašanje:  

Od 43 biblijskih motivov jih je 34 takih, ki jih lahko najdemo vsaj v eni od 50 Andersenovih 

pravljic iz našega vzorca. S tem smo potrdili našo prvo hipotezo, v kateri smo 

predpostavljali, da v Andersenovih pravljicah lahko najdemo tudi biblijske motive. Ti motivi 

pa so naslednji: angel; blagoslov; Bog; Božja svetloba; Božje kraljestvo, nebesa; čudež; 

Devica Marija; edenski vrt, človekov padec, drevo spoznanja, Adam in Eva; evharistija; greh, 

grešnik; hudič, Satan; hvalnica, psalm; Jakobova lestev; Jezus Kristus; kadilo; kerub; 

koncept posmrtne poravnave računa dobrega in zla, ki ga je storila duša, pred vstopom v 

nebesa; križ; krst; molitev; naravno zagotovilo o življenju po smrti; pekel; pobožna ponižnost 

in hvaležnost; pogani; prepoved videti Boga ali se mu približati; sobota  Gospodov dan; 

svetnik; Sveto pismo; umreti in iti v nebesa; usmiljenje Boga; večnost; vera; vstajenje in 

zaupanje v Božjo previdnost. 

Od 43 biblijskih motivov pa je 9 tudi takih, ki jih ne najdemo v nobeni od 50 Andersenovih 

pravljic iz našega vzorca. To pa ne pomeni, da se ne pojavljajo v ostalih 62 Andersenovih 

pravljicah, ki niso zbrane v knjigah Pravljice in Pravljice 2. Ti motivi so: binkošti; bližnji; 

Esterina knjiga; konec sveta, apokalipsa; nevzhajan kruh; prerok, prerokba; Sveti Duh; velika 

noč; vesoljni potop, Noetova barka.  

Ugotovili smo, da se 79,1 % biblijskih motivov pojavi v vsaj eni od 50 Andersenovih pravljic 

iz našega vzorca, 20,9 % biblijskih motivov pa se ne pojavi v nobeni od njih.  

Glede na dosedanje ugotovitve lahko odgovorimo na 2. raziskovalno vprašanje: 
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Med 10 najpogostejših različnih biblijskih motivov, ki jih lahko zasledimo v 50 Andersenovih 

pravljicah iz našega vzorca, sodijo naslednji motivi: angel; Bog; božje kraljestvo, nebesa; 

greh, grešnik; hvalnica, psalm; molitev; pobožna ponižnost in hvaležnost; umreti in iti v 

nebesa; večnost; zaupanje v božjo previdnost. S tem smo potrdili našo drugo hipotezo, v 

kateri smo predpostavljali, da so med najpogostejšimi biblijskimi motivi, ki jih najdemo v 

Andersenovih pravljicah tudi motivi angela, Boga in Božjega kraljestva, nebes.  

Preglednica 8: Andersenove pravljice iz našega vzorca s številom različnih biblijskih motivov, ki jih posamezna 

pravljica vsebuje.  

 

ANDERSENOVA PRAVLJICA ŠTEVILO BIBLIJSKIH 

MOTIVOV 

1. Ajda 2 

2. Bedak Jurček 0 

3. Bezgova mamka 0 

4. Cesarjeva nova oblačila 0 

5. Cvetlice male Ide 0 

6. Deklica z vžigalicami 3 

7. Divji labodi 7 

8. Dvanajsterica s pošto 2 

9. Gizdavi skakuni 0 

10. Grdi raček 0 

11. Hranilnik 0 

12. Igla za krpanje 0 

13. Jelka 0 

14. Juha s špilo 0 

15. Kakor naredi stari, je vselej prav 0 

16. Krastača 2 

17. Lan 2 

18. Leteči kovček 0 

19. Mala morska deklica 5 
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20. Metulj 0 

21. Miklavž in Miklavžek 1 

22. Najhitrejši tekač 0 

23. O deklici, ki je stopila na kruh 14 

24. O vrtnarju in njegovi gospodi 1 

25. Ole Lahkonoček 4 

26. Ovratnik 0 

27. Palčica 0 

28. Pastirica in dimnikar 0 

29. Pero in črnilnik 2 

30. Peterica iz grahovega stroka 5 

31. Polž in vrtnica 1 

32. Poslednje sanje starega hrasta 6 

33. Princesa na zrnu graha 0 

34. Rajski vrt 7 

35. Rdeči čeveljci 11 

36. Senca 1 

37. Slavec 2 

38. Sneženi mož 0 

39. Snežna kraljica 10 

40. Sopotnik 6 

41. Srečine galoše 7 

42. Srečna družina 0 

43. Stanovitni kositrni vojak 0 

44. Stara cestna svetilka 0 

45. Stara hiša 3 

46. Svinjski pastir 0 
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47. Škrat in trgovec 1 

48. Vilinja gora 0 

49. Vžigalnik 0 

50. Zaročenca 0 

 SKUPNO ŠTEVILO ZABELEŽENIH MOTIVOV 105 

 

Opomba: V prvem stolpcu je zaporedna številka pravljice, v drugem stolpcu je seznam 50 

Andersenovih pravljic in v tretjem stolpcu število različnih biblijskih motivov, ki se pojavijo 

v posamezni Andersenovi pravljici. 

Ugotovitve: Iz preglednice je razvidno, da se v 50 Andersenovih pravljicah 105-krat pojavijo 

različni biblijski motivi. To pomeni, da se v posamezni pravljici lahko pojavi več različnih 

biblijskih motivov. Prav tako pa se v nekaterih pravljicah ne pojavi noben od biblijskih 

motivov, kar pa ne pomeni, da se v njih ne pojavljajo verski motivi, ki niso biblijskega izvora. 

Preglednica 9: Padajoče urejena ranžirna vrsta (v obliki stolpca) 50 Andersenovih pravljic glede na število 

različnih biblijskih motivov, ki se v posamezni pravljici pojavljajo.  

 

ANDERSENOVA PRAVLJICA ŠTEVILO BIBLIJSKIH 

MOTIVOV 

23. O deklici, ki je stopila na kruh 14 

35. Rdeči čeveljci 11 

39. Snežna kraljica 10 

7. Divji labodi 7 

34. Rajski vrt 7 

41. Srečine galoše 7 

32. Poslednje sanje starega hrasta 6 

40. Sopotnik 6 

19. Mala morska deklica 5 

30. Peterica iz grahovega stroka 5 

25. Ole Lahkonoček 4 

6. Deklica z vžigalicami 3 
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45. Stara hiša 3 

1. Ajda 2 

8. Dvanajsterica s pošto 2 

16. Krastača 2 

17. Lan 2 

29. Pero in črnilnik 2 

37. Slavec 2 

21. Miklavž in Miklavžek 1 

24. O vrtnarju in njegovi gospodi 1 

31. Polž in vrtnica 1 

36. Senca 1 

47. Škrat in trgovec 1 

2. Bedak Jurček 0 

3. Bezgova mamka 0 

4. Cesarjeva nova oblačila 0 

5. Cvetlice male Ide 0 

9. Gizdavi skakuni 0 

10. Grdi raček 0 

11. Hranilnik 0 

12. Igla za krpanje 0 

13. Jelka 0 

14. Juha s špilo 0 

15. Kakor naredi stari je vselej prav 0 

18. Leteči kovček 0 

20. Metulj 0 

22. Najhitrejši tekač 0 

26. Ovratnik 0 
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27. Palčica 0 

28. Pastirica in dimnikar 0 

33. Princesa na zrnu graha 0 

38. Sneženi mož 0 

42. Srečna družina 0 

43. Stanovitni kositrni vojak 0 

44. Stara cestna svetilka 0 

46. Svinjski pastir 0 

48. Vilinja gora 0 

49. Vžigalnik 0 

50. Zaročenca 0 

 

Opomba: V prvem stolpcu je zaporedna številka pravljice, sledi naslov Andersenove 

pravljice, v zadnjem stolpcu pa je število različnih biblijskih motivov, ki se pojavijo v 

posamezni Andersenovi pravljici. Pravljice, v katerih se pojavi največ različnih biblijskih 

motivov, so na vrhu stolpca, sledijo pravljice, v katerih se pojavi najmanj različnih biblijskih 

motivov, na koncu pa so tiste pravljice, ki ne vsebujejo nobenega biblijskega motiva.  

Preglednica 10: Frekvenčna tabela skupnega števila Andersenovih pravljic, ki vsebujejo  določeno število 

različnih biblijskih motivov. 

Število različnih biblijskih motivov, ki se 

pojavijo v Andersenovi pravljici 

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Skupno število takih Andersenovih pravljic 1 0 0 1 1 0 0 3 2 2 1 2 6 5 26 

 

Opomba: Prikazali smo, koliko je Andersenovih pravljic, v katerih se pojavi določeno število 

različnih biblijskih motivov. 

 

Ugotovitve: Iz frekvenčne tabele in ranžirne vrste lahko razberemo naslednje: 

- Največ različnih biblijskih motivov ima 1 Andersenova pravljica. To je pravljica O 

deklici, ki je stopila na kruh, ki vsebuje 14 različnih biblijskih motivov: angeli; Bog; 

Božja svetloba; Božje kraljestvo, nebesa; greh, grešnik; hudič, Satan; hvalnica, 
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psalm; koncept posmrtne poravnave računa dobrega in zla, ki ga je storila duša 

pred vstopom v nebesa; molitev; naravno zagotovilo o življenju po smrti; pekel; 

pobožna ponižnost in hvaležnost; umreti in iti v nebesa; usmiljenje Boga. 

- 13 in 12 različnih biblijskih motivov nima nobena od 50 Andersenovih pravljic. 

- 11 različnih biblijskih motivov ima 1 Andersenova pravljica. To je pravljica Rdeči 

čeveljci, v kateri najdemo 11 različnih biblijskih motivov: angeli; Bog; Božja 

svetloba; evharistija; greh, grešnik; Gospodov dan – sobota; hudič, Satan; 

hvalnica, psalm; krst; molitev; Sveto pismo; umreti in iti v nebesa; usmiljenje Boga. 

- 10 različnih biblijskih motivov ima 1 Andersenova pravljica. To je pravljica Snežna 

kraljica, v njej pa zasledimo naslednjih 10 različnih biblijskih motivov: angeli; Bog; 

Božje kraljestvo, nebesa; čudež; hudič, Satan; hvalnica, psalm; Jezus Kristus; 

molitev; Sveto pismo; večnost; vera. 

- 9 in 8 različnih biblijskih motivov nima nobena od 50 Andersenovih pravljic. 

- 7 različnih biblijskih motivov se pojavi v 3 Andersenovih pravljicah. To so pravljice 

Divji labodi, Rajski vrt in Srečine galoše. 

- 6 različnih biblijskih motivov se pojavi v 2 Andersenovih pravljicah. To sta pravljici 

Poslednje sanje starega hrasta in Sopotnik. 

- 5 različnih biblijskih motivov se pojavi v 2 Andersenovih pravljicah. To sta pravljici 

Mala morska deklica in Peterica iz grahovega stroka. 

- 4 različni biblijski motivi se pojavijo v 1 Andersenovi pravljici. To je pravljica Ole 

Lahkonoček. 

- 3 različni biblijski motivi se pojavijo v 2 Andersenovih pravljicah. To sta pravljici 

Deklica z vžigalicami in Stara hiša. 

- 2 različna biblijska motiva se pojavita v 6 Andersenovih pravljicah. To so pravljice 

Ajda, Dvanajsterica s pošto, Krastača, Lan, Pero in črnilnik in Slavec. 

- 1 biblijski motiv se pojavi v 5 Andersenovih pravljicah. To so pravljice Škrat in 

trgovec, O vrtnarju in njegovi gospodi, Polž in vrtnica, Senca ter Miklavž in 

Miklavžek. 

- Noben biblijski motivov se ne pojavi v 26 Andersenovih pravljicah. To so pravljice 

Bedak Jurček, Bezgova mamka, Cesarjeva nova oblačila, Cvetlice male Ide, Gizdavi 

skakuni, Grdi raček, Hranilnik, Igla za krpanje, Jelka, Juha s špilo, Kakor naredi 

stari, je vselej prav, Leteči kovček, Metulj, Najhitrejši tekač, Ovratnik, Palčica, 

Pastirica in dimnikar, Princesa na zrnu graha, Sneženi mož, Srečna družina, 
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Stanovitni kositrni vojak, Stara cestna svetilka, Svinjski pastir, Vilinja gora, 

Vžigalnik in Zaročenca. 

 

Glede na dosedanje ugotovitve lahko odgovorimo na 3. raziskovalno vprašanje: 

Od 50 Andersenovih pravljic iz našega vzorca je 24 takih, ki vsebujejo vsaj enega od 34 

biblijskih motivov. To so naslednje pravljice: Ajda, Deklica z vžigalicami, Divji labodi, 

Dvanajsterica s pošto, Krastača, Lan, Mala morska deklica, Miklavž in Miklavžek, O deklici, 

ki je stopila na kruh, O vrtnarju in njegovi gospodi, Ole Lahkonoček, Pero in črnilnik, 

Peterica iz grahovega stroka, Polž in vrtnica, Poslednje sanje starega hrasta, Rajski vrt, 

Rdeči čeveljci, Senca, Slavec,  Snežna kraljica, Sopotnik, Srečine galoše, Stara hiša in Škrat 

in trgovec. 

Od 50 Andersenovih pravljic iz našega vzorca pa je tudi 26 takih, ki ne vsebujejo niti enega 

od 43 biblijskih motivov. To so naslednje pravljice: Bedak Jurček, Bezgova mamka, 

Cesarjeva nova oblačila, Cvetlice male Ide, Gizdavi skakuni, Grdi raček, Hranilnik, Igla za 

krpanje, Jelka, Juha s špilo, Kakor naredi stari je vselej prav, Leteči kovček, Metulj, 

Najhitrejši tekač, Ovratnik, Palčica, Pastirica in dimnikar, Princesa na zrnu graha, Sneženi 

mož, Srečna družina, Stanovitni kositrni vojak, Stara cestna svetilka, Svinjski pastir, Vilinja 

gora, Vžigalnik in Zaročenca. 

Ugotovili smo, da 48 % od 50 Andersenovih pravljic iz našega vzorca vsebuje vsaj en 

biblijski motiv, preostalih 52 % pravljic pa ne vsebuje nobenega od iskanih biblijskih motivov 

Med 10 Andersenovih pravljic, v katerih se pojavi največ različnih od 43 biblijskih motivov, 

lahko uvrstimo naslednje pravljice: Divji labodi, Mala morska deklica, O deklici, ki je stopila 

na kruh, Peterica iz grahovega stroka, Poslednje sanje starega hrasta, Rajski vrt, Rdeči 

čeveljci, Snežna kraljica, Sopotnik, Srečine galoše. S tem smo potrdili našo tretjo hipotezo, 

v kateri smo predpostavljali, da so med Andersenovimi pravljicami, ki vsebujejo največ 

različnih biblijskih motivov tudi Rajski vrt, Rdeči čeveljci in O deklici, ki je stopila na kruh. 
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Preglednica 11: Pojavljanje 10 najpogostejših biblijskih motivov v 10 Andersenovih pravljicah z največ 

različnimi biblijskimi motivi 

Pravljica z največ različnimi 

biblijskimi motivi /  

najpogostejši biblijski motivi 
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1. Divji labodi 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 
6 

2. Mala morska deklica 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
2 

3. O deklici, ki je stopila na kruh 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
8 

4. Peterica iz grahovega stroka 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 
4 

5. Poslednje sanje starega hrasta 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 
4 

6. Rajski vrt 0 0 0 1 0 

 

0 1 1 0 
3 

7. Rdeči čeveljci 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 
6 

8. Snežna kraljica 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 
6 

9. Sopotnik 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
3 

10. Srečine galoše 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 
3 

SKUPAJ 4 6 4 4 6 8 2 4 3 4 
45 

 

Opomba: V prvi vrstici je po abecednem vrstnem redu razporejenih 10 najpogostejših 

biblijskih motivov, v prvem stolpcu pa 10 Andersenovih pravljic z največ različnimi 

biblijskimi motivi. V zadnji vrstici je skupno število pravljic v kateri se po javi posamezen 

biblijski motiv, v zadnjem stolpcu pa skupno število različnih biblijskih motivov v posamezni 

pravljici.  

Ugotovitve: Za nadaljnjo analizo so nam pomembni naslednji podatki, ki jih lahko razberemo 

iz preglednice: 

- Biblijski motiv angela se nahaja v 4 od 10 Andersenovih pravljic z največ 

biblijskimi motivi. To so: Divji labodi, O deklici, ki je stopila na kruh, Rdeči 

čeveljci, Snežna kraljica. 

- Biblijski motiv Boga se nahaja v 6 od 10 Andersenovih pravljic z največ biblijskimi 

motivi. To so: Divji labodi, O deklici, ki je stopila na kruh, Peterica iz grahovega 

stroka, Rdeči čeveljci, Snežna kraljica, Srečine galoše. 



Grad, M. (2016): Biblijski motivi v pravljicah Hansa Christiana Andersena. 

- 68 - 

- Biblijski motiv Božjega kraljestva, nebes se nahaja v 4 od 10 Andersenovih pravljic 

z največ biblijskimi motivi. To so: Mala morska deklica, O deklici, ki je stopila na 

kruh, Poslednje sanje starega hrasta, Rdeči čeveljci, Snežna kraljica. 

- Biblijski motiv greha, grešnika se nahaja v 4 od 10 Andersenovih pravljic z največ 

biblijskimi motivi. To so: Divji labodi, O deklici, ki je stopila na kruh, Rajski vrt. 

- Biblijski motiv hvalnice, psalma se nahaja v 6 od 10 Andersenovih pravljic z največ 

biblijskimi motivi. To so: Divji labodi, O deklici, ki je stopila na kruh, Poslednje 

sanje starega hrasta, Rdeči čeveljci, Snežna kraljica, Sopotnik. 

- Biblijski motiv molitve se nahaja v 8 od 10 Andersenovih pravljic z največ 

biblijskimi motivi. To so: Divji labodi, O deklici, ki je stopila na kruh, Peterica iz 

grahovega stroka, Poslednje sanje starega hrasta, Rdeči čeveljci, Snežna kraljica, 

Sopotnik, Srečine galoše. 

- Biblijski motiv pobožne ponižnosti in hvaležnosti se nahaja v 2 od 10 Andersenovih 

pravljic z največ biblijskimi motivi. To so: O deklici, ki je stopila na kruh, Peterica 

iz grahovega stroka. 

- Biblijski motiv umreti in iti v nebesa se nahaja v 4 od 10 Andersenovih pravljic z 

največ biblijskimi motivi. To so: O deklici, ki je stopila na kruh, Poslednje sanje 

starega hrasta, Rajski vrt, Rdeči čeveljci. 

- Biblijski motiv večnosti se nahaja v 3 od 10 Andersenovih pravljic z največ 

biblijskimi motivi. To so: Mala morska deklica, Rajski vrt, Snežna kraljica. 

- Biblijski motiv zaupanja v Božjo previdnost se nahaja v 4 od 10 Andersenovih 

pravljic z največ biblijskimi motivi. To so: Divji labodi, Peterica iz grahovega 

stroka, Sopotnik, Srečine galoše. 

Ugotovimo lahko, da se v vsaki od 10 Andersenovih pravljic z največ različnimi biblijskimi 

motivi pojavita tudi od 2 do 8 izmed 10 najpogostejših biblijskih motivov.  
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3.5 ANALIZA 

10 najpogostejših biblijskih motivov bomo v nadaljevanju predstavili z razlago iz Slovarja 

slovenskega knjižnega jezika, nato pa bomo na mestih, kjer se motiv pojavlja, izpisali še citate 

iz Biblije
36

, iz besedil 10 Andersenovih pravljic z največ različnimi motivi in Andersenove 

avtobiografije. Slovar slovenskega knjižnega jezika nam pri citiranju predstavlja stvaren 

posvetni vir, Biblija pa verski vir in izvorno besedilo verskih motivov. 

Zanimalo nas bo, ali lahko na podlagi primerjanja citatov besedil iz Biblije, Andersenovih 

pravljic in njegove avtobiografije Pravljica mojega življenja najdemo kakšne povezave med 

Andersenovimi verskimi občutji, ki jih opisuje v svoji avtobiografiji, in njegovim 

uporabljanjem 10 najpogostejših biblijskih motivov v svojih pravljicah. 

3.5.1 Motiv: ANGEL 

O besedi angel nam Slovar slovenskega knjižnega jezika (2002) pove, da gre z religioznega 

vidika za »dobro duhovno bitje, ki biva zunaj vidne narave« (str. 15). 

