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POVZETEK 

Predmet diplomskega dela je bil med osnovnošolci četrtega razreda raziskati 

priljubljenost  priredbe oziroma prevoda izvirnika pravljice Ali Baba in štirideset 

razbojnikov. Za namen raziskave je bila ta  prevedena iz arabskega izvirnika 

(izhodišče je bil Muhsin Mahdijev rokopis) v slovenski jezik.  

V uvodnem delu so na kratko predstavljene poglavitne značilnosti arabskega sveta 

in njegova kultura, v nadaljevanju pa zbirka Tisoč in ene noč, njena zgradba in 

komu je zbirka namenjena. Predstavljena  je bila kratka zgodovina nastajanja 

zbirke, od njenih prvih rokopisov (13. stol., točen kraj ni znan) in prevodov (J. A. 

Gallanda v začetku 18. stoletja) do prevodov v evropske jezike ter slovenski jezik.  

Opredeljeni so tudi pomeni  izrazov kot so prevod, priredba in izvirnik. V zaključku 

diplomskega dela so navedena različna mnenja/teorije strokovnjakov (Arko, 

Jerman, Stanovnik, Kos, Kobe, Haddawy…) s področja prevajanja in prirejanja 

besedil.  

Empirični del zajema predstavitev problema, cilje, raziskovalna vprašanja, 

hipoteze ter postopek zbiranja podatkov. V raziskavo je bilo vključenih 49 učencev 

4. razreda. S pomočjo  vprašalnika je bilo ugotovljeno, da je večini učencem bolj 

všeč prevod izvirnika kot pa njegova priredba, ter da si v nadaljnje pri uri 

književnosti želijo spoznavati tuje kulture preko pravljic oziroma svetovnih 

knjiženih del.  

 

 

 

 

Ključne besede:  

arabski svet, zbirka Tisoč in ena noč, prevod, priredba, izvirnik, Ali Baba in 

štirideset razbojnikov 



 
 

ABSTRACT 

The research presented in this essay was based on the observations of grade four 

students regarding the story Ali Baba and the 40 Thieves; the original and the 

translated version. For the purpose of this study the story was translated from 

Arabic to Slovene. The Arabic version was based on the Muhsin Mahdi manual 

script. 

The first part of my study gives an introductory to the Arab culture, and continues 

with the introduction of the Thousand and One Nights collection, its structure and 

to whom the collection is intended. Presented is a short history of the collection 

itself, the first manuscripts and J.A. Galland's translations at the beginning of the 

18 century, and later translations into European languages, as well as Slovene. 

The first manuscripts appeared around 13BC, exact place its unknown. In my 

research I also define different expressions like: 'translation', 'adaptation' and 

'original'. At the end of my research/thesis, there are different opinions and 

theories of experts (like Arko, Stanovnik, Kos, Kobe, Haddawy etc) in the field of 

translation. 

The empirical part of my research introduces the problem, what my goals are, 

research questions, hypotheses, and the data collection process. The study 

included 49 students from grade four. By means of a questionnaire/survey it was 

found that the majority of students prefered the original version rather than its 

adaptation, furthermore the students would want to get even more familiar with the 

foreign cultures through stories and literary work. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: 

Arab world,  Thousand and One Nights collection, translation, adaptation, original, 

Ali Baba and the forty thieves 
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1 UVOD 

Knjige bogatijo in širijo naša intelektualna  obzorja. Ob njih  si ne samo bogatimo 

besedni zaklad in dvigujemo raven jezika, temveč se tudi  učimo, izpopolnjujemo 

in rastemo na področju izkušenj, emocij, morale, uma, domišljije, znanja…  

Današnja tehnologija in razvitost nam ponujata hitrejši pretok podatkov. To nam 

posledično omogoča večjo izbiro in natančnejše podatke.  Ravno zaradi tega 

večkrat posežemo po  svetovni1 literaturi. Seveda pa to ne velja za vse. Mlajši 

bralci spoznavajo domača in svetova dela v njim razumljivem  jeziku, torej so 

njihov edini dostop do svetovnih literarnih del le preko prevodov, ti  pa največkrat 

postanejo priredbe.  To me je spodbudilo, da raziščem, kaj na to pravijo učenci 

četrtih razredov devetletne Osnovne šole Center2, ali je vsak prevod res dober in 

ali je vsaka priredba res dovolj ali se s prevodom/priredbo izgubi pomen oziroma 

namen besedila in posledično prikrajša bralca za utrip tuje3 kulture in pristnosti. Z 

namenom, da bi odgovorila na  vprašanje, ali je otrokom bližji avtorski prevod 

originala ali priredba, je bila podrobneje narejena raziskava med učenci OŠ Center 

Novo mesto. Kot primer svetovne književnosti sem si izbrala  arabsko kulturo z 

razlogom, ker jo danes največkrat dojemamo kot ozko miselno, a obenem 

pozabljamo, da gre za  bogato in napredno civilizacijo,  polno pristnih navad, šeg 

in najpomembneje, ker na njenih policah najdemo še danes eno izmed najbolj 

popularnih svetovnih del, zbirko zgodb Tisoč in ena noč. Ob branju  zbirke sem 

prišla do zaključka, da so si slovenski prevodi med seboj različni, še slabše je v 

priredbah. To me je še dodatno spodbudilo, da sem poiskala izvirnik pravljice Ali 

                                                           
1
 svetoven –vna –o prid. nanašajoč se na svet, zemlja: svetovi prostor; svetovna 

zgodovina/svetovni jezik, ki je zelo razširjenje; svetovna književnost (SSKJ, 2008, str. 2841). 

2
 OŠ v Novem mestu. 

3
 tuj –a –e prid. 1. ki je last  drugega, ne osebka 2. ki družbeno, organizacijsko pripada drugemu, 

ne osebku: poslati lastne delavce in nekaj tujih 3. ki mu osebek ne pripada: ozemlje pripada tujemu 

narodu 4. v določeni obliki ki ga ima, uporablja, ustvarja druga skupnost, ki ji pripada osebek: 

sprejemati tuje navade / učiti se tuji jezik / biti tuje narodnosti 5. v katerem osebek ne živi, nima 

doma: ogledati si tuje kraje; potovati po tujih deželah 6. ki izhaja iz drugega kraja, dežele: domači 

in tuji vasovalci 7. v določeni obliki ni pripadnik države, v kateri je, se nahaja: tuji državljan 8. v 

določeni obliki ki je, izvira iz drugega jezika, ne iz jezika osebka: tuja imena 9. v zvezi si ki si po 

lastnostih, izvoru niso enaki, sorodni: tuje si prvine literarnega dela/ kulturi obeh narodov sta si še 

zmeraj tuji / angleščina je iz dveh tujih si prvin (SSKJ, 2008, str. 3043). 
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Baba in štirideset razbojnikov in ga brez prevelikih odstopanj od izvirnika prevedla 

v slovenščino. Prevedena pravljica in njena slovenska priredba sta  bili 

predstavljeni v razredu. Predvsem me je zanimal odziv učencev na prevod 

izvirnika in njihov stik z arabsko kulturo. Iz tega vidika sem želela videti, ali otroci 

nasilje, tujo kulturo in drugačnost sprejemajo preko svoje domišljije in sposobnosti 

vživljanja v fantazijski svet ali res potrebujejo priredbe, ki skrivajo pravo zgodbo in 

tako omogočajo lažje dojemanje.  

V teoretičnem delu sem na kratko predstavila arabski svet in njegovo kulturo in 

nadaljevala s predstavitvijo zbirke Tisoč in ena noč. Vprašala sem se komu je 

namenjena in kakšna je njena geneza ter recepcija v Evropi. Definirala sem pojme  

izvirnik, prevod in priredba ter načine in težave prevajanja. Nekaj besed sem 

namenila slovenskim prevodom zbirke Tisoč in ena noč,  razlikam med njimi  in  

naredila primerjavo med arabskim izvirnikom ter slovensko priredbo. V empiričnem 

delu sem natančneje izpostavila problem raziskovanja, cilje, raziskovalna 

vprašanja in hipoteze. Rezultati  vprašalnika so predstavljeni v tabelah. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2. 1 KRATKA PREDSTAVITEV ARABSKEGA SVETA 

Arabski  svet se razprostira vse od zahoda proti vzhodu, od Atlantskega oceana 

do Perzijskega zaliva, od Sredozemskega morja na severu do osrednje Afrike in 

Indijskega ocena na jugu (Hamody, 1986).  

 Zajema 358 milijonov prebivalcev in  23 držav severne Afrike in zahodne Azije:  

Alžirija, Bahrajn, Islamska zvezna republika Komori, Džibuti, Egipt, Irak, Jordanija, 

Kuvajt, Libanon, Libija, Mavretanija, Maroko, Oman, Palestinsko avtonomno 

ozemlje, Katar, Savdska Arabija, Somalija, Sudan, Sirija, Tunizija, Združeni 

arabski emirati, Zahodna Sahara in Jemen (Iran in Turčija ne spadata med 

arabske države). Omenjene  so  versko in etnično raznolike države, kjer v večini  

njih dominira islamska vera.  Tu  živijo Arabci in drugi arabizirani narodi, ki govorijo 

skupen uradni arabski jezik (Lewis, 2009).  Izraz »arabski« predstavlja ljudstvo, ki 

govori enak jezik in ima enako kulturno tradicijo, kar  pa se ne nanaša  na etnično, 

versko skupino ali  narodnost (Ljudstva sveta 3, 1980).   

Kaj pomeni biti Arabec, oziroma kdo je Arabec? Po vsem svetu je okoli 20 

milijonov Arabcev. Biti Arabec ne pomeni pripadati določeni rasi ali rodovniku, 

ampak gre bolj za kulturno značilnost  (primer biti Arabec je kot biti Američan). 

Vsak, ki sprejema arabski jezik, je imenovan Arabec. Arabščina je uradni in 

originalni jezik Korana4 (Mellies, 2009).  Arabščino uporablja ena sedmina 

svetovne populacije. Na milijone ljudi v Afriki in Aziji uporablja (piše in govori)  svoj 

jezik v arabski abecedi. Arabščina izhaja iz semitske skupine jezikov. Sestavljena 

je iz 28 črk in se bere od desne proti levi. Vsaka država, območje uporablja 

različne dialekte, kljub temu pa vse združuje mednarodna standardizirana 

arabščina, formalna oblika jezika (fos ha), ki obenem predstavlja povezovalno 

funkcijo celotnega arabskega sveta (Encyclopedia Britannica, 2009).  

Jezik pa ni edini dejavnik, ki povezuje vse arabske države. Eden izmed njih je tudi 

islamska vera. Čeprav je arabski svet rodni kraj treh monoteističnih ver (judovske, 

krščanske in islamske), v arabskem svetu islam predstavlja skoraj četrtino vseh 

                                                           
4
 Islamska sveta knjiga, napisana v 7. stol. n. št. v arabskem jeziku. 
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muslimanov na svetu (teh je 1,4 milijarde) in je prevladujoča vera v vseh državah, 

razen v Libanonu, kjer je polovica prebivalcev katoliške vere. Kljub temu, da na 

arabskem ozemlju živi precejšnje število pripadnikov ostalih verskih skupnosti 

(kristjani, židje …),  arabski svet  velikokrat posplošimo kot muslimanski svet 

(Ljudstva sveta 3, 1980).  

Omenjeni posplošitvi sledijo še ostala  posploševanja, npr. da so vsi Arabci 

muslimani in vsi muslimani  Arabci, pri čemer moramo vedeti, da imajo  Arabci 

pripadnike različnih verskih skupin (židje, kristjani, muslimani…), muslimani pa so 

verska skupnost, ki jo  15-18 % tvori arabski svet (Mellies, 2009).  

Še eno od zelo pogostih posploševanj je, da je arabski svet zaostal in neciviliziran. 

Toda gre za zelo razvito civilizacijo, ki se dopolnjuje s starodavno. K boljšemu  

razvoju in napredku  so pripomogli že v zgodnjem razvoju arabske kulture in sicer  

na področjih matematike (arabske številke, decimalni sistem, izumili in nadgradili 

so algebro), glasbe (harfa, lira, citra, boben so inštrumenti, ki so bili razviti v 

zgodnji arabski kulturi), arhitekture (mošeje in mavzoleji), astronomije (astrolab-

naprava za točno določanje časovnega sončevega vzhoda in zahoda), inženirstva 

(izumitelji vodnega kolesa, klime, namakalnega sistema in cisterne). Kot sem že 

omenila, vera vpliva na mnogo stvari in ena izmed njih je tudi delovni teden. Arabci 

začnejo  petdnevni delovnik na nedeljo in ga končajo s četrtkom, saj je petek 

praznik, podoben naši nedelji (Hamody, 1986). Medtem ko se je v zahodnih 

civilizacijah verska institucija odcepila od države, je v arabskem svetu vera povsod 

prisotna in narekuje stil življenja (Lah, 1993). Današnje dobre prometne povezave, 

naraščanje prebivalstva, urbanizacija, množična komunikacijska sredstva niso 

samo izrazila večje potrebe po izobrazbi, temveč  so  dvignila tudi raven in stil 

življenja. Ženske so se emancipirale, poligamija je v zatonu, tradicionalne 

sorodstvene vezi pa so se zrahljale. Po vsem tem težko govorimo o zaostalosti in 

zaprtosti arabskega sveta (Ljudstva sveta 3, 1980).  

Danes največkrat slišimo stereotipne trditve, kot so, da so vsi Arabci teroristi, vse 

Arabke pa so podrejene, zatirane s strani  moških in ovite v hijabe (velike rute). V 

arabskem svetu velika večina upošteva državljane z družinami in ponuja veliko 

paleto različnih poklicev, izvzet je terorizem.  Kar  pa se tiče nežnejšega spola, pa 

je ravno nasprotno. Ženske so  cenjene in dolžnost vsakega moškega je, da jih 

spoštuje, varuje in skrbi za njihove potrebe. Res je, da je veliko porok še vedno 
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dogovorjenih, vendar moramo pri tem vedeti, da si moški  lahko sam izbere ženo,  

ženska pa  lahko  snubca zavrne. Danes ima večina moških eno ženo, po zakonu  

ima lahko štiri, od tem pa mora z njimi ravnati enakovredno in  jih mora biti  

sposoben  finančno preživljati. Veliko žensk je danes visoko izobraženih in zaseda 

vodilne delovne položaje, vendar jih  je večina kljub svoji izobrazbi doma in skrbi 

za družino, za kar pravijo, da je to najbolj cenjena služba, saj je družina v 

arabskem svetu zelo pomembna oziroma je center vsega (Hamody, 1986).  

Prav tako kot si ženske lahko izbirajo svoj poklic, si lahko izbirajo svoja oblačila. 

Tradicionalno arabsko oblačilo  je dolga obleka (abaya), ki zakriva vse dele telesa 

in ruta (imenovana hijab), čeprav se tradicionalni načini oblačenja razlikujejo od 

države do države (Savdska Arabija-zelo tradicionalno Egipt manj tradicionalno), je 

povsod še vedno glavno načelo skromnost, ki jo  narekuje predvsem islam. 

Medtem ko v nekaterih državah tudi ne muslimanske ženske nosijo rute, ker se 

bojijo fanatikov oziroma tistih, ki se pretvarjajo, da so zaščitniki islama. Moška 

moda pa se meša s tradicionalno in zahodno modo (kavbojke, krake majice, 

poslovne obleke) (Mellies, 2009).   

Lahko bi še in še govorili o zanimivih kulturnih razlikah, dediščini in tabujih 

arabskega sveta, a je tema mojega diplomskega dela bolj vpeta v  arabsko 

književnost.  

V poznem 4. stoletju je bil v Džabal Ramu (približno 50 km vzhodno od 

današnjega jordanskega pristanišča Akaba) najden prvi najstarejši znan zapis v 

arabski pisavi. Najstarejše datirano besedilo z letnico 512 je trojezični zapis iz 

sirskega Zebeda (Kos, 1978).  

Prvi zametki arabske književnosti segajo v 6. stoletje našega štetja, kar je v 

primerjavi z drugimi književnostmi zelo pozno, zato spada med najmlajše 

orientalske književnosti. Sprva so se pojavil opisi beduinskega življenja. Nastop   

Mohameda5 v 7. stol. n. št.  razvoj arabske književnosti zavre, ker ima prednost 

versko – moralna reforma. Književnost se je začela znova razvijati med 8. in 10. 

stoletjem, ko doseže svoj vrh. Ta čas velja za klasično dobo arabske književnosti. 

Po letu 1000 poklasično obdobje, od 1400 do druge polovice 19. Stoletja sledi 

mrtvilo. Prednost je imel versko - moralni sistem. Sama književnost pa je vrh 

                                                           
5
 Začetnik islama, 570 - 632 n. štetjem. 
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dosegla med osmim in desetim stoletjem v obdobju klasične dobe arabske 

književnosti. Velik razvoj in napredek se je zgodil na področju lirskega pesništva in 

pripovedne proze, medtem ko drame in epov niso poznali. Še danes je  najbolj 

znana in brana  njihova sveta knjiga, Koran. Le – to   štejemo med književna dela, 

saj poleg poučnih spisov vsebuje izrazita pesniška besedila (Kos, 2000). Področje 

pripovedništva z vidika zahodnega sveta ni razvilo daljših form, kot je npr. roman, 

ampak predvsem krajše oblike kot so  anekdote, pripovedke in basni. Daljše 

pripovedi nadomestijo  s cikličnimi pripovedmi, tako imenovanimi okvirnimi 

zgodbami, v katere vlagajo krajše pripovedi. Prozne dele umetniško prepletejo z 

vloženimi verzi. Okvirna pripoved prvotno izvira iz Indije, poznajo jo tudi v stari 

Grčiji, svoj vrh pa doseže v arabski književnosti (Lah, 2007). Snov črpajo sprva  iz 

indijske in perzijske književnosti, kasneje pa iz arabske družbe in kulture (Kos, 

2005).  Kljub temu, da je Koran najbolj vplivno delo v arabski književnosti, je zbirka 

Tisoč in ena noč najbolj poznano literarno posvetno delo (Lah, 2007), o katerem 

bomo nekaj več besed namenili v naslednjem poglavju.  

Lirika se je upirala na kvantititativno metrika, kjer je ritem temeljil na menjavi 

kratkih in dolgih zlogov. Pomembno ritmično-stilno sredstvo  je bila  rima. Osrednja 

pesniška oblika je gazela, sestavljena je iz 3 - 10 verznih parov z rimo aa ba ca… 

Največkrat opevana tema je ljubezen, vino, življenjska modrost, katero so kasneje 

prevzele tudi ostale svetovne književnosti.  

Arabsko književnost razdelimo na naslednja obdobja: 

 Predklasična doba se začne v 6. stol. in je zvezana s prvotnim beduinskim 

življenjem, o čemer lahko največ beremo v liriki Šafarja Imra al Kaisa. V 7. 

stol.  se je razvoj lirike zaustavil,  z Mohamedom dobijo prednost versko – 

moralne reforme. V tem obdobju je nastal Koran.  (Kos, 2005).  

 Klasično obdobje je trajalo med 8. in 10. stoletjem, ko je arabska kultura 

dosegla svoj vrh. Najbolj znan in cenjen predstavnik klasične dobe je bil 

Abu Nuvas 6. V tem obdobju se prične močno razvijati lirika, ki  je zrasla v 

okolju bogatih mest in  palač Damaska (Sirija) in Bagdada (Irak). Nastala je 

predvsem iz muslimanske mistike, hinduizma in individualizma. Glavne 

                                                           
6
 Ok. 760 – ok. 810, filolog in lirik, njegova dela so objavljena v zbirki Divan (oznaka za pesniško 

zbirko v arabski književnosti). 
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teme so bile predvsem uživanje, čutna/duhovna smrt in ljubezen. Vrh 

doseže v dobi vladanja Harun al Rašida (786 – 809, peti najslavnejši kalif 

islamske abesidske dinastije. Njegov dvor velja za zbirališče umetnikov in 

učenjakov). 

 Teme klasičnega obdobja se nadaljujejo v poklasično obdobje, ki traja med 

10. in 13. stol.). Arabska književnost se ne širi samo po arabskih državah, 

temveč po celem svetu. Predstavnika te dobe sta Ibn al Farid (1180 – ok. 

1235, največji pesnik muslimanske mistike) in Mutanabbi (ok. 910 – ok 960, 

dvorni pesnik v Siriji, Egiptu in Bagdadu). Poklasično obdobje se je začelo 

po letu 1000 in traja do  

 obdobja mrtvila, ki se je začelo okoli leta 1400 in je trajalo vse do 

ponovnega preroda arabske književnosti v drugi polovici 19. stoletja (Kos, 

2005).  

Svetovni oziroma evropski pogled na arabski svet, arabsko kulturo in islam je bil 

skozi celotno zgodovino podcenjen s stereotipi. Največkrat so nam   jasen pogled 

na vse to omejevale verske, kulturne in civilizacijske razlike. Skozi stoletja so se 

prepletali negativni pogledi, predsodki skozi oči krščanske institucije z 

občudovanjem Orienta, predstavnika eksotike (Barbarič, 2008).   Torej predstava o 

arabskem svetu, Arabcu in Arabki zna biti zmotna, saj arabska kultura ni prav nič 

slaba in negativna, gre za kulturo, kot je vsaka druga. Kljub temu, da  danes v 

marsikaterih pogledih arabska kultura deluje zaostala, primitivna in manj razvita od 

evropske/zahodne, je bila v nekaterih časovnih obdobjih, na določenih področjih 

pa še danes, veliko bolj razvita, napredna in široko miselna od zahodne 

civilizacije. Močan vpliv na ostale kulture in civilizacije je imela ne samo na 

književnem področju (gazela, močan vpliv na visokosrednjevško trubadursko liriko) 

temveč tudi na znanstvenem (decimalni sistem, astrolab, vodno kolo, namakalni 

sistem ..). Zavedati se moramo, da stereotip, ki pravi, da so vsi Arabci in Arabke  

teroristi, zaviti v rute in z orožjem v rokah,  da je njihova edina literatura, ki jo 

poznajo, Koran, ne drži. Gre za nacijo, polno spiritualnosti, umetnosti, znanosti in 

drugačnosti. Gre za košček sveta, katerega odgovori so zaviti v tančico skrivnosti, 

kjer prioritete hitrega zahodnega stila življenja zamenjajo družina, čast, skupnost, 

modrost in čas, ki  ni tvoj gospodar in ravno to dela arabsko kulturo tako unikatno 

(Hamody, 1986). 
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2. 2  ZBIRKA TISOČ IN ENA NOČ IN NJENA ZGRADBA 

Tisoč in ena noč, arabsko imenovana Alf layla wa-layla, je zbirka zgodb in ljudskih 

pripovedi  iz Bližnjega in Srednjega vzhoda v arabskem jeziku,  v času Islamske 

zlate dobe (Haddawy, 1992). Gre za najpomembnejše arabsko delo pripovedne 

proze, ki je sestavljeno kot ciklična pripoved (Kos, 2000). Samemu zbiranju in 

nastajanju, ki je trajalo več stoletij, je prispevalo ogromno število različnih avtorjev, 

prevajalcev in strokovnjakov iz Indije, Perzije, Bližnjega vzhoda in  severne Afrike 

(Haddawy, 1992). V njih  je razgaljen razgiban in nabrazdan stil  orientalskega in 

srednjeveškega življenja, vpet v domišljijske pripovedi, prepletene s poezijo in 

modrostjo (Alhady – Podvornik,  1997).  

Dandanes jo velikokrat prepoznamo pod imenom Arabske noči (Nights/Arabian 

Nights). Ime se je ohranilo še iz leta 1706, ko je izšla prva angleška zbirka z 

naslovom The Arabian nights Entertaniment (Haddawy, 1992). 

Po besedah Stanke Rendla7 se lahko le malo svetovnih del primerja z zgodbami 

Tisoč in ene noči po obsegu, razširjenosti in priljubljenosti. Gre za unikaten 

literarni in umetniški spomenik, ki je obenem spomenik ljudske književnosti. 

Istočasno pa je to nesmrten vrelec znanja o načinu življenja, šegah in navadah 

davnih ljudstev, ki so živela med prvim in 16. stoletjem na ozemlju Indije, Perzije, 

Mezopotamije, Sirije, Egipta in Arabije. Skozi stoletja so pripovedovalci, 

zapisovalci, prevajalci jedru dodajali nove zgodbe in tako izročilo širili, krčili, 

bogatili, siromašili in oblikovali tako, da še danes njihove različice, viri in zapisi 

belijo glave orientalistom in strokovnjakom (Rendla, 1982). 

Jorge Borges8 je zbirko Tisoč in ena noč primerjal s palačo, ki so jo stoletja gradili 

anonimni možje in svetu zapustili bogato zbirko pravljic, ki odpirajo pot do 

domišljije in sanj, ki se jim svet ne bo nikoli naveličal. Pravzaprav celo napiše, da 

nam te knjige sploh ni treba brati, saj je že tako del našega spomina, čeprav  ta 

trditev zanj  ne velja, saj je rad prebiral zbirko Tisoč in ena noč (Ilc, 2010).  

V zbirki Tisoč in ena noč se preko domišljijsko bogatih pripovedk, polnih domišljije, 

modrosti in iskrivosti zrcali  celoten srednjeveški islamski svet od Indije, preko 

                                                           
7
 Slovenska prevajalka. 

8
 1899 – 1986, argentinski pisatelj, literarni kritik in prevajalec. 
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Perzije in vse tja do severne Afrike (Alhady – Podvornik, 1991). Kljub razlikam v 

etničnem poreklu te zgodbe razkrivajo enotnost, ki izhaja iz procesa kot rezultata 

širjenja in asimilacije islamske hegemonije, ki se kaže v kulturni in umetniški 

zgodovini islama (Haddawy, 1992). Večji del zbirke je arabskega porekla, ta pa  

vsebuje elemente indijske, perzijske in turške literature (Alhady – Podvornik,  

1997). Delo je sestavljeno iz štirih delov: ljudske pripovedke-fabule, pravljice, 

romance in humoristične  zgodbe pa tudi zgodovinske anekdote. Zadnji dve 

pogosto spadata v isto kategorijo (Haddawy, 1992). Enno Littmann9 je v svojem 

uvodu napisal in natančno razčlenil prepletajoče se literarne vrste. Na podlagi tega 

jih je Margrit Podvronik – Alhady10 razdelila na osem poglavitnih literarnih vrst:  

 pravljice, pravljične pripovedke in pustolovske zgodbe; medse sodi pravljica  

Ali Baba in štirideset razbojnikov (Ribič in duh, Sindbadova potavanja…), 

 romani in novele (Umar Abdrunam...), 

 legende (Bakreno mesto…), 

 poučne zgodbe in basni (zgodbe o Modrecu Sindbadu,  O pametni sužnji 

Teodor…), 

 humoristične zgodbe (Kalif in ribič..), 

 junaške beduinske pripovedke (Brat in sestra…), 

 anekdote- te se delijo na krajše samostojne anekdote (Brivec in njegovi 

bratje…) in v celoto združene anekdote (o vladarjih, vsakdanjem življenju, 

spolni iztirjenosti…), 

 pesmi (celotna zbirka zajema 1420 pesmi) (Alhady – Podvornik, 1991). 

 

Vsebina literarnih vrst izvira iz starih arabskih in predislamskih časov, večinoma  

gre za kratke zgodbe, ki govorijo o čisti ljubezni, zvestobi do groba in o smrti 

zaradi ljubezni. Dogajanje je postavljeno v puščavo ali v arabska mesta. 

Ljubezenske vsebine, ki se prepletajo s pustolovščinami, so značilne za zgodbe iz 

Perzije, Basre (drugo največje mesto v Iraku), Damaska in Bagdada. Njihovo 

dogajanje je največkrat postavljeno v mesto, kjer se mladeniči iz hiš plazijo v 

palače k  svojim izvoljenkam. Te zgodbe se največkrat razvijajo v dvorne romane, 

ki razkrivajo mestno kulturo tistega časa  mesene in opolzke vsebine, ki ponavadi 

                                                           
9
 1875 – 1958, nemški orientalist. 

10
 Slovenska prevajalka. 
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predstavljajo šibek del prebivalstva izhajajo iz Egipta, natančneje iz mesta Kairo. 