Preglednica 12: Motiv angela v Bibliji, Andersenovih pravljicah in njegovi avtobiografiji. 

Biblija 

»14 Abraham je zgodaj zjutraj vstal, vzel kruha in meh 

vode, dal to Hagári na rame in jo z dečkom poslal proč. 

Šla je in blodila po beeršébski puščavi. 15 Ko pa je voda v 

mehu pošla, je vrgla dečka pod enega od grmov. 16 Potem 

je šla in sedla za streljaj puščice daleč; rekla si je namreč: 

»Naj ne gledam, kako deček umira!« Ko je tako sedela v 

bližini, je na glas zajokala. 17 Bog je pa slišal dečkov glas 

in Božji angel poudarek dodan je iz nebes poklical 

Hagáro ter ji rekel: »Kaj ti je, Hagára? Ne boj se, kajti 

Bog je slišal dečkov glas od tam, kjer leži. 18 Vstani, 

poberi dečka in ga dŕži s svojo roko! Kajti iz njega bom 

naredil velik narod.« 19 Bog ji je tedaj odprl oči, da je 

zagledala studenec. Šla je, napolnila meh z vodo in dala 

piti dečku.« (Sveto pismo Stare in Nove zaveze, 2001, str. 

72)  

 

 Biblijski odlomek opisuje književna lika 

Hagare in njenega sina, ki se znajdeta v težkih 

okoliščinah, motiv angela pa je prikazan kot 

Božji sodelavec oz. izvrševalec njegovih 

ukazov in sporočevalec njegovih besed. Iz 

povedi »Bog je pa slišal dečkov glas in Božji 

angel je iz nebes poklical Hagaro ter ji rekel« 

razberemo, da književni lik angela nastopa kot 

posrednik med likom Boga in likom človeka. 

 V nekaterih drugih biblijskih zgodbah (npr. 

Tobijeva knjiga) motiv angela nastopa v vlogi 

književnega lika, ki vodi in varuje ljudi. 

 

                                                

36 Biblijski citati so iz Svetega pisma Stare in Nove zaveze: Slovenski standardni prevod iz izvirnih jezikov: 

študijska izdaja – 2., pregledana izd., 2. natis – Ljubljana : Svetopisemska družba Slovenije, 2001. Najdemo pa 

jih tudi v iskalniku na spletni strani www.biblija.net. 
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H. C. Andersena: Divji labodi  

»Ponoči je bilo tema kakor v rogu; niti ena samcata 

kresnica ni svetila z maha in žalostna je legla k nočnemu 

počitku. Tedaj se ji je zazdelo, da so se veje nad njo 

razmaknile in da jo je pogledal Bog s svojimi blagimi 

očmi, iznad njegove glave in izpod rok pa so 

pogledovali angelci poudarek dodan.« (Andersen, 

1998, str. 72) 

 

 Andersen književnemu liku v odlomku pripiše 

videnje, ki si ga lahko razlagamo kot sanje, s 

katerimi se deklica tolaži in išče občutek 

varnosti v svoji osamljenosti.  

H. C. Andersen: O deklici, ki je stopila na kruh 

»Solze in molitve so zvenele kot odmev tam spodaj 

znotraj votle, prazne lupine, ki je obdajala ujeto, trpečo 

dušo, to pa je preplavila nenadejana ljubezen, ki je 

prihajala od zgoraj: božji angel poudarek dodan je 

jokal zaradi nje! Kakšna milost ji je bila izkazana!« 

(Andersen, 2005b, str. 58) 

 

 Andersen v odlomku predstavi lik angela kot 

dobro bitje, ki zmore iz ljubezni jokati. Za 

razliko od tega pa drugi književni lik, ki je v 

peklu, opiše kot dušo, ki trpi in je ujeta v »votlo, 

prazno lupino«. Iz odlomka domnevamo o 

Andersenovi predstavi o telesu kot ječi duše, ki 

se je književni lik znebi šele kot angel v raju. 

H. C. Andersena: Rdeči čeveljci  

»Tedajci jo je obsijalo žarko sonce, prednjo je stopil 

angel poudarek dodan božji v belih oblačilih, isti, ki ga 

je oni večer srečala pred cerkvijo, vendar zdaj v rokah ni 

držal bridkega meča, marveč lepo zeleno vejico, na 

kateri je cvetela vrtnica poleg vrtnice. Z njo se je 

dotaknil stropa, ki se je dvignil visoko, visoko, in 

česarkoli se je dotaknil, tam je zasijala zlata zvezda.« 

(Andersen, 1998, str. 225226) 

 

 Andersen v odlomku opis angela poveže s 

svetlobo in belimi oblačili. Občutek nasprotja, ki 

ga avtor ustvarja z besedami »bridki meč« in 

»lepa zelena vejica z vrtnicami« morda želi 

poudariti notranjo spremembo (poboljšanje), ki 

jo je doživel književni lik. Motiv angela je v tem 

odlomku prikazan kot tisti, ki naj bi kaznoval za 

slabo in nato nagrajeval za poboljšanje. 

H. C. Andersen: Snežna kraljica 

»Mraz je bil tako hud, da je videla lastno dihanje; kakor 

pravi dim se ji je valilo iz ust, dihi so bili vse gostejši in 

spreminjali so se v svetle angele poudarek dodan, ki so 

ob dotiku s tlemi še bolj rasli. Vsi so na glavah nosili 

čelade, v rokah pa so držali kopja in ščite; vse več jih je 

bilo, in ko je Gerda zmolila očenaš, jih je bilo okrog nje 

že za celo vojsko. S kopji so prebadali grozljive 

snežinke, da so se razletavale na stotine koscev, Gerdica 

pa je povsem varno in neustrašno nadaljevala svojo pot. 

Angeli poudarek dodan so ji božali noge in roke, da ne 

bi tako zelo občutila hudega mraza, ona pa je hitro 

stopala proti gradu snežne kraljice.« (Andersen, 1998, 

str. 299) 

 

 Andersenov opis spreminjanja izdihov 

književnega lika v angele učinkuje kot 

poosebljanje dekličine čistosti in dobrote, morda 

z namenom, da bi z njenim trpljenjem v mrazu 

še bolj sočustvovali. Andersen v odlomku 

angele prikaže v vlogi nepremagljivih vojakov, 

ki branijo književni lik. Po drugi strani pa jih 

označi tudi kot nežna bitja, saj opisuje, kako 

božajo književnemu liku roke in noge. Molitev 

očenaša je v funkciji čarobnih besed, ki 

pomnožijo moč in število nadnaravnih bitij. 

Andersen v odlomku poudari, da naj bi v stiku s 

tlemi angeli še bolj rasli, pri čemer bi tla lahko 

razumeli kot trdnost in resničnost, v nasprotju pa 

so angeli nekaj neoprijemljivega, kot zrak, ki ga 

izdihuje književni lik. 

H. C. Andersen: Pravljica mojega življenja 

/ 

 

 V Andersenovi avtobiografiji ni zaslediti 

njegovega odnosa do motiva angela.  
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3.5.2 Motiv: BOG 

O besedi bog nam Slovar slovenskega knjižnega jezika (2002) pove, da gre v enoboštvu 

»nadnaravno bitje, ki je ustvarilo svet in ki posega v njegov razvoj«, v mnogoboštvu pa za 

»vsako od človeku nadrejenih bitij« (str. 15). 

Preglednica 13: Motiv Boga v Bibliji, Andersenovih pravljicah in njegovi avtobiografiji. 

Biblija 

»24 Molitev se je glasila takole:  

›Gospod, Gospod Bog poudarek dodan, stvarnik vsega, strašen 

in silen, pravičen in usmiljen, edini kralj, edini dober, 25 edini 

dobrotnik, edini pravičen, vladar vsega in večen, ki rešuješ 

Izraela iz vsega hudega, ki si iz naših očetov napravil svoje 

izbrance in jih posvetil, 26 sprejmi to žrtev za vse svoje izraelsko 

ljudstvo, ohrani svojo dediščino in jo posveti! 27 Zberi tiste med 

nami, ki so razkropljeni, osvobodi tiste, ki živijo v suženjstvu 

med pogani, ozri se na zaničevane in zavržene! Naj pogani 

spoznajo, da si Ti naš Bog poudarek dodan. 28 Kaznuj tiste, ki 

nas objestno tlačijo in sramotijo!29 Zasadi svoje ljudstvo v svoj 

sveti kraj, kakor je rekel Mojzes!‹ 

30 Duhovniki so pri tem peli hvalnice.« (Sveto pismo Stare in 

Nove zaveze, 2001, str. 1300) 

 

 V biblijskem odlomku književni lik 

vernika nagovarja lik Boga z molitvijo, 

v kateri hvali njegove lastnosti in ga 

prosi za pomoč. Književni lik Boga je 

poimenovan z besedami »Gospod«, 

»kralj« in »vladar«, na koncu pa je nanj 

naslovljena tudi beseda »Ti« zapisana z 

veliko začetnico. Domnevamo, da je s 

tem avtor želel izraziti spoštovanje, ki 

naj bi ga lik vernika čutil do lika Boga. 

V odlomku se pojavlja tudi 

poimenovanje »stvarnik«, za katerega 

domnevamo, da se nanaša na 

starozavezno zgodbo o stvarjenju sveta, 

kjer je lik Boga prikazan kot 

nadnaravno breztelesno bitje, ki naj bi 

ustvarilo svet, rastline, živali in prve 

ljudi (književni lik Adama in Eve). 

 V biblijskih besedilih zasledimo še 

druga poimenovanja književnega lika 

Boga, kot so npr. »Jahve«, 

»Vsemogočni« in »Oče«.  

H. C. Andersen: Divji labodi 

»›Oh, kaj je bolečina v mojih prstih proti trpljenju mojega srca!‹ 

je pomislila. ›Moram poskusiti! Bog poudarek dodan mi bo stal 

ob strani!‹ Z bojaznijo v srcu, kot bi naklepala kaj slabega, je v 

mesečini smuknila na vrt in stekla skozi dolge drevorede in 

samotne ulice na pokopališče. Tam je zagledala, kako na eni od 

največjih nagrobnih plošč v krogu zbrane sedijo Lamije, grde 

čarovnice; odvrgle so svoje cape, kot da bi se hotele okopati, z 

dolgimi koščenimi prsti pa so greble v sveže grobove, dvigovale 

iz njih trupla in žrle njihovo meso. Eliso je pot vodila čisto mimo 

njih in zapičile so oči vanjo, ona pa je le molila in molila, nabrala 

pekočih kopriv in se z njimi vrnila v grad.« (Andersen, 1998, str. 

8283) 

 

 Andersen v odlomku opisuje, kako se  

književni lik v svoji stiski in strahu 

pred nevarnostjo zanaša na pomoč 

Boga in ga prosi za pomoč. S tem mu 

pripisuje trdno vero, opis varne vrnitve 

književnega lika, v nasprotju s prestano 

nevarnostjo pa učinkuje kot nekakšna 

nagrada za zaupanje Bogu oz. 

zagotovilo o pravilnosti njenega 

ravnanja. 
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H. C. Andersen: O deklici, ki je stopila na kruh 

»Tedaj je Inger vnovič slišala izgovoriti svoje ime in nad seboj je 

zagledala, kot da bi sijali svetli zvezdi; to so bile blage oči, ki so 

se zapirale na zemlji. Minila so mnoga leta od tedaj, ko je malo 

dekletce neutolažljivo jokalo zaradi ›uboge Inger‹, in tisti otrok je 

postal stara žena, ki jo je zdaj Gospod poudarek dodan klical k 

sebi, in ravno v tistem trenutku, ko so vzniknile misli celotnega 

življenja, se je spomnila tudi, kako si kot majhen otrok ni mogla 

kaj, da ne bi bridko jokala ob poslušanju zgodbe o Inger. Tisti čas 

in vtisi so v poslednji uri tako živo stali pred očmi stare žene, da 

je na ves glas vzkliknila: ›Gospod poudarek dodan, moj Bog 

poudarek dodan, mar nisem tudi jaz kot Inger pogosto 

nepremišljeno teptala darove, ki si jih blagoslovil, mar nisem tudi 

jaz hodila s prevzetnim duhom, a v svoji milosti nisi dopustil, da 

bi se pogreznila, temveč si me podprl! Ne zapusti me v moji 

zadnji uri!‹« (Andersen, 2005b, str. 5758) 

 

 Motiv Boga je v odlomku poimenovan 

Gospod in predstavljen kot tisti, ki 

človeku določi dolžino življenja tako, 

da ga pokliče k sebi, kar spominja na 

motiv rojenic, sojenic. Književnemu 

liku Andersen pripiše dojemanje Boga 

kot tistega, ki oprošča slaba dejanja, ki 

jih je vernik storil v življenju. 

Književni lik razkriva tudi pojmovanje 

Boga kot usmiljenega, ker ga ni 

kaznoval za prekrške.  

H. C. Andersen: Peterica iz grahovega stroka 

»Teden dni zatem je bila bolnica prvič pokonci že dobro uro. Vsa 

blažena je sedela na toplem soncu; okno je bilo odprto, zunaj pa 

je bil ves razcvetel belo-rdeči grahov cvet. Dekletce je sklonilo 

glavo in nežno poljubilo drobne lističe. Tisti dan je bil ves 

prazničen. 

›Sam Gospod poudarek dodan  ga je zasadil in mu dal rasti, da 

bi ti vlival upanje in te razveseljeval, pa tudi mene, moj 

blagoslovljeni otrok!‹ je dejala vesela mati in se nasmehnila 

cvetu, kakor bi bil dober božji poudarek dodan angel.« 

(Andersen, 2005b, str. 175) 

 

 Književni lik v odlomku izraža 

prepričanje, da je Bog bitje, ki s 

poseganjem v naravo (rast mladega 

graha) skrbi za dobrobit človeka 

(razveseljevanje in zdravje). Avtor 

pripisuje grahovemu cvetu nadnaravno 

moč. Nenavadno pa je opisano tudi 

izkazovanje naklonjenosti književnih 

likov (poljub, nasmeh) do graha, saj 

spominja na odnos do bitja, ki je 

sposobno odzivanja. 

H. C. Andersen: Rdeči čeveljci 

»Vsi ljudje so se zagledali v njene noge, in ko je tako stopala po 

sredini cerkve proti oltarju, se ji je zazdelo, da celo stare podobe 

na grobnicah, portreti duhovnikov in njihovih žena v 

poškrobljenih ovratnikih in dolgih črnih oblekah upirajo oči v 

njene rdeče čeveljce. Misli so ji nenehno uhajale k njim, ko ji je 

pastor polagal roko na glavo in govoril o svetem krstu, o zavezi z 

Bogom poudarek dodan  in tem, da bo zdaj tudi ona prava 

kristjanka! Orgle so igrale nadvse slovesno, otroški glasovi so 

lepo peli in z njimi tudi stari zborovodja, Karen pa so se motali 

po glavi samo rdeči čeveljci.« (Andersen, 1998, str. 219) 

 

 Andersen književnemu liku pripisuje 

krivdo zaradi razmišljanja o posvetni 

stvari (rdeči čeveljci) med tem, ko bi se 

od nje zaradi sodelovanja v verskem 

obredu (krst) pričakovalo razmišljanje o 

Bogu. Iz odlomka lahko razberemo, da 

naj bi šele obred krsta, pri katerem 

sklepa zavezo z Bogom, iz književnega 

lika napravil pravo vernico (kristjanko). 

Andersen obsojanje početja 

književnega lika poudarja z 

opisovanjem mnogih oči (živih in 

narisanih oseb), ki so gledale v njene 

rdeče čeveljce. Zanimivo pa je, da po 

drugi strani književni lik na nek način 

delno razbremeni odgovornosti, kot da 

nima moči nadzorovati svoje misli. 
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H. C. Andersen: Snežna kraljica 

»Tisto poletje so vrtnice še posebej čudovito zacvetele. Deklica 

se je bila naučila cerkveno pesem, v kateri so bile omenjene tudi 

vrtnice; ob tem se je spomnila svojih in je zapela pesmico dečku, 

on pa se ji je pridružil:  

›V dolini dehtijo vrtnice, 

tam najdemo božje detece poudarek dodan!‹ 

In mala dva sta se prijela za roke, poljubila vrtnice in se zagledala 

v žarki božji sončni sij in mu govorila, kot da bi v njem ležalo 

božje detece poudarek dodan.« (Andersen, 1998, str. 274) 

 

 Književna lika deklice in dečka 

svetloba sonca spominja na Boga. 

Predstavljata si, da v njem leži dojenček 

Boga (božje detece) in se z njim 

pogovarjata. Z motivom božjega 

deteca, ki leži v sončnem si ju je avtor 

morda želel povezati z biblijskim 

opisom zgodbe o Jezusovem rojstvu, ki 

naj bi ležal v hlevskih jaslih za živali. 

H. C. Andersen: Srečine galoše 

»Vsak ljubi dan, ko zjutraj se zbudim, 

globoko vzdihnem in si zaželim, 

da bi po čudežu obogatel,  

da polne žepe cvenka bi imel; 

zdaj mi ob boku sablja žvenketa,  

a jaz pogrešam le žvenket zlata – 

pa je že taka božja poudarek dodan volja.« 

(Andersen, 1998, str. 195) 

 

 V pesmi iz odlomka zasledimo motiv 

Boga v zadnjih verzih posamezne kitice 

le posredno, saj se literarni lik v svoji 

pesmi kljub nesrečni ljubezenski zgodbi 

zanaša na Boga in njegovo voljo. Iz 

odlomka lahko zaznamo nihanje med 

obupom nad nesrečnim koncem zveze 

in vdanostjo v Božjo odločitev.  

H. C. Andersen: Pravljica mojega življenja 

Nekoč je šel Andersen z materjo pobirat ostanke žita, ki so ostali 

po žetvi, čeprav so vsi vedeli, da je lastnik tistega polja zelo 

neprijazen. Ko so ga mati in drugi ljudje videli, da prihaja k njim 

z bičem v roki, so pobegnili. Andersen pa je bil obut v lesene 

cokle, ki jih je med tekom izgubil, z bosimi nogami pa ni mogel 

teči, saj so strnišča bodla, zato je ostal zadaj. Ko je lastnik polja 

dvignil bič, ga je Andersen pogledal v oči in mu rekel: »Le kako 

si me upaš udariti, ko pa Bog poudarek dodan vse vidi! 

(Andersen, 2005a, str. 16)« Takrat ga je lastnik polja milo 

pogledal, ga potrepljal po licih, vprašal po imenu in mu dal cekin. 

Na poti v Kobenhavn je z ladjo prečkal morje in ob oddaljevanju 

od domačega otoka  začutil veliko osamljenost in zapuščenost. 

Takrat se je zavedel, da »nima nikogar drugega kot Boga 

poudarek dodan v nebesih« (Andersen, 2005a, str. 28).  

 

 Na osnovi odlomka lahko domnevamo, 

da Andersen verjame v obstoj Boga. V 

nasprotnem primeru verjetno od strahu 

ne bi mogel kmetu pogledati v oči in 

mu s takim prepričanjem izreči tega 

vzklika. Če sam ne bi verjel, 

najverjetneje tudi kmeta ne bi prepričal, 

da bi se zamislil in ustavil v svoji 

nameri. 

 

 Andersen v odlomku razkriva svojo 

predstavo o Bogu. Verjame, da je Bog z 

njim tudi takrat, ko je čisto sam. 
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3.5.3 Motiv: BOŽJE KRALJESTVO,  NEBESA 

Besedne zveze božje kraljestvo ni v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2002). Najdemo 

pa v njem besedno zvezo nebeško kraljestvo kot sopomenko besedi nebesa  in se nahaja v 

pojasnilu za besedo kraljestvo. O slednjem pravi, da je to »država, ki ji vlada kralj« (str. 446).  

O besedi nebesa pa izvemo, da v krščanskem verovanju pomeni »kraj, kjer prebivajo Bog, 

zveličani« (prav tam, str. 639). 

Preglednica 14: Motiv Božjega kraljestva, nebes v Bibliji, Andersenovih pravljicah in njegovi avtobiografiji. 