Kljub njihovemu poznemu nastanku nekatere še vedno vsebujejo sledove 

staroegipčanske kulture in verovanja. Ostale zgodbe pa nam razkrivajo 

muslimansko kulturo in značaj arabskega srednjega veka (Rendla, 1982). 

Bagdadske pripovedke ločimo od egiptovskih po tem, da gre pri bagdadskih za 

ciklus mestnih novel in zgodb Sindbadovega potovanja, medtem ko egiptovske 

večinoma vsebujejo tematiko tatov (Duraković, 1999). 

V zbirki se pravljice (Ali Baba in štirideset razbojnikov), živalske zgodbe (O 

želvjem otoku), basni (Zgodba o pavih, levu in gosi), parabole (Zgodba o biku in 

oslu), anekdote (Zgodba o zaljubljencih iz plemena Uzra) in povesti (Zgodba o 

krpaču Marufu) združujejo s starimi tradicionalnimi zgodbami iz starega Egipta in 

Indije ter so prežete s slikovitostjo arabskega dvornega življenja, pretanjenim 

čustvovanjem in bujno fantastiko (Ambrož, 2000). V procesu pripovedovanja so 

bile spremenjene in prilagojene življenju ter običajem/navadam arabske družbe in 

njenim posebnostim družbe takratnega časa (Haddawy, 1992). Namenjene so bile 

razvedrilnemu branju in pripovedovanju, ki mu v arabskem svetu ni nihče 

pripisoval resnega pomena. Gre za neuravnoteženo zbirko, saj na eni strani 

najdemo grobe, naivne in nerazumljive zgodbe, na drugi pa prefinjeno literarno 

umetnino, kjer se izvirno in mojstrsko pripovedovanje prepleta s cikličnimi 

pripovedmi  (Ilc, 2010).  Na evropskih tleh so temelj pripovedovanja postavili Grki, 

katerih načelo je smotrno pripovedovanje. Oblika pripovedovanja, na katero smo 

navajeni, mora  jasno teči od začetka do konca in biti  jasno zaključena. Vzhodno 

pripovedništvo pa  po našem mnenju krši pravilo smotrnosti. Zgodbe, kot jih 

poznamo iz Tisoč in ene noči, ne poznajo nobenega reda, logike pripovedovanja 

in se nad neredom prav izživljajo. Na primer neka zgodba se začne, nekje na 

sredini se pretrga, ustavi, na tem mestu rodi novo zgodbo, iz katere se odcepi 

druga, tretja zgodba, ki je še bolj ali manj obsežna ali samostojna od prejšnje. 

Bralec se zaradi takega načina pripovedovanja hitro izgubi ali celo pozabi začetno 

zgodbo, ki se na koncu vendarle znova pojavi in zaključi kot okvirna pripoved. 

Takšen način pripovedovanja Vladimir Kralj11 primerja z orientalsko preprogo, v 

kateri se vzorci nenehno prepletajo, prehajajo drug v drugega in se na koncu 

zaključijo v skupno celoto. Kljub temu je evropskemu bralcu, vajenemu  bogate 

                                                           
11

 1901–1969, slovenski literarni in gledališki kritik, dramski teoretik, pripovednik in pedagog. 
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dediščine evropskega pripovedovanja, po Kraljevem mnenju zbirka Tisoč in ena 

noč  s svojo dolgoveznostjo in jemanjem možnosti svobodne izbire nepregledna. 

Na podlagi povedanega se Kralj in marsikateri drug slovenski oziroma evropski 

prevajalec ogne temu stilu pripovedovanja in raje razbija nered tako, da ustvarja 

samostojne, zaključene povesti (Kralj, 1980).  

Okvirna zgodba je razdeljena na posamezne zgodbe, to so noči, ki so različnih 

dolžin. Razdelitev na noči služi dvojnemu namenu: ohranjati Šahrijarja in bralca v 

negotovosti in tako približati dogajanje svetu, v katerem živimo. Kakovost  zgodb 

je v njihovem uspehu prepletanja nenavadnega, izjemnega, čudovitega in 

nadnaravnega v vsakdanje življenje in  povezovanje okvirne zgodbe o Šeherezadi 

in Šahrijarju, ki je sestavljena iz treh delov.  

Prvi del govori o kralju Šahzemanu,  Šahrijarjevemu bratu, ki ga prevara žena. 

Drugi del pripoveduje o duhu velikanu, čigar žena je ujetnica in ga vara z ostalimi 

moškimi, tretji del pa govori o mladi in razgledani deklici, ki se prostovoljno javi za 

ženo krutega Šahrijajra. Da bi rešila sebe in očeta, posluži svojega daru 

pripovedovanja, s katerim si iz dneva v dan podaljšuje življenje.  

Vsi trije deli izvirajo iz Indije pred časom Islama in so bili prvotno zapisani kot 

samostojne zgodbe v perzijski knjigi Tisoč zgodb, o kateri bomo spregovorili  v 

nadaljevanju. Skozi stoletja  so se omenjene tri zgodbe strnile v eno samo, takšno, 

kot jo poznamo danes (Rendla, 1982).  Šeherezada pa s svojim pripovedovanjem 

in zanimivostjo zgodb ne očara samo kralja Šahrijarja, temveč z razkrivanjem 

sveta, polnega čudes, pravljičnosti, pustolovščin, lepot ovitih v tančico strasti, 

vzame dih tudi bralcu samemu, ki ob vseh teh skrivnostih dobi občutek, da mu je 

ob vseh teh skrivnostih, občutek, da mu je Šeherezanin svet kljub tujosti in 

drugačnosti blizu (Ilc, 2010). 

2. 2. 1  ZBIRKA ZA MLADE ALI ODRASLE 

Vladimir Kralj v študiji Zgodbe iz tisoč in ene noči navede, da  so dotedanji prevodi 

in priredbe v slovenščino obogatili mladinsko leposlovje z izrazito pravljično zbirko, 

kljub temu pa meni, da izvirnik sam ni pravljična knjiga, saj gre za skupek različnih 

besedil (ljubezenskih novel, povesti…). Pravljično je le okolje in logika dogajanja, 

saj v mnogih pravljicah, ki po njegovem mnenju sploh niso pravljice, temveč 

pripovedovalne vrste, v katere ne moremo zaslediti suverene fantazijske svobode, 
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ampak  odprte, naturalistične opise orientalskega ljubezenskega življenja.  S tega 

vidika so po Kraljevem mnenju zgodbe namenjene odraslim, saj so jih izvorno 

pripovedovali poklicni pripovedovalci na kraljevih dvorih in ne ob ognjišču v dolgih 

zimskih večerih, kjer se pravljice pripoveduje otrokom, kot smo tega navajeni v 

naših ali Grimmovih/Andersenovih pravljicah.  Vprašljiva pa je tudi moralna nota v 

pravljicah, ki je drugačna kot v naših pripovedkah in pravljicah. Ne glede na to, 

kako zelo se trudimo, dobrote, socialne morale v pravljicah Tisoč in ena noč ne 

moremo najti, saj za to na fevdalno razkošnem okolju ni prostora,  tu govorimo o 

drugačni vrsti morale. Vloge otrok, sirot  zamenjajo odrasli, ki sanjajo o 

neskončnem bogastvu in uživanju življenja, v čimer pa Kralj ne vidi nič moralnega.  

Po njegovem mnenju so pravljice Tisoč in ena noč med otroki popularne samo 

zaradi njihove snovne fantastike, s katero se ne more kosati nobeno svetovno 

pravljično delo (Kralj, 1980).  

 

Milena Mileva Blažić12 v svojih zapisih Uvod v mladinsko književnost pod poglavju 

Priredbe in predelave književnih besedil za odrasle uvršča tudi Haderlapovo zbirko 

Tisoč in ena noč – pravljice iz jutrovih dežel (1880-1916).  Ravno tako lahko zbirko 

Tisoč in ena noč najdemo v kategoriji  Literatura, namenjena odraslim brez 

prirejanja (Blažić, 2004/2005).  

 

V časopisu Primorski dnevnik Slavko Rupel pod naslovom Nekaj novih knjig 

slovenskih založb na kratko omeni izdajo Vladimirja Kralja, za katero meni, da bo 

enako zanimiva tako za mlade kot odrasle bralce (Rupel, 1980). Slavko Rupel je 

presodil, da je zbirka namenjena vsem bralcem.  

Andrej Rape13 branje priporoča vsem tistim, ki želijo zbežati od sivega vsakdana 

daleč stran, tja preko Indije do Kitajske, kjer se je včasih raztezalo kraljestvo 

mogočnega perzijskega kralja, kjer so se rodile najlepše in najbolj skrivnostne 

zgodbe, katerih izvor je še danes zavit v tančico skrivnosti (Rape, 2002). Pri tem 

moramo vedeti, da Rape govori za svojo knjigo Najlepše pripovedke Tisoč in ene 

noči,  ki pa še zdaleč ni zvesta originalu. Omenja tudi Haderlapovo izdajo, za 

katero pravi, da so v  njegovi knjigi  zbrane najlepše pravljice, nad katerimi  da se 

                                                           
12

 1956, slovenska literarna zgodovinarka, univerzitetna predavateljica in političarka. 

13
 1872 – 1940, slovenski učitelj, pisatelj, šolski nadzornik. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                         Komes, Anja; Diplomsko delo  

- 13 - 
 

navdušujejo otroci vsega sveta (Rape, 2002). Po vsem tem sklepamo, da gre za 

zbirko, namenjeno otrokom.  

Husain Haddawy14 pa o njih pravi takole: Na enem izmed potovanj v Marakeš15 je 

na trgu srečal pripovedovalce zgodb, ki so hipnotizirali svoje občinstvo s 

pravljicami iz Tisoč in ene  noči. Za te je dejal: »Vsi so jih oboževali, saj so svojo 

čarobnostjo začarale mlade in stare.« Sam pripoveduje, da se je z njimi srečal kot 

otrok. Očitno izpostavi, da je v arabskih državah še danes veliko bolj popularno 

pripovedovanje kot branje. Pripovedovanje zgodb se je  ohranilo iz starih let, saj je 

bil poklic pripovedovalca v starih časih zelo cenjen. Haddawyu je zgodbe 

pripovedovala babičina stara prijateljica, za katero pravi, da je imela Šeherezadin 

stil pripovedovanja. Svoje zgodbe je prekinjala na najbolj napetih delih, kar je  bilo 

ravno tako »slastno« kot njene besede. Nič kaj drugačen stil pripovedovanja pa ni 

imel babičin stric, ki mu zaradi svoje dobrosrčnosti po koncu zgodbe ni mogel 

odreči še ene (Haddawy, 1992). 

Arabski profesor Salah Mohammed Shehaata16 zagovarja, da je zbirka  primerna 

za vse starosti. Kljub temu da je bila prvotno namenjena starejši publiki, je danes 

zelo popularna tudi pri najmlajših. Opozarja pa, da moramo  pri mlajših otrocih in 

tistih bolj občutljive narave  paziti na vsebino zgodbe, saj nekateri deli vsebujejo 

nasilne prizore. Danes  zgodbe iz Tisoč in ene noči poslušajo arabski otroci. 

Arabci pravijo, da je njihova vsebina namenjena otrokom. Sami se raje kot branja 

poslužujejo pripovedovanja, tako lažje izpuščajo občutljive dele. Margrit P. Alhady 

pa nasprotuje profesorjevim besedam, saj meni, da jo arabski izobraženci 

zavračajo, v šolah jo redko omenjajo in obravnavajo pri pouku književnosti. Danes 

vsi otroci poznajo pripovedke in pravljice iz zbirke Tisoč in ena noč. Dosegljive 

niso samo na knjižnih policah, ampak se predvajajo tudi po radiu in televiziji. Ne 

glede na to, da danes mnogi strokovnjaki trdijo, da zbirko Tisoč in ena noč 

zahodna kultura bolj ceni kot Orient, se sodobni arabski literati še vedno 

naslanjajo na Šeherezadine besede, ki se prenašajo iz stoletja v stoletje 

(Podvornik - Alhady, 1991).  

                                                           
14

 rojen v Bagdadu, na ameriški univerzi študiral primerjalno književnost in angleščino 

15
 Mesto v Maroku.  

16
 Profesor arabskega jezika in književnosti na srednji šoli Ahmed bin Hambal High School v Dohi. 

Študiral v Egiptu na univerzi Al Azhar University. Piše članke za šolske časopise.  
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Tisoč in ena noč je unikatna dediščina celotnega človeštva, saj je že mnoga 

stoletja s svojo umetelno zgradbo, neverjetnimi zapleti in nepričakovanimi junaki 

del ne samo arabske, temveč tudi zahodne kulture, zato je popolnoma 

neupravičeno, da bi jo primerjali in posledično poniževali z uvrstitvijo med  ceneno 

eksotiko (Ilc, 2010). 

Kljub temu, da posamezniki ne priporočajo oziroma ne uvrščajo pravljic zbirke 

Tisoč in ena noč med mladinsko literaturo, bi se morali vprašati kako to, da potem 

lahko te knjige najdemo v knjižnicah le na otroških/mladinskih oddelkih.  Marjana 

Kobe17 uvršča zbirko Tisoč in ena noč med pravljično fantastično pripoved, ki je 

otroku s svojim besedilom in slikanico po doživljanju izredno blizu. Po drugi strani 

pa kritizira urednike in založnike, ki menijo, da je njen tekst prezahteven in so iz 

tega stališča po njihovem mnenju prezahteven tekst pretirano adaptirali. Njena 

kritika se nanaša tudi na slikanice. Meni, da bogata slikanica na naslovnici obeta 

veliko preveč, kot pa prinaša tisto, kar se pa skriva za naslovnico. Da ne govorimo 

o besedilu, ki je skrajna priredba ene same pravljice o Aladinu in njegovi čudežni 

svetilki, ki jo zaradi besednega oblaganja še komaj prepoznamo (Kobe, 1987).  

Mnogi strokovnjaki (Kralj, Alhady…) zagovarjajo, da pravljice iz zbirke Tisoč in ena 

noč niso primerne za otroke, eden izmed razlogov je  tudi ta, da so predolge in 

vsebujejo ne samo nasilne, krute prizore, temveč tudi preveč podatkov. Ob tem  bi 

rada izpostavila vprašanje, kako to, da beremo Andersenove in Grimmove 

pravljice že najmlajšim, saj te ravno tako vsebujejo  prizore nasilja. In ravno z 

zornega kota nasilja, krutosti, zlorabe so pravljice svetovnih avtorjev v večji meri 

prirejene. Vendar na način, da  jih prirejamo in posledično izpuščamo detajle ter 

skušamo zgodbo narediti bolj pregledno in manj zapleteno, delamo literarno -   

estetski in psihološki spodrsljaj.  Pozabljamo na dejstvo, da otroci obožujejo 

detajle in vztrajajo pri najmanjših podrobnostih. Torej ko želi prirejevalec otroku 

približati tuje okolje ljudske ali umetne pravljice, ga prestavi v domače  in s tem 

naredi uslugo literarni predlogi, po drugi strani pa zmede in razočara otroka. Ne 

glede  na to kako znana oziroma neznana besedila prevajalci prevajajo, se v 

njihovem delu čuti, da prevajanja ali prirejanja za otroke ne jemljejo resno.  

                                                           
17

 Roj. 1938, slovenska literarna zgodovinarka, raziskovalka mladinske književnosti ter mladinskega  

in šolskega  knjižničarstva. 
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Menim, da je kakršno koli karikiranje, poseganje v izvirnike z estetskega in 

literarno - vzgojnega vidika je povsem nepotrebno. Kajti z adaptacijo besedila 

otrokom ne približamo besedila, ki  je že v osnovi prilagojeno njihovim 

sposobnostim, temveč podcenjujemo njihove zmogljivosti in jih prikrajšamo za 

doživljajske želje ter izkušnje. Tako uredniki menijo, da so mnoge knjige potrebne 

predelave in zahtevajo posege, ena izmed teh knjig je tudi Tisoč in ena noč. Tako  

nestrokovnost in založniška nemoralnost še hitreje prideta na dan. Marjana Kobe 

svoje poglavje zaključuje z mislijo, da so v knjigi Tisoč in ena noč adaptacije 

tekstov in razni posegi v besedila  povsem neprimerni in nekvalitetni ne samo pri 

priredbah temveč tudi pri izvirnikih (Kobe, 1987).  

Vsi govorimo, kako in kaj je otrokom všeč, a nihče se pa ne vpraša, ali vse to res 

drži. So določene stvari v življenju, kjer je otrokom potrebno postaviti meje, vendar 

prirejanje in skrivanje izvornih pravljičnih besedil naj ne bi  bila ena izmed njih. 

Večkrat bi morali dopustiti, da otrok sam presodi o izvirniku, saj besedilo dojema 

drugače  kot odrasli.  

2. 2. 2  GENEZA ZBIRKE TISOČ IN ENA NOČ IN NJENA RECEPCIJA V  
EVROPI 

Izvor posameznih zgodb nam ni znan, saj so se zgodbe stoletja (od 9. stol.) 

prenašale iz roda v rod, zato tudi samega začetka izvora zbirke Tisoč in ena noč 

ne moremo določiti. O obstoju zbirke zgodb  govorijo arabski zgodovinarji iz 10. 

stoletja. Ena izmed njih sta bila Al-Mas'ud18 in Ibn An-Nadim19. Al-Mas'udi  omeni 

indijsko-perzijski izvor zbirke, okvirno zgodbo in našteje imena glavnih oseb,  Ibn 

An-Nadim pa obnovi okvirno zgodbo in na koncu, omeni Šeherezadina otroka ter 

njeno zasluženo pomilostitev. Njegovi zapisi temeljijo na sklicu takratnih sodobnih 

avtorjev  arabske zbirke z naslovom Alf Khurafa, danes znano pod imenom Tisoč 

zgodb, ki vsebuje arabske, perzijske in grške zgodbe (Saoub, 1999).  

Zbirka, ki naj bi nastala v Perziji, je bila v osmem stoletju v Bagdadu prevedena v 

arabščino in prirejena islamski kulturi. Naslov zbirke Tisoč zgodb so preimenovali 

v Tisoč noči, saj so bile v tistem času na Jutrovem močno priljubljene nočne 

zabave (Rendla, 1982), le - ta pa je bila prevedena iz perzijske zbirke Hazar 

                                                           
18

 Bagdadski kaligraf (kopira rokopise za prodajo) in bibliograf, umrl okoli 995 ali 998. 

19
 Ok. 890 – 957, arabski zgodovinar, geograf, popotnik in filozof.  
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Afsana oziroma Tisoč legend. Kljub tragičnemu dejstvu, da sta bili obe deli Tisoč 

legend in Tisoč zgodb, tekom zgodovine izgubljeni, pri čemer tudi ne moremo 

dokazati, ali se je katera od njunih zgodb vseeno ohranila, je prav zagotovo zbirka 

Tisoč legend prispevala k današnjemu naslovu, okvirni zgodbi o kralju Šahrijaru in 

Šeherezadi ter razdelitvi na noči (Haddawy, 1992). Do danes  pa ostaja 

neodgovorjen odgovor na vprašanje, od kje se je potem vzela še ena noč. 

Vsekakor moramo vedeti, da  nič ne kaže, da bi bilo v perzijski zbirki zares tisoč 

zgodb. Tisoč naj bi  predstavljalo le veliko število. V mnogih drugih jezikih številki 

1001 ali 101 nimata dobesednega pomena, temveč predstavljata množico. V 

turščini naj bi pomenilo veliko število, kar pa naj bi bil tudi največji možni vzrok za 

takšno poimenovanje, saj naj bi turški izraz »bin bir« pomenil ravno to, tisoč in 

ena. Mnogi pravijo, da je eden izmed razlogov tudi, da so se bali neparnega 

števila (Duraković, 1999). Kakorkoli že, tako naj bi se v 11. stoletju, ko so islamske 

vzhodne države prišle pod turški vpliv, prikradla tisočim nočem še ena. V 10. 

stoletju so bagdadskim Tisočim nočem dodajali zgodbe, kljub temu da jih v 

perzijskem izvirniku ni bilo mogoče najti. Kasneje pa so se te metode še bolj 

posluževali. Torej širjenje in raztegovanje zbirke, da bi dosegli njen dobesedni 

naslov, ki je bil zgolj samo simboličen,  je bil vse pogostejši.  Čeprav so zgodbe v 

zbirki zelo neenakomerno razporejene, se je takšna razvrstitev ohranila vse do 

danes. Vendar dodajanje še zdaleč ni bilo končano. V 12. stoletju so bagdadsko 

zbirko, tedaj z novim naslovom, Tisoč in ena noč, ponesli v deželo piramid, Egipt. 

Zbirka pa se ni širila smo po egipčanskih tleh, temveč je  svoje popotovanje po 

deželah Jutrovega (vse od Indije pa do Maroka) zaključila v 16. stoletju (Rendla, 

1982). Dokončno obliko pa naj bi dosegla v drugi polovici 13. stoletja v času 

Mamelukove20  oblasti v Egiptu in Siriji. Ravno v tem času pa je po stoletnem 

ustnem izročilu nastal prvi rokopis, ki pa je bil na žalost izgubljen. Njegov obstoj 

potrjujejo  zgodnji rokopisi. Ti  so si med seboj skoraj enaki v stilu, obliki in vsebini, 

saj  vsebujejo enako jedro enajstih sledečih si zgodb: 

1. Kralj Šahrijar in Šeherezada, vezirjeva hči, 

2. Trgovec in duh, 

3. Ribič in duh, 

                                                           
20

 Mameluki so bili nekdaj sužnji različnih narodnosti, nato pa so v času dinastije Ajubidov postali 

osebna sultanova garda. Kljub propadu in izgubo oblasti pod Turki, jim je uspelo obdržati vpliv. 
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4. Nosač in tri dame, 

5. Tri jabolka, 

6. Dva vezirja, Nur Al-Din 'Ali Al-Misri in Badr-Al-Din Hasan Al-Basri, 

7. Grbavec, 

8. Sužnja Anis al- Jalis in Nur al Din' Ali ibr Khaqan, 

9. Nur Al-Din 'Ali Ibn-Bakkar in sužnja Šama Al-Nahar, 

10.  Jullanar of the Sea in 

11.  Qamas Al-Zaman in njegova dva sinova: Amjad in As'as. 

Okvirna zgodba vseh rokopisov je zgodba o kralju Šahrijau in Šeherezadi. Zgodbe 

so ločene na enote. Najbolj pravilno razporejenost zgodb dosežejo v najstarejšem 

rokopisu, kjer zajemajo enourno pripovedovanje. Pri tem moramo vedeti, da nikjer 

ni zapisano, da bi Šeherezada pripovedovala celo noč. Gre za čas med 

zakonskimi obveznostmi in jutranjo zoro. To se vsekakor v sledečih rokopisih 

spremeni, saj število zgodb narašča, najstarejši rokopis že doseže okoli 281 

ohranjenih zgodb (Saoub, 1999).  V drugem poglavju knjige The Arabian Nights 

Encyclopedia pod naslovom The Phenomen of the Arabian Night je po 

abecednem redu urejenih 551 zgodb (vključno s številom duplikatov). Zajeti so 

različni rokopisi, tiskane izdaje in evropski prevodi zgodb iz Tisoč in ene noči. V 

tem delu ni zagotovljena obravnava vsake posamezne zgodbe, vsakega 

ohranjenega rokopisa, tiskane izdaje ali prevoda, temveč je prizadevanje doseči 

čim bolj celovito obravnavo zgodb iz Tisoč in ene noči, ki so bile kdaj objavljene v 

angleškem jeziku (Marzolph, Van Leeuwen in Wassouf, 2004). Richard Burton je v 

svojih desetih zvezkih prevedel in objavil 291 zgodb brez zaključka  okvirne 

zgodbe o Šeherezadi.  

2. 2. 2. 1 IZVOR IN PRVI ROKOPISI 

 

Kaj pa izvor? Kljub množičnim ponovitvam, prikrojitvam in preoblikovanjem naj bi 

bile indijskega, perzijskega in arabskega izvora. Zgodbe so se prilagajale 

tamkajšnjemu času, navadam, družbi in okoliščinam. Nekaj zaslug pa so si 

pripisali pripovedovalci sami, saj so želeli ugajati poslušalstvu  in svojemu stilu ter 

prepričanjem. V najstarejšem ohranjenem rokopisu zaradi velikega širjenja 

islamske stila življenja zaznamo veliko mero homogenosti kulture in umetniške 

zgodovine. Do 9. stoletja zgodbe krožijo ustno, vzporedno z njimi pa pričnejo 
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krožiti še  različice rokopisnih kopij.  Po dolgoletnih različnih rokopisih so bile 

zgodbe Tisoč in ene noči končno, v drugi polovici 13. stoletja, zapisane v »izvirno« 

obliko. Država zapisa ni točno znana, vemo samo, da gre za Sirijo in Egipt, mnogi 

pravijo, da sta bila zapisa narejena celo v obeh državah. Kakorkoli že, omenjena 

različica je danes izgubljena, ravno tako njen prepis, ki je bil narejen nekaj let 

pozneje. Da pa to ni izmišljotina,  potrjujejo naslednji zapisi, ki obravnavajo snov, 

obliko in stilo (Haddawy, 1992).  

Iz izvirne verzije sta se razvili  dve veji rokopisov in sicer egiptovska ter sirska. Iz 

sirske veje so se razvili štirje rokopisi. Prvi in hkrati najstarejši,  tudi najbolj 

podoben izvirniku, je bil napisan v sredini 14. stoletja in je danes v treh knjigah 

ohranjen v pariški knjižnici Biblioteque Nationale. Kljub temu, da so bili ostali trije 

sirski rokopisi napisani kasneje, med 16. in 19. stoletjem, so zelo podobni prvemu, 

kar je razvidno iz jedra zgodb in prvega dela zgodbe o Omar Al-Zamanu, od 

katere sta se ohranili  prvi dve strani še iz izvirne verzije iz časa Mamelukove 

oblasti (Haddawy, 1998) . 

Sirska različica rokopisov je pripomogla k ohranitvi izvirnika, medtem ko je 

egiptovska   zabrisala skoraj vse sledi o izvoru, saj je bila zgodba razvejana z 

ogromnim številom različic. Vsi zapisi, rezen enega, ki je nastal v 17. stoletju, so 

bili napisani v drugi polovici 18. stoletja in prvi polovici 19. stoletja. Pri egipčanskih 

rokopisih gre za nenehno dodajanje, izpuščanje odlomkov in slepo sposojanje 

drug od drugega. Vse z namenom, da bi dosegli dobesedni pomen števila tisoč in 

ena noč, ki je do sedaj predstavljala samo množico. Ljudske zgodbe, basni in 

anekdote,  pisni in ustni viri iz Indije, Perzije, Turčije in domačih tal so polnili zbirko 

Tisoč in ena noč (Haddawy, 1998). Tako je  vanjo zajadrala takrat že dokaj stara 

pripovedka, Zgodba o pomorščaku Sindbadu, ki je nastala med 10. in 11. 

stoletjem v Basri21. V tem času so tu v arabščino prevedli tudi perzijski zbornik. V 

11. stoletju so jo uporabljali kot repertoar za pesnitev.  Duraković22 ne priznava  

sirske izdaje, ampak  piše o bagdadski in egiptovski izdaji Tisoč in ene noči. Za 

bagdadsko izdajo pravi, da je  nastala v času »zlate dobe« Haruna Ar-Rašidove 

dinastije, saj je  posledične idealizacije tega časa mogoče zaznati tudi v zgodbah 

samih. Svoj vrh popularnosti  je dosegla, ko je prispela iz Bagdada v Egipt. O tem 

                                                           
21

 Basra je bila med 9. in 10. stoletjem mednarodni trgovski center   in s tem  zbirališče mnogih 

domačih ali tujih zgodb.  