Biblija 

»14 ›GOSPOD, Izraelov Bog, ni tebi enakega Boga 

ne v nebesih poudarek dodan ne na zemlji. Ti 

ohranjaš zavezo in naklonjenost svojim služabnikom, 

ki z vsem srcem hodijo pred tvojim 

obličjem. 15 Svojemu služabniku Davidu, mojemu 

očetu, si izpolnil, kar si mu obljubil. Kar si z usti 

govoril, si z roko naredil, kakor priča ta 

dan. 16 GOSPOD, Izraelov Bog, izpolni zdaj 

svojemu služabniku Davidu, mojemu očetu, kar si 

mu obljubil, ko si rekel: ›Ne bo odstranjen izpred 

mojega obličja nobeden izmed tvojih, ki bodo sedeli 

na Izraelovem prestolu, če se bodo le tvoji potomci 

držali svoje poti, da bodo hodili v skladu z mojo 

postavo, kakor si ti hodil pred mojim 

obličjem.‹ 17 Zdaj torej, GOSPOD, Izraelov Bog, naj 

se uresniči beseda, ki si jo dal svojemu služabniku 

Davidu. 18 Toda mar Bog res more prebivati pri 

ljudeh na zemlji? Glej, nebo in nebes nebesa 

poudarek dodan te ne morejo obseči, koliko manj ta 

hiša, ki sem jo sezidal! 19 Vendar se ozri na molitev 

svojega služabnika in na njegovo prošnjo, GOSPOD, 

moj Bog, in usliši klic in molitev, ki jo tvoj služabnik 

moli pred teboj. 20 Naj bodo tvoje oči noč in dan 

uprte v to hišo, v kraj, o katerem si obljubil, da boš 

tam postavil svoje ime; da boš uslišal molitev, ki jo 

tvoj služabnik moli na tem kraju. 21 Poslušaj prošnje 

svojega služabnika in svojega ljudstva Izraela, ko 

bodo molili na tem kraju. Prisluhni s kraja, kjer 

prebivaš, iz nebes poudarek dodan, poslušaj in 

odpuščaj!‹« (Sveto pismo Stare in Nove zaveze, 2001, 

str. 1175)  

 

 Motiv nebes je v Bibliji predstavljen kot kraj visoko 

na nebu, kjer prebiva lik Boga s svojimi angeli. V 

Stari zavezi je ta kraj poimenovan tudi 

»Abrahamovo naročje«. Stari judje so namreč 

verjeli, da je književni lik Abrahama zaradi 

izpolnjevanja Božjih pravil po smrti prišel k Bogu. 

Zato so za umrlega vernika, o katerem so menili, da 

je v življenju naredil dovolj dobrih del, rekli, da je 

»odšel v Abrahamovo naročje«. Nova zaveza 

predstavlja nebesa kot domovanje Boga, angelov in 

svetnikov. Beseda svetnik je biblijsko 

poimenovanje za človeka, ki naj bi se v zemeljskem 

življenju trudil delati dobra dela in se s tem odkupil 

za narejena slaba dela.  

 V biblijskem odlomku lahko zasledimo tudi 

prepričanje književnega lika, da zmore Bog kljub 

oddaljenosti nebes od tam slišati molitev in 

odpuščati prekrške svojih vernikov. 

H. C. Andersen: Mala morska deklica 

»Nevidno je poljubila nevesto na čelo, se nasmehnila 

princu in z drugimi zračnimi otroki stopila na rožnati 

 

 Andersen književnemu liku morske deklice pripiše, 

da nima nesmrtne duše, brez nje pa po biblijskem 

prepričanju vernik ne more priti v nebesa. Književni 
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oblak, ki je jadral na nebu. 

›Čez tristo let bomo takole poletele v božje 

kraljestvo poudarek dodan!‹ 

›Tja lahko pridemo že prej!‹ je zašepetalo bitje. 

›Nevidno zaplavamo v hiše ljudi, kjer imajo otroke, 

in za vsak dan, ko najdemo dobrega otroka, ki je 

staršem v veselje in zasluži njihovo ljubezen, nam 

Bog skrajša preizkusno dobo.‹« (Andersen, 1998, str. 

55) 

lik se zaradi svojega usmiljenja (žrtvovanje svojega 

življenja za življenje ljubljene osebe) spremeni v 

drugo bitje (zračne hčere). Andersen tem literarnim 

likom pripiše novo priložnost, da si lahko z dobrimi 

deli prislužijo prihod v božje kraljestvo. 

Domnevamo lahko, da se je avtorju morda zdelo 

nepravično, da bi bila le nesmrtna duša pogoj za 

prihod v nebesa. V tem primeru dejanja, storjena v 

življenju književnega lika, ne bi igrala nobene 

vloge: dobra ne bi bila nagrajena in slaba ne 

kaznovana. 

H. C. Andersen: O deklici, ki je stopila na kruh  

»In na božično jutro je vzšlo sonce in obsijalo šop 

ovsa in vse ščebetave ptice, ki so obletavale drog s 

hrano. Tedaj je tudi z zidu zazvenel ›čiv čiv!‹. 

Prekipevajoča misel se je prelila v glas, šibko 

čivkanje je bilo prava oda radosti, prebudila se je 

misel o dobrem dejanju in ptičica je vzletela iz 

svojega zavetja; v nebeškem kraljestvu poudarek 

dodan so že vedeli, kaj to pomeni za ptico!« 

(Andersen, 2005b, str. 5859) 

 

 V tem odlomku Andersen opisuje nebeško 

kraljestvo kot kraj v pravljici, od koder je mogoče 

videti tudi tisto, kar se dogaja na zemlji. Literarni 

lik ptičice začuti misel o dobrem dejanju, iz 

nadaljevanja pa lahko sklepamo, da Andersen 

pripiše prebivalcem nebes, da so dobro misel 

književnega lika lahko zaznali tudi oni in še celo 

vedeli, kakšne bodo posledice tega dejanja.  

H. C. Andersen: Poslednje sanje starega hrasta 

»›Jejhata, saj je tako čudovito, da ne morem 

verjeti!‹« je vzkliknil stari hrast. ›Vsi so ob meni! 

Majhni in veliki! Niti eden ni pozabljen! Ne bi si 

mislil, da je takšna blaženost sploh mogoča!‹ 

›V božjih nebesih poudarek dodan je prav vse 

mogoče!‹ 

In drevo, ki je raslo in raslo, je začutilo, da so se 

njegove korenine izdrle iz zemlje. 

›To je pa še najlepše!‹ je dejalo drevo. ›Zdaj me ne 

držijo več nobene vezi! Zdaj lahko poletim k 

najvišjemu, svetlobi in sijaju naproti! In vsi moji 

najdražji so z menoj! Mali in veliki! Vsi so z 

menoj!‹« (Andersen, 1998, str. 251252) 

 

 Andersen književnemu liku pripisuje dojemanje 

nebes kot kraja, kjer je vse neverjetno lepo in 

popolno. Literarni lik se čudi, da je tam mogoče 

vse, kar si sploh nikoli ni mogel predstavljati, z njim 

pa so vsi, ki jih je imel rad. Zanimiv je opis veselja 

književnega lika nad osvobajanjem korenin iz 

zemlje, ki jih primerja z vezmi, ki so ga vezale v 

času življenja. Iz tega opisa lahko sklepamo o 

avtorjevi predstavi o nebesih, da je to kraj, kjer 

tamkajšnjih prebivalcev ne vežejo nobene vezi. To 

bi lahko povezali z biblijsko predstavo o nebeškem 

kraljestvu, ki obljublja konec vsega trpljenja. 

H. C. Andersen: Snežna kraljica 

»Z ogledalom so tekali vse naokrog in nazadnje ni 

bilo več dežele ali človeka, ki še ne bi bila popačena 

v njem. Potem pa so hoteli poleteti še v sama nebesa 

poudarek dodan, da bi se ponorčevali iz angelov in 

Boga; tedaj pa je ogledalo od režanja tako strahotno 

zadrhtelo, da jim je ušlo iz rok in zgrmelo na zemljo, 

kjer se je razletelo na stotine, milijone, bilijone in še 

več koscev.« (Andersen, 1998, str 272) 

 

 V odlomku je Andersen predstavil nebesa kot kraj, 

kjer živi lik Bog z angeli. Želja književnega lika 

hudičev, da bi se norčevali iz tamkajšnjih 

prebivalcev, je nakazana kot predrzna (»še v sama 

nebesa«) in tudi posredno kaznovana (ogledalo se 

razbije).  
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H. C. Andersen: Pravljica mojega življenja 

Na poti v Kobenhavn je Andersen z ladjo prečkal 

morje in ob oddaljevanju od domačega otoka  začutil 

veliko osamljenost in zapuščenost. Takrat se zave, da 

»nima nikogar drugega kot Boga v nebesih 

poudarek dodan« (Andersen, 2005a, str. 28).  

 

 Andersen v odlomku iz avtobiografije razkriva 

svojo predstavo o tem, da Bog prebiva v nebesih, in 

svoje občutenje Boga kot edinega, ki je z njim, tudi 

v osamljenosti. 

 

3.5.4 Motiv: GREH, GREŠNIK 

Beseda greh je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2002) razložena z religioznega vidika 

kot »kršitev božje ali cerkvene zapovedi« (str. 259). 

Za besedo grešnik pa pravi, da z religioznega vidika označuje tistega, ki »krši božjo ali 

cerkveno zapoved« (prav tam, str. 260). 

Preglednica 15: Motiv greha, grešnika v Bibliji, Andersenovih pravljicah in njegovi avtobiografiji. 

Biblija  

»30 Drugi dan je Mojzes rekel ljudstvu: ›Zagrešili 

ste velik greh poudarek dodan, a zdaj pojdem gor h 

GOSPODU; morda dosežem spravo za vaš greh 

poudarek dodan.‹ 31 Vrnil se je h GOSPODU in 

rekel: ›Oh, to ljudstvo je zagrešilo poudarek dodan 

velik greh poudarek dodan: naredili so si bogove iz 

zlata. 32 Vendar zdaj, ko bi ti odpustil njihov greh 

poudarek dodan! Če pa ne, izbriši, prosim, mene iz 

svoje knjige, ki si jo napisal!‹ 33 Tedaj je 

GOSPOD rekel Mojzesu: ›Kdor je grešil poudarek 

dodan  zoper mene, ga bom izbrisal iz svoje knjige. 

34 Pojdi zdaj, vôdi ljudstvo tja, kamor sem ti rekel! 

Glej, moj angel pojde pred teboj; a na dan svojega 

obiskanja jih bom kaznoval za njihov greh poudarek 

dodan.‹« (Sveto pismo Stare in Nove zaveze, 2001, 

str. 140) 

»12 Kakor je torej po enem človeku prišel na svet 

greh poudarek dodan in po grehu poudarek dodan 

smrt in je tako smrt prišla na vse ljudi, ker so vsi 

grešili poudarek dodan … 13 Greh poudarek 

dodan je bil namreč na svetu, preden je nastopila 

postava. In čeprav se greh poudarek dodan ne 

prišteva, če ni postave, je vendar od Adama do 

Mojzesa smrt kraljevala nad tistimi, ki se niso 

pregrešili poudarek dodan podobno kakor Adam.« 

(Sveto pismo Stare in Nove zaveze, 2001, str. 1691) 

 

 V Bibliji je motiv greha pojmovan kot 

neupoštevanje Božjih pravil (postava) in zakonov 

(zapovedi), kršenje teh pravil pa naj bi verniku 

prineslo posledice (kazen). V biblijskih besedilih je 

književni lik Boga v odnosu do lika grešnikov 

opisan kot strog in pravičen sodnik, ki kaznuje, ali 

pa kot ljubeč in usmiljen, ki odpušča. Lik Boga si 

naj ne bi želel kazni, ki jo liku človeka prinese greh, 

ampak naj bi dal verniku novo priložnost, da se mu 

opraviči (kesanje), sprejme kazen (pokoro) in se 

trudi, da ne bi več grešil (spreobrnjenje).  

 Drugi biblijski odlomek se nanaša na zgodbo o 

izgonu prvih ljudi iz raja. Opisuje književna lika 

Adama in Eve, ki naj bi naredila prvi greh (»po 

enem človeku prišel na svet greh«). Iz besedila 

razberemo, da naj bi se od takrat ta greh prenašal s 

staršev na otroke (»ker so vsi grešili«) in povzročal 

tudi vse nadaljnje grehe, zato so v Bibliji ljudje 

pogosto poimenovani z besedo grešniki. Avtor 

besedila tudi pravi, da naj bi bil prekršek (greh) 

pogojen z obstojem pravil (postava), kot posledico 

greha pa navaja  smrt saj naj bi »po enem človeku 

prišel na svet greh in po grehu smrt«. 
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H. C. Andersen: Divji labodi  

»V spovednici je povedal kralju, kaj je videl in česa 

se je bal, in ko so trde besede prihajale iz njegovih 

ust, so izrezljane podobe svetnikov zmajevale z 

glavami, kot bi hotele reči: ›Ni res, Elisa je 

nedolžna!‹ Toda nadškof je to razumel po svoje, 

menil je, da so svetniki pričali proti njej, da so z 

glavami zmajevali nas njenim grehom poudarek 

dodan. Tedaj sta kralju zdrknili po licih dve debeli 

solzi, domov se je vrnil z dvomom v srcu.« 

(Andersen, 1998, str. 8283)  

 

 Andersen književnemu liku nadškofa pripiše 

obsojanje drugega književnega lika Elise, da je 

čarovnica. Čarovništvo in čaranje je v Bibliji 

prepovedano, saj naj bi Bog od svojega ljudstva 

pričakoval zaupanje vanj in ne iskanja pomoči pri 

drugih nadnaravnih silah. Iz dogajanja v odlomku 

lahko razberemo, da Elisin greh nadškof pove kralju 

v spovednici, kar je precej nenavadno. Spovednica 

je manjši prostor, kjer se verniki izpovedujejo 

svojih grehov duhovniku, ki ga imajo za božjega 

zastopnika. Nenavadno je, da Andersen liku kralja v 

skladu s tem ne pripiše izpovedovanja svojih 

grehov, temveč poslušanje o grehih drugih ljudi. 

Zanimiv je tudi opis figur svetnikov, ki zmajujejo z 

glavami in odziv literarnega lika škofa nanje: iz 

njegovega razumevanja lahko sklepamo, kot da gre 

za nek vsakdanji dogodek. 

H. C. Andersen: O deklici, ki je stopila na kruh 

»Njena mati je sicer neutolažljivo jokala od žalosti, 

obenem pa govorila: ›Kdor visoko leta, nizko pade! 

Prevzetnost ti je bila v pogubo, Inger! V kakšno 

žalost si pahnila svojo mater!‹ 

Njena mati in vsi drugi zgoraj so vedeli za njen greh 

poudarek dodan, da je stopila na kruh, se 

pogreznila in izginila; o tem je povedal pastir, ki je 

pasel krave, vse je videl s pobočja na lastne oči. /…/ 

Slišala je, kaj govorita gospod in gospa iz tiste 

odlične družine, ki sta ji bila kakor starši. ›Grešen 

poudarek dodan otrok je bila!‹ sta rekla. ›Ni 

spoštovala Gospodovih darov, še teptala jih je, stežka 

se ji bodo odprla vrata milosti!‹« (Andersen, 2005b, 

str. 5556) 

 

 Andersen književnemu liku deklice v odlomku 

pripiše greh, zaradi katerega se ta pogrezne v pekel. 

Iz odlomka lahko razberemo, da avtor motiv greha 

naveže na nespoštljivo ravnanje književnega lika s 

kruhom, ki že v Bibliji simbolizira hrano in 

preživetje kot Božji dar.  Nespoštljivost do kruha se 

kaže v tem, da književni lik deklice Ingrid vrže kruh 

v blato, da si ne bi umazala čevljev. V odlomku je z 

motivom greha povezana še ena lastnost lika in 

sicer »prevzetnost«, za katero avtor liku dekličine 

matere pripiše trditev, da naj bi bila deklici »v 

pogubo«. Poguba verjetno označuje nesrečno usodo 

lika deklice, ki naj bi se zato pogreznila v pekel. 

 V drugem delu odlomka avtor književnim likom 

pripiše besede, ki še enkrat potrdijo našo domnevo, 

da naj bi greh v tem odlomku predstavljal 

»nespoštovanje do Božjih darov«. Besede »stežka 

se ji bodo odprla vrata milosti« delujejo, kot bi želel 

avtor še podkrepiti velikost greha književnega lika. 

H. C. Andersen: Rajski vrt 

»›Smem res za vedno ostati tukaj?‹ je vprašal. 

›Vse je odvisno od tebe!‹ je odgovorila vila. ›Če se 

ne boš, kot se je Adam, prepustil skušnjavi in storil 

prepovedano poudarek dodan, boš vedno lahko 

ostal tukaj!‹ 

›Niti dotaknil se ne bom jabolk z drevesa spoznanja!‹ 

je odvrnil princ. ›Tukaj je vendar tisoče lepših 

sadežev!‹ 

 

 Književni lik princa v raju popolnoma zaupa sebi, 

da ne bo tako kot lik biblijskega Adama segel po 

prepovedanem sadežu in grešil. V tem se zrcali neka 

naivnost, pa tudi prevzetnost, saj misli, da je boljši 

kot drugi. Na osnovi interpretacije Biblije naj bi 

skušnjave prihajale od hudiča, ki naj bi bilo 

duhovno bitje veliko močnejše od človeka, zato 

Biblija svari vernike pred preizkušanjem svojih 

meja. Književni lik vile prav tako opozarja, naj 
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›Dobro se izprašaj! Če nisi dovolj močan, odidi z 

vzhodnikom, s katerim si že prišel; zdaj leti nazaj in 

se ne vrne prej kot v sto letih; na tem kraju ti bo čas 

minil kot sto ur, je pa to veliko časa za skušnjavo in 

greh poudarek dodan. Vsak večer, ko te bom 

zapuščala, ti bom morala zaklicati: »Pojdi z menoj!« 

Vabila te bom k sebi, vendar se ne gani. Ne hodi k 

meni, kajti z vsakim korakom bo tvoje hrepenenje 

silnejše.‹« (Andersen, 2005b, str. 109) 

princ dobro premisli, saj je kazen za greh huda. Zelo 

natančno mu opiše, kako vabljiva bo skušnjava in 

kako težko se bo upreti, da ne bi naredil greha. Iz 

tega podrobnega opisa lahko domnevamo, da je 

morda Andersen v njem razkrival svoje osebno 

pojmovanje greha.  

H. C. Andersen: Rdeči čeveljci 

»›Stopite ven! Stopite ven! Jaz ne morem noter, ker 

plešem!‹ 

Rabelj pa je dejal: ›Kaj ne veš, kdo sem? Jaz sekam 

glave hudobnim ljudem in vidim, da moja sekira že 

podrhteva!‹ 

›Ne odsekajte mi glave,‹ je prosila Karen, ›kajti 

potem se ne bom mogla pokesati za svoj greh 

poudarek dodan! Pač pa mi odsekajte noge z 

rdečimi čeveljci!‹ 

Potem mu je še izpovedala svoje grehe poudarek 

dodan, rabelj pa ji je odsekal nožice z rdečimi 

čeveljci; ampak čeveljci so z nožicami odplesali čez 

polje globoko v gozd. 

Izrezljal ji je par lesenih nog in bergel, jo naučil 

cerkveno pesem, tisto, ki jo vedno zapojejo grešniki 

poudarek dodan, ona pa mu je poljubila roko, ki je 

vihtela sekiro, in se odpravila čez goljavo.« 

(Andersen, 1998, str. 224) 

 

 Književnemu liku Andersen pripisuje zavedanje 

svojega greha, kar lahko domnevamo iz tega, da se 

književni lik ustavi ob rabljevi hiši in ga celo 

dvakrat pokliče ven. Morda to ponavljanje nakazuje 

zavestno odločitev lika deklice, da se zaveda svoje 

napake in jo želi rešiti. Tudi njeno vztrajanje v 

pogovoru po tem, ko ji lik rablja brez olepšav 

pojasni svoj poklic, bi lahko razumeli kot potrditev 

naše domneve. Iz prošnje, ki jo Andersen pripiše 

liku deklice, se zdi, da ji je pomembnejše obdržati 

možnost kesanja grehov kot pa noge z rdečimi 

čeveljčki. Napisano je tako, kot da bi čutila 

dolžnost, da se pred smrtjo še izpove grehov. 

Zanimivo je, da Andersen liku deklice pripiše 

izpovedovanje grehov liku rablju, saj naj bi grešniki 

svoje grehe povedali le duhovniku. Morda je želel 

Andersen s tem pokazati na kakšno podobnost med 

vlogo rablja in duhovnika. Gesta lika deklice, ko 

rablju poljubi roko, lahko le izkazuje hvaležnost, da 

jo je ta rešil rdečih čeveljcev, lahko pa spominja 

tudi na biblijski motiv iz Nove zaveze, ko se 

književni lik grešnice iz obžalovanja svojih grehov 

skloni k nogam lika Jezusa in mu začne med jokom 

poljubljati noge in jih brisati s svojimi lasmi. 