22
 Roj. 1972, bosanski arabist, akademik in predavatelj. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                         Komes, Anja; Diplomsko delo  

- 19 - 
 

dogodku in tudi o najstarejšem podatku zbirke Tisoč in ena noč iz 12. stoletja na 

egiptovskih tleh  piše  zgodovinar Ibn Said23. Verjetno je egiptovska zbirka 

doživela podobno usodo kot bagdadska in s tem pridobila ogromno število novih 

pripovedi vse od Indije pa  do Kaira. Ravno v tem pa je čar, unikatnost in 

posebnost zbirke Tisoč in ena noč, saj vsebuje različne motive mnogih civilizacij iz 

različni stoletij. Na ta način so tudi bagdadske zgodbe dobile priokus egiptovske 

kulture. Čeprav so bagdadske zgodbe veliko bolj samostojne in estetske, so jih v 

Egiptu še dodatno predelali.  Umetniška vrednost egiptovskih pripovedk kljub 

sledenju bagdadskim ne doseže njihove veličine in samostojnosti (Duraković, 

1999).  

Egiptovska zbirka je popolno nasprotje homogenega izvirnika, v katerem gre za 

popoln odsev Mamelukovega obdobja. Homogen izvirnik zajema stil življenja, 

kulturo, zgodovino in umetnost enega samega obdobja, medtem ko egiptovska 

zbirka predstavlja heterogenost, saj zajema različne kulturne sloje in pridih 

otomanskega vpliva v tistem času (Haddawy, 1992). 

 

 

2. 2. 2. 2 PRVE TISKANE IZDAJE 

 

Glede prvih tiskov je Haddawy povedal, da gre za pravo »komedijo napak«. Prva 

tiskana izdaja je izšla v Kalkuti24  v dveh zvezkih. Prvi zvezek je izšel leta 1814 in 

je zajemal prvih 200 noči, medtem ko je štiri leta za njim, leta 1818, izšel še drugi 

zvezek. Izdajatelj je bil Fort William College, urednik pa predavatelj arabščine na 

tej šoli, Shaikh Ahmad Ibn Mahmud Shirawani. Izdaja je temeljila na poznem 

sirskem rokopisu in ne na kakem drugem delu, ki je zajemalo klasične anekdote. 

Kljub temu, da se je trudil pogovorne izraze spremeniti v literarne, je vseeno 

izpustil, preoblikoval in dodal veliko število odlomkov. Izbor besedil je  naključen in  

urejen po izdajateljskem okusu (Haddawy, 1992).  

Drugo izdajo so poimenovali breslavska izdaja. Celotna izdaja vsebuje 12 

zvezkov. Prvih osem zvezkov je izšlo med leti 1824 in 1834 pod imenom 

Maximiliana Habichta25, ostali  štirje zvezki pa med letom 1842 in 1843 pod 

                                                           
23

 Arabski geograf, zgodovinar, popotnik in najpomembnejši zbiralec poezije v 12. in 13. Stoletju. 

24
 Danes Kolkuta, velemesto v VZ Indiji.  

25
 1775–1839, nemški arabist. 
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imenom Heinricha Fleisermana. Habicht je zavedel mnoge strokovnjake s trditvijo, 

da njegova izdaja temelji na tunizijskem rokopisu. Seveda je bila ta teza v 

prihodnosti ovržena, saj so kmalu odkrili, da njegovo delo temelji na sirskem 

rokopisu iz 14. stoletja in poznem egiptovskem rokopisu (Haddawy, 1998). 

Na egiptovski rokopis pa se je oprl tudi prepisovalec tretje izdaje iz Bulaqa26, ki je 

z izločanjem, zbiranjem in dopolnjevanjem zgodb razširil tekst tako, da je dobil 

natanko tisoč in eno noč. Ta izdaja je bila izdana leta 1835 in mnogi jo imenujejo 

popolna izdaja, čeprav se popolnoma razlikuje od Mamelukovega izvirnika. 

Razlike so opazne v vsebini, obliki in stilu. Urednik  Abd Al-Rahman Al-Safit Al-

Sharqawi je pred izdajo rokopisa odpravil slovnične napake ter tako izboljšal jezik 

in po svojem mnenju ustvaril literarno kvalitetnejše delo od izvirnika samega 

(Haddawy, 1992). 

Še ena izdaja, ki je temeljila na poznem egipčanskem rokopisu, je druga kalkutska 

izdaja. Objavil jo je William Macnaghten med 1839. in 1843. letom v štirih zvezkih. 

Zbirka je imela več urednikov. Njen stil, vsebina in popravki pa so temeljili na prvi 

kalkutski in breslevski izdaji. Po mnenju urednikov, prevajalcev, strokovnjakov in 

bralcev je presegla vse takratne  izdaje (Haddawy, 1998). 

Vrh  je po večih stoletjih dosegla  zadnja izdaja Tisoč in ene noči. Izdal jo je 

Muhsin Mahdi27, ki je dolga leta preučeval in zbiral tekste predhodnikov, vse dokler 

ni objavil končne izdaje sirskega rokopisa  Tisoč in ene noči. Uspelo mu je 

dopolniti izpuščene dele, popraviti nepravilnosti in pojasniti nejasnosti ter se tako 

približati izvirniku samemu. Njegovo delo je na nek način opravičilo vse dotedanje 

rokopise in izvode. Lahko rečemo, da gre za koherentno in dragoceno umetniško 

delo, ki se najbolj približa samemu izvirniku (Haddawy, 1992). 

2. 2. 3  PREVODI IN PRIREDBE V EVROPSKE JEZIKE 

Leta 1704 je v Parizu izšla drobna knjižica, ki je postala uspešnica. To je bil prvi 

zvezek J. A. Gallanda, v katerem so se znašle evropskemu prostoru takrat še 

nepoznane zgodbe Tisoč in ene noči, prvič prevedene v francoski jezik. Temu je 

sledilo še 11 ostalih zvezkov. Zadnji je bil izdan po Gallandovi smrti (1717), tako 

prevajalec sam ni dočakal slave (Rendla, 1982). 
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 Območje v Kairu. 
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 1926–2007, iransko – ameriški islamolog in arabist. 
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 Galland (1646 - 1715) je obvladal latinščino in orientalske jezike že pri  rosnih 

petnajstih letih. V sedemdesetih letih je večkrat prepotoval osmansko cesarstvo 

(od Konstantinopla do Kaira), kjer je  od trgovcev dobil rokopise. Takoj je navezal 

stike  s knjigarnarji in znanstveniki ter se lotil prevajanja. Ko je izvedel, da je 

Zgodba o pomorščaku  Sindbadu, ki jo je  dolgo časa iskal, v zbirki Tisoč in ena 

noč, se je  lotil raziskovanja ustnega izročila. Po treh letih je bil njegov trud 

poplačan, saj je iz Aleppa (Sirije) dobil rokopis zbirke (Saoub, 1999).  

Za svoje prevode je uporabljal več rokopisov. Ohranjen je le še en od njih, ta je 

danes shranjen v francoski nacionalni knjižnici in obsega 281 pravljic ter začetek 

Zgodbe o Omarju Al-Zamanu.  Po objavi desetega zvezka mu je počasi začelo 

primanjkovati materiala, zato si je še toliko bolj prizadeval dobiti nove rokopise iz 

katerih bi črpal snov. Na tak način je dodal še ostale pravljice, ki jih je slišal od 

Sirijca Hanne (sirski pisatelj in prevajalec v 18. stoletju) ter ostalo snov, ki jo je 

našel  v delih Barthelemy d'Herbelot28. Velik navdih  mu je bil Konstantinopel. To 

lahko razberemo iz podobnih zapisov v  njegovem dnevniku in zadnjih zapisov v  

knjigi  (Larzul, 2004).  

Prevajal je po takratni običajni prevajalni tehniki in kot se za čas klasicizma 

spodobi. Na prvo mesto je postavil razum, ki je  občuten v njegovih zgodbah in v 

smiselnem zaključku, pri čemer  se je pokazalo, da ni ostal zvest rokopisu. V 

besedilu pa je kljub vsemu zaznati trud slediti izvirniku in se ne oddaljevati od 

norm tistega časa (Saoub, 1999).  

Razlog, da je bila Gallandova zbirka popularna v različnih časovnih obdobjih, tiči v 

unikatnem načinu prevajanja, ki ni bilo dobesedno, temveč je šlo za pisno 

ustvarjanje in imitacijo, ki je bila  značilna za čas klasicizma. Besedilo je 

rekonstruiral, da bi ugajal bralcu. Zato so bili njegovi prevodi estetsko lepi, a 

nezvesti. Kajti če je želel doseči klasicistično estetiko, je moral iz  vsebine in jezika 

izločiti vse tisto, kar je delovalo surovo in nizkotno. Popravki so bili vidni tudi v 

odlomkih, ki opisujejo hrano, palače, obilje in v socialnih statusih (Larzul, 2004). 

 Galland je s svojo stilistično preobrazbo zbirke, ki se navezuje na dialoge, zbirki 

Tisoč in ena noč pridobil homogenost. Z vidika prevajanja se je zavedal, da bodo  

poznavalci arabščine ugotovili, da je prikaz Arabcev v njegovih delih izredno 

diskreten. Z vidika humanistike pa jih je na to opozoril s tem, da je izpustil 

razdelitev pravljic na noči (Larzul, 2004).  
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Izvirnik ne moralizira, pa tudi Galland zbirke ne skuša spremeniti v zbirko moralnih 

naukov, čeprav na nekaterih delih uporablja take oznake: npr. barbarski oče, podlo 

dejanje…, vendar so to  zgolj detajli.   Veliko več preoblikovanja je občutnega v 

erotičnih delih, v katerih je namesto dejanj intimno zvezo raje izrazil z močjo 

ljubezenskih občutkov v dialogu. Naslov nakazuje na erotično vsebino knjige, pri 

čemer  ne moremo natančno opredeliti, komu je zbirka  namenjena. Obenem pa je 

potrebno opozoriti, da kljub zavajajočemu naslovu zbirka Tisoč in ena noč niso 

erotične pravljice. Res je, da so nekateri deli za evropski prostor morda preveč 

svobodni in sta ljubezen ali intima prikazani z nekoliko bolj odprtega in grobega 

vidika, a je vseeno ne moremo uvrščati med erotično literaturo (Larzul,  2004).  

Galland v svojih delih  ni želel  pripovedovati le čudovitih zgodb, temveč bralcem 

predstaviti  tudi značilnosti Orienta. Poučeval jih je o religiji, Koranu, verovanju, 

položaju mest… Izpuščal pa je manj pomembne podatke na način da ni spremenil 

duha pravljic. Sylvette Larzul29 pravi, da je Galland znal odlično združiti orientalsko 

vzdušje s klasicistično estetiko.  S tem je preprečil, da bi zbirka postala 

dolgočasna in si vzbudil zanimanje bralcev za svoje delo (Larzul, 2004).   

Njegov prevod je bil daleč najbolj bran in iskan. Vseeno pa se večina kasnejših 

prevajalcev in orientalistov z njim  ne strinja. Mnogi njegovo prevajanje  označujejo 

bolj kot  interpretacijo izvirnika.  Takšnega načina dela, kot si ga je  privoščil 

Galland, si današnji prevajalci nikakor ne bi mogli dovoliti. Dela ne bi mogli 

označiti za prevod, ker gre za priredbo, saj je v njem prevelika mera svobode in 

premalo zaupanja v izvirniku (Duraković, 1999).  

Kljub kasnejšim kritikam je na nek način zagotovil, da je bilo njegovo delo vseeno 

temelj  do sedaj vsem ostalim prevedenim delom. V 18. in 19. stoletju je na 

različnih krajih, sprva s strani prevajalcev, nato pa še  s strani arabskih založnikov, 

izšlo več različnih tiskanih  arabskih izdaj, ki so imele dodane pripovedke iz 

različnih izvorov, saj so na ta način želeli obogateti. S tem dejanjem pa so odprli 

lov za popolno različico, ki bi razkrila ne samo zgodovinske okvire, temveč tudi 

jezikovne lastnosti in literarne oblike zbirke Tisoč in ena noč (Saoub, 1999). 

Duraković v svojem delu navaja J. Borgesa, ki pravi, da je bil Gallandov prevod 

tako popoln, da je bil preveden v arabščino (Duraković, 1999). 
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Do konca 19. stoletja Gallandovo delo sploh ni bilo sporno. V času pozne 

romantike, predvsem v Angliji in Franciji, pa je prišlo do kritičnega preobrata.  

Takrat je  prišlo do velikega zanimanja za zbirko Tisoč in ena noč na področju 

umetnosti in znanosti. Tako je  teza o enotnosti Gallandovega besedila prvič 

vzbudila dvom. Ne glede na dokaze, raziskave o neenotnosti besedila in 

nezvestobi do izvirnika pa so še danes najbolj brana ravno tista dela, ki temeljijo 

na Gallandovem delu (Saoudb, 1999).  

 

Po njegovem delu je v naslednjih desetletjih nastalo ogromno prevodov, iz med 

vseh pa je izstopal Jean-Chares Mardrusov30 prevod, ki je dolgo časa veljal za 

najbolj zvest prevod. Najverjetneje zaradi svojega zavajajočega podnaslova 

»Dobesedni prevod celotnega arabskega teksta«, a še zdaleč ni bil blizu izvirniku. 

Temu se je uspelo približati bolje kot njegovemu predniku Gallandu. S 

prepričanjem, da izboljšuje zbirko, si je dovolil dodati medigre, nepomembne 

podatke in celo lastne občutke. Pravljični opisi so celo  prekašali  Šeherezadine. 

Njegovo idejo o prevodu izjemne literarne vrednosti so bralci podprli in se niso 

počutili prevarane, tudi točnega prevoda niso iskali, ampak so se namesto tega 

raje prepuščali njegovemu jeziku in izjemnim opisom, ki so bili v primerjavi s 

siromašnim izvirnikom pravo bogastvo. Današnji izobraženi Arabci z njegovim 

delom oziroma nad pretirano svobodo niso nič kaj preveč navdušeni.  Kljub novim 

angleškim prevodom in Mardusovemu prevodu je Gallandovo delo vseeno ostalo 

cenjeno, brano in izdajano.  S tem je kljub vsemu požel stalen uspeh in dosegel 

večno priljubljenost pri bralcih, kar je tudi cilj  vsakega prevajalca (Duraković, 

1999).  

 

Glavni prevajalci  zbirke Tisoč in ena noč v angleščino so  Edward Lane31, John 

Payne 32in Richard Burton33. Vsak izmed njih si je izbral različno izdajo. Lanov 

prevod je temeljil na bulaški, prvi kalkutski in breslavski izdaji. Payne si je za 

osnovo vzel drugo kalkutsko in brelavsko, Burton pa enako kot Lane, le da je 
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 1868–1949, francoski prevajalec. 
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 1801–1878, britanski orientalist, sociolog, prevajalec in leksikograf. 
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 1842–1916, angleški prevajalec. 
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 1821–1890, britanski geograf, raziskovalec, prevajalec, pisatelj, vojak, orientalist, lingvist, vohun, 

etnolog, poet in diplomant. 
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namesto prve kalkutske vzel drugo. Zanimivo je, da ti prevajalci niso stremeli k 

natančnemu prevajanju, ampak so v časovni bitki raje krajšali, dodajali ali pa kar 

lepili tekste med seboj, tako kot je njim samim najbolj ustrezalo. Lane je bil raje 

orientalist in sociolog kot prevajalec zgodb. To se je očitno pokazalo že v njegovi 

zbirki, kjer je poleg že omenjenega dodajanja opomb večino verzov izpustil, saj so 

se mu zdeli nepomembni in niso ustrezali njegovemu sociološkemu pomenu 

(Haddawy, 1992).  

Njihovi uredniški poti pa sta sledila še dva nekoliko manj znana prevajalca 20. 

stoletja. Prvi je bil Edward Poweys Mathers34, ki se je v svoji angleški različici 

naslonil na francoski prevod Mardrusa. Brez vednosti in znanja arabščine je še 

dodatno spremenil francoski tekst  in se tako še bolj oddaljil od izvirnika. Drugi, 

Nessim Joshep Dawood35 pa je prevedel izbrane zgodbe iz druge kalkutske izdaje 

in vanje vključil manj kot tri od osnovnih zgodb Tisoč in ene noči. Tudi on se ni 

mogel izogniti popravljanju in dodajanju buloške izdaje. Na tem mestu pa se spet 

vrnemo h Gallandu, ki je v tem času postal izjema in čigar delo se je uveljavilo kot 

klasično (Haddawy, 1992). 

Za  vse zgodnje prevode, pa še za kakšnega iz 20. stoletja, je značilno, da je vsak 

od njihovih avtorjev imel drugačno taktiko in namene. Lanov prevod zbirke je služil  

kot turistični vodič po Kairu, Damasku in Bagdadu. Vanj je vnesel kratke opombe, 

s  katerimi je pojasnil različne odlomke in bralce nagovoril k različnim pogledom na 

arabsko kulturo. Pri tem pa se niti ni vprašal, ali so opombe  potrebne in še bolj 

pomembno, ali so sploh resnične. Za razliko od Burtona ostane zvest 

pogovornemu stilu izvirnika, po drugi strani pa  opušča podrobnosti ali pa cele 

odlomke, ker se mu zdijo sporni v primerjavi z njegovim bivanjem v Kairu (npr. v 

Zgodbi o nosaču in treh damah, kjer svoje dejane opraviči v opombah). Verzni 

odlomki se mu ravno tako zdijo neustrezni ali pa ne ustrezajo njegovemu 

sociološkem pogledu, zato jih večino izpusti (Haddawy, 1992). Kljub vsemu 

prirejanju in izpuščanju Lanov prevod po slogu in jeziku še vedno presega mnoge 

kasnejše prevode v angleščino, saj je odlično obvladal arabščino in egiptovski 

ljudski jezik, kar je za prevajanje zbirke Tisoč in ena noč nujno potrebno (Rendla, 

1982).  
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Pravo nasprotje Lana pa je Burton, ki ne želi tako kot Lane britanskemu bralstvu 

prikazati samo višji razred egiptovske družbe, temveč želi v Anglijo prenesti Kairo 

v vsej njegovi barvitosti in raznolikosti. Zanima ga erotika, eksotika in slikovitost, 

ravno zato tudi on dodaja opombe, vendar z drugačnim namenom. Šokirati in 

dregniti v britansko poželjivost. V uvodu navede namen, ki strmi k ustvarjanju 

prave, popolne, neolepšane in nekastrirane različice izvirnika. Burton se  raje kot 

na Lanovo delo  opre na Paynovo, za katerega pravi, da uporablja točen domači 

ekvivalent tuji besedi, za katerega bi bilo škoda, da ga ne bi imeli vsi nadaljnji 

prevodi. Kljub navdušenju pa Burton Paynov stil dopolni, pri čemer zaide v 

pretiravanje in tako slog  nazadnje samo kvalitativno poslabša.  Paynov slog 

prevajanja preseže Burtonovega in velja za daleč bolj uspešnega kljub temu, da je 

bila njegova izdaja zbirke Tisoč in ena noč natisnjena samo petsto izvodih in je še 

danes nedostopna širšemu bralstvu (Haddawy, 1992). Payn v svoji zbirki obdrži 

ljubezenske zgodbe, intimne dele in  prevede vse opolzke dele, vendar jih v 

nasprotju z Burtonom ublaži. Trudi se ostati zvest izvirniku, vendar  zaradi slabega 

poznavanja jezika in nerazumevanja izvirnega besedila v njem najdemo napake. 

Najmanj ustrezno so prevedeni verzi (Rendla, 1982).  

Po tolikih poskusih prevajanja , se je sam namen zbirke,  da bi v arabskem bralcu 

prebuditi estetski užitek, izgubil. Vsak s svojim načinom prevajanja so porušili 

skladnost dela. Lane jo je popolnoma osiromašil, Burton jo je s svojim dodajanjem 

lastnih značilnosti in  arabskih posebnosti reproduciral, Galland jo je s 

spreminjanem priredil francoskemu bralstvu, a se je še najbolj približal ustvarjanju 

nameravanega učinka. Rešitev za sodoben prevod bi morali iskati v ekvivalenci, 

ker pa je ta v celoti nemogoča, bi si moral prevajalec prizadevati za besedilo z 

estetskim učinkom in  primerljivim z izvirnikom (Haddawy, 1992).  

Rokopis iz 14. stoletja, ki ga je v 80. letih 20. stoletja uredil in izdal Muhsin Mahdi,   

si je za izhodišče izbral Husain Haddawy. Na tej podlagi je prevedel zbirko Tisoč in 

ena noč in jo 1992 izdal pod imenom Arabske noči. Prizadeval si je k estetskim 

učinkom, a obenem ostal zvest izvirniku in le redko kje kaj vrinil. Vrinke je postavil 

v oklepaje. Ognil se je rimani prozi izvirnika, saj meni, da bi v angleščini zvenela 

preveč izumetničena. V delo za razliko od predhodnikov ne vpleta osebnega stila 

in tako ostane kar se le da nevtralen in zvest izvirniku (Haddawy, 1992).  
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V Nemčiji so se strokovna dela o zbirki Tisoč in ena noč začela  pojavljati zelo 

zgodaj (sredina 18. stoletja). Drugačna zgodba pa  so  prevodi v nemščino, saj so 

se razlikovali od dinamike angleških in francoskih prevodov. Prvi, ki se je opogumil 

in objavil prevod zbirke v štirih zvezkih, je bil  Gustav Weil36 (Duraković, 1999). 

Podobno kot njegovi angleški prevajalci se je ognil intimnim delom oziroma 

ljubezenskim zgodbam (Rendla, 1982). Kljub temu delo ni bilo pohvaljeno samo s 

strani bralcev, ampak tudi s strani samega Burtona. Sledil mu je arabist in 

prevajalec Korana, Max Henning37. Njegovo delo ni poželo takšne slave kot delo 

njegovega sonarodnjaka, saj je bilo ocenjeno kot zelo suhoparno, preobsežno in 

monotono. Črpal  je iz manj znanega rokopisa in Burtonovega dodatka k Tisoč in 

eni noči (Duraković, 1999).  

Leta 1823 je na nemške knjižne police prišel prevod orientalista Joshepha von 

Hammerja38. Ta ni prevajal iz arabščine, temveč si je pomagal z neobjavljenim 

francoskim prevodom (Rendla, 1982).  

Na arabski izvirnik se je naslonil tudi semitolog Enno Littmann in izdal zbirko pod 

naslovom Pripovedke iz  1001 noči. Prvič po arabskem pratekstu kalkutske izdaje 

iz leta 1839 je bila zbirka izdana v dvanajstih zvezkih. Pripovedke iz 1001 noči so 

nastajale kar sedem let (1921-1928) in bile izdane kot žepna izdaja pri založbi 

Insel. Njihov stil je zelo blizu izvirnika, saj je zelo razumljiv, berljiv in brez zanosa 

ter vzhičenosti. Littman se  za razliko od svojih predhodnikov ni izogibal erotičnim 

delom in jih je prevedel brez naprezanja in pretiravanja. Za lažje razumevanje 

teksta je dodal še opombe, ki so se izkazale za zelo koristne. Delo je bilo splošno 

pohvaljeno, Enciklopedija Britannica pa ga je označila za najboljše do takrat 

(Duraković, 1999).  S. Rendla,  ga označuje za najboljši prevod na svetu, po 

literarni vrednosti in zvestobi do izvirnika ter si ga vzame za osnovo svojega dela 

Ljubezenske zgodbe iz tisoč in ene noči (Rendla, 1982). 

2. 2. 4  PREVODI IN PRIREDBE ZBIRKE TISOČ IN ENA NOČ V SLOVENŠČINO 

2. 2. 4. 1 PRVE OMEMBE ZBIRKE TISOČ IN ENA NOČ 
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Janez Trdina39 nadzorno predstavi svoj odnos do zbirke v  delu Spomini. V času 

študija na Dunaju je slišal veliko  hvale o zbirki Tisoč in ena noč, zato se je tudi 

sam odločil, da jo prebere in presodi, zakaj je tako veličastna. A že po parih 

stavkih je bil popolnoma razočaran nad prikazom arabskega življenja, da jo je 

takoj odvrgel. Kasneje je znova segel po njej in z veliko muko prebiral pravljice. 

Trdina je prebiral Habichtovo izdajo iz leta  1827, Tausend und eine Nacht, ki je 

temeljila na lažnem tunizijskem rokopisu (Trdina, 1947). Po vsem tem težko 

rečemo, da je zbirka zgodb nanj naredila kakšen poseben vtis, saj jo je zavrnil. 

2. 2. 4. 2 PRVI PREVODI ZBIRKE TISOČ IN ENA NOČ V SLOVENŠČINO 

 

Prvi prevodi v slovenščino  so v slovenskem prostoru pričeli izhajati  konec 20. 

stoletja. Lipe Haderlap40 je po dunajski izdaji Habichat (Hagen in Schalla) iz leta  

1827 prevedel in priredil zbirko Tisoč in ena noč. Še danes je to najbolj obsežna 

zbirka, saj obsega več kot tri tisoč strani prevedenega besedila. Delo je izšlo v 48 

šopih, te sestavlja 11 zvezkov, ki so vezani v šest knjig. Namen zbirke je bil 

krajšanje zimskega časa in razvedrilo bralcev. Podobno kot Galland se je 

Haderlap prilagodil času in  poskrbel  za »spodobnost« zbirke same ter  jo 

»očistil« vseh ljubezenskih prizorov. Tu pa se njegova »misija« o preoblikovanju 

še ni končala. S slovenjenjem je šel še dlje. Ne le, da je že tako in tako iz enkrat 

prevedenega in prirejenega dela izpustil določene dele, temveč je arabska imena 

zamenjal z imeni iz slovanske  mitologije: Živa, Vesna… Priimke je preoblikoval v 

dohtar Lučnik, komisar Jerman, stražnik Potočnik... in dodal hrvaška in srbska 

imena kot so Milivoj, Jovan, Dragan, Žarinka… Imena Zvitoglav, Sladoljub, 

Veleglav, Trpmir… pa je po vsej verjetnosti oblikoval sam glede na značajske 

poteze literarnih oseb.  Ohranil je le nekaj imen iz izvirnika, kot so David, Salomon, 

Faraon, Hasan, Mustafa, Said. Preimenoval pa je tudi osebe v okvirni zgodbi in 

sicer kralj Šahrijar je postal Riar, kralj Šahzeman Senan, Šeherezada Lunica in 

njeno sestro Dunjazado v Srebrnico. Tudi arabski naslovi, kot je Popotovanje 

morščaka Sindbada, so postali poslovenjeni v Historija od mornarja Jadroslava. 

Tudi naslova Zgodba o Miljutinu Srnakove iz Damaska in Historija od princa 

Krasnobora in od Kitajske princezije Milene ne zvenita orientalsko. Slovenjenje 
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  1830–1905, slovenski pisatelj in zgodovinar.  

40
 1849–1896, slovenski pesnik, novinar, publicist, urednik in prevajalec. 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenci
http://sl.wikipedia.org/wiki/Pisatelj
http://sl.wikipedia.org/wiki/Zgodovinar
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imen opraviči z obrazložitvijo, da je želel arabska imena približati slovenskemu 

bralcu in mu olajšati izgovarjavo. Kljub omenjenemu prirejanju pa je zanimivo, da 

dela ni tako kot nekateri predhodniki razdelil na noči. Raje se je posvetil verzom  

(Alhady – Podvornik, 1997). Po vsem tem se lahko vprašamo, ali lahko sploh 

govorimo o prevodu ali gre zgolj za priredbo. Kajti to vsekakor ni v skladu z 

današnjimi načeli prevajanja in zvestobi že tako enkrat prevedenega in prirejenega 

dela.  

 

Leta 1902 je izšla drobna knjižica, v katerem ni naveden ne prevajalec ne vir 

prevoda. Založil jo je L. Schwentner v Ljubljani. Izdaja je bila veliko manj obsežna 

kot prejšnja. Zajemala je petnajst zgodb, ki so bile skrajšane in niso vsebovale 

okvirne zgodbe. Tudi zgodbe niso porazdeljene na noči. Šeherezada je omenjena 

v  uvodu, kjer pa ne zasledimo kraljevega imena. Njena sestra Dunjazada postane 

kraljeva sestra. V tej zbirki imena ostanejo arabska in zvesta izvirniku (Alhady – 

Podvornik,  1991).  