H. C. Andersen: Pravljica mojega življenja 

Za birmo je šivilja Andersenu predelala suknjo 

njegovega pokojnega starega očeta v birmansko 

obleko. Dobil pa je tudi nove škornje, ki jih je obul 

kar čez hlače, da bi jih vsi lahko videli. Pri birmi so 

škornji močno škripali in motili ves obred, zato ga je 

»močno pekla vest«poudarek dodan«, da so 

njegove misli »prav toliko pri novih škornjih kot pri 

Bogu« (Andersen, 2005a, str. 2627). 

Pred odhodom v Kobenhavn je šel k tiskarju, da bi 

od njega dobil priporočilo za neko znano baletno 

solistko. »Hotel sem jo prositi, naj ji napiše pismo, 

za drugo pa bo že Bog poskrbel.« Tiskar mu je 

najprej odsvetoval in rekel, naj se raje izuči kake 

obrti, Andersen pa mu je odgovoril: »To bi bil 

 

 Na podlagi odlomka domnevamo, da Andersen pri 

svoji birmi občuti krivdo zaradi ponosa nad novimi 

škornji, saj med obredom bolj misli nanje kot pa na 

Boga. Da je imel občutek greha, lahko sklepamo, 

saj prav ta dogodek uporabi tudi v pravljici Rdeči 

čeveljci, saj Karen tudi bolj zanimajo čevlji kot pa 

birma. 

 V drugem odlomku Andersen  pri omembi greha v 

povezavi s predlogom tiskarja, naj se raje izuči 

kakšne obrti, morda misli na svoj umetniški talent, 

ki bi ga s tem zapravil. Ob tem opisu odlomka bi se 

lahko vprašali tudi, ali ni morda Andersen v svojem 

odgovoru namerno ali nenamerno zlorabil tiskarjeva 
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resnično velik greh poudarek dodan,« (Andersen, 

2005a, str. 28) in ga s tem prepričal.  

V času šolanja je moral z ostalimi sošolci vsako 

nedeljo v cerkev in poslušati starega pridigarja. 

Pridiga pa je šolarje dolgočasila, zato so se medtem 

učili zgodovino in matematiko. Andersen pa zase 

pravi: »Sam sem delal nalogo iz verouka in verjel, da 

tako manj grešim poudarek dodan« (Andersen, 

2005a, str. 51). 

verska čustva, da bi izsilil priporočilo.  

 Iz zapisa lahko sklepamo, da Andersen čuti krivdo, 

ker ne uresniči pričakovanj (poslušanje pridige), ki 

jih ima do njega neka avtoriteta. Ne moremo pa 

zagotovo presoditi, ali se v resnici boji kršitve 

kakšnega verskega pravila ali pa le jeze pastorja. 

Zanimivo je, kako relativizira težo greha, ki ga 

komu pripisuje. Zase meni, da ima manjšo krivdo, 

ker naj bi se njegov prekršek tematsko nanašal na 

vero.  

 

3.5.5 Motiv: HVALNICA, PSALM 

Beseda hvalnica je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2002) razložena z religioznega 

vidika in pomeni »molitev v čast, zahvalo Bogu« (str. 289). 

O besedi psalm pa pravi, da gre za »vsako od sto petdesetih pesmi, ki sestavljajo enoto 

svetega pisma« (prav tam, str. 1094). 

Preglednica 16: Motiv hvalnice, psalma v Bibliji, Andersenovih pravljicah in njegovi avtobiografiji. 

Biblija 

»Psalm poudarek dodan 145 (144) 

Hvalnica poudarek dodan Božjemu kraljestvu 

1 Davidova hvalnica poudarek dodan. 

Povzdigoval te bom, moj Bog, o Kralj, 

slavil bom tvoje ime na vekov veke. 

2 Vsak dan te bom slavil, 

hvalil bom tvoje ime na vekov veke. 

3 Velik je GOSPOD in zelo hvaljen, 

njegova veličina je nedoumljiva. 

4 Rod za rodom bo slavil tvoja dela, 

tvoja mogočna dela bodo oznanjali. 

5 O sijaju slave tvojega veličastva, 

o tvojih čudežih bom premišljal. 

6 O moči tvojih strašnih del bodo govorili, 

pripovedoval bom o tvojih velikih dejanjih. 

7 Spomin na tvojo veliko dobroto bodo izrekali, 

zaradi tvoje pravičnosti bodo vriskali.« (Sveto pismo Stare in 

Nove zaveze, 2001, str. 922)  

 

 V Bibliji se nahaja 150 psalmov, ki so 

zbrani v Knjigi psalmov. Delijo se na 

verske pesmi, himne, molitve, žalostinke. 

Najprej so jih pripisovali izraelskemu 

kralju Davidu, sedaj pa strokovnjaki 

menijo, da so morda nekateri res njegovi, 

večinsko pa so delo različnih avtorjev.  

(Prim. Kos, 2005, str. 23) Vsebina 

psalmov je lahko zelo različna. Najdemo 

psalme, v katerih se lik vernika 

zahvaljuje liku Bogu za pomoč v 

preizkušnjah, ga prosi za vodstvo v 

nevarnostih, lahko v njih tudi poučuje in 

svari druge like, žaluje nad neko nesrečo, 

ali pa se kesa svojih napak. Nekateri 

psalmi imajo tudi narodnostno zavedno 

vsebino. 
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»16 Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami.  V vsej 

modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. S psalmi, 

hvalnicami in duhovnimi pesmimi poudarek dodan v svojih 

srcih hvaležno prepevajte Bogu. 17 In vse, kar koli delate v 

besedi ali v dejanju, vse delajte v imenu Gospoda Jezusa in se 

po njem zahvaljujte Bogu Očetu.« (Sveto pismo Stare in Nove 

zaveze, 2001, str. 1765) 

 V drugem biblijskem odlomku je 

književnemu liku pripisano spodbujanje 

vernikov, naj se liku Boga zahvaljujejo s 

petjem psalmov, hvalnic in duhovnih 

pesmi. 

H. C. Andersen: Divji labodi  

»Zagledala je brate, ki so jo obdajali z roko v roki; prostora je 

bilo ravno zanje in njihovo sestro. Morje je butalo ob čer in jih 

oblivalo kakor naliv, nebo se je svetlikalo kakor nenehno 

plapolajoči ognjeni zublji in grmenje se je glasno razlegalo; 

ampak sestra in bratje so se držali za roke in peli pobožno 

pesem poudarek dodan, v kateri so našli tolažbo in jim je 

vlivala pogum.« (Andersen, 1998, str. 78) 

 

 Andersen je književni lik deklice Elise 

skupaj z njenimi brati v tem odlomku 

prikazal, kako se s petjem verske pesmi 

tolaži v težkih okoliščinah. Iz zapisa 

lahko domnevamo, da književni liki 

morda pri tem verjamejo, kako je nekje 

bitje, ki jih bo slišalo in rešilo iz stiske. 

Da jih to zavedanje opogumlja, je v 

besedilu tudi eksplicitno napisano.   

H. C. Andersen: O deklici, ki je stopila na kruh 

»Res, prečudovito lepo je bilo: zrak je bil svež in blag, mesec je 

jasno svetil, drevesa in grmi so dehteli; tudi v njenem kotičku je 

bilo prijetno, njeno perjasto oblačilce pa tako čisto in lepo. Jej, 

prav vse stvarstvo je izviralo iz ljubezni in čudovite lepote. Vse 

misli, ki so prekipevale v prsih ptičice, so se hotele izpeti, a kaj, 

ko to ni bilo v njeni moči, prav rada bi jih zapela kakor 

kukavica in slavec pomladi. Gospod, ki sliši tudi neslišno 

hvalnico  poudarek dodan črvička, je zaznal to hvalnico 

poudarek dodan, ki se je dvigovala v miselnih akordih, kakor 

je psalm poudarek dodan zazvenel v Davidovih prsih, še 

preden se je prelil v besede in glasbo.« (Andersen, 2005b, str. 

5859) 

 

 Književnemu liku Andersen pripiše novo 

priložnost, da kot ptica popravi svoje 

dejanje z dobrim delom. Glede na 

besedilo v odlomku se zdi, da želi avtor 

sporočiti, da je lepota okoliške narave 

vzbudila v književnem liku ptice željo, da 

še ona izrazi svoje veselje nad 

»ljubeznijo in lepoto«, iz katere naj bi 

»izviralo prav vse stvarstvo«. V 

nadaljevanju odlomka željo književnega 

lika po izražanju veselja s petjem 

Andersen poimenuje z »neslišno 

hvalnico«.  Književnemu liku Boga 

pripiše, da naj bi videl, kar je skrito in 

slišal tudi neslišne misli. Tudi v Bibliji je 

Bog pogosto v vlogi vsevidnega 

opazovalca, ki vidi in sliši tudi neslišne in 

skrite dogodke. V odlomku je omenjen 

tudi kralj David. Gre za starozavezni 

književni lik, kateremu Biblija pripisuje 

avtorstvo prvih psalmov. 

H. C. Andersen: Poslednje sanje starega hrasta 

»Tak nagrobni govor, kratek, a dobronameren, je dobilo drevo, 

ki je v vsej svoji veličini ležalo na snežni odeji ob obali; čezenj 

je z ladje zavela božična pesem poudarek dodan, pesem o 

božičnem veselju in odrešitvi človekove duše v Kristusu ter o 

večnem življenju: 

›Božje ovčice, pojte v nebo! 

Aleluja, da presrečni smo,  

 

 Iz zapisa lahko razberemo, da avtor 

pripiše petju verskih pesmi in molitvi 

moč, da se ob njej ljudje (v odlomku lik 

mornarjev) »povzdignejo« tako, kot se je 

v svojih sanjah povzdignil lik hrasta. Zdi 

se, da Andersen z besedo »povzdignjen« 

ne misli, da so tudi mornarji umrli, 

ampak želi povedati, da naj bi pesem liku 
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naše veselje ne pozna meja! 

Aleluja, aleluja!‹ 

Tako je zvenela stara božična pesem poudarek dodan, ob 

petju in molitvi pa se je na ladji vsak po svoje povzdignil, ravno 

tako, kot se je staro drevo povzdignilo v svojih poslednjih, 

najlepših sanjah na božično noč.« (Andersen, 1998, str. 

252253) 

mornarjev vzbudila tako prijetno 

čustveno stanje, da so se tudi sami 

počutili kot hrast, ki je sanjal o prihodu v 

nebeško kraljestvo. 

 Zanimivo je, da je Andersenovo 

opisovanje lepote sanj, ki jih je imel 

književni lik hrasta, le olepšava za 

umiranje lika. 

H. C. Andersen: Rdeči čeveljci 

»Dotaknil se je zidov, in tudi ti so se razmaknili, videla je orgle, 

ki so igrale, videla je stare podobe s pastorji in njihovimi 

ženami, verniki pa so sedeli v lepo okrašenih klopeh in peli iz 

molitvenika poudarek dodan – cerkev je namreč kar sama 

obiskala ubogo deklico v mali, ozki kamrici, mogoče pa je ona 

prišla tja; sedela je v klopi pastorjeve družine, in ko so odpeli 

pesem poudarek dodan  in dvignili oči, so ji kimaje dejali: 

›Prav je, da si prišla, Karen!‹ (Andersen, 1998, str. 225226) 

 

 Književni lik deklice se v odlomku 

znajde v cerkvi, krščanskem svetišču, 

kamor naj bi verniki ob nedeljah hodili 

molit k Bogu in mu pet pesmi. Iz zapisa 

razberemo, da imajo liki vernikov verske 

pesmi zbrane v molitveniku, ki pa za 

Biblijo ni značilen. Še najbližje motivu 

molitvenika je zbirka psalmov v 

starozaveznem poglavju Knjiga psalmov. 

H. C. Andersen: Snežna kraljica 

»Tisto poletje so vrtnice še posebej čudovito zacvetele. Deklica 

se je bila naučila cerkveno pesem poudarek dodan, v kateri so 

bile omenjene tudi vrtnice; ob tem se je spomnila svojih in je 

zapela pesmico dečku, on pa se ji je pridružil:  

›V dolini dehtijo vrtnice, 

tam najdemo božje detece!‹ 

In mala dva sta se prijela za roke, poljubila vrtnice in se 

zagledala v žarki božji sončni sij in mu govorila, kot da bi v 

njem ležalo božje detece.« (Andersen, 1998, str. 274) 

 

 Književna lika deklice in dečka se ob 

svojih vrtnicah spomnita stare verske 

pesmi in jo zapojeta, da bi z njo izrazila 

lepoto vrtnic. V biblijskih hvalnicah je 

prav tako pogosto opisano čudenje 

lepotam narave, kot so npr. rože, živali, 

hribi, travniki … 

 

H. C. Andersen: Sopotnik 

»Zbrani okrog njega so peli cerkveno pesem poudarek dodan. 

Tako lepo je zvenelo, da so Johannesu stopile solze v oči, z 

jokom si je blažil žalost. Sonce je lepo ožarjalo zelena drevesa, 

kakor bi hotelo reči: ›Ne bodi tako žalosten, Johannes! Mar ne 

vidiš, kako je sinje nebo? Tam zgoraj je zdaj tvoj oče in prosi 

ljubega Boga, da bi ti vedno dobro šlo!‹« (Andersen, 2005b, str. 

6970) 

 

 Književnemu liku Johannesa na pogrebu 

njegovega očeta Andersen pripiše 

ganjenost nad lepoto petja verske pesmi, 

ki jo izrazi z jokom. V Stari zavezi 

najdemo veliko primerov pesmi, s 

katerimi liki vernikov izražajo svojo 

žalost in se imenujejo žalostinke. 

Andersen liku Johannesa v odlomku 

pripiše tudi to, da najde tolažbo v lepoti 

narave okoli njega, za katero se mu zdi, 

da ga spodbuja, naj zaupa, da bo še vse 

dobro. 

H. C. Andersen: Pravljica mojega življenja 

/ 

 V Andersenovi avtobiografiji ne 

zasledimo nobenega odlomka, ki bi 

govoril o Andersenovem odnosu do 

motiva hvalnice oz. psalma. 
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3.5.6 Motiv: MOLITEV 

Beseda molitev je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2002) opisana z religioznega 

vidika kot »usmerjanje misli, prošenj k Bogu, svetnikom« in pa kot »ustaljeno besedilo 

nabožne vsebine« (str. 570). 

Preglednica 17: Motiv molitve v Bibliji, Andersenovih pravljicah in njegovi avtobiografiji. 

Biblija 

»5 In kadar molite poudarek dodan, ne bodite kakor 

hinavci. Ti namreč radi molijo poudarek dodan stoje po 

shodnicah in vogalih glavnih ulic, da se pokažejo ljudem. 

Resnično, povem vam: Dobili so svoje plačilo. 6 Kadar pa ti 

moliš poudarek dodan, pojdi v svojo sobo, zapri vrata in 

môli poudarek dodan k svojemu Očetu, ki je na skrivnem. 

In tvoj Oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil. 7 Pri molitvi 

poudarek dodan pa ne blebetajte kakor pogani; mislijo 

namreč, da bodo uslišani, če bodo veliko govorili. 8 Ne 

postanite jim podobni, saj vaš Oče ve, česa potrebujete, 

preden ga prosite. 9 Vi torej molíte poudarek dodan 

takóle: 

Oče naš, ki si v nebesih, 

posvečeno bodi tvoje ime. 

10 Pridi tvoje kraljestvo. 

Zgôdi se tvoja volja 

kakor v nebesih tako na zemlji. 

11 Daj nam danes naš vsakdanji kruh; 

12 in odpústi nam naše dolge, 

kakor smo tudi mi odpustili svojim dolžnikom; 

13 in ne vpelji nas v skušnjavo, 

temveč reši nas hudega.« (Sveto pismo Stare in Nove zaveze, 

2001, str. 1485)  

 

 V Bibliji se motiv molitve pojavlja pogosto 

in naj bi  predstavljal nagovarjanje Boga s 

strani človeka ali ljudstva. Nekatere molitve, 

ki jih najdemo v Bibliji, so obredne in 

predpisane v obrazcih, druge pa so bolj 

osebne narave in izvirajo iz navdiha na 

pobudo trenutnih okoliščin človeka, ki v 

molitvi izraža svojo stisko (žalost, strah, 

osamljenost, skrb, prošnjo za pomoč). 

Književni lik Jezusa v tem odlomku svari lik 

poslušalcev, naj verniki ne molijo javno in 

glasno z namenom, da bi jih drugi videli, 

kako so pobožni, ampak naj to opravijo na 

skrivaj in sami. V nadaljevanju odlomka 

pravi, da naj bi lik Boga ne želel obilice 

besed, ampak zaupanje vernika. 

H. C. Andersen: Divji labodi 

»Elisa je s strahom opazovala sončni zahod, osamljene čeri 

v morju pa še niso ugledali; zazdelo se ji je, da labodi 

močneje udarjajo s perutmi. Ah, prav zaradi nje niso mogli 

hitreje leteti! Ko bo sonce zatonilo, bodo spet postali ljudje, 

zgrmeli bodo v morje in se utopili. Goreče je molila 

poudarek dodan k Bogu, a čeri še ni bilo videti; črni oblak 

se jim je bližal, silni sunki vetra so naznanjali vihar, oblaki 

so se postavili v grozeči val, ki se je težko kakor svinec 

valili proti njim, blisk za bliskom se je utrinjal.« (Andersen, 

1998, str. 77)  

 

 Književni lik Elise je Andersen prikazal v 

skrbi za brate, ko se v brezupnih okoliščinah 

z molitvijo zateče po pomoč k Bogu. Na 

podlagi odlomka domnevamo, da od njega 

pričakuje rešitev, čeprav se nevarnost vedno 

bolj približuje. 
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H. C. Andersen: O deklici, ki je stopila na kruh 

»In oči starke so se zaprle, očem duše pa se je razodelo 

skrito, in ker je bila Inger tako živa v njenih zadnjih mislih, 

je zagledala njo, videla je, kako globoko jo je odneslo, in ob 

tem prizoru je pobožna žena bruhnila v jok, v nebeškem 

kraljestvu je stala kot otrok in jokala zaradi uboge Inger! 

Solze in molitve poudarek dodan so zvenele kot odmev 

tam spodaj znotraj votle, prazne lupine, ki je obdajala ujeto, 

trpečo dušo, to pa je preplavila nenadejana ljubezen, ki je 

prihajala od zgoraj: božji angel je jokal zaradi nje! Kakšna 

milost ji je bila izkazana!« (Andersen, 2005b, str. 58) 

 

 Književni lik je Andersen v odlomku 

upodobil v trenutku umiranja. Opisuje lik 

starke, ki naj bi šla po smrti v nebesa in tam 

kot angel jokala ter molila za Inger. 

Andersen tu morda razkriva svojo predstavo, 

da naj bi se človek po smrti znašel v nebesih 

in prevzel obliko angela. Za motiv molitve se 

zdi, da je v tem odlomku v vlogi zdravilnih 

ali čarobnih besed, ki nepričakovano 

predramijo lik otopele dekličine duše s svojo 

ljubeznijo. 

H. C. Andersen: Peterica iz grahovega stroka 

»Ob strešnem oknu je stalo mlado dekletce sijočih oči in lic, 

ki so se svetila od zdravja. Nad grahovim cvetom je sklenila 

nežne roke poudarek dodan in se zanj zahvalila Gospodu.« 

(Andersen, 2005b, str. 176) 

 

 Molitev je v odlomku nakazana implicitno z 

gesto sklepanja rok. Gesta bi sicer lahko 

pomenila tudi prošnjo, da pa je s tem 

Andersen želel nakazati eno od molitvenih 

drž telesa, lahko sklepamo na podlagi 

nadaljevanja stavka, iz katerega izvemo, da 

se je književni lik zahvalil Gospodu, kar je 

biblijsko poimenovanje Boga.  

H. C. Andersen: Poslednje sanje starega hrasta 

»Tak nagrobni govor, kratek, a dobronameren, je dobilo 

drevo, ki je v vsej svoji veličini ležalo na snežni odeji ob 

obali; čezenj je z ladje zavela božična pesem, pesem o 

božičnem veselju in odrešitvi človekove duše v Kristusu ter 

o večnem življenju: 

›Božje ovčice, pojte v nebo! 

Aleluja, da presrečni smo,  

naše veselje ne pozna meja! 