 

Andrej Repe leta 1924 knjižne police obogati kar z dvema deloma. Najprej je 

priredil Šopek pravljic z Jutrovega za jugoslovansko mladino, nato pa še zbirko 

Pravljic iz Jutrovega za odrasle. Obe deli sta izšli pod glavnim naslovom Tisoč in 

ena noč.  Zbirka za odrasle je obširnejša kot izdaja za otroke. Obsega tri knjige, 

vsebuje osnovno in okvirno zgodbo, pravljice pa so razdeljene na noči. Rape je 

kralja Šahrijara poimenoval Riar tako kot Haderlap, šele v zbirki Lastovka 

zasledimo izvirno ime. Zgodbo Osel, vol in kmet, ki jo v izvirniku pripoveduje 

Šeherezadin oče svoji hčeri,  v Rapetovem delu pripoveduje Šeherezada. V 

kasnejši izdaji iz leta 1995 pa so zgodbo o Oslu, volu in kmetu ter okvirno zgodbo, 

tako kot jo pozna izvirnik, kar izpustili. Gre za prikrivanje resničnega namena  

Šahrijarove obsedenosti do morjenja devic. Pogosto ta motiv zamenjajo z žalostjo 

kralja, ki je pred leti izgubil ženo, ker mu je  umrla, ni pa bila umorjena zaradi 

nezvestobe. Rape v uvodu poudari tudi poučnost pravljic in Šeherezado predstavi 

kot nekakšno predstavnico pesnikov tiste dobe Orienta. Na tem mestu se nam 

poraja vprašanje, ali je Rape morda zbirko Tisoč in ena noč razumel kot zbornik 

vzhodne literature (Alhady – Podvornik, 1991). 
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Pravljice iz Tisoč in ene noči niso izhajale le v zbirkah, ampak tudi posamezno. 

Leta 1931 smo dobili danes eno najbolj znanih in popularnih pravljic skoraj po 

vsem svetu, Aladin in čarobna svetilka. Nekaj let pozneje (1954) je Dušan Mevlja41 

prevedel in objavil zgodbo Sindbad pomorščak, ki je bila razdeljena na noči. Dve 

leti za njim pa je France Borko prevedel in priredil Ali Babo in štirideset 

razbojnikov.  

 

V zbirki Najlepše pravljice iz Tisoč in ene noči, ki jo  je prevedla in priredila Djurdja 

Flere, pa ravno tako ne najdemo okvirne zgodbe. Namesto Šeherezade, Šahrijara  

in okvirne zgodbe najdemo osem pravljic, med njimi tudi najbolj popularni, Ali 

Baba in štirideset razbojnikov in Zgodbo o grbavčku (Alhady – Podvornik, 1991). 

 

Največ slave  je požela zbirka, izdana pri Mladinski knjigi leta 1953. Različico 

Tisoč in ene noči, ki je najbolj zaznamovala  povojno obdobje in čas do danes, je 

prevedel in priredil Vladimir Kralj. Ta je pravljice prevajal iz nemščine, vendar 

nikjer ni navedeno, iz katerega vira (Kralj,  1980). Potovanje v arabski svet se 

začne z Zgodbo o sultanu Šahrijaru in njegovem bratu. Vanjo sta vključeni tudi 

Šeherezada in Dunjazada, vendar ne v obliki okvirne zgodbe, saj je konec in 

začetek pripovedke samo nakazan s sestavkom na začetku »uvodne zgodbe«. 

Zakaj se je Kralj odločil za takšno obliko podajanja zgodb, je  z argumenti razložil v 

spremni besedi, ki jo je napisal sam. Svoje mnenje je razložil na podlagi evropske 

umetnosti pripovedovanja že iz  antičnih časov, kot je že omenjeno v poglavju 

Zbirka Tisoč in ene noč (Kralj, 1980). S temi besedami je po  mojem mnenju 

podobno kot Galland želel sporočiti, da kljub temu, da je takšen način prepletanja 

zgodb v zbirki Tisoč in ena noč poseben in na nek način celo unikaten, 

zahodnemu in s tem posledično tudi slovenskemu bralcu ne bo ugajal. 

Na njegovo delo in utemeljitev se je odzvala Margrit P. Alhady, ki pravi, da je Kralj, 

ne le spremenil izvirno zasnovano jedro, temveč je   samostojne ter zaključene 

enote preuredil in razvrstil na pravljice, pripovedke, pustolovske zgodbe, 

legende…,  z delitvijo na literarne vrste jo je  popolnoma osiromašil in ji odvzel 

oblikovno posebnost, po kateri je tako znana in unikatna (Podvornik - Alhady, 

1998). 
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 1929–2008, slovenski gledališki igralec, pisatelj in urednik. 
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Vse kaže, da se morda Kralj le ni tako dobro vživel v vzhodno kulturo, saj jo označi 

za zelo drugačno, manj moralno, celo manj etično, ki jo je za slovenski prostor 

potrebno moralizirati (Kralj, 1980).  

S tem,  da zgodbe v Tisoč in eni noči niso moralne, se ne bi ravno strinjala, saj je 

čudežna moč vedno podeljena revnim in poštenim, če so jo zlorabljali, so jo tudi 

izgubili. V mnogih zgodbah prevladuje načelo poštenosti.  

Arabci že od nekdaj veljajo za odlične pripovedovalce, opazovalce in zapisovalce. 

Največkrat so njihove pravljice  polne modrosti, vdanosti v usodo in sledenja božji 

volji. Bralec se na poti k spoznanju bistva stvari, prežetega s pravljičnostjo, sreča z 

nasprotnimi občutki, kot so lahkomiselnost in modrost, čutnost in duhovnost, 

radost in žalost, resnica in laž, naivnost in preračunljivost, ki ga usmerjajo k 

razmišljanju in spoznanju ( Alhady – Podvornik, 1997). V zbirki zgodbe rešujejo, 

zdravijo, učijo in spreobračajo življenja. Šeherezada ozdravi Šahrijarja njegovega 

sovraštva do žensk, ga nauči ljubiti, s pripovedovanjem pa ne reši samo svojega 

življenja, temveč si na koncu pridobi še dobrega moža. Kalif Harun Al Rashid 

najde več zadoščenja v poslušanju neverjetne zgodbe kot pa v zadoščenju pravice 

ali celo želji po maščevanju. Kralj Kitajske ohrani štiri življenja, ko sliši zgodbo, ki 

je še bolj neverjetna kot dogodek iz njegovega življenja, celo demoni so človeški in 

miroljubni; vsakdo je vedno pripravljen pomagati in vsakdo ima čudno oziroma 

neverjetno zgodbo (Haddawy, 1992). 

Iz tega lahko sklepamo, da so  zgodbe  podajale le nekakšen moralen nauk. 

Prikazani so vedno pozitivni liki. Torej moralne pravljice obstajajo. Res je, da 

morda niso identične našim, a to vseeno ne pomeni, da v drugi kulturi ne 

predstavljajo pojma moralnosti. Vsekakor moramo vedeti, da govorimo o svetu, ki 

nam je v dosti pogledih še danes zavit v tančico skrivnosti, za katero se skriva kup 

pojasnil in odgovorov, ki jih morda ne bomo nikoli razumeli. Po drugi stani pa se 

moramo vprašati, ali smo jih sploh pripravljeni sprejeti in razumeti brez obsojanj.  

Slovenci smo zbirko Tisoč in ena noč sprejeli zelo samoumevno, in naj  bi  kljub 

vsej orientalski in evropski dediščini ne bila nevredna kakršnega koli 

znanstvenega ali pa vsaj literarnega raziskovanja. Vzrok  takšnem početju morda 

tiči v odnosu Slovencev do vsega, kar je malo bolj oddaljeno ali neznano. Težko 

sprejmemo novosti ali običaje bližnjih in oddaljenih kultur ter se odpremo »novemu 

znanju«. O samem orientalizmu kot znanstveni veji pa sploh še ne moremo 
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govoriti, saj šele zadnjih nekaj let pridobivamo na direktnih prevodih iz arabskega 

jezika (Alhady – Podvornik, 1997). 

Skromna je tudi kritiška recepcija zbirke Tisoč in ena noč. Najdemo lahko le nekaj 

navedkov in sicer dva iz leta 1969, objavljena v časopisu Delo (Štirje novi 

»Biseri«) in Večer (Tri knjige pravljic). Avtor  obeh je France Slokar, a se v svojih 

razmišljanjih veliko bolj osredotoči na ilustracije Ulrika Schramma. Zbirko na 

splošno označi kot klasično delo, ki bo za bralce vedno privlačno in obenem 

obžaluje, da smo dobili skrčen izbor zbirke Biser. Slokarjeva druga opomba pa se 

nanaša le na Kraljevo izdajo. V njej zopet omeni Scharmmove ilustracije, a tokrat 

veliko bolj na kratko. Osredotoči se na citiranje in povzemanje spremne besede 

(Slokar, 1969).  

Leta 1982 je Stanka Rendla pri Cankarjevi založbi izdala zbirko Ljubezenske 

zgodbe iz Tisoč in ene noči. Zgodbe, zajete v dveh knjigah, so namenjene odrasli 

publiki. Prevajala je po nemškem prevodu Enna Littmana. V spremni besedi  je 

naredila izčrpen povzetek zgodovine zbirke in njenega poimenovanja, česar do 

sedaj ni naredila še nobena druga izdaja zbirke. Nekaj besed je namenila tudi 

najpomembnejšim prevodom v evropske jezike in slovenščino. Haderlapov in vse 

njemu sledeče prevode je kljub temu, da vsebujejo ene izmed najlepših 

ljubezenskih zgodb, samo zaradi pravljičnosti označila za oropane,  saj v njih 

komaj prepoznamo orientalski pridih.  Spremno besedo je nadaljevala s svojim 

izborom zgodb, za katerega meni, da vsebuje vse tiste  zgodbe, ki imajo resnično 

in pravo umetniško vrednost. Ne samo, da je ostala zvesta nemškemu prevodu, 

ampak je  skupaj s Šalijem prevedla vse verze in ritmizirano besedilo. Oba sta se, 

glede verzov oprla na ruski Saljev42  in srbohrvaški Vidojkovićev43 prevod. Rendela 

je svojo spremno besedo zaključila s poudarkom do zvestobe ne izvirniku, temveč 

po njenem mnenju do doslej najboljšemu dosegljivemu prevodu (Rendela, 1982). 

 

Ne smemo pa pozabiti na M. Alhadya in M. Podvornik - Alhady, ki sta prva 

prevajala neposredno iz arabščine. 1991 sta pri Mladinski knjigi izdala Sedem 

potovanj Sindbada pomorščaka, 1997 pa še Šamardalov zaklad. Obe sta 
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 M. A. Saljev prevod velja za enega izmed najboljših prevodov v slovanske jezike. Prevajal je iz 

arabskega izvirnika v ruščino. Njegovo delo je izšlo med obema vojnama.  

43
 Marko Vidojvović je po Salijevm ruskem prevodu, prevedel celotno zbirko Tisoč in ena noč v 

srbohrvaščino. 
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pripovedki iz Tisoč in ene noči in prvič v slovenščini razdeljeni na noči tako kot v 

izvirniku. Tu lahko prvič začutimo ritem Šeherezadinega pripovedovanja in njeno 

bitko za življenje. Zanimiv je način izbora prevajanja, za katerega sta se odločila 

Alhadijeva, kajti obe pripovedki ne spadata ne med osnovne ne med najstarejše 

zgodbe. Res je, da je Sindbadova potovanja dodal že Galland,  Šamardalov 

zaklad pa je redko preveden v evropske jezike. Po nastanku spada med mlajše 

zgodbe. To nam nakazuje dogajanje v Maroku, ki je najbolj zahodna islamska 

postojanka med zgodbami Tisoč in ene noči (Alhady – Podvornik, 1997).   

Tomo Virk44  je po nemškem vzoru Erzalungen aus tausend und eine Nacht 

prevedel Pripovedke iz Tisoč in ene noči. V istem letu (1994) je Rapetova izdala 

Tisoč in ena  noč: arabske pripovedke. Ponatis obeh del  je založba Karantanija 

ponovila še pet let kasneje. 1997 pa je izšel Aladin, prevod N. Mullerja pri Co Libri. 

Najnovejša pridobitev za Slovence pa je leta 2010 izdana zbirka Zgodbe iz Tisoč 

in ene noči, delo Stanke Rendla in Vladimirja Kralja. 

2. 2. 5  PROBLEMI PREVAJANJA ZBIRKE TISOČ IN ENA NOČ 

Zaradi nezadostnega poznavanja arabščine se evropski prevajalci ne držijo 

dosledno izvirnika. Če primerjamo originalni odlomek in  prevedeni odlomek, se 

nam razkrije odlično poznavanje arabskega izražanja, slovnice in sintakse povsod, 

razen tam kjer besedilo samo povzroča nejasnosti. Zgodbe so praviloma zapisane 

v pogovornem slogu pripovedovalca, odstavki prehajajo iz pogovornega v knjižni 

slog, oba sloga povzročata  težave/nejasnosti v zvezi z dikcijo, slovnico in 

skladnjo. 

Vsi prevajalci se srečajo z besedami, ki jih ne poznajo oziroma razumejo, zato jih 

enostavno izpuščajo, posledično prihaja do različnih oblik prevodov.  

Na prevod pa niso vplivali le prevajalci, ampak tudi založniki, ki so ga po svoje 

urejali in popravljali. Paynov original je točen, ampak uporabi založniško različico, 

ki je preoblikovana.  Založniki dodajajo detajle, pogosto napihujejo dogodke, opise 

ali emocije ter s tem zbujajo literarni efekt (Haddawy, 1992).  

Arabci niso nikoli vsebinsko spreminjali ali utemeljevali v arabščino prevedenih 

izvirnih del. V nasprotju z njimi Evropejci to  počnemo že stoletja. Alahadijeva 
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 Roj. 1960, slovenski književnik, literarni teoretik, esejist in prevajalec. 
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dvomi, da je takšno početje oziroma prirejanje izvirnih besedil res potrebno in še 

več, ali je sploh koristno. Vse preveč se obremenjujemo s stereotipi, ki hodijo 

vzporedno z »odraslim« načinom razmišljanja. Tako se žal ne moremo oziroma se 

vse težje svobodno in neposredno predamo besedilom, ki so drugačna od našega 

stila življenja. Takim delom se lažje prepustijo mlajši bralci, v ki še ni toliko 

predsodkov in katerih razum in domišljija še nista vlita v kalupe realnosti. Torej so 

vsa ta prilagajanja  namenjena odraslim, kateri se ne morejo preprosto brez 

pomislekov  prepustiti besedilu. V okvirje odraslega razmišljanja pa so vpeti tudi 

prevajalci, zato si morajo za dosego jasnega in nezmotljivega cilja vsakič omisliti 

svetovnonazorske opore. S tega vidika se  Alhadijeva držita izvirnika, saj menita, 

da je Tisoč in ena noč zaslovela v svetovni književnosti zaradi svoje pristnosti, 

drugačnosti in  izvirnosti z vsemi napakami (Alhady – Podvornik, 1991). 

 

Za  svoj prevod  arabskega izvirnika sem si vzela Muhsin Mahdijvev rokopis, ki 

temelji na sirskem rokopisu iz 14. stoletja.  Pri prevajanju iz arabščine v angleški 

jezik mi je pomagal  katarski profesor arabske književnosti in arabskega jezika, 

Salah M. Shehaata.   
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2. 2. 6  PRIMERJAVA MED PREVODOM IZVIRNIKA IN PRIREDBO PRAVLJICE 
ALI BABA IN ŠTIRIDESET RAZBOJNIKOV 

Tabela 1: Primerjava med prevodom izvirnika in priredbo 

  PREVOD IZVIRNIKA (Muhsin, M. 

(1984). Alf laila wa laiala. Leiden: 

Brill.) 

PRIREDBA (Šare, L. (1995). 

Ali Baba in štirideset 

razbojnikov. Novo mesto. Šare 

in družbeniki.)  

1. DOŽINA 

ZGODBE 

 Prevod izvirnika zajema 

55388 zankov (brez 

presledkov) v wordovi 

različici.  

 Zgodba je daljša in 

vsebuje več podatkov in 

dejanj.  

 V njej nastopa več oseb.  

 Priredba zajema 

2239 znakov (brez 

presledkov) v 

wordu.  

 Zgodba je krajša. 

  Z manjšim številom 

oseb.  

2. ŠTEVILO 

OSEB 

 Nastopa večje število 

oseb: Ali Baba, Ali 

Babova žena, Kazim, 

Kazimova žena, 40 

razbojnikov, lekarnar, 

Baba Mustafa, Marjana, 

Abd Alah, sin Ali Babe.  

 Nastopa: Ali Baba, 

Ali Babova žena, 

Kazim, 40 

razbojnikov, kraljeva 

straža. 

3. TUJA IMENA  V prevodu izvirnika 

zasledimo več tujih imen 

kot v priredbi (Ali Baba, 

Marjana (izgovori se 

Mordžana), Kazim, 

Khawaja Husain, Baba 

Mustafa). Razlog je v 

tem, da v izvirniku  

nastopa več oseb, iz tega 

pa izhaja prevod.  

 V priredbi zasledimo 

samo dve tuji imeni 

in sicer Ali Baba ter 

Kazim.  

4. KULTURNE  V izvirniku najdemo  Jih ni. Oziroma, 
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RAZLIKE kulturne razlike. Nekatere 

so bolj znane, nekatere 

manj. Kulturne značilnosti 

dajejo pravljici pristen 

pridih arabskega sveta. 

(Pri razlagi kulturnih 

pojmov in razlik mi je 

pomagal profesor Salah 

M. Shehaata.) 

Sol: Poglavar razbojnikov 

Khawaja Husain  na večerji Ali 

Babe zavrne vso hrano, ki 

vsebuje sol. Arabci imajo 

pregovor, ki pravi: »S prijatelji 

jem sol in kruh.«, kar pomeni v 

dobrem in slabem si delimo vse 

in za njih smo pripravljeni 

narediti vse. Kruh predstavlja 

dobre čase, sol pa slabe. V 

dobrem se z njimi veselimo in 

delimo kruh, v slabem pa smo 

za njih pripravljeni jesti sol (v 

metaforičnem pomenu).  Če 

oseba zavrne sol, je to lahko 

znak sovraštva, neprijateljstva.  

Petek: V knjigi je Ali Baba 

svojemu sinu dejal, da vsi pravi 

verniki, kot je on in poglavar 

razbojnikov Khawaja Husain, na 

petek zaprejo svoje trgovine.  

Petek je v islamski religiji kot 

nedelja v krščanski. Četrtek je 

razen imen niso 

opazne.  
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njihov zadnji delovni dan v 

tednu, nedelja pa prvi. Zato ob 

petkih ljudje ostajajo doma, 

molijo in se družijo. Kljub temu 

da je je sobota prost dan, ni tako 

pomembna kot petek.   

Alah:  Da je Alah ime boga, si 

zmotno predstavljamo samo 

laiki. Alah v arabščini pomeni 

bog. 

Mošeja: Pri muslimanih je to 

stavba, namenjena verskim 

obredom.  

Poroka: V islamu je dovoljeno 

imeti več  žena. Zato se  je v 

izvirniku Ali Baba poleg svoje 

žene lahko poročil še s 

Kazimovo ženo.  Po zakonu ima 

lahko mož štiri žene pod 

pogojem, da se prva  žena s tem 

strinja, da mož z vsemi ravna 

enakopravno (primer: če kupi eni 

ženi obleko za 100 evrov, mora 

vsem ostalim kupiti darila v 

enaki vrednosti).  

5. NAPETOST/ 

VEČ 

DOGAJANJA 

V prevodu izvirnika se 

dogajanje/napetost stopnjuje. 

 Dogajanja so natančnejše 

opisana in vsebujejo več 

detajlov, ki v bralcu zbujajo 

radovednost.  

Izpuščenih je veliko delov 

in oseb, kar posledično 

zmanjša stopnjo napetosti 

in dogajanja.  
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1. Ali Baba nabira dračje, ko 

zagleda razbojnike. 

Medtem ko je skrit, sliši 

skrivnost odpiranja vrat, ki 

jo tudi sam preizkusi. Tri 

osle natovori z zlatom in 

se odpravi domov k svoji 

ženi. 

2. Žena Ali Babe prosi 

svakovo ženo, naj ji 

posodi tehtnico, na katero 

so po nesreči med 

tehtanjem zlata prilepili 

zlatnik. Kazimova žena je 

zelo ljubosumna na Ali 

Babino bogastvo. Kazim  

od svojega brata zahteva, 

da mu izda skrivnost. 

Kazim se odpravi do 

votline in ob pogledu na 

bogastvo pozabi besede 

odpiranja. Razbojniki ga 

zajamejo in razčetverijo.  

Ali Baba gre za bratom in 

domov pripelje razkosane 

dele trupla.   

Marjani (služabnici) 

naroči, naj uprizori 

Kazimovo bolezen. Le -  

ta hodi k lekarnarju po 

zdravila za svojega 

gospodarja. Potem pa 

prosi krojača Ali Mustafo, 

da sešije kose 

 

1. Ali Baba med 

nabiranjem drv sliši 

razbojnike odpirati 

votlino. Besede 

preizkusi sam. 

Skrivnost pove tudi 

Kazimu. 

2. Kazima zajamejo 

razbojniki in ga 

pretepejo, dokler jim 

ne pove, kje stanuje 

Ali Baba. 
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Kazimovega trupla. Po 

pogrebu Kazima Ali Baba 

oženi bratovo ženo in se 

preseli v njuno hišo.  

Razbojniki iščejo Ali 

Babovo hišo s pomočjo 

Baba Mustafe. Po treh 

poskusih jim končno 

uspe.  

Njihov načrt spodleti, saj 

Marjana uvidi njihovo 

ukano in spretno pokonča 

vseh 37 razbojnikov (med 

kuhanjem juhe za Ali 

Babo ji zmanjka olja, zato 

se na Abd Alahov predlog 

odpravi v hlev, da bi iz 

mehov vzela olje. Tam 

namesto olja najde 

razbojnike, zato se 

odpravi nazaj v kuhinjo, 

kjer zavre olje, nato pa ga 

vlije v vsak meh posebej, 

tako poduši vseh 37 

razbojnikov) . 

3. Poglavar skuje 

maščevanje. Se 

spoprijatelji z Ali Babinim 

sinom.  

Ali Baba ga v zahvalo in 

uslužnost na željo sina 

povabi na večerjo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Poglavar se izdaja, 

da je trgovec z 

oljem. Ali Baba mu 

ponudi prenočišče in 

ga povabi na 

večerjo. Ženi med 

kuhanjem zmanjka 
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4. Poglavar sprva povabilo 

zavrne, vendar mu Ali 

Baba in njegov sin ne 

dasta veliko izbire in ga 

kljub vsemu prepričata, 

da ostane na večerji. 

Marjana prepozna 

poglavarja v preobleki in 

ga z zvijačo zabode ter 

Ali Babi pojasni svoje 

dejanje.  

5. Ali Baba osvobodi 

Marjano in jo da za ženo 

svojemu sinu, kateremu 

zaupa skrivnost odbiranja 

votline tako sam ter 

njegovi potomci postanejo 

pomembni 

dostojanstveniki v mestu.  

olja, zato med 

iskanjem v sodih 

namesto olja najde 

razbojnike.  

4. O tem obvesti Ali 

Babo, ta pa pokliče 

kraljevo stražo.  

 

 

 

 

 

5. Razbojnike zaprejo, 

Kazima rešijo, zlato 

pa razdelijo med 

revne.  

6. NASILJE  Številni nasilni prizori.  

Kazima umorijo in razčetverijo. 

Poglavar oba razbojnika, ki sta 

odšla v mesto, da poiščeta Ali 

Babo in jima pri tej nalogi 

spodleti, obglavi. 

Marjana vseh 37 razbojnikov 

zaduši z vrelim oljem.  

Med pobiranjem denarja 

Marjana zabode in umori 

 Nasilni prizori so 

izrezani  ali pa 

omiljeni.  

 Kazima razbojniki 

ne ubijejo, ampak 

ga samo zvežejo in 

pretepejo. 40 

razbojnikov ni 

umorjenih, temveč  

jih zaprejo v zapor.  
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poglavarja razbojnikov.  

7.  RAZLIKE 

MED 

KNJIGAMA 

 Ali Baba zlatnike naloži 

na tri osle in jih obloži z 

dračjem. 

 Razbojniki se dolgo časa 

ne vrnejo iz jame. 

 Ali Baba zakoplje zlato v 

zemljo in naprej živi 

skromno življenje, saj se 

boji, da bi ga ljudje 

obtožili kraje. 

 Ali Baba zaupa skrivnost, 

samo svoji ženi.  

 Kazim izsiljuje Ali Babo, 

da mu pove skrivnost, od 

kje mu toliko bogastva in 

pot do njega z vsemi 

detajli.  

 Kazim na pot vzame 10 

mul. 

 Kazim med 

občudovanjem bogastva 

zasliši konjske podkve 

razbojnikov, ki se bližajo  

votlini.  

 Razbojniki ujamejo 

Kazima, ki skuša 

pobegniti in pri tem podre 

poglavarja razbojnikov.  

Takoj ga zabodejo, nato 

pa njegovo telo 

razčetverijo.  

 Ker Kazimovo truplo 

 Ali Baba v  žepe 

zbaše mošnje 

zlatnikov. 

 Razbojniki se takoj 

vrnejo iz jame. 

 Ali Baba si kupi 

veliko, novo hišo in 

živi bogato življenje. 

 

 Ali Baba zaupa 

skrivnost Kazimu.  

 

 

 

 Kazim na pot vzame 

samo eno mulo. 

 Medtem, ko meče 

bogastvo v vreče, 

ne opazi da so se 

razbojniki vrnili v 

jamo.  

 Kazima pretepejo in 

prisilijo, da pove, kje 

je izvedel skrivnost 

odpiranja. 

 

 

 Kazim prizna vse in 
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skrivnostno izgine iz 

votline, so razbojniki 

prisiljeni poiskati tistega, 

ki je odpeljal  truplo, saj 

očitno pozna skrivnost 

odpiranja, zato v mesto 

pošljejo razbojnika, ki ga 

Baba Mustafa vodi do Ali 

Babine hiše.  

 Razbojnika, ki jima 

spodleti iskanje Ali 

Babine hiše, sta 

obglavljena. Zato na tretjo 

odpravo odide 37 

razbojnikov in njihov 

poglavar.  

 

 Marjana kuha večerjo, pri 

tem ji zmanjka olja, zato 

se odpravi v hlev, da bi 

ga nekaj vzela iz mehov. 

Pri tem opazi, da mehi 

niso napolnjeni z oljem 

temveč z razbojniki.  

 Marjana sama obračuna z 

razbojniki. Odide v hišo, 

kjer zavre vroče olje, ki ga 

zlije v vsak meh posebej 

in tako zaduši razbojnike. 

O tem, kaj se je dogajalo 

ponoči, pove Ali Babi šele 

zjutraj, ko se Ali Baba 

vrne  iz kopeli.  

izda naslov Ali 

Babine hiše.  

 

 

 

 

 Vodja razbojnikov 

se takoj preobleče v  

trgovca z oljem in 

skupaj z 39 

razbojniki odide do 

Ali Babinega 

prebivališča. 

 

 Večerjo kuha Ali 

Babina žena. Tej 

zmanjka olja, zato 

se odpravi v hlev, 

kjer v sodih namesto 

olja najde 

razbojnike.  

 Žena se prestraši. 

Steče do Ali Babe in 

mu pove, kaj je v 

sodih.  
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 Poglavar Khawaja Husain 

skuje načrt, kako bo 

maščeval smrt svojih 

pajdašev, zato iz votline 

pobere največje 

dragocenosti in si v mestu 

kupi prostor, ki ga opremi 

v trgovino. Ta pa je 

nasproti trgovine Ali 

Babinega sina, s katerim 

se še posebej zbliža in ga 

obdrja z raznimi darili. Sin 

Ali Babe ga v zahvalo 

povabi na večerjo v 

očetovo hišo.  

 Marjana prepozna v 

trgovca preoblečenega 

poglavarja in za pasom 

opazi njegovo bodalo. Po 

večerji se preobleče v 

plesalko in z Abd Alahom 

odideta zabavat goste. 

Medtem ko Abd Alah igra 

na tamburin, Marjana 

pleše s sabljo v roki. Po 

koncu predstave se 

odpravi do gostov, da bi 

pobrala zaslužek. Ko 

pride do poglavarja, da 

zabode. 