Aleluja, aleluja!‹ 

Tako je zvenela stara božična pesem, ob petju in molitvi 

poudarek dodan pa se je na ladji vsak po svoje povzdignil, 

ravno tako, kot se je stare nebo povzdignilo v svojih 

poslednjih, najlepših sanjah na božično noč.« (Andersen, 

1998, str. 252253) 

 

 Odlomek opisuje književne like mornarjev, 

ki se na ladji ob prazničnem božičnem času 

veselijo in zahvaljujejo za odrešenje svojih 

duš. Z besedo »Kristus« je Andersen mislil 

na lik Jezusa Kristusa, ki ga Nova zaveza 

označuje za »odrešenika vernikov«. Iz 

besedila lahko sklepamo, da naj bi motiv 

molitve skupaj z verskimi pesmimi še 

dodatno povečal praznično vzdušje. 

H. C. Andersen: Rdeči čeveljci 

»Vsi v cerkvi so se ozirali po dekličinih rdečih čeveljcih, pa 

tudi vse podobe so jih gledale, in ko je Karen pokleknila 

pred oltar in si približala zlati kelih k ustom, so ji misli 

nenehno uhajale k rdečim čeveljcem; zdelo se ji je, kot da 

plavajo v kelihu, in tako je pozabila zapeti svojo pesem in 

celo očenaš je pozabila zmoliti poudarek dodan.« 

(Andersen, 1998, str. 220) 

 

 Književni lik deklice je popolnoma zatopljen 

v svoje čeveljce. To Andersen poudari z 

opisom verskega obreda, pri katerem naj bi 

se od književnega lika pričakovalo, da ne bo 

pozabil zmoliti očenaša. Glede na uporabo 

besede »celo« bi lahko sklepali, da je želel 

avtor nakazati, kako pomembno vlogo naj bi 
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imela ta molitev v dogajanju tega obreda. 

H. C. Andersen: Snežna kraljica 

»Ravno tedaj je skozi ogromna vrata v grad vstopila 

Gerdica; veter je ostro rezal, ona pa je zmolila večerno 

molitev poudarek dodan, in veter se je polegel, kot bi hotel 

zaspati. Stopila je v ogromne, prazne, mrzle sobane – tedaj 

je zagledala Kaja, spoznala ga je, stekla mu je v objem, ga 

močno stisnila k sebi in vzkliknila: ›Kaj! Ljubi Kajček! Pa 

sem te našla!‹ (Andersen, 1998, str. 303) 

 

 Književni lik v odlomku zmoli večerno 

molitev, za katero domnevamo, da ima 

funkcijo uroka, ki pomiri veter. Domneva 

temelji na opisu umiritve vetra kot posledici 

molitve. Poimenovanje »večerna molitev« 

nakazuje, da lik deklice morda pozna več 

vrst molitev, ki so namenjene za posamezen 

del dneva. 

H. C. Andersen: Sopotnik 

»Stari kralj je bil tako zelo užaloščen zaradi vsega tega gorja 

in žalosti, da je vsako leto en dan od zore do mraka preždel 

na kolenih poudarek dodan z vsemi svojimi vojaki in molil 

poudarek dodan, da bi se princesa poboljšala, česar pa ni 

in ni hotela storiti.« (Andersen, 2005b, str. 80) 

 

 Andersen je v odlomku prikazal književne 

like kralja in vojakov, kako kleče molijo, kar 

predstavlja eno od molilnih drž znanih že iz 

Biblije. Ta drža naj bi na telesni ravni 

izkazovala podrejenost človeka Bogu, saj 

slednjega verniki dojemajo kot svojega 

stvaritelja in se posledično čutijo odvisnega 

od njegove volje.  

H. C. Andersen: Srečine galoše 

»In že je bil v drugem ženskem srcu, to pa se mu je zdelo 

kakor ogromna sveta cerkev. Bel golob nedolžnosti je 

plahutal nad visokim oltarjem. Prav rad bi padel na kolena 

poudarek dodan, a že je moral naprej, v naslednje srce; 

medtem je še vedno slišal orgelske zvoke, in pomislil je, da 

je tudi sam postal nov in boljši človek, čutil je, da mu je 

zato dovoljeno stopiti v naslednje svetišče. V njem je 

zagledal podstrešno sobico, kjer je ležala bolna mati; skozi 

odprto okno je toplo božje sonce pošiljalo svoje žarke, 

čudovite vrtnice so se pozibavale z lesenega zabojčka na 

strehi in dva sinjemodra ptička sta prepevala o otroškem 

veselju, medtem ko je mati prosila za blagoslov poudarek 

dodan hčere.« (Andersen, 1998, str. 205) 

 

 Andersen je v tem odlomku dvakrat uporabil 

motiv molitve. Prvi je nakazan le z željo 

književnega lika po tem, da bi »padel na 

kolena«, kar predstavlja molilno držo 

klečanja. Drugič pa se pojavi na koncu 

odlomka, ko književni lik matere prosi za 

blagoslov hčere, sicer neimenovano bitje. 

Glede na to, da v Bibliji zasledimo motiv 

blagoslova predvsem v obliki priporočanja 

nekega lika v varstvo lika Boga, bi lahko 

domnevali, da se prošnja morda nanaša nanj.  

H. C. Andersen: Pravljica mojega življenja 

Sošolci so se pogosto norčevali iz Andersena in ga žalili 

zaradi njegove drugačnosti. Spominja se, da se je takrat 

doma »skril v kot, jokal in molil poudarek dodan« 

(Andersen, 2005a, str. 25). 

Pred obiskom slavne balerine je Andersen pred njenimi 

vhodnimi vrati »padel na kolena poudarek dodan in prosil 

Boga, da bi tukaj našel pomoč in zaščito« (Andersen, 

2005a, str. 31). 

Denarja, ki so ga zanj zbrali znanci, mu je zmanjkalo, 

vendar ga je bilo sram priznati svojo stisko. Živel je v 

revščini, le od jutranje kave in kosa kruha, ter se precej 

 

 V prvem odlomku Andersen pove, da se je v 

otroštvu ob žalosti in bolečini zaradi žalitev 

zatekal po tolažbo v molitev. Od otroka bi 

verjetno prej pričakovali, da bo iskal tolažbo 

pri starših. 

 V drugem odlomku Andersen tudi v dobi 

odraščanja ne izgubi zaupanja v moč 

molitve, kar domnevamo na podlagi prošnje 

k Bogu, da bi posredoval pri balerini. 

V tretjem odlomku Andersen govori o 

pomanjkanju in osamljenosti Boga, v 
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oddaljil od ljudi. »Bog je bil z mano v mojih izbici in 

marsikateri večer, ko sem opravljal svojo večerno molitev 

poudarek dodan, sem ga znal otroško vprašati: ali bo kaj 

kmalu bolje« (Andersen, 2005a, str. 40). 

Nekaj časa je živel v hiši rektorja latinske šole, kjer mu niso 

dovolili izhodov. Poleg tega se je rektor nad njim ves čas 

izživljal z norčevanjem in stresanjem svoje jeze.  »Življenje 

v tej hiši se mi še vedno prikazuje v najbolj morastih sanjah. 

Skoraj je bilo po meni in vsak večer sem molil poudarek 

dodan k Bogu, da me reši tega bremena in me izroči smrti« 

(Andersen, 2005a, str. 53). 

Nekoč je na božični večer v Berlinu ostal čisto sam. Kasneje 

je izvedel, da so vsi njegovi prijatelji mislili, da je za ta dan 

že zaseden, zato si ga nihče ni upal povabiti. »Sedel sem ob 

odprtem oknu in gledal gor v zvezdnato nebo, to je bilo 

božično drevo, ki je gorelo zame. ›Oče v nebesih,‹ sem 

molil poudarek dodan, kot molijo poudarek dodan otroci, 

›kaj mi boš dal‹« (Andersen, 2005a, str. 164). 

katerem očitno čuti še posebej prisotnega, saj 

poudari, da je bil »Bog z njim v sobi«. 

Zanimivo je tudi, ko sam zase navaja otroško 

zaupen odnos do Boga. 

 Četrti odlomek govori o  hudi psihični stiski, 

ki jo razberemo iz odlomka, se Andersen 

prav tako obrača na Boga, naj ga reši. 

Zanimivo je, da se mu zdi smrt v tako težkih 

okoliščinah celo dobrodošla. 

 Andersen v petem odlomku opisuje osamljen 

božični večer, ko si v domišljiji predstavlja, 

da je nebo z zvezdami božično drevesce 

zanj. Spet navaja svoje zavedanje, da ima 

otroško zaupljiv odnos do Boga in ga celo 

poimenuje oče. 

 

3.5.7 Motiv: POBOŽNA PONIŽNOST IN HVALEŽNOST 

Beseda pobožen v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2002) pomeni človeka, »ki 

spoštljivo in rad sodeluje pri verskih obredih, molitvah« in »izraža, kaže vdanost bogu« (str. 

862). 

O besedi ponižen pravi, da pomeni človeka, »ki podcenjuje svoj pomen, vrednost« in  »ki 

ima, kaže do ljudi podrejen odnos« (prav tam, str. 916).  

Beseda hvaležen pa je razložena na primeru človeka, »ki se zaveda vrednosti izkazane dobrote 

in to tudi pokaže« ter »izraža hvalo, zahvalo« (prav tam, str. 288). 

Preglednica 18: Motiv pobožne ponižnosti in hvaležnosti v Bibliji, Andersenovih pravljicah in njegovi 

avtobiografiji. 

Biblija 

»20 Drži se svoje zaveze, posvečaj se ji, 

postaraj se pri svojem delu. 

21 Naj te ne presenečajo dela grešnika. 

Raje zaupaj v Gospoda in vztrajaj pri svojem naporu, 

zakaj v Gospodovih očeh je malenkost, 

da siromaka naglo in nenadejano obogati. 

22 Gospodov blagoslov je plačilo za pobožnega 

 

 V Bibliji ne zasledimo besedne zveze 

pobožna ponižnost in hvaležnost. Vse tri 

besede pa se v biblijskih besedilih pojavljajo 

posamično in sicer v obliki motivov 

pobožnosti,  ponižnosti in hvaležnosti.  

 V prvem biblijskem odlomku se motiv 

pobožnosti pojavi v priporočilih, ki naj bi 

bila namenjena književnemu liku vernika. Iz 

besedila lahko domnevamo, da avtor vidi 

pobožnost vernika v tem, da naj bi se slednji 
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poudarek dodan, 

on lahko v kratkem času omogoči razcvet njegovega 

blagoslova.«  

(Sveto pismo Stare in Nove zaveze, 2001: str. 1378-

1379) 

 

»17 Otrok, izvršuj svoja dela v ponižnosti poudarek 

dodan, 

potem boš priljubljen pri ljudeh, ki so Bogu po volji.  

18 Čim večji si, tem bolj bodi ponižen poudarek 

dodan, 

potem boš našel milost pri Gospodu. 

19 (Veliko je nadutih in slavnih, 

toda Gospod razkriva svoje skrivnosti le krotkim.) 

20 Zakaj silna je Gospodova moč, 

zato ga ponižni poudarek dodan poveličujejo.«  

(Sveto pismo Stare in Nove zaveze, 2001, str. 1366) 

 

»12 Hvaležen poudarek dodan sem našemu Gospodu 

Kristusu Jezusu, ki mi je dal moč: s tem da me je 

postavil v službo, me je namreč imel za vrednega 

zaupanja, 13 čeprav sem bil prej bogokletnik, 

preganjalec in nasilnež. Vendar se me je usmilil, ker sem 

delal v neveri, iz nevednosti – 14 in milost našega 

Gospoda je bila izredno bogata, z njo pa v Kristusu 

Jezusu vera in ljubezen. 15 Zanesljiva je tale beseda in 

vredna popolnega sprejetja: Kristus Jezus je zato prišel v 

svet, da bi rešil grešnike, med temi pa sem prvi 

jaz. 16 Usmilil se me je zato, da bi Kristus Jezus najprej 

na meni pokazal vso potrpežljivost za zgled tistim, ki 

bodo verovali vanj – za večno življenje. 17 Kralju vekov 

pa, neminljivemu in nevidljivemu, edinemu Bogu čast in 

slava na veke vekov. Amen.« (Sveto pismo Stare in 

Nove zaveze, 2001, str. 1781) 

celo življenje trudil delati (»postaraj se pri 

svojem delu«) in upoštevati Božje zakone in 

pravila (»drži se svoje zaveze«). Kot plačilo 

za zaupanje liku Boga, avtor verniku 

obljublja »Gospodov blagoslov«, ki naj bi 

mu prinesel tudi bogastvo. 

 V drugem biblijskem odlomku se motiv 

ponižnosti pojavlja v povezavi književnega 

lika, ki nagovarja lik otroka in ga poučuje. 

Glede na besedilo bi lahko domnevali, da je 

z besedo »otrok« avtor želel nagovoriti lik 

vernika. Primerjavo vernika z otrokom bi 

morda lahko iskali na podlagi nevednosti. 

Književnemu liku je pripisano priporočanje 

ponižnosti, ki naj bi liku otroka prinesla 

priljubljenost pri liku vernikov (»boš 

priljubljen pri ljudeh«) in liku Boga (»boš 

našel milost pri Gospodu«). Iz besedila lahko 

domnevamo, da avtor vidi nasprotje 

ponižnosti v nadutosti in slavi (»veliko je 

nadutih in slavnih«), podobnost pa v 

krotkosti (»Gospod razkriva svoje skrivnosti 

le krotkim«). Glede na zapisano, lahko 

domnevamo, da avtor vidi razlog za 

ponižnost lika vernika pred likom Boga v 

»silni moči«, ki naj bi jo imel slednji. 

 V tretjem biblijskem odlomku se pojavlja 

motiv hvaležnosti. Književni lik izraža svojo 

hvaležnost liku Jezusa Kristusa. Na podlagi 

besedila lahko domnevamo, da se književni 

lik čuti krivega za pretekla dejanja (»čeprav 

sem bil prej bogokletnik, preganjalec in 

nasilnež«) in je zato presenečen (»vendar se 

me je usmilil«) nad nalogo, ki jo je dobil od 

lika Jezusa Kristusa. Književni lik se čudi 

temu, da ga je imel lik Jezusa Kristusa »za 

vrednega zaupanja«, zaradi česar lahko 

domnevamo, da se sam ne čuti vrednega 

zaupane naloge. Morda lahko v tem 

zasledimo tudi implicitno izraženo 

ponižnost. 

H. C. Andersen: O deklici, ki je stopila na kruh 

»In oči starke so se zaprle, očem duše pa se je razodelo 

skrito, in ker je bila Inger tako živa v njenih zadnjih 

mislih, je zagledala njo, videla je, kako globoko jo je 

odneslo, in ob tem prizoru je pobožna poudarek dodan 

žena bruhnila v jok, v nebeškem kraljestvu je stala kot 

otrok in jokala zaradi uboge Inger! Solze in molitve so 

zvenele kot odmev tam spodaj znotraj votle, prazne 

lupine, ki je obdajala ujeto, trpečo dušo, to pa je 

 

 Književni lik stare gospe izraža svojo 

pobožnost v nagovarjanju Boga, naj pomaga 

liku deklice in se tudi nje usmili. Književni 

lik deklice izraža hvaležnost, ko opisuje 

nepričakovano ljubezen in milost, ki ju je 

bila deležna. Zaveda se svoje grešnosti in 

nevrednosti. S tem pokaže tudi 

ponižnost.Zanimivo je, da odlomek 
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preplavila nenadejana ljubezen poudarek dodan, ki je 

prihajala od zgoraj: božji angel je jokal zaradi nje! 

Kakšna milost ji je bila izkazana poudarek dodan! 

Kot da bi bila trpeča duša v mislih zbrala vsa zemeljska 

dejanja, ki jih je storila, drhtela je od joka, ki ga Inger ni 

nikoli premogla; napolnjevala jo je žalost nad samo 

seboj poudarek dodan. Zdelo se ji je, da se njej vrata 

milosti ne bodo mogla nikoli odpreti, a v trenutku, ko si 

je to vsa pobita priznala poudarek dodan, je v globoki 

prepad posijal žarek. Žarek, ki se je spustil k njej, je imel 

večjo moč kot sončni žarki, ki stopijo sneženega moža, 

ki ga naredijo otroci na dvorišču, in tedaj se je, zdaleč 

hitreje, kot se snežinka, ki pade na otrokove tople 

ustnice, stopi v kapljico, razpustila njena okamnela 

podoba, majhna ptičica je kot lomljena strela švignila 

navzgor proti človeškemu svetu.« (Andersen, 2005b, str. 

58) 

implicitno nakaže tudi posledice spoznanja 

književnega lika: takoj, ko pride do 

spoznanja svojega stanja in ji je žal za to, ji 

je odpuščeno in  dobi novo priložnost, da 

svoj greh popravi kot ptica. 

 

H. C. Andersen: Peterica iz grahovega stroka 

»V mali podstrešni sobici je živela revna žena, ki je 

podnevi hodila čistit peči, celo drva je sekala in 

opravljala težaška dela, kajti bila je močna in pridna, a 

se revščine vseeno ni mogla znebiti. Doma v mali sobici 

pa je ležala njena odraščajoča hčerka edinka. Bila je 

nadvse nežna in drobna; že celo leto je ležala v postelji 

in zdelo se je, kakor da ne more ne živeti ne umreti. 

›K svoji sestrici bo odšla!‹ je dejala žena. ›Dva otroka 

sem imela. Precej težko mi je bilo skrbeti za obe, pa je 

Gospod prevzel del skrbi in poklical eno k sebi. Prav 

rada bi obdržala to, ki mi je ostala poudarek dodan. 

Verjetno pa Gospod noče, da bi bili ločeni, in tako bo šla 

gor k svoji sestrici!‹« (Andersen, 2005b, str. 172) 

 

 Književnemu liku revne žene Andersen 

implicitno pripiše pobožnost. To 

domnevamo glede na zanašanje književnega 

lika na Boga in izražanjem prepričanja o 

tem, da so Božje odločitve o tem, kaj in kdaj 

bo v življenju človeku dal ali vzel, vedno 

pravilne. Književni lik žene kaže svojo 

ponižnost s sprejemanjem, ko ji Bog pošlje 

dve hčerki, za kateri težko skrbi. Ne zameri 

mu, ko ji ena umre, saj verjame, da ji je Bog 

želel olajšati delo. Hvaležna mu je za to in 

hkrati tudi za drugo hčerko, ki ji jo je pustil. 

In na koncu se spet ponižno pripravlja na 

smrt tudi druge hčerke, ki je bolna in še 

naprej zaupa, da Bog dela, kot je najbolj prav 

za obe deklici. 

H. C. Andersen: Pravljica mojega življenja 

Ob uspehu Mulata so mu prijatelji čestitali veseli nad 

častjo, ki je je bil deležen, in navdušeni nad načinom, 

kako je to čast sprejel. Andersen pa pravi: »Zame 

obstaja le en način, ravno v tem veselju se s hvaležnostjo 

poudarek dodan obrnem k Bogu« (Andersen, 2005a, 

str. 102). 

Ko je iz Aten odplul na obalo Azije, zapiše: »Občutil 

sem neko pobožnost poudarek dodan, podobno 

občutkom, ko sem kot otrok vstopil v staro cerkev v 

Odenseju« (Andersen, 2005a, str. 107). 

Na velikonočni praznik je bil v Rimu ob času, ko je 

papež na trgu sv. Petra blagoslavljal vernike. Andersen 

se je čudil, da so vsi ljudje stali, saj so ob njegovem 

 

 Andersen skozi celotno avtobiografijo težko 

skriva svojo veliko željo po slavi in 

priznanju. To mu kritiki pogosto očitajo, zato 

se na številnih mestih avtobiografije na vso 

moč zagovarja in brani, da ni »nečimrn in 

nadut« in to dokazuje s primeri. Eno od 

Andersenovih zagotovil o skromnosti opisuje 

tudi prvi odlomek, v katerem svojim 

prijateljem, ki mu čestitajo ob uspehu,  pravi, 

da svoje veselje nad pohvalo izraža s 

hvaležnostjo Bogu. Na podlagi tega lahko 

sklepamo, da jim želi povedati, da svojo 

ustvarjalnost dojema kot dar od Boga. 
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prejšnjem obisku pred trinajstimi leti še vsi klečali. »To 

je bilo v nasprotju z mojimi občutki, čutil sem nujo, da 

pokleknem poudarek dodan pred nevidnim Svetim« 

(Andersen, 2005a, str. 178). 