 Ali Babi pojasni svoje 

dejanje, ta pa jo osvobodi 

in poroči s svojim sinom. 

 Kar nekaj časa mine, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ali Baba pokliče 

kraljevo stražo. 

 Razbojnike polovijo 

in zaprejo.  

 Kazima rešijo iz 

votline. Kazim se 

spreobrne in 

postane dober.  

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                         Komes, Anja; Diplomsko delo  

- 43 - 
 

preden se Ali Baba zopet 

vrne v votlino, saj ni 

vedel, da je ostala dva 

razbojnika poglavar 

obglavil.  

 Skrivnost odpiranja 

votline zaupa svojemu 

sinu, onadva in njujni 

potomci postanejo vodilni 

dostojanstveniki v mestu 

in živijo bogato življenje.  

 Ali Baba in njegova 

žena živita srečno. 

 Zaklad razdelijo 

med revne.  

 

Pri prevajanju sem želela doseči čim večji učinek pristnosti in značilnosti 

arabskega stila pripovedovanja. Sledila sem izvirniku, zato povedi/stavkov nisem 

obračala, krajšala, delila ali pa jih pretvarjala v dialoge, kot je to počela večina 

slovenskih prevajalcev. Namenoma sem puščala dolge povedi, saj sem želela 

ugotoviti, kako bo to vplivalo na razumevanje pravljice. Obenem pa nisem hotela 

prikrajšati otrok za izvirnost arabskega pisanja, kjer se ena zgodba, en podatek 

vpleta v drugega, na sredini se prekine in se prične druga zgodba in ko bralec že 

pozabi, kako se je začela prva zgodba, se ta zopet vrne na začetek in  zgodbo 

konča.  

Kljub temu da sem želela in se trudila  ohraniti kar se le da izvirnost arabskega 

originala, na določene stvari enostavno nisem mogla vplivati. Pri prevajanju iz 

arabskega v angleški jezik sem naletela na težavo, ko se določenih besednih zvez 

enostavno ni dalo prevesti ne v angleški ne v slovenski jezik. Arabci porabijo več 

besed/besednih zvez za opis.   Za kratek stavek  v angleščini bi uporabili več 

besed, saj gre v njihovem primeru za  olepševanje jezika, kar vse pojmujejo  

umetnost.  

Prebrala sem tudi vse verzije slovenskih prevodov Ali Babe in štiridesetih 

razbojnikov. Že med slovenskimi prevodi lahko opazimo razlike.  

Vsak prevajalec ima različen stil prevajanja. Nekateri krajšajo povedi, drugi pa 

dolge povedi spreminjajo v dialoge.  Pokažejo se tudi razlike v podatkih. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                         Komes, Anja; Diplomsko delo  

- 44 - 
 

Tabela 2: Primerjava vsebine med slovenskim prevodom (S. Rendla in V. Kralj. 

Zgodbe iz Tisoč in ene noči: Mladinska knjiga 2010) in izvirnikom (Muhsin Mahdi. 

Alf layla wa laila) 

 SLOVENSKI PREVOD (Rendla, S. in Kralj, 

V. (2010). Zgodbe iz tisoč in ene noči. 

Ljubljana: Mladinska knjiga.) 

IZVIRNIK (Muhsin, M. (1984). Alf 

laila wa laiala. Leiden: Brill.) 

1. 1 osel 3 osli 

2. Svoji ženi ne pove o usodi Kazima. Svoji ženi  na kratko pove o 

usodi Kazima. 

3. Osle prežene  v grm. Za svoje osle ne poskrbi. 

4. Osle je gnal domov. Domov se odpravi počasi, po 

ovinkih  in s postanki. 

5. Žena je štela zlatnike. Žena hoče prešteti zlatnike. 

6. Marjana pravi, da zdravilo ne bo 

pomagalo. 

Lekarnar pravi, da zdravilo ne 

bo pomagalo. 

7. Marjana gre  v sprevodu prva.  V islamski kulturi se ženske ne 

udeležujejo pogrebov, ampak 

ostanejo doma. Tako  je 

omenjeno tudi v izvirniku.  

8. Po smrti Kazima  Ali Babin nečak 

prevzame trgovino.  

Ali Babin sin prevzame 

trgovino. 

9. Baba Mustafa je pohlepen. Ko Baba Mustafa vidi, da ne 

bo mogel pripeljati razbojnika 

na točno mesto, mu hoče vrniti 

kovanec, kar nakazuje na 

poštenost.  

10. Baba Mustafa je bister, spreten… takoj 

najde hišo.  

Baba Mustafa kar dolgo vodi 

razbojnika po poteh, preden 
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mu pokaže hišo.  

11. Ko Marjana zagleda oznako na hiši, sluti, 

da gre za zlo namero.  

Marjana ne ve, za kaj  gre, ne 

ve ali je  potegavščina ali zla 

namera.  

12. Poglavar gre prvi. Poglavar gre zadnji. 

13. Gorčično olje. Olje. 

14. Poglavar zaploska. Poglavar vrže kamenje. 

15. Ni omenjeno, da bi jo kakorkoli nagradil.  Ali Baba osvobodi Marjano. 

16. Hasan Hogija. Khawaja Husain.   

17. Razlaga sol. Ni omenjeno. 

18. Pas in bodalo sta iz iste kovine, zato ga 

ne skrije. 

Skrije bodalo. 

19. Bal se je, da mu bodo odgnali osle.  Ni se zmenil za svoje osle.  
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2. 2. 6. 1 IZVOR PRAVLJICE ALI BABA IN ŠTIRIDESET RAZBOJNIKOV  

 

Predmet  raziskave je temeljil na pravljici Ali Baba in štirideset razbojnikov, zato 

bom nekaj besed namenila njenemu izvoru. Galland je prvič slišal zgodbo o Ali 

Babi in štiridesetih razbojnikih  od  Hanna Diaba, maronitskega45 kristjana iz 

Appela, ki jo je pozneje zapisal in jo dal Gallandu, da jo prevede   v francoski jezik 

Haddawy, 1998).  

 

Arabski rokopis Hanna Diaba je leta 1860  prišel v roke Oxfordske  Bodleian, v 

katerem je zapisana originalna verzija Ali Babe in štiridesetih razbojnikov. Verzija 

je sprožila mnogo dvomov o arabskem izvoru pravljice, saj so sprva menili, da gre 

Gallandovo delo. Duncan Black MacDonald46 in Charles Cutler Torrey 47 sta po 

dolgih raziskovanjih in predvidevanjih potrdila, da je Galland prevedel zgodbo iz 

sirskega rokopisa in da je pravljica Ali Baba in štirideset razbojnikov arabskega 

izvora (Muhsin, 1984). Zgodba je bila prevedena tudi v angleški jezik. Kljub temu 

pa se ni pojavila pri vseh prevajalcih, Lane je npr.  ni vključil v svojo zbirko 

prevodov, medtem ko jo je  Burton vanjo umestil (Haddawy, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45

 Maroniti so etnološka verska skupina, ki izhaja iz predarabske semitske krščanske skupine v 

Levantu (Libanon). 

46
 1863–1943, ameriški orientalist. Arabski rokopis Ali Babe in štirideset razbojnikov je našel v 

knjižnici Bodleian, za katerega je ugotovil, da je ponarejen. Uspešno je dokazal, da je tunizijski 

rokopis ponaredek. Nameraval je napisati kritiko na izdajo tretjega zvezka Bodleinskega rokopisa, 

vendar iz tega ni bilo nič. Tako je kritično izdajo izdal Muhsin Mahdi leta 1984.  

47
 1863–1956, ameriški zgodovinar, arheolog in učenjak, ki je predstavljal rokopisne dokaze za 

alternativne poglede na krščanski in islamski izvor.  
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2. 3 PREVOD IN PRIREDBA 

Po predstavljeni  zgodovini nastanka in recepciji v Evropi ter Sloveniji je potrebno  

nekaj besed nameniti  prevodom in priredbam. Sprva splošno, nato pa nekoliko 

bolj podrobno.  

Prevod je prenos pisanega ali govorjenega teksta v jezik. Poznamo pragmatični, 

znanstveni ter literarni prevod, slednji  hoče za razliko od ostalih dveh estetsko 

poustvariti izvirnik (Kobe, 1987). Snov enega jezika skušamo podati v druge jezike 

na podlagi ubeseditve. Torej iz enega jezika prelagamo v drug jezik. Jezik, iz 

katerega prevajamo, je izhodiščni jezik, ciljni jezik pa je tisti, v katerega  

prevajamo. V svojem delu sem se za tako delo osredotočila na književno 

prevajanje. Franc Jerman48 pravi, da gre za prenos informacije iz nacionalno, 

kulturno in  civilizacijsko drugačnega književnega okolja. V širšem smislu pa meni, 

da je že samo iskanje primernega izraza lahko prevajanje (Jerman, 1993). 

Prevod je transfer besedila iz enega kulturnega konteksta v drugega s 

spreminjanjem iz enega v drug jezik.  To zahteva znanje obeh jezikov, literarnih 

idiomov in konvencij obeh kultur. Pri prevodu besedila morajo prevajalci prevesti 

besedilo primerno bralcu in njegovi kulturi. Prevajalci skušajo doseči 

enakovrednost, kar pa je zaradi kulturnih razlik   največkrat nemogoče. Kljub temu   

se vseeno trudijo   doseči najboljši približek, saj so poleg tega  odgovorni tudi  za 

estetski učinek besedila. Bralci se odzivajo na besedilo kot bralci, ki berejo v 

izvirnem jeziku in to s pomočjo primerjave jezikovnih in literarnih sredstev. Zato naj 

ne bi, kot so  od Gallanda pa do  Burtona zagovarjali,  naj avtor  ne prevaja 

dobesedno po originalu besedila, temveč naj bi  prevajali v smislu, ki bo zagotovilo 

enakovredno besedilo, ki bo imelo  na bralca  enak efekt in učinek kot na bralca, ki 

bere besedilo v izvirnem jeziku (Haddawy, 1992). 

 

Meta Grosman49 pravi, da je  prevod vseeno interpretacija, za katero ni nujno, da 

je v skladu z avtorjevo. Prevod ponuja druge stvari kot izvirnik sam, in ne more biti 

original sam po sebi  (Grosman, 1993).  

 Za Silvano Orel Kos50 je prevod ustrezen šele, ko zajame naslednje kriterije: 

gladkost, tekoče branje, jezikovno ustreznost, izbiro naslova, slovenjenje tujih 

                                                           
48

 Slovenski prevajalec. 
49

 Roj. 1936, slovenska anglistka in literarna zgodovinarka.  
50

 Roj. 1967, slovenska anglistka, prevajalka in predavateljica. 
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imen in pojmov, stilno rabo slovenskega jezika, uvajanje slengizmov, rabo 

arhaičnih izrazov, upoštevanje citatov že prevedenih besedil (Kos, 1997).  

Najbolj zaželen kriterij pa je tekoč prevod, ne glede na izhodiščno besedilo. 

Prevajalec mora biti pri tem tako dober oziroma prepričljiv s svojo slovnico in 

besediščem, da prepriča bralce, da je njegov prevod izvirnik sam.  

Pri prevajanju so pomembna merila prevajalca. Ta morajo biti objektivna in 

skladna z literaturo, časom in prostorom. Ne gre samo za upoštevanje jezikovnih 

pravil, temveč tudi kulture, družbe in časa. Res je, da je prevod na koncu izdelek 

posamezne osebe, ki mora paziti, da bo le ta sprejet v čim širši množici in v čim 

daljšem časovnem obdobju (Bajt, 1997).  

Drago Bajt51 govori o treh fazah prevajanja. Prva je izbira dela, pri kateri ima 

prevajalec ogromno svobodo. Omejen je le s svojim znanjem, razgledanostjo, 

okusom, estetskimi interesi… Druga je tehnologija prevajanja. Ta poteka v treh 

stopnjah:  

 fazi analize (izvirnik kot izhodiščna celota) in  

 fazi sinteze (prevod kot nova celota). Prevajalec stremi k nastanku 

dobesednega prevoda, ki bi deloval kot izvirnik.  Pri tem naj bi se ohranile 

tudi, napake in okornost izvirnika. Popraviti je potrebno le stvarne napake v 

stvarnih delih, literarne napake pa naj bi dobile nadomestek, ki naj bi opravil 

izvirne funkcionalne napake. Dovoljeni so delni in redki odmiki od izvirnika, 

vse ostalo pa pomeni neupoštevanje prevodne enakovrednosti. Zadnja faza  

se imenuje  

 življenje prevoda. Trajnost prevoda je odvisna od enakovrednosti izvirnika, 

dober prevod časovno dobo le podaljšuje (Bajt, 1997).  

Pri prevajanju so izredno pomembni medkulturni književni stiki, saj za večino 

bralcev le - ti potekajo s posredovanjem prevoda. Prevajalec mora paziti, da s 

svojim prevajanjem ustvari medkulturno okolje, ki naj bi bilo razumljivo in blizu 

samemu bralcu. Bralec prevoda mora doživeti enake občutke, kot jih doživlja 

bralec izvirnika  (Grosman, 1993). 
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 Roj. 1948, slovenski literarni zgodovinar, prevajalec, esejist, publicist, literarni kritik, urednik in 

ugankar. 
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2. 3. 1  IZVIRNIK IN PREVOD 

Kakšna je razlika med izvirnikom in prevodom? Izvirnik je kot nekakšen ideal, 

neponovljiv. Andrej Arko52 meni, da še tako dober prevod ne bo nikoli izvirnik. S 

tem pa ne nakazuje, da bi morali pretežka dela izpuščati, ravno nasprotno meni 

celo, da se da vsako delo prevesti. Potrebno je paziti, da se po nepotrebnem ne 

odmikamo od izvirnika (Arko, 1993). 

Po mnenju Majde Stanovnik53 prevajalec ne sme prirejati, spreminjati in se 

poljubno oddaljevati od izvirnika, saj se lahko preveč oddalji od originala in 

namesto prevoda ustvari priredbo. Prevod sam pa ne more biti popolnoma 

identičen izvirniku. Ne glede na to, kako se prevajalec trudi ostati zvest izvirniku in 

bralcem, do končne podobe besedila sledijo še posegi urednikov, lektorjev, 

založnikov… (Stanovnik, 1998). 

2. 3. 2  PREVOD IN PRIREDBA 

Razlika med prevodom in priredbo je po eni strani velika,  po drugi pa zelo 

majhna. Prevod je enak kot izvirnik, a v drugem jeziku, čeprav, se z jezikovnim 

preoblikovanjem včasih oddalji od izvirnika. Priredba pa naredi izvirnik drugačen, 

vendar ga ne spremeni v celoti. Ohrani prvotno besedilo ali pa vsaj elemente  

tega. Prevod in priredba sta si v mnogih pogledih podobna, še posebej kar se tiče 

izhodišča. Mnogi prevodi so priredbe z namenom, saj hoče prevajalec izvirnik 

delno ohraniti, delno  spremeniti in ga tako približati bralcem. Priredbe nastajajo 

tudi samostojno na podlagi prevoda, izvirnika ali obeh hkrati. Sestavljene so v 

enem ali drugem jeziku (Stanovnik, 1998).  

V mojem primeru imamo na eni strani priredbe v arabskih jezikih, ker gre za 

priredbe izvirnikov. V drugem primeru pa gre za priredbe ali izvirnikov ali pa 

prevodov v evropskih jezikih in slovenščini.  

Ločimo dve vrsti prevodov: 

 Prvi je dobesedni oziroma semantični. Ta nam poskuša posredovati kar se 

le da natančni sobesedilni pomen izvirnika. Pri tem moramo vsekakor 

upoštevati pomenske in skladenjske zgradbe drugega jezika.  
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 Roj. 1947, slovenski pisatelj in prevajalec. 

53
 Roj. 1934, slovenska prevajalka in literarna zgodovinarka. 
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 Druga vrsta prevoda pa je svobodni ali prosti prevod. Na bralce skuša 

narediti takšen učinek, kot ga je ustvaril izvirnik na svoje bralce. Prevoda 

pa se velikokrat prepletata, še posebej kadar je sporočilo zelo splošno in 

ne toliko kulturno (Kovačič, 1997). 

Pisanje mladinske literature se v marsikaterem pogledu razlikuje od pisanja 

literature za odrasle. Avtor mora imeti sposobnosti, kot so vživljanje, dovzetnost, 

empatija v otrokovo samopodobo, relativno naivnost, ponotranjenje in vsekakor 

omejene jezikovne in bralske komponente. Nič kaj lažjo nalogo pa nima zaradi 

tega prevajalec, ki mora povrh vsega besedilo prevesti v drug jezik. Kljub temu da 

marsikdo od nas misli,  da so mladinska in otroška dela veliko preprostejša za 

prevajanje,  se moti. Včasih je najtežje prevesti preproste dele. Šale, uganke, 

humor, čarobni reki so obogateni s posebnostmi jezika, katere je še toliko težje 

prenesti v domači jezik. To pa je šele začetek, kaj pa sarkazem, prikrito ironijo 

odrasli opazimo, otroci pa ju začutijo. Ponavadi je potrebno določena imena 

spreminjati samo zato, da bi izžarela isto posebnost in čarobnost kot v izvirniku. 

Včasih se prava vrednost dela razkrije šele preko prevajalca (Cesar, 1998). 

Prevajalec mora poznati vzgojna, estetska in jezikovna merila, primerna za 

določeno starost. Pomembno je, da otrok razume, zato se je potrebno izogibati 

predolgim stavkom, izrazom in tujkam (Cerar, 1998). 

Savina Zwitter je ravno s tega vidika  prevajanje razdelila na tri obdobja: 

  predbralno (od 2. do 8. leta),  

 osnovnošolsko (od 8 do 14 let) in  

 mladostniško obdobje (Zwitter, 1998). 

Osredotočila  se bom na osnovnošolsko obdobje, saj  moje raziskovalno delo 

zajema osnovnošolsko obdobje. 

Prevajalec kljub svoji interpretaciji besedila ne sme dovoliti, da je ta njegovo edino 

merilo prevajanja, temveč mora upoštevati kulturne razlike. Ustvariti mora takšen 

prevod, da bo bralcu omogočil enako kulturno izkušnjo, kot če bi jo bral v 

izhodiščni kulturi. Ohraniti mora nivo jezikovnih in stilističnih prvin, upoštevati 

značilnosti izvirnika in mu ostati zvest. Zaradi različnega okolja mora upoštevati, 

da morda bralec kljub starostnemu obdobju in hitremu pretoku informacij nima 

enakih izkušenj kot bralec izvirnika. Tako lahko že določeni predmeti predstavljajo 

oviro, saj večina otrok z njimi nima stika v svojem okolju (Zwitter, 1998). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                         Komes, Anja; Diplomsko delo  

- 51 - 
 

»Neprimerne priredbe znanih literarnih del pačijo njihovo izvirno podobo.« (Kobe, 

1987, str. 70). Otrok nekje do osmega/devetega leta svoje starosti v pravljičnih 

tekstih išče iskrice za razvijanje svoje domišljije. Pravljice mu poleg  bogatenja 

aktivnega  in pasivnega besednega zaklada, ki si ga umsko gradi, nabira izkušnje 

in govorno artikulira, spodbujajo fantazijo ter ga čustveno in moralno tešijo. Vse to 

pa je mogoče, le če je besedilo kvalitetno. Kajti če je besedilo slabo prevedeno in 

deformira vsebinsko, kompozicijsko in estetsko obliko izvirnika, lahko taka izdaja 

kaj hitro postavi pod vprašaj vzgojne, še bolj pa  literarno - estetske vzgojene 

možnosti, ki preko pravljičnega besedila vplivajo na  oblikovanje otroškega 

duhovnega profila, literarne občutljivosti in literarnega obzorja.  

Marina Kobe meni, da je slovenska literatura  plaža, kot jo sama imenuje,  je na 

področju priredb literarnih izvirnikov zelo siromašna. Ravno zato je še toliko bolj 

nujno  prevajanje, ne glede na njihovo dolžino. Po njenem mnenju bi moral biti 

tekst  glede na starost, doživljajskim potrebam in duševno zmožnost  prirejen 

potrebam mlajšega otroka (Kobe, 1987). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3. 1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKOVANJA 

Andrej Arko v svojem delu Predvidljivost nepredvidljivega trdi,  da je lahko vsako 

besedilo prevedeno v slovenski jezik, vendar brez prevelikih odmikov od izvirnika, 

ki je že sam po sebi ideal (Arko, 1993).  Problem nastane, ko hoče prevod postati 

priredba. Prevajalec želi spremeniti izvirnik zaradi kulturne tradicije, načina 

življenja, starostne meje, izobrazbe, vere ali pa samo zato ker se mu to zdi zelo 

pomembno (Stanovnik, 1998).  Pri tem mora prevajalec paziti in upoštevati pravila 

prevajanja. Torej je usoda prevoda v rokah prevajalca. Kaj pa o tem menijo bralci 

sami? Iz postavljenega vprašanja izhaja problem mojega diplomskega dela. Ali je 

res nujno  cenzurirati in ob enem otrokom zakrivati  oči pred pristnostjo ter jim 

odvzeti izkušnjo,  da o tem sami presodijo? Ali je po vsem tem branje sploh še 

užitek? Ali zgodba sploh še ohrani svoj čar ali se pridih multikulturnosti razblini v 

nič? Na kakšen način otroci dojemajo  multikulturne razlike,  »nasilne« prizore, 

zapletene dolge povedi, ki se vijejo kot karavana v puščavi in predvsem kako se 

soočajo s tujo kulturo in književnostjo,  sem se odločila raziskati v svojem 

diplomskem delu.   

Glede na to, da skoraj vsi poznamo oziroma smo vsaj že slišali za zgodbe iz Tisoč 

in ene noči, me je zanimalo, kaj o njih menijo otroci 4. razreda osnovne šole. 

Mnogokrat sem zasledila, da so v slovenskih prevodih večkrat izpuščeni odlomki 

nasilja in daljše povedi, razdrobljene ali pretvorjene v dialoge, pri čemer  se izgubi 

čar pripovedovanja in samo bistvo arabskega stila pripovedovanja. Ravno te 

ugotovitve so me spodbudile in postavile pred izziv, da prevedem arabski izvirnik 

pravljice Ali Baba in štirideset razbojnikov v slovenščino in naredim raziskavo med 

učenci 4. razreda osnovne šole  ter ugotovim, kaj jim je ljubše -  prevod izvirnika 

ali priredba in zakaj. Dotaknila se bom tudi vprašanj o vplivu dolžine besedila, 

nasilja, kulturnih razlik in nekaterih drugih dejavnikov na razumevanje prevoda 

izvirnika ter o zanimanju za medkulturna dela med učenci v osnovni šoli.  

Cilj empiričnega dela je ugotoviti, ali je učencem 4. razreda (v nadaljevanju učenci)  

ljubša priredba ali  prevod izvirnika pravljice Ali Baba in štirideset razbojnikov ter  

kakšni so njihovi razlogi za takšno odločitev. Pri tem se bom osredotočila na 
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vprašanje, kateri od  dejavnikov nasilje, napetost zgodbe, dolžina pravljice, število 

likov, razumevanje besedila in medkulturne razlike vplivajo na njihovo odločitev. 

Ugotoviti želim, ali si učenci v šoli oziroma razredu bolj želijo spoznavati drugačno  

kulturo in pristnost  literarnih del, ki iz nje izhajajo, ali raje ostajajo pri branju 

priredb. 

3. 2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Ali je učencem  ljubši prevod izvirnika pravljice Ali Baba in štirideset 

razbojnikov (v nadaljevanju prevod izvirnika pravljice) v primerjavi s priredbo?  

2. Ali imajo učenci zaradi dolžine prevoda izvirnika pravljice, dolgih povedi, tujih 

in med seboj podobnih imen ter  medkulturnih razlik težave z razumevanjem 

besedila?  

3. Ali dolžina zgodbe oziroma vsebina prevoda, ki je bolj napeta od vsebine 

priredbe, med učenci prevladujeta kot razloga, zaradi katerih jim je bolj všeč 

prevod izvirnika pravljice v primerjavi s priredbo?  

4. Ali so učencem  všeč tuje pravljice in ali se jim zbirka Tisoč in ena noč zdi  

primerna za branje v šoli? 

3. 3 HIPOTEZE 

1. Večini učencev je bolj všeč prevod izvirnika pravljice kot pa njena priredba.  

2. Med vsemi dejavniki, ki vplivajo na razumevanje prevoda izvirnika pri 

največjem deležu učencev dolžina prevoda ni vplivala oziroma sploh ni 

vplivala na njihovo razumevanje prevoda izvirnika.  

3. Dolge povedi po mnenju večine učencev niso oziroma sploh niso vplivale na 

njihovo razumevanje prevoda izvirnika.  

4. Tuja in med seboj podobna  imena po mnenju večine  učencev niso oziroma 

sploh niso vplivala na  razumevanje  prevoda izvirnika.  

5. Medkulturne razlike po mnenju večine učencev niso oziroma sploh niso 

vplivale na njihovo razumevanje prevoda izvirnika.  

6. Največjemu  deležu učencev je prevod izvirnika pravljice v primerjavi s 

priredbo bolj všeč, ali ker je zgodba daljša ali zaradi napetosti zgodbe.   

7. Večini učencev so tuje pravljice všeč oziroma zelo všeč.  
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8. Zbirka Tisoč in ena noč se zdi večini učencev primerna za branje in 

spoznavanje tuje kulture v šoli. 

 

3. 4 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA 

Raziskovanje je potekalo po deskriptivni (opisni) metodi pedagoškega 

raziskovanja (Sagadin, 1993). 

3. 5 VZOREC 

Vzorec raziskovanja je neslučajnostni in priložnostno izbran. V raziskavo so bili 

vključeni učenci, ki so v šolskem letu 2011/2012 obiskovali 4. razred  OŠ v Novem 

mestu, in sicer OŠ Center. V raziskavi sta sodelovala dva razreda, v katerih je  49   

učencev, od tega 23 deklic in 26 dečkov. V raziskavo so bili vključeni vsi učenci.  

 

Tabela 3: Struktura vzorca učencev glede na spol 

  f f % 

DEČKI 26 53,1 

DEKLICE 23 46,9 

SKUPAJ 49 100,0 

 

3. 6 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV IN  OPIS 
INSTRUMENTOV 

Potreba zbiranja podatkov je bila izključno za namen raziskave. Zanjo je bil  

sestavljen anonimen  vprašalnik o priredbi in prevodu izvirnika pravljice Ali Baba in 

štirideset razbojnikov.  V uvodnem delu je predstavljen namen raziskave, sledi  

vprašanje o spolu. V poizvedovalnem delu učenci na petstopenjski ocenjevalni 

lestvici ocenijo, kako so jim všeč pravljice iz drugih dežel ter za različne dejavnike 

ocenijo, koliko so vplivali na njihovo razumevanje prevoda izvirnika. Eno vprašanje 

je kombiniranega tipa, eno pa zaprtega, pri čemer vsaka od kategorij odgovorov 

zahteva tudi pojasnilo izbora.   
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Raziskava je potekala 14 dni v mesecu novembru in  decembru leta 2011 ter v  

januarju  2012. Izvedena je bila  na  OŠ Center v Novem mestu in sicer s pomočjo 

krajšega projekta/učne ure in anketnega vprašalnika. 

 

Pred izvajanjem je bilo pridobljeno soglasje staršev po Zakonu o varovanju 

osebnih podatkov. OŠ Center je soglasje staršev pridobila že na začetku šolskega 

leta, zaradi česar ni bilo potrebno dodatno zbiranje soglasij  (za sodelovanje 

učencev v različnih raziskavah).  

 

Ravnateljica je bila predhodno obveščena o raziskovalnih problemih, ciljih, 

vprašanjih in vsebini  vprašalnika. Ravno tako sta  bili o tem obveščeni oddelčni 

učiteljici, s katerima je bil ustno sklenjen dogovor, kdaj in kako bo potekalo 

izvajanje.   

 

V uvodni uri (novembra 2011) sem učencem splošno predstavila Orient, njihovo 

kulturo, vero in umetnost. Nekaj več besed sem namenila književnosti, natančneje 

zbirki Tisoč in ena noč in okvirni pripovedi o Šeherezadi. Na podlagi te zgodbe 

smo si ustvarili poseben prostor, ki je spominjal na beduinski šotor, kjer so učenci 

poslušali   branje prevoda izvirnika pravljice Ali Baba in štirideset razbojnikov. 

Učence sem obiskovala dvakrat v  tednu po 15 minut na dan. Že na uvodni uri 

smo se dogovorili, da  bo branje potekalo v beduinskem šotoru v soju sveč, ki so 

otroke opozorile na začetek naše pustolovščine.  Sama sem se postavila v vlogo 

Šeherezade in jim brala pravljico po delih. Vsakič ko sem končala z branjem, sem 

zaključila na podoben način kot Šeherezada, tako so učenci lahko dobili pridih 

njenega boja za življenje. Pred branjem smo vedno obnovili prebrano, nato smo  

nadaljevali z branjem prevoda izvirnika in končali s pripovedovanjem 

vtisov/občutkov, razlago neznanih besed in kulturnih razlik.  Tako smo dan za 

dnem brali sprva izvirnik prevoda, zadnjo uro pa smo prebrali še priredbo pravljice 

Ali Baba in štirideset razbojnikov. Temu je sledilo izpolnjevanje vprašalnika, za kar  

so učenci dobili natančna navodila. Ravno tako sem jasno poudarila, da če jim 

kakšno vprašanje ni jasno, naj me prosijo za dodatno pojasnilo. Izpolnjevanje  

vprašalnikov je potekalo skupinsko med učno uro, ki sem jo zaradi boljše 

predstave vodila s pomočjo power pointa, poleg katerega samo skupaj najprej 
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prebrali vprašanje, ga pojasnili, kaj pomeni/zahteva in kako se nanj odgovori, šele 

nato so učenci vsak zase odgovorili na zastavljeno  vprašanje. S pridobivanjem 

podatkov nisem imela  težav. Razdeljenih in vrnjenih je bilo 49  vprašalnikov, od 

tega so bili vsi tudi ustrezno izpolnjeni.  

 

3. 7 OBDELAVA PODATKOV 

Podatki so obdelani s pomočjo statističnega programa SPSS in  Microsoft Office 

2010.   

Izračunane so absolutne in  relativne frekvence, aritmetična sredina ter standardni 

odklon. 

Rezultati  so prikazani opisno ter v obliki grafov in tabel. 
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3. 8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Hipoteza 1: VEČINI UČENCEV JE BOLJ VŠEČ PREVOD IZVIRNIKA  

PRAVLJICE KOT PA NJENA PRIREDBA. 

 

Tabela 4: Odgovori učencev na vprašanje, katera pravljica jim je bila všeč 

Katera pravljica ti je bila bolj všeč, priredba ali prevod izvirnika? 

  f f % 

Priredba 2 4,1 

Prevod izvirnika 47 95,9 

SKUPAJ 49 100,0 

 

Tabela 4  nam prikazuje, katera pravljica je učencem bolj všeč. Ali je to prevod 

izvirnika ali priredba pravljice Ali Baba in štirideset razbojnikov. Kar 95,9  % 

učencev se je odločilo, da jim je prevod izvirnika bolj všeč kot priredba.  Samo dva 

učenca sta se odločila nasprotno in namesto prevoda izvirnika raje izbrala 

priredbo. 

Hipotezo, da je večini učencev bolj všeč prevod izvirnika pravljice kot pa njena 

priredba, potrjujem, saj se je več kot večina učencev (95,9 %) odločila za prevod 

izvirnika. Menim, da je imela M. P Alhady prav, ko je dejala, da je prirejanje muha 

odraslih in da se otroci lažje poistovetijo z izvirnikom, saj se tudi na drugačen 

način podajajo v svet domišljije.  

 

Hipoteza 2:  MED VSEMI DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA RAZUMEVANJE 

PREVODA IZVIRNIKA PRI NAJVEČJEM DELEŽU UČENCEV DOLŽINA 

PREVODA NI VPLIVALA OZIROMA SPLOH NI VPLIVALA NA NJIHOVO 

RAZUMEVANJE PREVODA IZVIRNIKA.  

Hipoteza 3: DOLGE POVEDI PO MNENJU VEČINE UČENCEV NISO VPLIVALE  

OZIROMA SPLOH NISI VPLIVALE NA NJIHOVO RAZUMEVANJE PREVODA 

IZVIRNIKA.  
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Hipoteza 4: TUJA IN MED SEBOJ PODOBNA  IMENA PO MNENJU VEČINE  

UČENCEV NISO VPLIVALA OZIROMA SPLOH NISO VPLIVALA  NA  

RAZUMEVANJE  PREVODA IZVIRNIKA.  

Hipoteza 5: MEDKULTURNE RAZLIKE PO MNENJU VEČINE UČENCEV NISO 

VPLIVALE OZIROMA SPLOH NISO VPLIVALE NA NJIHOVO RAZUMEVANJE 

PREVODA IZVIRNIKA. 

 

Tabela 5: Kako so sledeči dejavniki vplivali na razumevanje učencev izvirnika 

 Kako so sledeči dejavniki vplivali na tvoje razumevanje prevoda izvirnika? 

  Sploh ni 

vplivalo. 

Ni 

vplivalo. 

Ne 

morem 

se 

odločiti. 

Je 

vplivalo. 

Zelo je 

vplivalo. 

SKUPAJ: 

  f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

1. Veliko št. 

oseb. 

28 57,0 13 26,5 6 12,2 0 0,0 2 4,1 49 100,0 

2. Tuja in med 

seboj 

podobna 

imena. 

19 38,8 19 38,8 9 18,4 1 2,0 1 2,0 49 100,0 

3. Dolge povedi. 28 57,1 11 22,4 4 8,2 4 8,2 2 4,1 49 100,0 

4. Nasilje. 30 61,2 11 22,4 3 6,1 0 0,0 5 10,2 49 100,0 

5. Dolžina 

zgodbe. 

25 51,0 12 24,5 3 6,1 3 6,1 6 12,2 49 100,0 

6. Tuja kultura 

in običaji. 

24 49,0 10 20,4 10 20,4 2 4,1 3 6,1 49 100,0 

7. DRUGO: 

Napetost. 

1 2,0 1 2,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 4,1 

 

H2: Rezultati, kako so različni dejavniki vplivali na razumevanje  prevoda izvirnika, 

so predstavljeni v tabeli 5. Med dobljenimi  rezultati so zelo majhna odstopanja.  

Največji delež učencev in sicer kar 83,6 %, se je odločil, da  nasilje ni vplivalo 

oziroma sploh ni vplivalo na njihovo razumevanje pravljice prevoda izvirnika. 
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Podobni so tudi odgovori glede vpliva velikega števila oseb (83,5 % učencev je 

odgovorilo, da ta dejavnik ni oziroma sploh ni vplival na njihovo razumevanje 

prevoda izvirnika). Kot vidimo, je med obema dejavnikoma zanemarljivo 

odstopanje v mnenjih. Z majhnimi odstopanji jim sledijo sledeči dejavniki: dolge 

povedi (79,5 %), tuja in med seboj podobna imena (77,6 %) in dolžina zgodbe z 

75,5 %. Zadnji dejavnik, ki je med že naštetimi dejavniki prejel najnižje število 

odstotkov in sicer 69,4 %, je tuja kultura in običaji. Pri slednjem dejavniku se kar 

petina učencev ni mogla odločiti, ali ta dejavnik vpliva na razumevanje besedila ali 

ne. Podobno je tudi pri dejavniku tuja in med seboj podobna imena, saj   je kar 

18,4 % učencev ostala neodločenih. Iz tega sklepam, da se ne glede na 

predstavitev arabskega sveta, običajev in kulturnih razlik v uvodni uri še niso 

opredelili oziroma izoblikovali svojega mnenja o arabski kulturi. Po mnenju večine 

učencev različni dejavniki niso  vplivali na razumevanje pravljice.  

Dejavnik, za katerega je največji delež učencev odgovoril, da je vplival oziroma 

zelo vplival na razumevanje prevoda izvirnika, je  dolžina zgodbe. Tako je 

odgovorila kar slaba petina učencev (18,3 %). Najmanjša deleža teh odgovorov 

sta bila pri dejavnikih   veliko število oseb (4,1 %) in tuja ter med seboj podobna 

imena (4,0 %).  

Dolžina prevoda pri 75,5 %, učencev ni oziroma sploh ni vplivala na njihovo 

razumevanje prevoda izvirnika, vendar pa je ta delež višji pri štirih drugih 

dejavnikih, zato to hipotezo zavrnem.  

H3: Večina učencev in sicer kar 79,5 % je izrazila mnenje, da dolge povedi niso 

vplivale oziroma sploh niso vplivale na njihovo razumevanje prevoda izvirnika. Od 

tega se  je polovica učencev (51,0 %) odločila, da sploh ni vplivalo, 12,0 %, pa da 

ni vplivalo na razumevanje prevoda zgodbe. Zanimivo bi bilo raziskati, ali bi bili 

rezultati podobni, če bi učenci brali sami brali. Hipotezo 3 na podlagi dobljenih 

rezultatov potrjujem.  

H4: Tabela 5 nam med drugim prikazuje tudi,  kako so tuja in med seboj podobna  

imena vplivala na razumevanje zgodbe. 77,6 % učencev meni, da ta dejavnik ni 

vplival oziroma sploh ni vplival na njihovo razumevanje. V primerjavi z ostalimi 

dejavniki za  dejavnik tuja kultura in med seboj podobna imena ter poleg dejavnika 
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veliko število oseb samo dva učenca menita, da so vplivali na njuno razumevanje, 

dva pa menita  da je tuja kultura zelo vplivala na njuno razumevanje.  

Velik odstotek učencev je bil pri tem dejavniku neodločen. Kar 9 učencev oziroma 

18,4 % se ni moglo odločiti, ali so tuja imena in med seboj podobna imena vplivala 

na njihovo razumevanje. Vzrok lahko iščem v še neizoblikovanem mnenju o 

arabski kulturi.  

Na podlagi dobljenih rezultatov hipotezo 4 potrjujem. 

H5: Večine učencev tuja kultura in običaji niso omejevali pri razumevanju prevoda 

izvirnika. Od 49 učencev jih je večina, kar 69,4 %, odgovorila, da niso imeli težav 

pri razumevanju besedila, kar pomeni, da tuja kultura in običaji niso vplivali 

oziroma sploh niso vplivali na razumevanje pravljice Ali Baba in štirideset 

razbojnikov. Pri tem dejavniku se je glede na ostale dejavnike izkazalo, da je tu 

največ učencev neodločenih, in teh je kar 20, 4 %. Pet učencev  pa meni, da so  

kultura in običaji vplivali oziroma zelo vplivali na njihovo razumevanje prevoda 

izvirnika.  

Hipotezo številka 5 potrjujem, saj medkulturne razlike na več kot večino učencev 

niso oziroma sploh niso vplivale.  

Hipoteza 6: NAJVEČJEMU  DELEŽU UČENCEV JE PREVOD IZVIRNIKA 

PRAVLJICE V PRIMERJAVI S PRIREDBO BOLJ VŠEČ, ALI KER JE ZGODBA 

DALJŠA ALI ZARADI NAPETOSTI ZGODBE 

 

Tabela 6: Razlogi učencev, zakaj jim je prevod izvirnika bolj všeč 

 
Zakaj ti je bil prevod izvirnika bolj všeč?  

   f f % 

1. Ker je bila zgodba bolj pustolovska in napeta.  38 80,9 

2. Ker je bila zgodba daljša. 5 10,6 

3. Ker sem več izvedel o njihovi kulturi, šegah in 

navadah.  
2 4,3 
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4. Ker je bilo več podatkov o sami zgodbi, sem 

lažje razumel in sledil zgodbi.  
0 0,0 

5. Ker je nastopalo več oseb.  2 4,3 

6. SKUPAJ: 47 100,0 

 

Iz tabele 6 lahko razberemo razloge, zakaj so se učenci odločili, da jim je prevod 

izvirnika bolj všeč. Več kot večina učencev, in sicer kar 80,9 %, se je odločila za 

razlog,  ker je bila zgodba bolj pustolovska in napeta.  10, 6 % učencem je bil 

prevod izvirnika bolj všeč zaradi daljše vsebine zgodbe. En učenec in ena učenka 

sta se za prevod izvirnika odločila zato, ker sta veliko izvedela o njihovi kulturi, 

šegah in navadah. Kljub temu, da se je za omenjeni razlog odločilo le 4,3 % 

učencev, menim, da bi pri branju nadaljnjih del vseeno morali  povezovati učne 

vsebine z ostalimi predmeti in tako spodbujati medpredmetno učenje. Ta odstotek 

nakazuje in spodbuja k izboljšanju nadaljnjih učnih ur.  Dva učenca sta za razlog 

izbrala večje število nastopajočih oseb. Zanimivo, da se nihče od učencev ni 

odločil za razlog, »ker je bilo v zgodbi več podatkov in sem zaradi tega lažje 

razumel in sledil zgodbi.« Morda pri tem dejavniku ni bilo dovolj jasno razdelano, 

kaj dejansko predstavlja besedna zveza več podatkov. Ravno tako so imeli učenci 

na izbiro odgovor »Drugo«, za katerega pa se ravno tako ni nihče odločil.  

Hipotezo  6, ki narekuje, da je največjemu deležu učencev prevod izvirnika 

pravljice v primerjavi s priredbo bolj všeč, ker je zgodba daljša ali zaradi napetosti 

zgodbe, potrjujem, saj se je največji delež učencev (80,9 %) za prevod izvirnika 

odločil zaradi napetosti zgodbe in zaradi dolžine pravljice (10,6 %učencev). 
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Hipoteza 7: VEČINI UČENCEV SO TUJE PRAVLJICE VŠEČ OZIROMA ZELO 

VŠEČ.  

 

Tabela 7: Odgovori kako so učencem všeč pravljice iz drugih  dežel 

 Kako so ti všeč pravljice iz drugih dežel?  

 
  f f % 

1. Zelo so mi všeč. 23 46,9 

2. Všeč so mi. 16 32,7 

3. Ne morem se odločiti. 8 16,3 

4. Niso mi všeč. 0 0,0 

5. Sploh mi niso všeč. 2 4,1 

6. SKUPAJ: 49 100,0 

 

Tabela 7 predstavlja, kako so učencem všeč tuje pravljice. Več kot večini učencev, 

in sicer  kar 79,6 %,  je izbralo odgovor, da so jim pravljice iz drugih dežel všeč 

oziroma zelo všeč. Od tega se jih je 32,7 % odločilo za odgovor Všeč so mi, kar 

46,9 % učencev pa se je odločilo za odgovor Zelo so mi všeč  pravljice iz drugih 

dežel. Iz tega sklepam, da učence zanimajo tuje pravljice in kažejo navdušenje 

zanje.  Osem učencev se ni moglo odločiti ali so jim tuje pravljice všeč ali ne, dva 

učenca pa sta obkrožila odgovor, da jima medkulturne pravljice sploh niso všeč. 

Zanimivo bi bilo izvedeti, kakšni so njihovi pravi razlogi, tako pa  lahko samo 

ugibamo, da morda niso imeli pravega stika z njimi ali pa so brali manj kvalitetne 

priredbe. Vsekakor pa so to samo bežna predvidevanja. Kot nam kaže tabela, se 

nihče od učencev ni odločil za odgovor Niso mi všeč.  

Hipotezo 7, ki pravi, da so večini učencev tuje pravljice všeč oziroma zelo všeč, 

potrjujem, saj se je več kot  večina (79,6 %) odločila za   odgovor Všeč so mi 

(32,7 %) ali pa Zelo so mi všeč (46,9 %) pravljice iz drugih dežel.  
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Hipoteza 8: ZBIRKA TISOČ IN ENA NOČ SE  ZDI VEČINI UČENCEV 

PRIMERNA ZA BRANJE IN SPOZNAVANJE TUJE KULTURE V ŠOLI. 

 

Tabela 8: Želja po spoznavanju tuje kulture s pomočjo svetovnih književnih del 

Ali bi v šoli rad slišal/prebral še kakšno pravljico iz svetovne književnosti in 

tako spoznal tujo kulturo in njihove običaje? 

  f f % 

DA 44 90,0 

NE 5 10,0 

SKUPAJ 49 100,0 

 

Tabela 8 nam prikazuje, ali si  učenci želijo spoznavati drugo kulturo preko 

književnih del.  Od 49 učencev se je kar 90,0 % učencev strinjalo z branjem 

svetovnih književnih del, preko katerih bodo lahko spoznavali tujo kulturo, šege in 

navade. Hkrati se jim zdi zbirka Tisoč in ena noč primerna za branje v šoli in 

spoznavanje tuje kulture. 10 % učencev  pa se s tem ne strinja. Zelo zanimiv 

odgovor je odgovor  učenca, ki je na vprašanje, Kako so ti všeč  svetovne 

pravljice, odgovoril, da so mu zelo všeč, na zadnje vprašanje, ali si želi 

prebrati/slišati še kakšno svetovno delo in tako spoznati tujo kulturo in običaje, pa 

je svoj odgovor ne utemeljil, ker mu je všeč naša kultura. Iz tega lahko sklepamo, 

da ima rad svetovna dela, vendar le ta naj ne bi bila med urami prevečkrat 

prisotna.  

V vprašalniku so učenci svoje  odgovore tudi utemeljili. Po prebiranju vprašalnikov 

sem ugotovila, da so njihovi odgovori zelo podobni. 25 učencev od tega 10 fantov 

in 15 deklic,  je odgovorilo, da si želi preko branja svetovne literature spoznavati 

tujo kulturo in njihove običaje, zato ker se iz tega veliko naučijo, izvedo in ker jih to 

zanima. Nekateri  izmed odgovorov, ki so me  kot bodočo učiteljico spodbudili, da 

bi v svojem razredu vsekakor izvedla še kakšno podobno uro oziroma krajši 

projekt, so sledeči (citiram):  
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1. Rada bi spoznala še druge kulture in običaje po svetu, na tako podoben 

način kot sem arabsko kulturo s pravljico Ali Baba in štirideset 

razbojnikov. 

2. Ker se s  tem veliko naučim. 

3. Rad imam kulturo. 

4. Ker me zanimajo tuje zgodbe in običaji. 

5. Želim si spoznavati nove zgodbe in tuje navade. 

6. Ker me zanimajo običaji. 

7. Veliko novega sem izvedela in se naučila.  

8. Ker sedaj bolje razumem arabsko kulturo in tako bi rada razumela še 

ostale kulture. 

 

Ostalih 12 dečkov in 7 deklet pa si želijo branja/poslušanja  del iz svetovne 

literature predvsem na podlagi izvedenih ur v razredu na temo zbirke Tisoč in ena 

noč. Njihovi odgovori so bili sledeči (citiram): 

 

1. Ker mi je bila ta ura zelo zanimiva in napeta. 

2. Ker sem se počutila tako kot v pravljici Ali Baba in štirideset razbojnikov. 

3. Ker rada berem nove, pustolovske zgodbe.  

4. Ker imam rada pustolovske in napete zgodbe, kot je Ali Baba in štirideset 

razbojnikov. 

 

Iz zadnjega odgovora, ki je bil najbolj pogost pri dečkih, lahko sklepam, da fantje 

pustolovščino pričakujejo v vseh svetovnih delih. Zelo zanimivo bi bilo raziskati, ali 

bi se vseeno odločili za odgovor, da si želijo spoznavati tuje zgodbe in kulturo kljub 

ljubezenski ali ne tako pustolovski tematiki zgodbe. V tem primeru bi jih moral 

učitelj spodbuditi na drugačen način, morda s še večjim poudarkom na 

zanimivostih tuje kulture.  

Učenci so  v svojih odgovorih velikokrat poudarjali, da si želijo spoznavati tuja dela 

in kulturo, ker radi berejo nove/pustolovske/zanimive/dobre/tuje/napete zgodbe. 

Na podlagi  teh odgovorov bi bilo ravno tako zanimivo narediti raziskavo, kjer bi 

učenci sami prebrali zgodbo in povedali kako bi se soočali s tujo kulturo.  
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Kljub dobremu in pozitivnemu odzivu na celotno izvedbo pa se je vseeno nekaj 

učencev odločilo, da si takšnih ur ne želijo. Njihovi razlogi niso bili tako enotni kot 

tisti, ki so se odločili za odgovor da. Dva učenca sta napisala, da jima tuje zgodbe 

niso všeč. Eden izmed njih se pri drugem vprašanju Kako so ti všeč pravljice iz 

drugih dežel, ni mogel odločiti,  kar je zanimivo, glede na to, da je tu lahko 

utemeljil svoj razlog, zakaj ne. Medtem ko je drugi že pri enakem vprašanju  jasno 

označil, da mu tuje pravljice sploh niso všeč. Vsekakor bi obema fantoma lahko še 

enkrat postavili podvprašanje, zakaj točno jima niso všeč tuje pravljice in tako 

dobili še bolj jasen in natančen odgovor. Iz tega odgovora bi lahko kasneje izhajali 

in jima morda skušali približati oziramo spodbuditi zanimanje za tujo kulturo.  

En deček  je napisal, da ni nič razumel. Ravno tako je pri četrtem vprašanju, Kako 

so dejavniki vplivali na tvoje razumevanje zgodbe, vse dejavnike ocenil enako, da 

so zelo vplivali na njihovo razumevanje. Zelo zanimivo, kajti med urami in branjem 

sem zelo pogosto spodbujala učence, naj vprašajo, če česa niso razumeli, ravno 

tako nismo nikoli pričeli z branjem odlomkov dokler nismo razložili besed in 

kulturnih razlik. Uro smo zaključili z vprašanjem, ali ima še kdo kakšno vprašanje? 

Edina deklica, ki je izbrala odgovor ne, je svojo izbiro pojasnila takole (citiram): 

»Preveč bi  bila zmedena.« Njen odgovor me je še posebej presenetil, saj je na 

drugo vprašanje, Kako so ti všeč tuje pravljice, odgovorila da so ji zelo všeč.  Še 

bolj kot to pa me je presenetilo, da je pri tretjem vprašanju, Katera pravljica ti je 

bila bolj všeč, namesto priredbe raje izbrala prevod izvirnika. Iz tega sklepam, da 

so ji všeč tuje pravljice, vendar jih ne bi smeli preveč povezovati s kulturo oziroma 

obravnavati ločeno od družbenih ved, saj jo to zmede.  

Na podlagi dobljenih rezultatov, kjer je 90 % učencev odgovorilo z da in samo 5  

učencev od 49 z ne, potrjujem hipotezo  8, ki navaja, da se zbirka Tisoč in ena 

noč zdi večini učencev primerna za branje in spoznavanje tuje kulture v šoli. 
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4 SKLEP 

V teoretičnem delu sem kratko predstavila arabski svet in njegove geografske, 

zgodovinske, etnološke in kulturne značilnost, preučevala sem nastanek zbirke 

Tisoč in ena noč vse od njenih prvih zapisov in prevodov pa do danes v 

evropskem prostoru in na slovenskih tleh. Zbirka kljub različnim prevodom in 

priredbam ni izgubila zanimanja, ravno nasprotno. Zaradi svoje unikatnosti, ki ji ni 

primere, si še danes lasti mesto v vrhu svetovne književnosti in buri zanimanje ter 

beli glave  mnogim strokovnjakom in prevajalcem. Podobno se je zgodilo tudi 

meni, ko sem po branju nekaj zbirk ugotovila, da so si med seboj različne. Zato  

sem se odločila, da poiščem izvirnik in ga prevedem v slovenščino. Tako sem se s 

pomočjo arabskega profesorja Salah M. Shehaata preizkusila v vlogi prevajalca. 

Po tem dejanju sem primerjala izvirnik s prevodi in  priredbami ter se vprašala, 

kako bi otroci sprejeli izvirno pravljico Ali Baba in štirideset razbojnikov.  

V empiričnem delu me je zanimalo, ali se bodo učenci počutili oropani za izvirnik, 

ali  bo to prevelik šok in bodo v nadalje raje posegali po priredbah. Na podlagi tega 

sem oblikovala štiri  raziskovalna vprašanja, na katerih je temeljila raziskava, s 

katero sme skušala ugotoviti, ali je učencem bolj všeč prevod izvirnika ali priredba 

pravljice Ali Baba in štirideset razbojnikov, ali so imeli zaradi drugačnega stila 

težave z razumevanjem, ali jim je prevod izvirnika bolj všeč zaradi vsebine in 

dolžine kot pa priredba ter ali so učencem všeč tuje pravljice in ali se jim zdi zbirka 

Tisoč in ena noč primerna za branje v šoli. V raziskavo so bili vključeni učenci 4. 

razreda OŠ Center iz Novega mesta.   

Z raziskavo sem ugotovila sledeče: 

Učencem je veliko bolj všeč prevod izvirnika kot pa priredba, saj je bila zgodba bolj 

napeta.  S prevodom izvirnika so se naučili več o arabski kulturi. Preko zgodbe so 

spoznali šege in navade in se naučili veliko novega. V prihodnje si želijo  še več 

podobnih ur, kjer bi spoznali izvirno zgodbo in obenem kulturo naroda, ki ji zgodba 

pripada.  

Kljub dolžini, zapletenim in dolgim povedim ter arabskemu stilu pripovedovanja 

večina učencev ni imela težav z razumevanjem. Od 49 anketirancev sta samo  
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dva odgovorila, da jim je dolžina in vsebina povzročala velike težave pri 

razumevanju  zgodbe. Ostalim učencem pa je bil prevod izvirnika bolj všeč od 

priredbe zaradi napetosti zgodbe, dolžine, večjega števila nastopajočih oseb in ker 

so veliko izvedeli o arabski kulturi, njihovih šegah in navadah. Splošno gledano pa 

pri učencih drugačen stil pripovedovanja in ostali dejavniki niso imeli vpliva na 

njihovo razumevanje in dojemanje zgodbe. Ravno nasprotno, zbirka Tisoč in ena 

noč se jim na podlagi slišane pravljice zdi primerna za branje v šoli. To so izrazili 

tudi v zadnjem odgovoru vprašalnika, kjer so svoj odgovor da na vprašanje Zakaj 

si še želiš spoznavati književna dela iz svetovne književnosti in spoznavati druge 

kulture podkrepili z argumenti oziroma mnenji, da jih to zanima, ker je poučno, ker 

jim je zabavno, ker imajo radi svetovna dela… 

Izmed osmih postavljenih hipotez sem sedem hipotez  na podlagi rezultatov 

potrdila, hipotezo številko 2, ki se glasi Med vsemi dejavniki, ki vplivajo na 

razumevanje prevoda izvirnika pri največjem deležu učencev dolžina prevoda ni 

vplivala oziroma sploh ni vplivala na njihovo razumevanje prevoda izvirnika pa 

sem zavrnila, saj se je   pri 75 % učencev pokazalo, da dolžina prevoda ni oziroma 

sploh ni vplivala, vendar pa je bil ta delež višji pri štirih drugih dejavnikih.  

Med raziskovanjem sem naletela na nekaj težav pri prevajanju iz arabskega 

izvirnika v slovenski jezik in pred tem pri iskanju  pravega izvirnega rokopisa. 

Ugotovila sem, da prevajanje ni lahko delo, še posebej kadar, gre za prevajanje iz 

arabskega jezika.  Spopadala sem se s  težavami, kot so poetičnost jezika in 

besedami oziroma besednimi zvezami, ki so težko prevedljive v drug jezik.  

Iskanje slovenskih sinonimov za arabščino  in prevajanje dolgih poetičnih povedi, 

ki v arabščini zvenijo popolnoma smiselno, v slovenskem jeziku pa nič drugega kot 

dolgovezje in neskončno olepševanje, še zdaleč ni bilo lahko delo.  A se tudi tem 

delom  nisem ogibala, saj sem želela,  da učenci začutijo pravi utrip arabske 

zgodbe. Kolikor je bilo le mogoče, sem se držala pravil prevajanja. Pri tem mi je bil 

v veliko pomoč profesor Salah M. Shehaata, ki mi je poleg prevajanja pomagal 

tudi pri razlagi besednih zvez, za katere je nujno potrebno dobro znanje in 

poznavanje ne samo jezika, temveč tudi arabske kulture.  