Petindvajseto obletnico svojega prihoda v Kobenhavn 

kot reven fant je po naključju praznoval s kraljem in 

kraljico Prusije, ki sta mu bila zelo naklonjena. To 

dejstvo ga je tako pretreslo, da je le stežka premagoval 

solze. »Obstajajo trenutki hvaležnosti poudarek dodan, 

v katerih človek začuti neko nujo, da bi stisnil Boga k 

prsim. Tako globoko sem čutil svojo majhnost 

poudarek dodan, kako vse, prav vse prihaja od njega 

poudarek dodan« (Andersen, 2005a, str. 148). 

Zaradi uspeha svojih dramskih iger, je dobil častno 

mesto v parterju. Pogosto je sedel med dvema 

pomembnima pisateljema tistega časa, in takrat ga je 

»med tema velikima duhovoma spreletela pobožna 

ponižnost poudarek dodan. Moje srce je bilo polno 

ponižnosti poudarek dodan prosil sem Boga za moč, da 

bi si z njo lahko prislužil srečo; naj za vedno ohranim te 

občutke« (Andersen, 2005 a: 113). 

 V drugem odlomku Andersen svoje 

občutenje pobožnosti primerja z občutki iz 

otroštva, ki jih je čutil v cerkvi. 

 V tretjem odlomku se Andersen čudi, da 

ljudje več ne pokleknejo ob blagoslovu, saj 

zase pravi, da pred Bogom čuti celo potrebo, 

da poklekne, iz česar lahko domnevamo o 

njegovi pobožnosti in ponižnosti. 

 Andersena v četrtem odlomku pretrese 

hvaležnost Bogu za vse, kar naj bi storil za 

njega. Čuti tudi ponižnost, saj pravi, kako se 

zaveda svoje majhnosti in odvisnosti od 

Božjih darov. 

 V zadnjem odlomku Andersen omenja, kako 

je ob dveh pomembnih pisateljih čutil 

pobožno ponižnost. Iz njegove prošnje Bogu 

lahko domnevamo, da verjame v ponižnost 

kot pozitivno vrednoto, ki naj bi mu prinesla 

srečo. 

 

3.5.8 Motiv: UMRETI IN ITI V NEBESA 

O besedi umreti nam Slovar slovenskega knjižnega jezika (2002) pove, da gre za glagol, ki 

pomeni »prenehati živeti«, umremo pa lahko različno stari in zaradi različnih vzrokov (str. 

1457). 

Preglednica 19: Motiv umreti in iti v nebesa v Bibliji, Andersenovih pravljicah in njegovi avtobiografiji. 

Biblija 

»19  Živel je bogataš. Oblačil se je v škrlat in 

dragoceno tkanino ter se dan na dan sijajno 

gostil. 20 Pri njegovih vratih pa je ležal revež, ki mu je 

bilo ime Lazar in je imel polno ran po telesu. 21 Rad bi 

se najedel tega, kar je padalo z bogataševe mize in celo 

psi so prihajali in lizali njegove rane. 22 Revež je 

umrl, in angeli so ga odnesli v Abrahamovo naročje 

poudarek dodan. Tudi bogataš je umrl in bil pokopan 

poudarek dodan. 23 In ko je v podzemlju trpel muke, 

je povzdignil oči in od daleč videl Abrahama in 

Lazarja v njegovem naročju. 24 Zaklical je: ›Oče 

Abraham, usmili se me in pošlji Lazarja, da pomoči 

konec svojega prsta v vodo in mi ohladi jezik, kajti 

trpim v tem plamenu.‹ 25 Abraham mu je rekel: 

›Otrok, spomni se, da si v življenju dobil svoje dobro, 

Lazar pa prav tako húdo; zdaj je on tukaj potolažen, ti 

 

 V Bibliji se motiv odhoda v nebesa po smrti 

pogosto pojavlja. Ozadje verovanja o odhodu 

človeške duše v nebesa izhaja iz opisa stvarjenja 

sveta, ko naj bi Bog človeka oblikoval iz zemlje 

ter mu s svojim dihom dal neumrljivo dušo. 

Posledično se v biblijskih besedilih posmrtni usodi 

človeškega telesa in duše razlikujeta: duša, ki naj 

bi pripadala Bogu, se vrne v nebesa k njemu, telo, 

ki je bilo narejeno iz zemlje, pa v večinoma ostane 

na zemlji. Obstajajo pa tudi primeri biblijskih 

besedil, ki opisujejo nekatere biblijske osebnosti, 

ki so zaradi svoje dobrote v življenju lahko po 

smrti odšli v nebesa skupaj s telesom (prerok Elija 

iz Stare zaveze). Dušo pa naj bi glede na biblijsko 

verovanje čakala tudi drugačna usoda od nebes. 

To naj bi bil pekel, kjer gori večni ogenj, duša pa 
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pa trpiš. 26 Vrh tega je med nami in vami velik prepad, 

tako da tisti, ki bi hoteli od tod priti k vam, ne morejo, 

pa tudi od tam se ne da priti k nam.‹« (Sveto pismo 

Stare in Nove zaveze, 2001, str. 1586) 

večno trpi v njem in s tem prejema kazen za slaba 

dejanja, ki jih je storil človek v življenju.  

 V nekaterih biblijskih besedilih, npr. starozavezna 

zgodba o odhodu izraelskega ljudstva iz Egipta, 

nastopa smrt kot poosebljen lik (»Pokončevalec« 

ali »Gospodov angel smrti«), vendar ne igra 

glavne vloge niti ne odloča o usodi človeka, 

ampak le izpolnjuje navodila lika Boga. 

H. C. Andersen: O deklici, ki je stopila na kruh 

»In oči starke so se zaprle poudarek dodan, očem 

duše pa se je razodelo skrito, in ker je bila Inger tako 

živa v njenih zadnjih mislih, je zagledala njo, videla je, 

kako globoko jo je odneslo, in ob tem prizoru je 

pobožna žena bruhnila v jok, v nebeškem kraljestvu je 

stala poudarek dodan kot otrok in jokala zaradi 

uboge Inger! Solze in molitve so zvenele kot odmev 

tam spodaj znotraj votle, prazne lupine, ki je obdajala 

ujeto, trpečo dušo, to pa je preplavila nenadejana 

ljubezen, ki je prihajala od zgoraj: božji angel je jokal 

zaradi nje! Kakšna milost ji je bila izkazana!« 

(Andersen, 2005b, str. 58) 

 

 Književni lik v odlomku umira, v zadnjih mislih 

pa se spominja lika deklice Ingrid. Smrt ni 

poimenovana direktno, ampak le nakazana z 

besedami, da so se književnemu liku zaprle oči in 

se je znašel v nebeškem kraljestvu v vlogi angela. 

H. C. Andersen: Poslednje sanje starega hrasta 

»›Jejhata, saj je tako čudovito, da ne morem verjeti!‹ je 

vzkliknil stari hrast. ›Vsi so ob meni! Majhni in veliki! 

Niti eden ni pozabljen! Ne bi si mislil, da je takšna 

blaženost sploh mogoča!‹ 

›V božjih nebesih je prav vse mogoče!‹ 

In drevo, ki je raslo in raslo, je začutilo, da so se 

njegove korenine izdrle iz zemlje poudarek dodan. 

›To je pa še najlepše!‹ je dejalo drevo. ›Zdaj me ne 

držijo več nobene vezi! Zdaj lahko poletim k 

najvišjemu, svetlobi in sijaju naproti poudarek 

dodan! In vsi moji najdražji so z menoj! Mali in 

veliki! Vsi so z menoj!‹« (Andersen, 1998, str. 

251252) 

 

 Književni lik starega hrasta je poosebljen lik 

rastline, ki v velikem viharju umira. Smrt ni 

poimenovana neposredno, ampak implicitno 

nakazana z opisom viharja, ki lik hrasta izruva in 

vrže na tla. Medtem književni lik spi in sanja, da 

leti v nebo, kjer v nebesih sreča tudi vse druge 

rastline, ki jih je imel rad v času življenju. Motiv 

dviganja v nebo, ki je opisan v sanjah književnega 

lika, lahko povežemo npr. z biblijsko zgodbo iz 

Apostolskih del v Novi zavezi, ki govori o 

Jezusovem odhodu v nebesa. Ta opisuje, kako naj 

bi se književni lik Jezusa vpričo učencev dvignil v 

nebo, kjer ga je zakril oblak. 

H. C. Andersen: Rajski vrt 

 »›Saj tudi bo!‹je rekla smrt; to je bila čvrsta starka s 

koso v roki in velikimi črnimi krili. ›V krsto ga bodo 

položilipoudarek dodan , a ne še zdaj. Samo 

zaznamovala si ga bom, pustila ga bom še nekaj časa 

hoditi po svetu, da se spokori za svoj greh, postane 

dober, boljši! – Enkrat pa bom prišla. Ko bo najmanj 

pričakoval, ga bom vtaknila v črno krsto poudarek 

dodan, si jo zadala na glavo in odletela proti zvezdi 

poudarek dodan. Tudi na tisti zvezdi se razcveta 

rajski vrt , in če bo dober in pobožen, bo lahko stopil 

 

 Književni lik smrti je v tem odlomku poosebljen 

lik. Liku princa napoveduje, da naj bi ga ob 

določenem času prišla iskat in ga odnesla v rajski 

vrt na svetleči zvezdi nekje na nebu. Iz tega zapisa 

lahko domnevamo, da je književnemu liku smrti 

pripisana sposobnost, da zmore lik mrtvega 

človeka skupaj s krsto odnesti v nebesa, ki pa si 

jih mora lik človeka zaslužiti s tem, da se poboljša 

zaradi storjenega greha. Zanimivo je, de je motiv 

nebes izenačen z motivom raja, o čemer lahko 
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vanj. Če bo slabih misli in njegovo srce polno greha, 

se bo s krsto pogreznil globlje kot raj. Samo vsakih 

tisoč let ga bom prišla iskat, da se bo še globlje 

pogreznil ali pa ostal na zvezdi, na iskreči se zvezdi v 

višavah poudarek dodan!‹« (Andersen, 2005b, str. 

112) 

domnevamo o Andersenovi predstavi o tem, da 

naj bi bil lik človeka (vernika) v posmrtnem 

življenju spet deležen raja, ki naj bi bil po biblijski 

zgodbi o prvem grehu, izgubljen zaradi književnih 

likov Adama in Eve 

H. C. Andersen: Rdeči čeveljci 

»Žarka sončna svetloba se je z vso toplino usipala 

skozi okno na klop, v kateri je sedela Karen. Srce se ji 

je tako prenapolnilo s svetlobo, mirom in veseljem, da 

je počilo poudarek dodan; njeno dušo so sončevi 

žarki ponesli k Bogu  poudarek dodan in nikogar ni 

bilo, ki bi še vprašal po rdečih čeveljcih.« (Andersen, 

1998, str. 226) 

 

 Andersen pripiše književnemu liku deklice, da naj 

ji od veselja nad tem, da se nahaja v cerkvi in ji je 

odpuščeno, počilo srce, kar lahko razumemo kot 

impliciten opis smrti. Tudi iz nadaljnjega besedila 

dobimo potrditev, da književni lik takrat res umre, 

saj naj bi njeno dušo poosebljen lik sončnih 

žarkov ponesel k liku Boga. Zaradi omembe lika 

Boga in sončnih žarkov lahko domnevamo, da je 

Andersen želel sporočiti, da je duša književnega 

lika deklice, odšla v nebesa, saj se sonce nahaja na 

nebu, lik boga pa naj bi po biblijskem verovanju 

prav tako prebival na nebu v nebesih. 

H. C. Andersen: Pravljica mojega življenja 

Ob smrti prijatelja Chamissa pravi takole: »Divji 

labod, ki je poletel daleč okrog sveta, in sam položil 

glavo v naročje drugega divjega laboda je odletel na 

čudovit predel sveta poudarek dodan. Videl sem 

njegove otroke, ki so zdaj ostali brez očeta in matere« 

(Andersen, 2005a, str. 142). 

Kasneje mu posveti še verze: 

»A lažje je, kot človek pravi, 

v gneči pozabiti na ljubljeno. 

Za nas pri Bogu naši dragi 

sezidali so most v nebo poudarek dodan« 

(Andersen, 2005a, str. 143). 

 

 Andersen ob smrti prijatelja občuti bolečino, še 

posebej zaradi otrok, ki so ostali brez staršev. 

Domnevamo lahko, da ob tem podoživlja svojo 

lastno izgubo očeta v otroštvu. Zanimivo je, da ob 

tem dogodku svoja občutja izraža tudi v 

pesniškem jeziku, ko pravi, da je prijatelj »odšel 

na čudovit predel sveta«, za katerega lahko po 

verzih sklepamo, da misli na nebesa«. Morda želi 

s tem smrt olepšati in ji odvzeti tragičnost. Slednjo 

je zaznati tudi v nadaljevanju, ko v verzih izraža 

in se strinja s trditvijo, da v družbi drugih ljudi 

lažje pozabimo na tiste, ki smo jih izgubili. Iz 

zadnjih dveh verzov pa lahko domnevamo tudi to, 

da je Andersen verjel v odhod človeka po svoji 

smrti k Bogu.  

 

3.5.9 Motiv: VEČNOST 

O besedi večnost nam Slovar slovenskega knjižnega jezika (2002) pove, da gre z religioznega 

vidika za »posmrtno večno trajanje« in upanje »na plačilo v večnosti« ali pa za »posmrtno 

večno obstajanje«, ko je »telo v zemlji, duša pa v večnosti« (str. 1495).  
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Preglednica 20: Motiv večnosti v Bibliji, Andersenovih pravljicah in njegovi avtobiografiji. 

Biblija 

»8 Kaj je človek? Kakšna korist je od njega? 

Kaj je njegovo dobro, kaj njegovo zlo? 

9 Število človekovih dni je veliko, če doseže sto let. 

(Čas večnega počitka je za vsakega nepredvidljiv.) 

10 Kakor kaplja vode iz morja, kakor kamenček na sipini 

je teh nekaj let nasproti večnosti.  

11 Zato je Gospod do ljudi velikodušen 

in je nanje razlil svoje usmiljenje. 

12 Vidi in ve, kako hud je njihov konec, 

zato obilno izkazuje svoje usmiljenje.« 

(Sveto pismo Stare in Nove zaveze, 2001, str. 1388) 

 

 V biblijskem odlomku je motiv večnosti 

prikazan kot lastnost književnega lika 

Boga, ki naj bi vedno obstajal, v nasprotju 

s človekom, čigar zemeljsko življenje je 

minljivo. Odlomek pa govori tudi o 

večnosti kot obliki neomejenega 

posmrtnega bivanja duše, ki je obljubljena 

tudi ljudem, ki naj bi si z dobrimi deli in 

pravičnostjo prislužili nebesa. 

 

H. C. Andersen: Mala morska deklica 

»›Če ljudje ne utonejo,‹ jo je vprašala mala morska deklica, 

›ali potem večno živijo poudarek dodan,  ali ne umrejo kot 

mi na dnu morja?‹ 

›Kakopak!‹ je dejala babica. ›Tudi oni morajo umreti, njihovo 

življenje je celo krajše od našega. Mi lahko učakamo tristo 

let, ko pa nam preneha biti srce, se spremenimo v morsko 

peno; tu spodaj nimamo niti grobov svojih dragih. Nimamo 

ne nesmrtne duše ne drugega življenja, smo kot zeleno ločje – 

ko ga enkrat odrežejo, ne more več ozeleneti! Ljudje pa imajo 

dušo, ki živi večno poudarek dodan, živi tudi še potem, ko 

se telo spremeni v prah; povzpne se v čisti zrak, k vsem tistim 

bleščečim zvezdam! Kakor se me povzpnemo na gladino 

morja in opazujemo deželo ljudi, tako se tudi duše povzpnejo 

v neznana, prečudovita mesta, ki jih nam ni usojeno videti.‹« 

(Andersen, 1998, str. 43)  

 

 Književni lik babice pojasnjuje svoji 

vnukinji, da naj bi ljudje sicer živeli manj 

časa kot one (morske deklice), vendar naj 

bi imeli ljudje po smrti to prednost, da 

imajo nesmrtno dušo. Ta naj bi živela še 

naprej, medtem ko naj bi se morske deklice 

po smrti razblinile v morsko peno. Na 

podlagi tega odlomka lahko domnevamo, 

da si je Andersen predstavljal večno 

življenje kot življenje nesmrtne duše po 

smrti umrljivega telesa.  

 V Andersenovih pravljicah se namreč 

pojavlja še en podoben motiv in sicer 

motiv večnega življenja. Slednjega 

Andersen opisuje kot življenje telesa in 

duše, ki ga nikoli ne prekine smrt. Upodobi 

ga npr. v povezavi z mitološko ptico 

feniksom. 

H. C. Andersen: Rajski vrt 

»›Saj tudi bo!‹ je rekla smrt; to je bila čvrsta starka s koso v 

roki in velikimi črnimi krili. ›V krsto ga bodo položili, a ne še 

zdaj. Samo zaznamovala si ga bom, pustila ga bom še nekaj 

časa hoditi po svetu, da se spokori za svoj greh, postane 

dober, boljši! – Enkrat pa bom prišla. Ko bo najmanj 

pričakoval, ga bom vtaknila v črno krsto, si jo zadala na glavo 

in odletela proti zvezdi; tudi na tisti zvezdi se razcveta rajski 

vrt, in če bo dober in pobožen, bo lahko stopil vanj. Če bo 

slabih misli in njegovo srce polno greha, se bo s krsto 

pogreznil globlje kot raj. Samo vsakih tisoč let poudarek 

 

 Andersen v odlomku motiv večnosti 

prikazuje implicitno. Razberemo ga iz 

napovedi, ki je pripisana poosebljenemu 

književnemu liku smrti. Ta liku princa 

pove, da bo vsakih tisoč let prihajala 

preverjat, ali se je že poboljšal ali ne. Tisoč 

let predstavlja za človeško pojmovanje zelo 

dolgo dobo. Iz besed »vsakih tisoč let« pa 

lahko domnevamo, da naj bi se teh tisoč let 

zgodilo večkrat zaporedoma. Morda je 
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dodan ga bom prišla iskat, da se bo še globlje pogreznil ali pa 

ostal na zvezdi, na iskreči se zvezdi v višavah!‹« (Andersen, 

2005b, str. 112)  

avtor želel povedati, da naj bi se to celo 

ponavljalo v neskončnost. 

H. C. Andersen: Snežna kraljica 

»Tudi Kaj je sestavljal vzorce, najumetelnejše vzorce, to pa je 

bila ledena igra razuma. V njegovih očeh so bili ti vzorci 

zares imenitni in nadvse pomembni; tako jih je videl zaradi 

drobca ogledala, ki mu je tičal v očesu! Sestavljal je vzorce, 

ki so se izpisali v besedo, vendar mu ni in ni uspelo sestaviti 

besede, ki jo je iskal, besede večnost poudarek dodan. 

Snežna kraljica pa mu je dejala: ›Če boš iztuhtal ta vzorec, 

boš sam svoj gospod, jaz pa ti bom podarila ves svet in nove 

drsalke.‹ A ves njegov trud je bil zaman.« (Andersen, 1998, 

str. 300301)  

 

 Književni lik iz kosov ledu sestavlja 

besedo večnost, kar je sprva opisano le kot 

igra. V nadaljevanju pa iz besedil izvemo, 

da so se mu zdeli ti vzorci izredno 

pomembni prav zaradi koščka ogledala, ki 

ga je zaslepil in mu zamrznil srce. Tako je 

čustveno povsem otopel in na vse gledal le 

še »ledeno«, z razumom, kar pa mu pri 

sestavljanju besede večnost ni pomagalo. 

Na podlagi tega citata lahko domnevamo, 

da Andersen meni, da deček Kaj, ki bi 

lahko predstavljal človeka, z razumom ne 

more doseči večnosti. V nadaljevanju 

pravljice pa izvemo, da se je beseda 

večnost izpisala sama takoj, ko se je 

književnemu liku odtalilo srce in je začel 

jokati, torej spet uporabljati tudi čustva. 

H. C. Andersen: Pravljica mojega življenja 

Ob smrti žene njegovega dobrotnika Collina, pri čigar družini 

se je počutil kot doma, je Andersen presenečen nad tem, kako 

mirno in brez bolečin je umrla. Zapiše: »Nikoli si nisem 

mislil, da je lahko odhod s tega sveta tako neboleč, tako 

blažen. Mojo dušo je napolnila pobožnost, prepričanje o Bogu 

in večnosti poudarek dodan, ki je ta trenutek povzdignilo 

med pomembne trenutke mojega življenja. … Njena duša je 

bila ljubezen, odšla je k ljubezni in k Bogu« (Andersen, 

2005a, str. 154). 