Pri raziskovanju, izvajanju in evalviranju so se mi porajale nove ideje, ki bi bile 

lahko nadgradnja te ali pa predmet novih raziskav. Ena izmed njih je, da bi bilo 

zanimivo preučiti, kako enako pravljico dojemajo slovenski učenci in kako arabski 
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ali pa kako bi bila pravljica všeč otrokom brez ustvarjanja vzdušja in poslušanja 

zgodbe, ampak bi namesto tega morali pravljico prebrati.  

Nad izvedbo in odzivom učencev v razredu sem bila pozitivno presenečena. K  

temu je pripomogla uvodna motivacija in kratka predstavitev arabske kulture. 

Najbolj me je skrbelo, kako bodo potekala vmesna srečanja, kjer smo samo brali. 

Predvsem me je skrbela časovna uskladitev. Zopet so me presenetili učenci, saj 

so me največkrat že pričakali v našem »beduinskem šotoru«, tako nismo izgubljali 

časa s pripravami in čakanjem, da se vsi umirimo ter pričnemo z delom. Ravno 

tako so se učenci držali dogovorov, ki smo jih sklenili na uvodni uri in hitro usvojili 

rutino naših srečanj. Zadnjo uro mi je kljub dobri pripravljenosti na koncu skoraj 

zmanjkalo časa, čeprav  so bili vprašalniki  ustrezno izpolnjeni, bi morda  želela 

kakšnega učenca še natančneje vprašati, kako to oziroma zakaj se je odločil za 

tak odgovor. Na splošno sem z uro zelo zadovoljna, saj pred izvedbo nisem 

pričakovala tako pozitivnega odziva, zanimanja in navdušenja ne samo nad učno  

uro temveč tudi nad samo arabsko kulturo in književnostjo. Če bi raziskavo še 

enkrat izvedla, bi naslednjič učencem dala na možnost, da moje branje spremljajo 

s svojim izvodom, saj pri vseh učencih ne prevladuje slušni tip.  Več besed bi 

namenila zbirki Tisoč in ena noč. Reševanju vprašalnikov bi namenila več časa in 

si vzela čas za pregled anket in postavitev podvprašanj, saj je morda kakšen 

učenec drugače razumel moje vprašanje, kot pa sem si ga zamislila sama.  

Menim, da  bi v prihodnje morali veliko bolj spodbujati branje izvirnih zgodb in 

medpredmetno  povezovanje. Zavedam se, da to vsakič ni izvedljivo, saj so 

knjižne police včasih slabo založene s takimi deli, kar pa še ne pomeni, da bi jih 

zaradi tega morali zanemarjati.  

Pomen diplomskega dela  je bil tudi v praksi spodbuditi, kako pomembno je  

poudariti svetovno dediščino in multikulturne razlike ter otrokom omogočiti lastno 

presojo in pridobivanje izkušenj na podlagi prebiranja  izvirnih besedil. Vnadaljnje 

je pomembno, da učitelji spodbujajo branje medkulturnih del in jih skušajo približati 

še z drugačnih zornih kotov oziroma jih podkrepiti z družbenim, kulturnim in 

etičnim ozadjem.   
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Priloga št. 1: PREVOD IZVIRNIKA ALI BABA IN ŠTIRIDESET RAZBOJNIKOV 

Zgodba o Ali Babi in štiridesetih razbojnikih 

V enem od perzijskih mest sta živela dva brata, prvemu je bilo ime Kazim, 

drugemu pa  Ali Baba. Po očetovi smrti sta si pravično razdelila zapuščino in ta 

jima je omogočila enako življenje. Toda sreča je bila na  Kazimovi strani, poročil se 

z  žensko iz bogatejšega sloja in kmalu po svoji poroki podedoval dobro založene 

trgovine, skladišča, polna finega blaga, velik del bogastva pa so zakopali v zemljo. 

Tako je Kazim postal bogat človek, eden od najpremožnejših  trgovcev v mestu. 

Ali Baba pa se je poročil z ženo, ki je bila prav tako revna kakor on sam, zato sta 

živela v veliki revščini, njegov edini način za preživljanje sebe in njunih otrok je bil  

sekanje drv v sosedovem gozdu, drva je s tremi osli tovoril na trg, kjer jih je 

prodajal.   

Nekega dne, ko  je Ali Baba v gozdu nabral dovolj dračja in ga naložil na svoje 

osle, je v daljavi nenadoma zagledal velikanski oblak prahu, ki se je naglo valil 

proti njemu. Ko je natančneje  pogledal, je razločil  krdelo jezdecev, ki so se v diru 

podili po cesti in se mu z veliko naglico bližali. Čeprav ni  nikoli ničesar slišal o 

razbojnikih v teh krajih, je bil Ali Baba vseeno prepričan, da ti ljudje to so. V tistem 

trenutku je misli le na to, kako se bo rešil in ne na svoje osle, zato  se  je povzpel 

na veliko drevo, katerega veje so bile nekoliko višje  od tal in so zaradi izraščanja 

v krogu med seboj puščale   zelo malo prostora. Sedel je na vejo, s katere je imel 

dober razgled, hkrati pa ga od spodaj ni bilo moč videti, še posebej zato, ker je to 

drevo stalo poleg velike skale, ki je bila mnogo višja kot drevo in tako strma, da ni 

bilo mogoče splezati nanjo. 

Veliki, močni, dobro oboroženi, surovi in okretni jezdeci so se približali skali in 

razjahali. Ali Baba jih je po opazovanju naštel štirideset in po njihovi zunanjosti  ter 

obnašanju je bil kmalu prepričan, da so razbojniki. Ni se zmotil, kajti bili so roparji, 

ki  so prečkali to ozemlje, ne da bi škodovali, ampak samo skrili svoj plen ter se 

vrnili in ko je Ali Baba vse to videl, je bil v to popolnoma prepričan. Vsak konjenik 

je svojemu  konju snel uzde in mu okoli vratu obesil vrečo ječmena, ki jo  je nosil  

na hrbtu, nato pa je vsak raztovoril in nesel svojo vrečo. Te so se Ali Babi zdele 

težke, zato je prišel do zaključka, da so polne zlatnikov in srebrnikov. Eden izmed 

njih, za katerega je bilo videti, da je njihov poglavar, je odšel s svojim tovorom na 
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ramenah proti skali in se približal drevesu, na katerem se je Ali Baba skrival. Ko je 

šel skozi grmovje, ga je Ali Baba iz daljave zaslišal izreči sledeče besede: 

«Sezam, odpri se!« Takoj ko je poglavar  izrekel te besede, se je skala odprla in 

potem je spustil vse moški mimo in ko je vstopil tudi sam,  se je skala zaprla. 

Roparji so v votlini ostali dolgo časa,  Ali Baba pa je še kar sedel na svoji veji, kajti 

bal se je, da se bo kdo od roparjev ali pa kar cela tolpa prikazala ravno tedaj, ko 

bo zapustil svoje skrivališče, zato je bil prisiljen ostati  na drevesu in potrpežljivo 

čakati. Zamikalo ga je, da bi  se spustil, vzel dva konja, zajahal enega, drugega pa 

vodil za uzde in za povodce prijel svoje osle, oddirjal  proč  ter odjezdil do mesta. 

Negotovost izida ga je pripeljala do sklepa, da je izbral najvarnejšo pot.  Nazadnje 

se je skala le odprla in štirideset tatov je  prišlo ven, tokrat je poglavar, ki je prej 

vstopil zadnji prišel, ven prvi in potem, ko so šli vsi razbojniki mimo njega, se  je 

skala zaprla  z izgovarjanjem istih besed: «Sezam, zapri se!« Nato se je  vsak 

razbojnik  vrnil k svojemu konju, mu nadel uzde in pritrdil torbo ob sedlo.  Ko je 

poglavar  videl,  da so bili vsi pripravljeni na odhod, je na čelu tolpe odjezdil po 

cesti v smeri, iz katere so prišli.                         

Vendar Ali Baba ni prišel z drevesa, sam sebi je govoril: "Lahko, da so nekaj 

pozabili, kar bi jih lahko prisililo, da se vrnejo in jaz se bom znašel ujet." Z očmi jim 

je sledil toliko časa, dokler se ni izgubila kakršna koli sled o njih in še potem je 

nekaj trenutkov posedel na veji zgolj zaradi varnosti. Ker si je zapomnil 

poglavarjeve besede, s katerimi je odprl in zaprl skalo, ga je zanimalo, ali bo  

delovalo, če jih bo izgovoril sam. Šel je skozi grmovje in zagledal skalo, ki je  bila 

skrita za njim. Stopil je  pred njo in rekel: »Sezam, odpri se!" In  skala se je na 

stežaj odprla. 

Ali Baba je pričakoval, da bo našel le temačen prostor, vendar je bil presenečen, 

ko je zagledal  dobro osvetljeno, veliko in obokano votlino, ročno vsekano v skalo, 

z visokim obokom, skozi katerega je svetloba pronicala skozi odprtino  na vrhu 

skale. Videl je  kupe bal dragocenega trgovskega  blaga, kot so vezenine tkanine, 

brokat in dragocene preproge, predvsem pa veliko količino zlatnikov in srebrnikov, 

razstavljenih po tleh ali pa shranjenih v usnjenih mošnjah in vrečah, zloženih  

druga na drugo. Ob pogledu na vse to se mu je zazdelo, da karavana uporablja to 

skrivališče ne samo leta, temveč stoletja, generacija za generacijo.  
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Ali Baba ni okleval, vedel je, kaj mora storiti. Odšel je v votlino in takoj ko je bil v 

njej,  se je skala zaprla. Ampak to ga ni vznemirilo, saj  je vedel skrivnost 

odpiranja.  Srebru ni posvečal nobene pozornosti,  ukvarjal se je predvsem   z 

zlatniki, zlasti tistimi, ki so bili v vrečah, teh je odvlekel  toliko, kolikor jih je mogel 

nesti. Nato je zbral razpuščene osle, ki jih je pripeljal s sabo nazaj do votline, jih 

naložil z vrečami, dokler niso bili vsi njegovi trije osli polno natovorjeni in le te 

obložil z dračjem, da jih nihče ni mogel videti. Ko je končal, je stopil pred skalo in 

dejal: «Sezam, zapri se,« kajti čarobni rek je učinkoval tako, da  se je skala zaprla 

takoj, ko je kdo stopil iz votline in se odprla vsakič, ko je šel kdo iz nje.   

Potem je Ali Baba šel po  poti do mesta in ko je prišel domov, je svoje osle spravil 

na  majhno dvorišče in previdno zaprl vrata za seboj. Raztovoril je  dračje, ki je 

zakrivalo  vreče in jih nesel  v hišo, kjer jih je razstavil pred svojo ženo, ki je sedela 

na zofi. 

Njegova žena je otipala torbe, v katerih je našla  polno zlata, nato pa takoj 

posumila, da jih je njen mož ukradel in ko je prinesel vse vreče, se ni mogla 

zadržati, ne da bi mu  rekla: »Ali nama je šlo res tako slabo,  da ...?" Ampak Ali 

Baba  jo je prekinil in rekel: »Neumnost, žena, nisem tat, razen če se med to šteje 

kraja  tatovom. Prenehaj s takim mnenjem o meni in se rajši  z menoj veseli sreče, 

ki naju je doletela." Nato ji je začel pripovedovati svojo avanturo od začetka do 

konca in jo na koncu  prosil,  naj ostane skrivnost. 

Njegova žena si je opomogla od strahu in se veselila z možem za njuno srečo in 

želela prešteti kovanec za kovancem, ampak Ali Baba ji je rekel: "Neumnica in  kaj 

nameravaš storiti, ko boš zaključila s štetjem? Izkopal bom luknjo in skril kovance 

v njej. Nimava veliko časa." Njegova žena je odgovorila: "To je dobro, ampak prej 

bi rada stehtala zlato, da vidiva, koliko ga imava. K sosedom si bom šla sposodit 

manjšo tehtnico in medtem ko boš ti kopal luknjo, bom jaz tehtala zlato." Ali Baba 

je rekel: »Žena, stori kar hočeš, samo prosim te, ne pozabi, da je to skrivnost." 

Zadovoljna je Ali Babova žena stekla v hišo svojega svaka Kazima, ki je bival v 

bližini njunega doma. Ker ga ni bilo doma, je prosila njegovo ženo, naj ji za nekaj 

trenutkov posodi tehtnico. Njena svakinja jo je vprašala, ali potrebuje veliko ali 

majhno in Ali Babova žena ji je odgovorila, da majhno. Svakinja ji je odgovorila: «Z 

veseljem. Počakaj trenutek, da jo poiščem.« Nato jo je šla iskat in jo našla, ampak 
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ker je bila seznanjena z revščino Ali Babe, je bila radovedna, kakšne vrste žita 

hoče stehtati njegova žena. Zato se je odločila, da bo ponev namazala z medom. 

Ko je to storila, se je vrnila in jo dala Ali Babovi ženi ter se hitela opravičevati, ker 

je tako dolgo trajalo, saj je imela težave z iskanjem. 

Ali Babova žena je odšla domov in nastavila tehtnico za tehtanje zlata in začela 

prestavljati stehtano zlato na drugo stran zofe, dokler ni stehtala vsega in bila zelo 

zadovoljna z veliko vsoto ter o tem obvestila svojega moža,  ki je pravkar končal z 

izkopavanjem luknje. Medtem ko je skrival zlato, je njegova žena, da bi svoji 

svakinji dokazala  svojo natančnost in skrbnost, odnesla  nazaj tehtnico, ne da bi 

opazila, da je bil na njej zataknjen kovanec. Vrnila ji je tehtnico in dejala: 

»Svakinja, si videla, da tehtnice nisem  obdržala  predolgo časa, tukaj je. Zelo sem 

ti  hvaležna." Komaj je obrnila hrbet, je žena Kazima  pregledala ponev tehtnice in 

ko je našla zlatnik, je bila nepredstavljivo  presenečena in takoj jo je obdala zavist. 

Sama sebi je rekla: "Kaj! Ali Baba ima cele kupe zlata in kje ga je nesrečni kolega 

dobil?" 

Kot je bilo omenjeno, njenega moža Kazima ni bilo doma, bil je v svoji trgovini iz 

katere se naj ne bi vrnil do večera. Čas, ki ga je  žena preživela v čakanju nanj, da 

mu sporoči novico, ki naj ga ne bi šokirala nič manj kot njo, se je vlekel kot 

večnost. Ko je prišel domov, mu reče: "Kazim, misliš, da si bogat,  pa se motiš. Ali 

Baba ima vsekakor več zlata kot ti. On svojega zlata ne šteje, ampak ga tehta." 

Kazim jo je poprosil, naj mu pojasni skrivnost in žena ni oklevala s 

pripovedovanjem, kaj je našla in mu pokazala zlatnik, ki ga je  našla na dnu ponve 

tehtnice. Ta zlatnik je bil tako star, da je imel podobo vladarja iz davnih časov, ki 

ga še Kazim ni mogel prepoznati. Daleč od tega, da bi bil srečen za brata in 

njegovo bogastvo, ki ga bo odrešilo revščine, je čutil takšno ljubosumje, da vso 

noč ni mogel zaspati. 

Naslednji dan pred sončnim vzhodom je odšel v hišo svojega brata, ki ga ni 

obravnaval kot brata in na čigar obstoj je pozabil, odkar se je poročil z bogato 

vdovo. Šel je k njemu in rekel: »Ali Baba, zelo si skrivnosten  o svojih zadevah. 

Pretvarjaš se, da si reven, nesrečen in brez vsega, v resnici pa imaš zlato." Ali 

Baba je odgovoril: »Brat, ne vem, o čem govoriš. Pojasni  mi." Kazim je rekel: "Ne 

pretvarjaj se, da ne veš," in mu pokazal kos zlata na dlani  in dodal: "Koliko temu 
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podobnih kosov imaš, ki ga je našla moja  žena prilepljenega  na ponev tehtnice, 

ki si jo je  včeraj tvoja žena  prišla sposodit? " 

Ob teh besedah je Ali Baba spoznal, da sta Kazim in njegova žena zahvaljujoč  

ženini trdoglavosti  že ugotovila, da ima na kupe zlata, sprevidel je da nima smisla 

tajiti, ker bi lahko nastala samo še večja škoda. Torej, ne da bi bratu pokazal  

kakršenkoli  znak presenečenja in obžalovanja, je priznal in mu povedal, da  je po 

naključju odkril kraj, kjer tatovi skrivajo zlato in mu v zameno, da skrivnost obdrži 

zase, ponudil, da si zaklad razdelita. Kazim je  arogantno odgovoril: "Jaz si tega 

zelo močno želim," in dodal "Toda želim natančno vedeti za kraj, kjer je zaklad z 

vsemi  napisi in označbami, kot tudi to,  kako pridem do njega sam, kadar hočem. 

V nasproten primeru te bom predal oblastem. Če zavrneš, boš izgubil ne samo 

vsako upanje za to, ampak tudi del, ki si ga že vzel in ga bom dobil za nagrado, 

ker sem se ti  odpovedal." Ali Baba je bil  v nasprotju s svojim nesramnim, 

barbarskim bratom dobrega srca in mu je povedal vse, kar je hotel vedeti, celo 

besede, s katerimi pride v votlino in iz nje. 

Kazim ni imel več vprašanj za Ali Babo. Zapustil ga je z mislijo, kako bo prišel do 

zaklada prvi in poln upanja, da bo vsega imel zase. Naslednji dan je odrinil še pred 

zoro z desetimi obloženimi mulami in že razmišljal o drugem obisku votline, kako 

bo naslednjič vzel še večje število mul, odvisno od tega, kar bo našel v votlini. 

Tako je odšel po poti, za katero mu je povedal Ali Baba in ko je prišel blizu pečine, 

je prepoznal znake in drevo, na katerem se je Ali Baba skrival. Poiskal je skalo, jo 

našel in jo s sledečimi besedami odprl : «Sezam, odpri se!« Skala se je odprla in 

takoj, ko je vstopil, se je  zaprla. Preiskal je votlino in bil šokiran, ko je zagledal 

veliko več bogastva,  kot je pričakoval in kot ga je imel Ali Baba in navdušenje je 

še raslo, ko si je ogledal vsako stvar posebej. Požrešen ob pogledu na takšno 

bogastvo je ves dan preživel s pasenjem oči na bogastvu, tako zelo da je pozabil, 

da ga mora vzeti in naložiti na svoje mule. Nazadnje je vzel toliko vreč, kot jih je 

mogel nesti, ampak ko je prišel do skale, da bi jo odprl, je bil njegov um, okupiran 

z vsemi vrstami idej, razen s tistim, kar je res pomembno,  ugotovil, da je pozabil 

najbolj pomembne besede, in namesto da bi izrekel sezam, je  rekel ječmen, odpri 

se in bil presenečen, da je skala ostala zaprta. Poimenoval  je še več drugih 

žitaric, razen tiste, ki bi jo moral in seveda skala se ni odprla.  
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Kazim ni pričakoval takšnega izida. V veliki nevarnosti, v kateri se je znašel, ga je 

pograbila panika in bolj kot se je trudil spomniti  besede sezam, bolj  medel je bil 

njegov spomin, dokler ni prišel do točke, kot da še nikoli ni slišal za to besedo. 

Vrgel je torbe, ki jih je nosil in začel živčno postopati znotraj votline z ene na drugo 

stran,  tokrat brez da bi ga zamikalo bogastvo, s katerim je bil obdan. Obžaloval je 

svojo usodo, ampak si ni zaslužil sočutja. 

Proti poldnevu so se tatovi vrnili v votlino in se zelo razburili, ko so iz daljave videli 

Kazimove mule, naložene s skrinjami. Pognali so se v galop in prestrašili mule, ki 

jih Kazim ni privezal in so prosto tekale naokoli, da so stekle  daleč v gozd in se 

kmalu izgubile z obzorja. Tatovi se niso trudili, da bi jih polovili, veliko bolj jih je 

zanimalo, komu pripadajo. Medtem ko so nekateri od njih preiskovali okoli pečine, 

je poglavar z ostalimi razjahal in šel naravnost pred skalo s svojim mečem v roki, 

izgovoril besede in skala   se je odprla. 

Kazim, ki je  slišali zvoke kopit do sredine jame, ni dvomil o prihodu tatov niti o 

svojem bližnjem koncu. Odločen, da se bo vsaj potrudil pobegniti iz njihovih 

krempljev in se rešiti, je stal pripravljen na skok, takoj ko se bodo vrata odprla. Nič 

prej kot je slišal besedo sezam, ki je ušla iz njegovega spomina, je oddrvel ven 

tako naglo, da je podrl poglavarja. Ampak pobegniti ni mogel  ostalim tatovom z 

meči v rokah, ki so ga na licu mesta ubili. 

Po usmrtitvi  je bila prva skrb za tatove, da gredo v votlino, kjer so blizu skale našli 

vreče, ki jih  je Kazim hotel odnesti iz votline in jih naložiti na svoje mule. Torbe so 

postavili nazaj na svoje mesto, ne da bi opazili, da manjkajo tiste, ki jih je odnesel 

Ali Baba. V skupnem posvetovanju in razpravljanju o dogodku, ki se je pripetil, so 

razumeli, kako je Kazim prišel iz jame, nikakor pa niso razumeli,  kako je uspel priti 

noter. Vsi so se strinjali, da je nemogoče, da bi se spustil z vrha visoke pečine 

skozi odprtino, iz katere je pronicala svetloba, poleg tega da je bil vrh skale z 

zunanje strani popolnoma nedostopen in da niti ni bilo videti, da bi  to storil. Da je 

šel skozi skalo, pa kar niso mogli verjeti, razen če je vedel skrivnost odpiranja, 

ampak  bili  so prepričani, da so edini, ki to vedo. Seveda so se motili, saj niso 

vedeli, da Ali Baba ve za njihovo skrivnost. 

Ker  se je njihovo skupno  bogastvo zdelo nedotaknjeno, se niso več spraševali, 

kako je bilo to storjeno. Sklenili so, da telo Kazima razčetverijo v opozorilo 
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vsakemu, ki bi bil dovolj neumen, da kaj takega ponovi, v notranjosti jame na vsaki 

strani skale pa pustijo po dva kosa razčetverjenega telesa. Dogovorili so se tudi, 

da se ne bodo vrnili v jamo, dokler smrad trupla ne bo izginil. Ko so prišli do te 

odločitve, so se previdno odpravili ven in zaprli skalo svojega skrivališča, zajahali 

konje in odjezdili  v kraje, ki jih bodo napadli in oropali. 

Medtem pa je bila Kazimova žena že  strašno zaskrbljena, ko je videla, da je že 

pozno ponoči in se njen mož  še ni vrnil. Šla je k Ali Babi in mu rekla: »Svak, 

verjamem, da veš, da je šel tvoj brat Kazim  v gozd z razlogom. Pozno je  in ni se 

še vrnil,  bojim se, da se mu je kaj hudega zgodilo. Ali Baba je po nujnem 

pogovoru z bratom sumil, da bo Kazim odšel na  potovanje, zato je ta  dan raje 

ostal doma, kot pa šel v gozd z razlogom, da razjezi brata.  Brez kakršnegakoli 

očitka v glasu, da bi užalil njo ali njenega moža, ji je zagotovil, da če je še vedno 

živ, je prezgodaj, da bi se vznemirjali, da ima Kazim dober razlog in da se bo 

najverjetneje vrnil v mesto pozno ponoči. 

 

Kazimova žena se je strinjala in po premisleku ji je bilo veliko lažje, sploh ko je 

pomislila, kako pomembno je za njenega moža, da njegovo poslanstvo ostane 

skrivnost. Vrnila se je v svojo hišo in potrpežljivo čakala do polnoči. Kljub temu pa 

je bila na preži, njeni čuti alarmno podvojeni in v toliko večji agoniji, ker si ni mogla 

dati duška z vzkliki,  ki bi morda razkrili skrivnost sosedom. V primeru, da se je  

njena zavist do Ali Babinega bogastva izkazala za nepopravljivo,  je obžalovala 

svojo neumno radovednost in željo, da  se  je vmešavala v svakove  in svakinjine 

zadeve. Noč je preživela v solzah in takoj ko se je zdanilo, je stekla k njima, da 

jima pove bolj v joku kot z besedami, zakaj je prišla.  

Ali Baba ni čakal, da ga njegova svakinja prosi, naj bo tako dober in gre pogledat, 

kaj se je zgodilo njegovemu bratu. Takoj po tem, ko ji je svetoval, naj  se pomiri,  

se je odpravil in odšel v gozd s svojimi tremi osli. Našel ni ne svojega brata ne 

njegovih desetih mul in ko se je približal skali, je bil presenečen in obdala ga je 

slaba slutnja, ko je zagledal kri blizu vhoda. Šel je do skale  in izgovoril besede, in 

ko  se je odprla, ga je zadel žalosten pogled na četrtine telesa svojega brata. Ni 

okleval, kaj mora storiti za svojega brata kljub temu, kako malo ljubezni mu je le -  

ta pokazal. V votlini je našel nekaj, v kar je zavil bratove štiri dele telesa, naredil 
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dva svežnja in ju natovoril na enega izmed svojih oslov ter jih obložil z dračjem. Ni 

izgubljal časa,  ostala dva osla je naložil z vrečami, polnimi zlata in jih prav tako 

obložil z dračjem,  kot je to storil prvič.  Takoj ko je končal in ukazal skali, naj se  

zapre, je odšel nazaj v mesto, pri čemer je naredil potrebne postanke na gozdnih 

odsekih, zato da ne bi vstopil v mesto,  preden pade noč. Ko je prišel, je domov 

odpeljal samo dva osla, natovorjena z zlatom, ju prepustil svoji ženi, naj ju 

raztovori in ji  v nekaj besedah povedal o usodi Kazima, nato pa je peljal tretjega 

osla k svoji svakinji.  

Ali Baba je potrkal na vrata, ki jih  je  odprla Marjana. Bila je pametna sužnja, 

polna znanja in  sredstev za spopadanje z najtežjimi  nalogami in Ali Baba se je 

tega zavedal. Ko je vstopil na dvorišče, je raztovoril dračje in dva svežnja ter 

odpeljal Marjano na stran in ji rekel: »Marjana, prva stvar za katero te bom prosil, 

je, da obdržiš skrivnost. Vedela boš, zakaj je tako pomembno tako za tvojo 

gospodarico kot zame, takoj ko boš videla truplo svojega gospodarja v dveh 

svežnjih. Pokopati ga moramo tako, kot da je umrl naravne smrti. Dovoli mi, da 

govorim s tvojo  gospodarico in pozorno prisluhni, kaj ji bom rekel ."  

Marjana ga je najavila svoji gospodarici in Ali Baba, ki ji je sledil, je vstopil. 

Svakinja je vprašala Ali Babo z veliko nestrpnostjo: »No, svak, kakšne novice o 

mojem možu si mi prinesel?  Na tvojem obrazu ne vidim ničesar, kar bi me 

potolažilo.« Ali Baba je odgovoril: "Svakinja ne morem ti povedati ničesar, dokler 

mi ne obljubiš, da me boš poslušala, kaj imam za povedati od začetka do konca, 

brez da bi me prekinjala. To ni nič manj pomembno zate kot zame in za tvoj mir, 

da ostane v strogi tajnosti." Svakinja je rekla, brez da bi povzdignila svoj glas: "Ah, 

že ta uvod mi pravi, da je moj mož mrtev, vendar se zavedam, zakaj zahtevaš 

popolno poslušnost. Moram se prisiliti. Povej mi in jaz te bom poslušala.« 

Ali Baba je  obvestil svojo svakinjo o izidu njegovega potovanja do njegovega 

prihoda s Kazimovim truplom in dodal: "Svakinja, to je boleč dogodek zate, še 

toliko bolj, saj nisi pričakovala, da bo tako slabo. Čeprav je škoda nepopravljiva, če 

ti je sploh kaj v tolažbo, ti ponujam svojo roko, da se poročiva in združiva, kar nam 

je dal bog  in zagotavljam ti, da moja žena ne bo ljubosumna in da bosta sposobni 

živeti skupaj. Če se ti zdi moj predlog sprejemljiv, moramo nadaljevati z načrtom, 

da je moj brat umrl naravne smrti. Zdi se mi, da je to zadeva, ki jo lahko zaupamo 

Marjani in jaz se bom potrudil, da bom storil vse, kar lahko." 
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Le kakšen boljši potek bi si Kazimova vdova lahko zaželela,  kot predlog Ali Babe,  

saj je po smrti svojega prvega moža,  ki ji je zapustil mnogo bogastva, našla moža, 

ki je celo bogatejši kot ona sama, in ki bo zaradi odkritja zaklada postal se 

bogatejši. Ni zavrnila predloga, ravno nasprotno, to jo je potolažilo. Obrisala si je 

solze, ki je potočila in prenehala hlipati, kot je normalno za ženske, ki izgubijo 

svoje može  in dala Ali Babi zadosten znak, da sprejme njegovo ponudbo.  