 

 Andersenu naj bi ta dogodek, kot pove tudi 

sam, še dodatno utrdil vero v Boga in 

večnost. Spet začuti tudi pobožnost, ko 

spozna, da je mogoče tudi tako mirno in 

neboleče umreti. Iz zapisa, da je 

presenečen nad tem, da obstaja tudi mirna 

smrt brez bolečin, lahko domnevamo, da je 

imel o smrti nasprotne predstave. Na koncu 

še izrazi svoje prepričanje, da naj bi bila 

duša umrle gospe polna ljubezni, zaradi 

česar domneva, da je odšla k Bogu. 

 

3.5.10 Motiv: ZAUPANJE V BOŽJO PREVIDNOST 

O besedi zaupanje nam Slovar slovenskega knjižnega jezika pove, da gre za »prepričanje, da 

je kaj dobro in da bo dobro vplivalo na uresničitev določenih pričakovanj«, »prepričanje, da je 

kdo sposoben, voljen narediti, kar se pričakuje« in »prepričanje, da je kdo pošten, iskren« (str. 

1637). 

 

Pri besedi božji nam razloži, da gre za pridevnik, ki z religioznega vidika »izhaja od boga«, je 

»bogu lasten« oz. »namenjen bogu«, v nadaljevanju pa navaja, tudi nekaj besednih zvez, ki 
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vsebujejo ta pridevnik: »naj bo, kakor je božja volja«, »po milosti božji« in »božja previdnost 

ga je vodila« (prav tam, str. 61). 

 

Besedo previdnost pa nam pojasni kot »lastnost, značilnost previdnega človeka«, z 

religioznega vidika pa se uporablja besedna zveza »božja previdnost ga je vodila«, kjer 

pooseblja boga (prav tam, str. 1032). 

 

Preglednica 21: Motiv zaupanja v Božjo previdnost v Bibliji, Andersenovih pravljicah in njegovi avtobiografiji.  

Biblija 

»1 Kdo drug, ki se odpravlja na morje in hoče prepluti divje 

valove, 

spet kliče na pomoč lesenega malika, ki je bolj krhek kakor ladja, 

ki ga nosi. 

2 Njo je res iznašla želja po dobičku 

in stesala obrtnikova modrost, 

3 vendar pa za krmilo drži tvoja previdnost, Oče poudarek dodan, 

saj si ti odprl pot tudi čez morje, 

varno stezo med valovi. 

4 S tem si dal vedeti, da lahko rešuješ iz vsega, 

tako da se lahko vkrca tudi tak, ki se ne spozna na plovbo. 

5 Ti pač nočeš, da bi dela tvoje modrosti ostala nedejavna, 

zato ljudje zaupajo svoja življenja tudi šibkemu lesu. 

Na splavu so prepluli valovje in se rešili. 

6 Tudi na začetku, ko so padali ošabni velikani, 

se je namreč upanje sveta zateklo na splav 

in svetu izročilo seme za potomstvo, za krmarja pa je bila tvoja 

roka. 

7 Blagoslovljen je namreč les, po katerem se uresničuje 

pravičnost.«  

(Sveto pismo Stare in Nove zaveze, 2001, str. 1346)  

 

 V Bibliji ne najdemo besedne zveze 

»zaupanje v božjo previdnost«, 

zasledimo pa motiv zaupanja Bogu in 

motiv božje previdnosti, ki je večkrat 

izenačen z motivom božjega načrta.  

 Književnemu liku Boga je pripisano, 

da od vernika pričakuje zaupanje v 

svoje vodstvo, saj naj bi imel lik Boga 

za vsakega vernika pripravljen načrt 

dogodkov, ki naj bi jih ta doživel v 

življenju. Iz biblijskega odlomka 

lahko razberemo nagovarjanje 

književnega lika Boga. Avtor govori 

o krhkosti ladje, s katero naj bi lik 

človeka varno prispel na svoj cilj 

kljub nevarnostim plovbe. Vzrok za 

srečen pristanek avtor pripiše božji 

previdnosti (»tvoja previdnost, Oče«), 

ki naj bi ladjo varno peljala čez morje 

(»za krmarja pa je bila tvoja roka«). 

 

H. C. Andersen: Divji labodi  

»Mislila je na svoje brate, mislila je na dobrega Boga, ki je 

zagotovo ne bo zapustil poudarek dodan; pustil je, da rastejo 

divje jablane, da nasitijo lačnega, pa je tudi njej pokazal poudarek 

dodantako drevo. Njegove veje so se upogibale pod težo sadežev, 

pod njim je zaužila kosilo, mu s palicami podprla veje in se nato 

podala v najtemačnejši del gozda.« (Andersen, 1998, str. 71) 

 

 Književni lik deklice se v svoji 

osamljenosti zateče k zaupanju v 

Božjo dobroto in verjame, da bo 

poskrbel za njo. Lik deklice kmalu 

dobi tudi potrditev svojega zaupanja, 

saj najde jablano, kjer se lahko 

odpočije in nasiti. Iz napisanega lahko 
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domnevamo, da je Andersen želel 

prikazati zaupanje v Božjo pomoč kot 

pozitivno vrednoto, ki je nagrajena z 

dejansko pomočjo, ki jo pripiše Bogu. 

H. C. Andersen: Peterica iz grahovega stroka 

 »›Zgodi se, kar se mora zgoditi poudarek dodan!‹ je dejal zadnji, 

ta pa je bil izstreljen v zrak. Poletel je proti stari deski pod oknom 

strešne sobice in priletel naravnost v režo z mahom in rahlo prstjo. 

Mah ga je vsega ovil, in tako je obležal skrit, ne pa tudi pozabljen 

od Gospoda poudarek dodan. 

›Zgodi se, kar se mora zgoditi poudarek dodan!‹ je dejal.« 

(Andersen, 2005b, str. 172) 

 

 Književni lik je v tem odlomku 

poosebljena zelenjava oz. grah, ki mu 

Andersen s ponavljanjem besed 

»Zgodi se, kar se mora zgoditi!« 

pripisuje zaupanje v Božjo 

previdnost. S tem verjetno želi 

povedati, da kar se bo že zgodilo, bo 

pač za nekaj dobro, zato se pasivno 

prepušča toku dogodkov. Iz tega 

lahko sklepamo, da ne želi prevzemati 

lastne odgovornosti za svoja dejanja. 

V besedilu je implicitno zapisano tudi 

to, da lik graha kljub mahu, ki ga je 

obdajal, ni ostal pozabljen od Boga. 

Na podlagi teh besed lahko 

domnevamo, da avtor verjame, da se 

ga Bog še naprej spominja. 

H. C. Andersen: Sopotnik 

»Johannesa sploh ni skrbelo, kako mu bo šlo, pravzaprav je bil ves 

zadovoljen ob misli na lepo princeso. Povsem se je zanesel, da mu 

bo že ljubi Bog pomagal poudarek dodan kako, tega pa še zdaleč 

ni vedel in niti ni hotel o tem razmišljati. Preplesal je vso pot nazaj 

do krčme, kjer ga je čakal sopotnik.« (Andersen, 2005b, str. 82)  

 

 Andersen v tem odlomku zelo očitno 

opisuje, kako je književni lik čisto 

brez skrbi, čeprav ga čaka neka 

preizkušnja. Avtor dodaja celo to, da 

književni lik niti ne išče načrta za 

rešitev težave. Zaznati je razpetost 

avtorja med občudovanjem 

književnega lika, ker tako zaupa Bogu 

in sočasno rahlo obsojanje njegove 

nedejavnosti in naivnosti. To 

razpetost Andersen stopnjuje z 

opisovanjem gotovosti lika o Božji 

pomoči in na drugi strani nezanimanje 

lika za to, kako se bo to zgodilo. 

Besedilo celo poudarja, da niti ne želi 

razmišljati o tem, ampak se 

popolnoma prepusti pomoči Boga, kar 

deluje že skoraj predrzno.  

H. C. Andersen: Srečine galoše 

 

»Pred leti drobna punčka šepetala 

mi je v uho, kako me bo čakala, 

dokler ne zrasem v pravega moža 

 

 V tej pesmi je motiv božje volje 

omenjen v zadnji vrstici kitice. Pesnik 

opisuje nesrečen razplet svoje 

ljubezenske zgodbe, to tudi obžaluje, 

vendar ne išče rešitve, ampak se 

popolnoma prepušča poteku 
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z mošnjo, nabito težkega zlata … 

Le kratek hip ostala sva objeta, 

potem sva se razšla za dolga leta – 

pa je že taka božja voljapoudarek dodan . 

 

Dekletce moje, zdaj si že dekle, 

objokan tvoj obrazek vame zre, 

tako zelo zaupala si vame, 

tako zvesto ves čas čakala name, 

priznam ti, le čemu bi ti lagal: 

bil revež sem in revež sem ostal - 

pa je že taka božja volja poudarek dodan.« 

(Andersen, 1998, str. 195)  

dogodkov in zaupa književnemu liku 

Boga, da je že tako prav, kot se je 

zgodilo. 

H. C. Andersen: Pravljica mojega življenja 

 »Če bi bil kot fant, ko sem reven in sam odšel v širni svet, srečal 

dobro vilo in bi mi ta dejala: ›Izberi svojo pot in cilj in potem te 

bom varovala in vodila, kako se bo pač razvijal tvoj duh in kakor se 

na tem svetu po najboljši pameti mora zgoditi!‹, se moja usoda ne 

bi mogla zgoditi srečnejše, pametnejše in boljše, kot se je. Zgodba 

mojega življenja bo svetu povedala, kar je povedal meni: da je 

nekje ljubi Bog, ki skrbi za to, da je na koncu vse lepo in prav 

poudarek dodan.« (Andersen, 2005a, str. 9) 

Na poti v Kobenhavn je z ladjo prečkal morje in ob oddaljevanju 

od domačega otoka  začutil veliko osamljenost in zapuščenost. 

Takrat se zave, da »nima nikogar drugega kot Boga v nebesih,« in 

nadaljuje: »Kakor hitro sem stopil na kopno, sem stopil za neko 

kolibo, ki je stala na plaži, padel na kolena in prosil Boga za pomoč 

in vodstvo. S tem sem se potolažil, tako močno sem verjel v Boga 

in v svojo srečo poudarek dodan« (Andersen, 2005a, str. 28). 

Andersen je bil po zavrnitvi ravnatelja gledališča zelo žalosten in 

osamljen. »Pomislil sem, da bi kar umrl, kar bi bilo zame edina in 

najboljša rešitev. Toda moje misli so se spet dvignile k Bogu in se 

ga oklenile s popolnim zaupanjem poudarek dodan,  kot ga ima 

otrok do svojega očeta. Izjokal sem se in potem samemu sebi rekel: 

kadar gre vse narobe, potem Bog pošlje pomoč poudarek dodan, 

tako sem vedno bral. Človek mora najprej veliko pretrpeti, preden 

pride do uspeha« (Andersen, 2005a, str. 32). 

Ob prvi vrnitvi v Odense se Andersen spominja, kako ga je ganil 

pogled na stari cerkveni zvonik rojstnega mesta. »Čutil sem, da nad 

mano bedi božja skrb poudarek dodan, in planil v jok« 

(Andersen, 2005a, str. 49). 

Kralj Friderik Šesti mu je odobril potovalno štipendijo, ki jih je 

podarjal mladim učenjakom in umetnikom in letni prejemek za 

 

 Andersen svoj odnos do motiva 

zaupanja v Božjo previdnost 

najpogosteje razodeva v svoji 

avtobiografiji in ga omeni že v 

njenem samem začetku. Pravi, da ga 

je njegova življenjska pot naučila 

tega, da Bog vedno poskrbi za to, da 

je na koncu vse tako, kot mora biti. 

 V drugem odlomku se Andersen v 

osamljenosti na tujem  najprej z 

zaupanjem zateče po pomoč in 

vodstvo k Bogu. V to močno veruje, o 

čemer lahko sklepamo glede na to, da 

ga že molitev sama umiri in potolaži. 

 Andersena v tretjem odlomku 

zavrnitev v gledališču močno potre, 

saj je vse stavil prav na to. V obupu si 

zaželi smrti, vendar se hitro spet 

spomni na Boga. Zanimiva je njegova 

primerjava, da se je Boga oklenil s 

popolnim zaupanjem, kot bi se otrok 

očeta. Samega sebe opogumlja z 

naučenimi besedami, da ko gre vse 

narobe, Bog pošlje pomoč. 

 V četrtem odlomku Andersena ob 

vrnitvi v rojstno mesto tako gane 

občutenje Božje previdnosti, ki ga 

varuje, da začne jokati. 

 V zadnji povedi petega odlomka 
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tiste brez stalnega prihodka. Andersenu je to prineslo veliko 

olajšanje, saj mu ni bilo več treba pisati za golo preživetje, bil je 

preskrbljen v primeru bolezni in manj odvisen od ljudi okoli sebe. 

Zapiše: »Če sem se ozrl nazaj na vse svoje življenje, sem čutil, da 

nad mano bedi ljubeča božja previdnost, kot da bi vse vodila višja 

sila poudarek dodan, in močneje ko je to prepričanje, tem bolj 

varnega se človek počuti« (Andersen, 2005a, str. 96). 

Na poti je nekoč načrtoval vrnitev čez Črno morje in Donavo, 

vendar so mu pot zaradi nevarnosti vsi odsvetovali, saj so tam 

zaradi nekega upora pobili že več tisoč kristjanov. Andersen je bil 

v hudi dilemi, ali naj pot, ki ga je močno zanimala, opusti ali pa naj 

tvega. Odločil se je, da bo tvegal. »Odtlej ko je moja odločitev 

enkrat sprejeta, neomajno zaupam v božjo previdnost in se mirno 

prepustim  usodi poudarek dodan« (Andersen, 2005a, str. 108). In 

res je varno prispel na cilj. 

Potovanje po Franciji na koncu avtobiografije zaključuje pod 

Pireneji in razmišlja o tem, kaj bo še sledilo. »Tega ne vem, toda 

hvaležen z mirno vestjo zrem naprej. Vse moje življenje, svetli in 

temni dnevi so vodili k najboljšemu. Je kot potovanje čez morje, 

usmerjen proti določenemu cilju stojim za krmilom, izbral sem 

svojo pot, toda Bog je tisti, ki obvladuje morje in nevihte, on lahko 

spremeni smer; in če se bo to zgodilo, potem bo to zame le 

najboljše poudarek dodan. To prepričanje trdno zasidrano leži v 

mojih prsih in me osrečuje. Pravljica mojega življenja leži vse do te 

ure odvita pred mano tako razkošna in lepa, da je sam ne bi mogel 

tako spesniti« (Andersen, 2005a, str. 193). 

Andersen zelo jasno izrazi svoje 

zaupanje v Božjo previdnost, ki izvira 

iz opazovanja poteka dogodkov 

svojega življenja. Pravi tudi, da 

močnejše kot je to prepričanje, bolj 

varnega se počuti. 

 Andersen je imel mnogo 

neutemeljenih strahov in v 

avtobiografiji večkrat omenja, da se 

nima za pogumnega človeka. Prav 

zato  je zanimivo, da v šestem 

odlomku zapiše, da ko enkrat sprejme 

odločitev, postane miren in samo še 

zaupa Bogu, da bo vse tako, kot mora 

biti. 

 V zadnjem odlomku tudi Andersen 

uporabi biblijsko primerjavo Boga, ki 

usmerja krmilo ladje po 

nepredvidljivem morju. Pravi, da je 

človek sicer usmerjen k nekemu cilju, 

Bog pa je tisti ki vodi in tudi 

spreminja človekove načrte, če se mu 

zdi to dobro zanj. Iz odlomka lahko 

sklepamo, da v to Andersen trdno 

verjame in zato izraža hvaležnost za 

lepoto svojega življenja. 

 

Ugotovitve: Na podlagi primerjanja podatkov vseh desetih preglednic tega poglavja s podatki 

o pogostosti pojavljanja biblijskih motivov v Andersenovih pravljicah (glej Preglednico 6) 

pridemo do naslednjih pomembnejših spoznanj: 

 

- Biblijski motiv zaupanja v Božjo previdnost, ki si s pojavljanjem v 5 od 50 

Andersenovih pravljicah deli 4. mesto z motivom angela, se v Andersenovi 

avtobiografiji pojavi 7-krat, kar je najpogosteje. 

- Biblijski motiv molitve, ki je s pojavljanjem v 11 od 50 Andersenovih pravljic po 

pogostosti na 1. mestu, se v Andersenovi avtobiografiji pojavi 5-krat. 

- Biblijski motiv pobožne ponižnosti in hvaležnosti, ki si s pojavljanjem v 6 od 50 

Andersenovih pravljicah deli 3. mesto z motivom umreti in iti v nebesa, se v 

Andersenovi avtobiografiji pojavi 5-krat. 

- Biblijski motiv greha, grešnika, ki si s pojavljanjem v 4 od 50 Andersenovih 

pravljic deli 5. mesto z motivoma večnost in Božje kraljestvo, nebesa, se v 

Andersenovi avtobiografiji pojavi 3-krat. 
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- Biblijski motiv Boga, ki si s pojavljanjem v 10 od 50 Andersenovih pravljic deli 2. 

mesto z motivom hvalnice, psalma, se v Andersenovi avtobiografiji pojavi 2-krat. 

- Biblijski motiv Božjega kraljestva, nebes, ki si s pojavljanjem v 4 od 50 

Andersenovih pravljic deli 5. mesto z motivoma večnost in greh, grešnik, se v 

Andersenovi avtobiografiji pojavi 1-krat. 

- Biblijski motiv umreti in iti v nebesa, ki si s pojavljanjem v 6 od 50 Andersenovih 

pravljic deli 3. mesto z motivom pobožne ponižnosti in hvaležnosti, se v 

Andersenovi avtobiografiji pojavi 1-krat. 

- Biblijski motiv večnosti, ki si s pojavljanjem v 4 od 50 Andersenovih pravljic po 

deli 5. mesto z motivoma greh, grešnik in Božje kraljestvo, nebesa, se v 

Andersenovi avtobiografiji pojavi le 1-krat. 

- Biblijski motiv angela, ki si s pojavljanjem v 5 od 50 Andersenovih pravljic deli 4. 

mesto z motivom zaupanja v Božjo previdnost, se v Andersenovi avtobiografiji 

nikoli ne pojavi. 

- Biblijski motiv hvalnice, psalma, ki si s pojavljanjem v 10 od 50 Andersenovih 

pravljic deli 2. mesto z motivom Boga, se v Andersenovi avtobiografiji prav tako 

nikoli ne pojavi. 

Glede na dosedanje ugotovitve lahko odgovorimo tudi na 4. raziskovalno vprašanje: 

 

Navedene primerjave kažejo, da Andersen v svoji avtobiografiji razkriva osebna verska 

občutja v povezavi z 8 izmed 10 najpogostejših biblijskih motivov, ki jih najpogosteje uporabi 

v svojih pravljicah, kar predstavlja 80 % najpogostejših biblijskih motivov. Najbolj očitno se 

to kaže pri biblijskem motivu molitve, ki je v Andersenovi avtobiografiji po pogostosti 

pojavljanja na 2. mestu, v njegovih pravljicah pa je po pogostosti na 2. mestu. Enako velja 

tudi za biblijski motiv pobožne ponižnosti in hvaležnosti, ki je v Andersenovi avtobiografiji 

po pogostosti na 2 mestu, v njegovih pravljicah pa je po pogostosti na 3. mestu. 

 

S tem smo potrdili našo četrto hipotezo, v kateri smo predpostavljali, da obstaja povezava 

med uporabo nekaterih najpogostejših biblijskih motivov v Andersenovih pravljicah in 

njegovimi verskimi občutji, ki jih opisuje v avtobiografiji. 
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3.6 ZAKLJUČEK EMPIRIČNEGA DELA 

Na podlagi rezultatov iz empiričnega dela smo prišli do nekaterih pomembnejših zaključkov, 

ki se navezujejo na cilje našega diplomskega dela. Za vzorec smo vzeli 50 Andersenovih 

pravljic, v katerih smo beležili pojavljanje 43 biblijskih motivov.  

Prvi cilj našega diplomskega dela je bil beleženje biblijskih motivov, ki jih lahko najdemo v 

Andersenovih pravljicah. Ugotovili smo, da lahko v našem vzorcu najdemo 34 različnih 

biblijskih motivov, kar predstavlja 79,1 % vseh iskanih biblijskih motivov. Vsak od 34 

biblijskih motivov se lahko pojavi v eni ali več pravljicah. Ti motivi so: angeli; blagoslov; 

Bog; Božja svetloba; Božje kraljestvo, nebesa; čudež; Devica Marija; edenski vrt, človekov 

padec, drevo spoznanja, Adam in Eva; evharistija; greh, grešnik; Gospodov dan – sobota; 

hudič, Satan; hvalnica, psalm; Jakobova lestev; Jezus Kristus; kadilo; kerub; koncept 

posmrtne poravnave računa dobrega in zla, ki ga je storila duša pred vstopom v nebesa; križ; 

krst; molitev; naravno zagotovilo o življenju po smrti; pekel; pobožna ponižnost in 

hvaležnost; pogani; prepoved videti Boga ali se mu približati; svetnik; Sveto pismo; umreti in 

iti v nebesa; usmiljenje Boga; večnost; vera; vstajenje in zaupanje v Božjo previdnost. Iz 

zgornjega sledi, da je med 43 iskanimi biblijskimi motivi tudi 9 takih, ki jih ne zasledimo v 

nobeni pravljici iz našega vzorca, kar je 20,9 % vseh iskanih biblijskih motivov. Ti motivi so: 

binkošti; bližnji; Esterina knjiga; konec sveta, apokalipsa; nevzhajan kruh; prerok, prerokba; 

Sveti Duh; velika noč; vesoljni potop, Noetova barka. Poudariti moramo, da to ni dokaz, da se 

našteti motivi ne bi mogli pojavljati v ostalih 62 Andersenovih pravljicah, ki niso bile 

vključene v vzorec. 

Drugi cilj je bil ugotoviti, kateri od biblijskih motivov se v Andersenovih pravljicah 

najpogosteje pojavljajo. Ugotovili smo, da so med 10 najpogostejšimi biblijskimi motivi, ki 

jih lahko zasledimo v našem vzorcu, naslednji motivi: angel; Bog; božje kraljestvo, nebesa; 

greh, grešnik; hvalnica, psalm; molitev; pobožna ponižnost in hvaležnost; umreti in iti v 

nebesa; večnost; zaupanje v božjo previdnost.  

Tretji cilj je bil ugotoviti, katere Andersenove pravljice vsebujejo največ različnih biblijskih 

motivov. Ugotovili smo, da so med 10 pravljicami iz našega vzorca, ki vsebujejo največ 

različnih biblijskih motivov, naslednje: Divji labodi, Mala morska deklica, O deklici, ki je 

stopila na kruh, Peterica iz grahovega stroka, Poslednje sanje starega hrasta, Rajski vrt, 

Rdeči čeveljci, Snežna kraljica, Sopotnik, Srečine galoše. 
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Ugotovili smo tudi, da biblijske motive najdemo v 24 pravljicah iz našega vzorca, kar 

predstavlja 48 % od 50 Andersenovih pravljic. Vsaka od teh 24 pravljic vsebuje enega ali več 

različnih biblijskih motivov, gre pa za naslednje pravljice: Ajda, Deklica z vžigalicami, Divji 

labodi, Dvanajsterica s pošto, Krastača, Lan, Mala morska deklica, Miklavž in Miklavžek, O 

deklici, ki je stopila na kruh, O vrtnarju in njegovi gospodi, Ole Lahkonoček, Pero in črnilnik, 

Peterica iz grahovega stroka, Polž in vrtnica, Poslednje sanje starega hrasta, Rajski vrt, 

Rdeči čeveljci, Senca, Slavec,  Snežna kraljica, Sopotnik, Srečine galoše, Stara hiša in Škrat 

in trgovec. Iz zgornjega sledi, da je med pravljicami iz našega vzorca tudi 26 takih, ki ne 

vsebujejo nobenega biblijskega motiva, kar je 52 % od 50 Andersenovih pravljic. Te pravljice 

so: Bedak Jurček, Bezgova mamka, Cesarjeva nova oblačila, Cvetlice male Ide, Gizdavi 

skakuni, Grdi raček, Hranilnik, Igla za krpanje, Jelka, Juha s špilo, Kakor naredi stari, je 

vselej prav, Leteči kovček, Metulj, Najhitrejši tekač, Ovratnik, Palčica, Pastirica in dimnikar, 

Princesa na zrnu graha, Sneženi mož, Srečna družina, Stanovitni kositrni vojak, Stara cestna 

svetilka, Svinjski pastir, Vilinja gora, Vžigalnik in Zaročenca. 

Četrti cilj našega diplomskega dela pa je bil ugotoviti, ali obstajajo kakšne povezave med 

pojavljanjem desetih najpogostejših biblijskih motivov v Andersenovih pravljicah in 

njegovimi verskimi občutji, ki jih opisuje v svoji avtobiografiji. Ugotovili smo, da 8 od 10 

najpogostejših biblijskih motivov, ki jih Andersen uporablja v svojih pravljicah, pojavlja tudi 

v njegovi avtobiografiji in sicer v povezavi z avtorjevimi opisi svojih verskih občutij ob 

posameznih življenjskih dogodkih. To predstavlja 80 % najpogostejših biblijskih motivov. 

Najpogosteje, in sicer 7-krat, se v Andersenovi avtobiografiji pojavi biblijski motiv zaupanja 

v Božjo previdnost. Sledita mu biblijska motiva molitve in pobožne ponižnosti in hvaležnosti, 

ki se v avtobiografiji pojavita 5-krat. Motiv greha, grešnika se v avtobiografiji pojavi 3-krat, 

motiv Božjega kraljestva, nebes, pa 2-krat. Biblijski motivi Boga, smrti in odhoda v nebesa 

ter večnosti, pa se v Andersenovi avtobiografiji pojavijo le 1-krat. 

Biblijske motive, ki smo jih uporabili v naši raziskavi, smo izbrali s seznama 123 verskih 

motivov, ki jih je v Andersenovih pravljicah našel Lars Bo Jensen. Izbrali smo jih glede na to, 

ali smo na podlagi komentarjev raziskovalcev ob posameznem verskem motivu lahko 

presodili, ali gre za tipično biblijski motiv ali ne. Kot smo opozorili že v empiričnem delu, je 

naša presoja o uvrščanju verskih motivov med biblijske delno tudi subjektivna. Posledično bi 

ob ponovni izvedbi raziskave s strani drugega raziskovalca lahko prišlo do manjših odstopanj 

zaradi drugačnih zaključkov pri odločitvi za uvrstitev posameznega motiva med biblijske. Pri 
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našem odločanju smo imeli najmanj težav z izločanjem motivov, ki so značilni za točno 

določeno svetovno verstvo (npr. motiv Korana za islam) ali mitologijo (npr. motiv Amorja za 

starorimsko mitologijo). Tudi pri motivih, ki se pojavljajo samo v Bibliji (npr. motiv 

edenskega vrta), nismo bili v dilemi. Najtežje pa smo sprejemali odločitve za uvrstitev 

posameznega motiva med biblijske pri verskih motivih, ki jih sicer najdemo tudi v Bibliji, 

vendar pa se pojavljajo tudi v drugih verstvih in mitologijah (npr. motivi: poroka, obred, oltar, 

vera v združitev z mrtvimi, očiščenje z vodo, grob, pogreb, smrt, duh, čarovnica …). Dodaten 

problem pri odločanju nam je predstavljala tudi močna prepletenost biblijskih motivov s 

krščanstvom. Kot smo navedli že v teoretičnem delu, si Biblijo delita dve veliki svetovni 

verstvi: krščanstvo in judovstvo. Stara zaveza, v kateri se odraža starojudovska književnost, je 

edina priznana tudi od sodobnega judovstva. Nova zaveza, na kateri je utemeljeno krščanstvo, 

pa se vsebinsko močno navezuje na Staro zavezo oz. v krščanstvu celo predstavlja njeno 

nadaljevanje. Posledično se tudi biblijski motivi, torej motivi iz Stare in Nove zaveze, močno 

prepletajo. Tipičen primer je motiv velike noči, ki je v Stari zavezi opisana kot praznovanje 

praznika pashe, ko se starojudovsko ljudstvo spominja odhoda svojih prednikov iz egiptovske 

sužnosti. V Novi zavezi pa je praznik pashe predstavljen tako, da sovpada z dnem, ko naj bi 

bil lik Jezusa Kristusa, ki je umrl med križanjem, spet obujen nazaj v življenje. Zato verniki 

krščanske veroizpovedi na ta dan ne praznujejo več starojudovske pashe ampak veliko noč. 

Podobno je tudi z motivom sobote, ki v Stari zavezi predstavlja zadnji, sedmi dan tedna. Ta 

naj bi bil posvečen liku Boga, ki v zgodbi o stvarjenju sveta šest dni ustvarja svet, sedmi dan 

pa počiva. Zato ga imenujejo tudi Gospodov dan. Na to se nanaša tudi starozavezna prepoved 

vernim judom, da naj bi sedmi dan ne smeli delati ampak počivati. Nova zaveza pa pravi, da 

naj bi se Jezusovo vstajenje od mrtvih zgodilo na prvi dan judovskega tedna, torej en dan po 

soboti. Zato je kasneje krščanstvo za Gospodov dan izbralo nedeljo, torej dan, ki sledi soboti. 

Iz obeh primerov vidimo, da je težko določiti, ali gre pri Andersenovi uporabi motiva velike 

noči in sobote v pravljicah za motiv, ki se nanaša na biblijsko pojmovanje ali le na 

pojmovanje krščanskega izročila. Prav zato je bila naša odločitev za uvrstitev takih motivov 

med biblijske najtežja in posledično tudi najbolj subjektivna. 

Če primerjamo raziskave danskega raziskovalca Larsa Bo Jensena in raziskavo naše 

diplomske naloge, pridemo do naslednjih zaključkov: Danci so motive iskali v besedilih iz 

danskih izvirnikov, mi pa v besedilih prevodov teh izvirnikov. Vzorec pravljic je pri nas 

vseboval 50 pravljic, pri Dancih pa kar vseh 212 pravljic iz Andersenovega opusa. Danci so 

oblikovali seznam verskih motivov s sistematičnim branjem in sprotnim beleženjem 
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pojavljanja različnih motivov in oblikovanjem kategorij, mi pa smo z njihovega selektivno 

prebrali le seznam verskih motivov in komentarje ob posameznem motivu ter izbrali tiste 

motive, ki so biblijskega izvora. Motivov, ki smo jih beležili v naši raziskavi, je bilo le 43, 

Danci pa so iskali 123 različnih motivov. Primerjamo lahko tudi izsledke njihove raziskave in 

naše rezultate. Danci so ugotovili, da 78,3 % od vseh 212 Andersenovih pravljic vsebuje vsaj 

enega od 123 verskih motivov, le 21,7 % Andersenovih pravljic pa je brez verskih motivov. 

Naša raziskava je pokazala, da je vsebnost biblijskih motivov v Andersenovih pravljicah 

manjša kot vsebnost verskih motivov, saj le 48 % od 50 Andersenovih pravljic iz našega 

vzorca vsebuje vsaj en biblijski motiv, preostalih 52 % pravljic pa ne vsebuje nobenega od 

njih.  

Našo raziskavo bi lahko implicirali tudi na motive drugih verovanj. Potrebno bi bilo razvrstiti 

123 verskih motivov danske raziskave v skupine glede na verstvo ali mitologijo, iz katere 

izvirajo. Na osnovi tega bi lahko oblikovali nova raziskovalna vprašanja za nadaljnje  

raziskave na področju Andersenovih pravljic: Iz koliko in katerih različnih verstev ter 

mitologij izvirajo motivi v posamezni Andersenovi pravljici? Iz katerega verstva ali 

mitologije izvirajo motivi, ki prevladujejo v Andersenovih pravljicah? Koliko in katere 

Andersenove pravljice vsebujejo motive, ki izvirajo iz določenega verstva (islam, hinduizem, 

budizem …) ali mitologije (starogrška, skandinavska …)? Prav tako bi se nam zdelo zanimivo 

implicirati tako raziskavo tudi na besedila drugih avtorjev, npr. iskanje biblijskih motivov v 

pravljicah svetovno znanih pravljičarjev, kot so  J. in W. Grimm ali O. Wilde. 
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4 SKLEP 

 

Ob povezavi rezultatov iz empiričnega dela in spoznanj, ki smo jih poudarili v teoretičnem 

delu, vidimo, da se v 24 Andersenovih pravljicah iz našega vzorca pojavi najmanj 1 in največ 

14 različnih od skupno 34 biblijskih motivov, ki smo jih zasledili med 43 različnimi 

biblijskimi motivi, zaznanimi v danski raziskavi med 123 verskimi motivi v celotnem opusu 

212 Andersenovih  pravljic. Na podlagi tega lahko sklepamo, da se je naša predpostavka o 

pojavljanju biblijskih motivov v Andersenovih pravljicah izkazala za resnično, saj skoraj 

polovica (48 %) iz našega vzorca 50 njegovih pravljic vsebuje vsaj en biblijski motiv. 

Pravljice z največ različnimi biblijskimi motivi so: O deklici, ki je stopila na kruh s 14 

različnimi biblijskimi motivi, Rdeči čeveljci z 11 različnimi biblijskimi motivi in  Snežna 

kraljica z 10 različnimi biblijskimi motivi. Najpogosteje smo zasledili motiv molitve, ki se 

pojavi v 11 različnih Andersenovih pravljicah, motiv Boga v 10 različnih in motiv hvalnice, 

psalma prav tako v 10 različnih Andersenovih pravljicah. Glede na to, da smo književne 

motive opredelili kot delce resničnosti, ki jih avtor s svojo domišljijo preoblikuje in vključi v 

pripoved svojega besedila, lahko sklepamo, da je tudi Andersen motive, ki jih je uporabljal v 

svojih pravljicah črpal iz resničnega življenja. Z biblijskimi motivi se je glede na 

avtobiografske zapise spoznaval že v otroštvu, ko mu je oče bral biblijske zgodbe, kasneje pa 

tudi pri verouku in v cerkvi. Na podlagi Andersenove pogoste uporabe biblijskih motivov v 

svojih pravljicah in opisov osebnih verskih doživljanj iz njegove avtobiografije bi lahko 

sklepali, da je pravljično besedilo, za katerega je značilna tudi vsebnost moralnih sporočil in 

vrednot, Andersen spretno uporabil za podajanje svojih globljih sporočil spoznanj. Odprto pa 

ostaja vprašanje, ali je podajanje globljih sporočil izviralo iz Andersenove osebne želje po 

razkrivanju svojih verskih prepričanj ali pa je bila to le posledica značilnosti obdobja 

romantike, ki je med drugim poudarjala notranjo lepoto človeka, torej tudi poveličevanje 

verskih občutij v književnosti.  

Med ovirami, na katere smo naleteli med pisanjem diplomskega dela, bi izpostavili  predvsem 

pomanjkanje relevantnega gradiva na temo biblijskih motivov. Če bi se pri naših odločitvah, 

za uvrstitev posameznega verskega motiva med biblijske lahko sklicevali npr. na seznam 

biblijskih motivov, ki so ga oblikovali strokovnjaki na tem področju, bi bile naše odločitve 

bistveno bolj objektivne. V našem primeru pa so bile odvisne le od naše presoje na osnovi 

komentarjev ob posameznem motivu. Druga ovira s katero smo se soočali tekom celotnega 



Diplomsko delo. Ljubljana: UL PEF 

- 103 - 

diplomskega dela, pa je bila ta, da smo diplomsko delo zastavili preveč obširno. V 

teoretičnem delu smo vsa poglavja predstavili precej poglobljeno. Tudi cilji raziskave so bili 

obsežni, zato smo se v empiričnem delu soočali z veliko količino podatkov in usklajevanjem 

njihove kvantitativne in kvalitativne analize. Posledično naša obdelava podatkov ni bila tako 

podrobna in poglobljena, kot smo sprva načrtovali. Ob ponovitvi naše raziskave bi tako želeli 

povečati predvsem objektivnost pri določanju biblijskih motivov in bolj poglobljeno obdelavo 

podatkov.  

V raziskavi nas je zanimalo predvsem, ali se posamezen biblijski motiv v določeni pravljici 

pojavi ali ne. V povezavi s problemom diplomske naloge pa bi se nam zdelo smiselno tudi 

beleženje, kolikokrat se posamezen biblijski motiv pojavi znotraj besedila določene 

Andersenove pravljice. Tako bi izvedeli, kateri od biblijskih motivov, za katere smo dokazali, 

da se pojavljajo v posamezni pravljici, se v njej pojavi največkrat. Za tak način beleženja se 

nismo odločili zaradi obsežnosti raziskave. Z vidika pojavljanja biblijskih motivov ostaja 

neraziskanih še 62 Andersenovih pravljic, saj še niso bile prevedene v slovenščino 

neposredno iz danskih izvirnikov, iz posrednih prevodov in s tem večjih odstopanj v besedilu 

pa težje dobimo realne rezultate.  

Prispevek našega diplomskega dela k poučevanju književnosti v osnovni šoli vidimo v 

dokazani povezavi med Andersenovimi pravljicami in Biblijo v smislu pojavljanja biblijskih 

motivov v besedilu Andersenovih pravljic. Versko in kulturno okolje Danske v času 

Andersenovega življenja se precej razlikuje od okolja, v katerem danes odraščajo učenci 

osnovnih šol po Sloveniji. Do razlik prihaja ne le zaradi časovne in geografske oddaljenosti, 

ampak tudi zaradi drugačne zgodovine obeh držav. Posledično tudi Andersenove pravljice v 

svoji vsebini in motivih odražajo druge dogodke, like in vrednote, kot pa so jih danes vajeni 

otroci, zato jim niso vedno blizu in razumljive. Učenci se v času svojega šolanja pogosto 

srečujejo z Andersenovimi pravljicami, zato bi ugotovitve naše raziskave lahko pomagale 

učiteljem pri učni pripravi na obravnavo Andersena in njegovih pravljic. Z razumevanjem 

izvora motivov in avtorjevega življenja bi pravljice in njihovo vsebino lažje razložili tudi 

učencem. Pri poučevanju v tretji triadi pa bi ugotovitve naše raziskave koristile tudi učiteljem 

pri obravnavi književnih pojmov klasične ljudske pravljice in književnega motiva, pa tudi pri 

obravnavi Biblije kot predstavnice besedil iz orientalske književnosti in njenega vpliva na 

evropsko književnost. 
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6 PRILOGE 

6.1 PRILOGA 1 

Preglednica 22: Pojavljanje 43 biblijskih motivov v 50 Andersenovih pravljicah. 



Preglednica 22: Pojavljanje 43 biblijskih motivov v 50 Andersenovih pravljicah.
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Ajda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0

Bedak Jurček 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Bezgova mamka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Cesarjeva nova oblačila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Cvetlice male Ide 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Deklica z vžigalicami 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0

Divji labodi 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1 0

Dvanajsterica s pošto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0

Gizdavi skakuni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Grdi raček 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Hranilnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Igla za krpanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Jelka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Juha s špilo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Kakor naredi stari je vselej prav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Krastača 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0

Lan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0

Leteči kovček 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Mala morska deklica 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5 1 0

Metulj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Miklavž in Miklavžek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

Najhitrejši tekač 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

O deklici, ki je stopila na kruh 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 14 1 0

O vrtnarju in njegovi gospodi 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

Ole Lahkonoček 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0

Ovratnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Palčica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Pastirica in dimnikar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Pero in črnilnik 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0

Peterica iz grahovega stroka 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 1 0

Polž in vrtnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

Poslednje sanje starega hrasta 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 6 1 0

Princesa na zrnu graha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Rajski vrt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 1 0

Rdeči čeveljci 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 11 1 0

Senca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

Slavec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0

Sneženi mož 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Snežna kraljica 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 10 1 0

Sopotnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 0

Srečine galoše 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1 0

Srečna družina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Stanovitni kositrni vojak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Stara cestna svetilka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Stara hiša 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0

Svinjski pastir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Škrat in trgovec 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

Vilinja gora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Vžigalnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Zaročenca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ŠTEVILO PRAVLJIC S 

POSAMEZNIM MOTIVOM 5 0 2 0 10 2 4 1 1 1 0 1 4 2 10 1 2 1 1 3 0 1 2 11 2 0 2 6 1 1 0 3 0 1 3 6 2 4 0 1 0 3 5 105 24 26

Biblijski motiv se pojavi v vsaj eni 

pravljici 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 34

Biblijski motiv se ne pojavi nobeni 

pravljici 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 9