Tako je Ali Baba  zapustil Kazimovo vdovo in se potem, ko je naročil Marjani, naj 

dobro skrbi zanjo, vrnil domov s svojim oslom. Marjana ni pozabila Ali Babinih 

navodil in ko je odšel, se je odpravila  v bližnjo v lekarno. Potrkala je na vrata in ko 

so se ta  odprla, je prosila za kakršne koli tablete proti najhujši bolezni. Lekarnar ji 

je dal nekaj glede na denar, ki ga je imela in jo vprašal, kdo je bolan v 

gospodarjevi hiši. Odgovorila je z globokim izdihom: »Ah! Kazim, moj  dobri 

gospodar. Nismo vedeli za njegovo bolezen; ne govori niti ne je.« S temi besedami 

je vzela tablete in odšla, seveda pa v resnici Kazimu ni bilo več pomoči.  

Naslednji dan je Marjana zopet šla v isto lekarno s solzami v očeh in prosila za 

nekaj, kar ponavadi dajo ljudem kot zadnjo možnost pred smrtjo. Dobila je zdravilo 

od lekarnarja, ki ji je z velikim obžalovanjem rekel: »Oprosti! Bojim se, da to 

zdravilo ne bo nič bolj učinkovito, kot so tablete.« »Joj, potem  bom izgubila 

dobrega gospodarja!« Ko so ljudje videli Ali Babo in njegovo ženo, kako sta cel 

dan hodila do Kazimove hiše in nazaj z žalostnim izrazom na njunih obrazih, sploh 

niso bili presenečeni, ko so zvečer slišali krike Kazimove žene in Marjane, ki je 

oznanila Kazimovo smrt.  

Naslednji dan, takoj ko se je zdanilo, je odšla  Marjana, ki je vedela da na trgu 

obstaja star čevljar, ki je zelo dober in delaven človek in vsak dan odpre trgovino 

že veliko pred ostalimi, obrtnika  iskat. Prišla je do njega, mu zaželela dobro jutro  

in mu v roko stisnila zlatnik. Baba Mustafa, čigar ime  je bilo vsem poznano in je bil 

vesele narave in imel vedno pripravljeno šaljivo besedo, je poškili na kovanec, saj 

se še ni zdanilo in ko je ugotovil, da je zlatnik, je dejal: "Dobro prvo darilo dneva! 

Kaj hočeš? Tukaj sem, pripravljen, da vam služim." Marjana je rekla: »Baba 

Mustafa, vzemi vse, kar potrebuješ za šivanje in pojdi z menoj, ampak pod 

pogojem, da ti dam prevezo čez oči, ko bova prispela na določeno mesto.« Ob teh 

besedah se je Baba Mustafa pretvarjal, da mu je težko: "Oh, oh! Želiš, da naredim 

nekaj proti svoji vesti in  časti!" Marjana mu je dala še en zlat kovanec v roko in 
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rekla: "Bog ne daj, da bi vas  prosila, da naredite, kar ne bi bilo častno. Pridite in 

se ničesar ne bojte. " 

Baba Mustafa je sledil Marjani, ki mu je  potem  na kraju, ki ga je navedla, pokrila 

oči z robcem in  ga  peljala v hišo svojega umrlega gospodarja,  robca pa ni 

odstranila, dokler nista bila v sobi, kamor je spravila truplo, postavljeno na 

primerno mesto.  Ko je odstranila robec, mu je rekla: »Baba Mustafa, sem  sem 

vas pripeljala, da boste skupaj sešili te kose. Ne izgubljajte časa in ko boste 

končali, vam bom dala še en zlatnik. Ko je Baba Mustafa dokončal delo, mu je  

Marjana v isti sobi spet dala povoj čez oči in potem ko mu je dala tretji  zlatnik, kot  

mu je obljubila in ga prosila, naj ostane  skrivnost, ga je peljala nazaj na isti kraj, 

kjer je prvič dobil povoj čez oči. Tam mu  je odstranila povoj in mu dovolila, da se 

vrne v svojo trgovino ter  mu  z očmi sledila tako dolgo, dokler ni izginil, da se 

prepriča, da ga morda le ne bi zamikala radovednost in  bi vohunil za njo.  

Marjana je pogrela vodo za umivanje Kazimovega telesa. Ali Baba je prišel ravno, 

ko ga je umila, nadišavila s kadilom in ga zavila v mrtvaški prt, kot je v navadi za 

obred. Nato je mizar prinesel krsto, ki jo je naročil Ali Baba.  Da pa bi Marjana 

preprečila mizarju karkoli opaziti, je sprejela krsto pri vratih in za tem, ko je plačala 

in ga odslovila, pomagala Ali Babi dati truplo v krsto. Po tem ko je  Ali Baba  na vrh 

trdno pribil deske, je odšla v mošejo povedat, da je vse pripravljeno za pogreb. 

Moški v mošeji, katerih naloga je bila, da operejo telo, so se ponudili, da opravijo 

delo, toda povedala jim je, da je to že storjeno in komaj se je vrnila, so verski 

voditelji in drugi duhovniki iz mošej že prispeli. Štirje sosedje, ki so se  zbrali na 

pokojnikovem domu so na ramenih odnesli krsto in sledili vodji, medtem ko je ta 

vodil obred in bral molitve.  

Kazimova žena je ostala doma in žalovala, jokala skupaj z ostalimi ženami iz 

soseščine, ki so se po običaju v času pogreba zbrale v hiši žalujoče. Na ta način  

je poguben način Kazimove smrti ostal skrit in Ali Baba, njegova vdova in Marjana 

so hranili  skrivnost tako dobro, da  nihče v mestu ni ničesar posumil.  

Tri dni po Kazimovem pogrebu je Ali Baba  preselil nekaj pohištva z malo denarja, 

ki ga je ukradel tatovom inga je nosil samo ponoči, v hišo bratove vdove, da bi tam 

živel. S tem je oznanil svojo poroko s svakinjo in ker take poroke po njihovi veri 

niso bile nenavadne, ni bil nihče presenečen. Kar  pa se  tiče Kazimove trgovine, 
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je Ali Baba  imel sina, ki je nekaj časa nazaj zaključil svoje vajenšvo pri nekem 

pomembnem trgovcu in ker  se je vedno dobro obnašal, mu je Ali Baba dal 

trgovino z obljubo, da če bo modro posloval, se bo lahko nekega dne dobro 

poročil.  

Pustimo Ali Babo, da uživa sadove svoje zgodnje sreče in raje govorimo o 

štiridesetih tatovih. Ti so se vrnili v svoje skrivališče v gozdu ob dogovorjenem 

času, vendar so bili zelo presenečeni, ker niso našli Kazimovega trupla in še bolj 

presenečeni, ko so zagledali, da manjkajo vreče z zlatom. Njihov poglavar je dejal: 

"Razkrinkani  in okradeni smo, in če ne bomo previdni in  takoj poskrbeli za 

nastalo škodo, bomo počasi izgubili vse bogastvo naših prednikov  in tega, ki smo  

ga sami nabrali z veliko truda in težavami.  Vse, kar lahko sklepam po nastali 

škodi, je, da  ta tat, ki nas je  presenetil, ve skrivnost odpiranja vrat in je srečno 

odšel, ravno ko smo mi prihajali. Kakorkoli že, vsekakor pa ni bil edini ki to ve. 

Enega smo že ubili, tistega, ki je odstranil truplo in odnesel naše bogastvo in ki 

zagotovo pozna našo skrivnost, pa še moramo. Kaj pravite, pogumni možje?  Ali 

se strinjate z menoj?« 

Poglavarjev  predlog se je tatovom zdel smiseln in vsi so se z njim strinjali, da 

morajo do nadaljnjega opustiti pustošenje in se posvetiti načrtu, dokler jim ne bo 

uspelo. Poglavar je rekel: »Nimam nobenega dvoma o vašem pogumu in drznosti, 

ampak eden izmed vas, nekdo, ki je zvit, pameten in ambiciozen, bo moral v 

mesto neoborožen, zakrinkan v tujega popotnika in uporabiti vse svoje znanje, da 

ugotovi, ali je kakšna omemba o čudni smrti  človeka, ki smo  ga zaklali, kot si je 

zaslužil, in to kdo je in kje je živel.  Za nas je pomembno, da to vemo vnaprej, da 

ne storimo ničesar, kar  bomo lahko kasneje obžalovali ali se izpostavili v državi, 

kjer smo bili neodkriti tako dolgo časa in v našem velikem interesu je, da tako tudi 

ostane. Za spodbudo tistemu izmed vas, ki se bo javil za to nalogo in da 

preprečimo, da bi naredil napako ter bi namesto pravih informacij prinesel nazaj 

napačne, ki lahko postanejo  vzrok našega propada, vas vprašam, ali se vam ne 

zdi primerno da le-ta sprejme smrtno kazen.«  

Brez čakanja na druge, da izrazijo svoje mnenje, je eden od tatov rekel: "Jaz 

prisegam na slavo in tvegam svoje življenje s sprejemom te naloge. Če mi to ne 

uspe, se boste vsaj spomnili, da mi ni  manjkalo  poguma  za skupno dobro naše 

skupina." Ta lopov se je potem, ko je prejel hvalo poglavarja in svojih tovarišev 
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zakrinkal na tak način, da nihče ni mogel ugotoviti, kdo je. Ponoči je zapustil 

druščino in vstopil v mesto, ko se je začelo daniti. Pot je nadaljeval, dokler ni prišel 

na  trg, kjer je videl odprto  samo eno trgovino. To je bila trgovina  Baba Mustafe. 

Baba Mustafa je sedel na stolu s šilo v roki in pripravljen na delo. Tat je šel do 

njega in mu zaželel dobro jutro in ker je opazil njegovo visoko starost,  mu je rekel: 

»Starec, dela se lotite zelo zgodaj zjutraj, vendar  ni mogoče, da še vedno lahko 

vidite jasno, glede na to, kako ste stari in tudi ko postane jasno, dvomim, da so 

vaše oči dovolj dobre za šivanje." Baba Mustafa je odgovoril: »Kdorkoli že ste, me  

ne poznate  dovolj dobro. Star, kot se vam zdim, imam še vedno odlične oči in vi 

ne boste o tem več dvomili, ko vam povem, da sem še ne dolgo nazaj  zašil 

mrtvega človeka, kjer ni bilo nič svetlejše kot je sedaj." Tat je bil presrečen  nad 

odkritjem že na samem  začetku, da mu je človek, ne da bi ga kaj vprašal, brez 

dvoma dal informacijo, po katero je prišel.  "Mrtev človek? " je začuden vprašal,  

da bi spodbudil Baba Mustafe govoriti in  dodal: "Zakaj ste pa šivali mrtvega 

človeka? Očitno hočeš reči, da si šival mrtvaški prt, v katerem je bil zavit." Baba 

Mustafa je odgovoril: »Ne, ne, vem, kaj sem rekel. Hočeš, da bi ti vse povedal, 

ampak od mene ne boš dobil nič več. " 

Tat ni  potreboval  dodatnih pojasnil da bi bil prepričan, da je našel, po kar je 

prišel. Izvlekel je zlatnik,  ga  dal v roko Baba Mustafe ter mu rekel: "Ne želim deliti 

tvoje skrivnost, čeprav vam lahko zagotovim, da je ne bi izdal, četudi  bi mi jo 

razkrili. Prosim vas samo, da mi naredite uslugo in mi pokažete ali me peljete do 

hiše, kjer ste zašili truplo.« Baba Mustafa je odgovoril, z zlatnikom, ki ga je prejel, 

da ga vrne nazaj: "Tudi če bi hotel izpolniti tvojo željo, ti zagotavljam, da je ne 

morem, verjemi mi na besedo. Razlog za to je, da  sem bil  do določenega kraja 

voden, kjer sem dobil obvezo na oči in od tam so me vodili do hiše, od koder, ko 

sem končal, kar sem moral storiti, sem bil voden nazaj na enak način in isto 

mesto. Vidiš, kako nemogoče je, da ti pomagam." Tat je rekel: »Vsaj delno se 

spomnite poti, po kateri ste šli, medtem ko ste imeli obvezo na očeh. Pridite z 

menoj, prosim vas. Namestil vam bom obvezo na oči in skupaj se bova sprehodila 

po istih ulicah in zavojih, ki  jih boste  pokazali in ker si vsako prizadevanje zasluži 

plačilo, je tukaj še en zlatnik. Dajte, naredite mi to uslugo, prosim vas." Po teh 

besedah je dal zlatnik v roke Baba Mustafe. Dva zlatnika v rokah sta  zamikala 

Baba Mustafo, opazoval ju je brez besed, kot da premišljuje, kaj naj naredi. 
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Nazadnje je iz žepa na prsih potegnil svojo mošnjo in dal kovance vanjo in dejal 

tatu: "Ne morem vam zagotoviti, da se spomnim točne poti, po kateri so me peljali, 

ker pa vztrajaš, pojdiva in bom videl, kaj lahko naredim." Na veliko zadovoljstvo 

tatu se je dvignil,  ne da bi zaprl svojo trgovino, v kateri ni imel nič takšnega, kar 

lahko izgubi in odpeljal tatu na kraj, kjer mu je Marjana dala obvezo čez oči.  Ko 

sta prispela, je dejal: "To je kraj, kjer so mi namestili obvezo na oči in me obrnili 

naokoli. Tat, ki je imel  pripravljen robec, mu je povil oči  in hodil ob njem, včasih  

ga je vodil,  včasih ga je pustil, da gre sam, dokler se ni ustavil in rekel: »Zdi se mi, 

da nisem šel več naprej." Bil je res pred hišo Kazima, kjer je sedaj živel Ali Baba. 

Preden mu je odstranil robec z oči, je tat hitro označil vrata s kosom krede, ki jo   

je imel pripravljeno v roki, in ko je odstranil robec, ga je vprašal, ali ve komu 

pripada ta hiša. Baba Mustafa je odgovoril, da ni bil tu že  četrtletje in mu zato ne 

more povedati. Ko je videl, da od Baba Mustafe ne more ničesar več izvedeti, se 

mu je zahvalil za njegov trud in se odpravil v gozd, prepričan, da bo dobro 

nagrajen.  

Kmalu po tem, ko sta se  tat in Baba Mustafa ločila, je Marjana šla iz hiše Ali Babe 

po  opravkih, in ko se je vrnila, je opazila znamenje, ki ga je naredil tat  in se 

ustavila, da razmisli, pa reče  sama pri sebi: "Kaj je pomen tega znamenja? Ali kdo 

namerava škodovati  mojemu gospodarju ali je vse skupaj šala?" in dodala, "ne 

glede na namen je bolje, da iz previdnosti preprečim kakršne koli ukrepe.« Tako je 

vzela kos krede in dvoja,  troja vrata gor in dol po ulici, ki so bila podobna Ali 

Babinim, označila z istim znakom na enakem mestu in se vrnila v hišo, brez da bi 

v tem povedala svojemu gospodarju in gospodarici.  

Medtem je tat nadaljeval svojo pot in prišel v gozd, kjer se je pridružil svojim 

tovarišem  ob zgodnji uri in poročal o uspehu svojega potovanja, o sreči, ki jo je 

imel, o starcu, ki ga je srečal in odšel z njim iskat to, kar je lahko vedel le on  in 

naredil. Njegovi tovariši so ga poslušali z velikim navdušenjem, in poglavar je po 

hvaljenju njegove  iznajdljivosti naslovil svoje može z besedami: »Tovariši, 

nimamo veliko časa. Pojdimo dobro oboroženi v mesto, kjer se bomo  razdelili v 

skupine in da ne bi zbujali prevelike pozornosti, se dobimo na glavnem trgu; 

razpršite se v vse smeri, medtem ko bom jaz šel s tovarišem, ki nam je prinesel to 

veselo novico, preiskal hišo in se odločil, kaj bo najbolje, da naredimo. " 
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Z vzkliki so potrdili njegovo izjavo in se pripravili na pot.  Skupaj so hodili po dva in 

dva ali trije in potovali v manjših razdaljah drug ob drugem, tako z vstopom v 

mesto niso zbujali  pozornosti. Poglavar in tat, ki je bil zjutraj  v mestu sta, vstopila 

zadnja. Ta je vodil poglavarja na ulico, kjer je  označil  Ali Babino hišo in ko je bil 

pred enimi izmed vrat, ki jih je  označila Marjana, mu  je pokazal hišo in rekel, da 

je to ta. Toda ko sta nadaljevala brez ustavljanja, da ne bi vzbudila suma, je 

poglavar opazil, da so sosednja vrata označena z enako oznako na istem mestu, 

kar je pokazal svojemu vodniku in ga vprašal, katera hiša je prava. Vodnik je bil 

zmeden in ni vedel, kaj naj reče, in postal je še bolj zmeden, ko je s poglavarjem 

zagledal, da imajo ostala vrata  enako oznako. Poglavarju je zagotovil in se zaklel, 

da je zagotovo označil samo ena vrata  in dodal: "Ne vem, kdo bi lahko označil 

druga vrata z zelo podobnimi znaki, vendar moram priznati, da v tej zmešnjavi  ne 

morem povedati, katera so tista, ki sem jih označil." 

Poglavar je spoznal, da je njegov načrt padel v vodo, zato je odšel na glavni trg, 

kjer je obvestil svoje može, da so  izgubljali čas, da je bilo njihovo potovanje 

zaman in da jim ne preostane nič drugega, kot da se vrnejo   v skupno skrivališče. 

V zgled je odšel prvi in ostali so mu sledili v istem vrstnem redu kot takrat, ko so 

prišli. Ko so se ponovno sestali v gozdu,  jim je poglavar pojasnil, zakaj so se 

morali vrniti in vsi so se strinjali, da si vodnik zasluži smrt. Tudi sam se je strinjal z 

obsodbo in priznal, da bi moral biti bolj pozoren in ponudil rablju vrat, da mu s 

sabljo odseka glavo.  

Skupina tatov se je strinjala, da človeška napaka ne sme ostati nekaznovana, zato 

se je drugi tat ponudil, da bo bolj uspešen od prvega in prosil, če je lahko izbran. 

Strinjali so se in ta je odšel tako, kot je  to storil prvi, podkupil Baba Mustafo, ki ga 

je z obvezo čez oči odpeljali pred hišo Ali Babe, ki jo je  tat označil z rdečo kredo 

na manj opaznem mestu, misleč, da je to varen način označevanja, ki se razlikuje 

od tistih, ki so označene z belo. Toda kmalu za tem je Marjana prišla iz hiše, kot je 

s svojimi ostrimi očmi zagledala rdeče oznake ter označila sosednja vrata z rdečo 

barvo  na istem mestu. 

Ko se je tat vrnil v gozd k svojim tovarišem, se je pohvalil, kako nezmotljiv in 

previden je bil pri razlikovanju hiše Ali Babe od drugih. Poglavar in njegovi možje 

so se strinjali z njim, da jim je do sedaj  uspelo, odšli so v mesto v enakem 

zaporedju in z enakimi ukrepi kot prej, oboroženi in pripravljeni na napad. Ko so 
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prispeli, sta poglavar  in tat šla na ulico Ali Babe in se  tako kot prej srečala z 

enakimi težavami. Poglavar je bil ogorčen in tat je bil zelo zmeden tako kot tisti 

prej v isti misiji.  Torej poglavar je bil znova prisiljen, da odrine s svojim možmi 

nezadovoljen kot dan prej in tat, ki je bil odgovoren za neuspeh, je doživel enako 

usodo kot njegov predhodnik.  

Poglavar je videl, da je njegova tolpa izgubila dva pogumna moža in če jih bo še 

naprej pošiljal v mesto, da bi našli hišo Ali Babe, jih bo izgubil še več. Primer o teh 

dveh ga je prepričal, da je  v takih primerih bolje načrtovan napad boljši kot 

nepremišljeno  ukrepanje. Zadevo je prevzel v svoje roke, šel v mesto in s 

pomočjo Baba Mustafo, ki je opravil enako storitev kot  poglavarjevima  

prostovoljcema, ni označil Ali Babove hiše, ampak si jo je dodobra ogledal in 

preučil tako, da ko je šel nekajkrat mimo nje, je ni mogel zgrešiti.   

Poglavar, zadovoljen s svojim potovanjem, ker je našel tisto, kar je iskal, se je vrnil 

v gozd, in ko je šel v votlino, kjer so ga njegovi možje čakali,  dejal: »Tovariši, 

navsezadnje nam ne bo nič preprečilo, da zadostimo želji po maščevanju za 

škodo, ki smo jo utrpeli. Zagotovo vem, katera je hiša krivca, ki mora za  cilj, ki 

smo si prizadevali v našem skupnem delovanju umreti, in na poti nazaj, sem 

razmišljal, na kakšen način bo to utrpel, da nihče ne bo nikoli več izvedel skrivnosti 

našega skrivališča ali našega zaklada. Drugače bo naše premoženje namesto, da 

bi bilo koristno, usodno," in nadaljeval: "Da bi to dosegli,  me poslušajte, kaj 

mislim, in ko končam, če ima kdorkoli izmed vas boljši predlog, naj ga pove." Nato 

jim je pojasnil, kaj je nameraval storiti, in jih prosil, da se razpršijo po majhnih trgih, 

mestih, okoliških vaseh in celo večjih mestih in kupijo  devetnajst mul in 

osemintrideset usnjenih vreč  za prevoz olja, eno napolnjeno  z oljem ostale pa naj 

bodo prazne.  V dveh ali treh dneh so tatovi zbrali vse. Prazne vreče so bile pri 

vratu malce ozke za izvedbo poglavarjevega načrta, zato jih je razširil in za tem, 

ko je bil vsak mož z orožjem v svoji vreči, za katerega je menil, da je nujno in za 

tem ko je raztrgal nekaj šivov, da bi lažje dihali, je zaprl vreče tako, da je bilo 

videti, da so polne olja in da bi vreče še bolj zakamufliral, jih je namazal z oljem iz 

vreče, v kateri je v resnici olje bilo.   

 Po teh pripravah so bile mule  naložene  s  sedemintridesetimi tatovi brez 

poglavarja,  vsaka je nesla meh, ki je bil poln olja, in poglavar kot vodnik, je odšel 

po poti ob času, ki ga je določil tako, da je prišel v mesto ob mraku, uro po 
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sončnem zahodu.  Po vstopu v mesto je šel takoj v hišo Ali Babe z namenom, da 

potrka na vrata  in milostno prosi gospodarja za prenočišče zase in za svoje mule. 

Ni mu bilo potrebno trkati, saj je  Ali Babo našel pred vrati, ko je užival na svežem 

zraku po večerji. Ustavil je svoje mule in dejal: "Gospod, kot vidiš, prevažam olje  

iz daljnih krajev, da ga jutri prodam na trgu in ne vem, kje lahko najdem mesto za 

raztovarjanje ob tej pozni uri. Če te to prepriča, mi naredi uslugo in dovoli prespati 

v tvoji hiši in zelo ti bom hvaležen.« 

Kljub temu da je Ali Baba že slišal in videl tega človeka v gozdu, le kako naj bi  ga 

prepoznal v  preobleki trgovca z oljem, da je poglavar štiridesetih tatov. Rekel mu 

je: »Tu ste dobrodošli, vstopite.« Ali Baba  je naredil prostor, da je lahko vstopil s 

svojimi mulami. Nato je Ali Baba  poklical svojega sužnja in mu ukazal, da ko bodo 

mule razložene in skrite v zavetju hleva,  naj jim da seno in ječmen. Odšel je celo 

v kuhinjo in Marjani naročil večerjo za gosta in ji naročil, naj pripravi prenočišče v 

eni izmed sob.  

Ali Baba je naredil še več. Ko je videl, da je poglavar tatov raztovoril mule in da so 

bile nastanjene v hlevu, kot je ukazal sam in ker je svojega gosta želel namestiti 

udobno kar se le da, je  iskal prostor na prostem, kjer bo prespal noč, nato pa  je 

odšel k poglavarju tatov, ki je bil v prostoru za sprejemanje gostov ter mu rekel, da 

nima nič proti in bo on sam prespal noč na dvorišču. Poglavar je ostro nasprotoval, 

v resnici le zato, da bi lažje izvedel svoj načrt in pristal šele po dolgem 

prepričevanju. 

Ali Baba  se ni hotel usesti z možem, ki mu je hotel vzeti življenje, dokler  mu  

Marjana ni postregla z bogato večerjo, nato se je  z njim pogovarjal  o različnih 

temah, za katere je mislil, da mu bodo ugajale in ga ni zapustil, dokler ni končal z 

obedom in mu rekel: »Tu te zapuščam kot gospodarja, vse kar moraš narediti, je, 

da prosiš za tisto, kar potrebuješ. V moji hiši ni ničesar kar ti ne bi bilo na 

razpolago.« Poglavar  je istočasno vstal in ga pospremil do vrat,  medtem ko je Ali 

Baba odšel v kuhinjo, da se pogovori z Marjano, je odšel na dvorišče v hlev pod 

pretvezo, da bi videl, ali njegove mule kaj potrebujejo.   

Ali Baba je spet prosil Marjano, naj dobro poskrbi za gosta in naj ne dovolil, da bi 

mu kaj manjkalo in dodal: "Jutri se bom okopal še pred zoro. Poskrbi, da bosta 

moja kopel in  perilo pripravljena in ga daj  Abd Allahu,  tako je bilo ime njegovemu 
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sužnju; pripravi mi  nekaj dobre juhe, s katero se bom okrepčal, ko se vrnem.« Po 

teh ukazih se je odpravil v posteljo. 

Medtem je poglavar  šel do vhoda  v hlev, da bi povedal svojim možem, kaj morajo 

narediti. Od prvega do zadnjega soda je vsakemu posebej rekel: "Ko bom vrgel 

kamenčke iz prostora, kjer bom spal, se osvobodite iz mehov z nožem in takoj ko 

boste to storili, bom z vami."  Nož, ki so ga imeli, je bil našpičen in oster prav za ta 

namen. Nato se je vrnil v hišo in ko je stopil v kuhinjo, je Marjana vzela svetilko in 

ga peljala do sobe, ki jo je pripravila zanj, preden pa ga je zapustila, ga je 

vprašala, če še kaj potrebuje. Potem pa, da ne bi zbujal suma, je kmalu ugasnil 

svetilko in oblečen legel v posteljo, pripravljen na napad po kratkem počitku.  

Marjana ni pozabila  Ali Babovih ukazov. Pripravila je njegovo obleko za kopanje 

in jo dala 'Abd AlahA, ki še ni šel spat in pristavila lonec na ogenj za pripravo juhe. 

Medtem ko je  pregrevala juho, je svetilka ugasnila in ker  ni bilo nobenega olja ali 

sveče v hiši, ni vedela kaj storiti in kako dokončati juho brez olja. Svojo težavo je 

potožila Abd Allahu, ki ji je rekel: »Tukaj si na  izgubi. Pojdi in vzemi nekaj olja iz 

enega izmed mehov na dvorišču." Marjana se mu je zahvalila za  nasvet in 

medtem ko je   Abd Alah  šel spat v bližnjo sobo Ali Babe, da bi ga  zjutraj 

spremljal do kopeli, je Marjana vzela vrč za olje in odšla na dvorišče. Ko se je 

približala najbližjemu mehu, je lopov, ki se je skrival v notranjosti, zašepetal: »Ali je 

že čas?" Čeprav je govoril v šepetu, je Marjana jasno  slišala glas, saj je poglavar, 

takoj ko je  raztovoril svoje mule,  odprl ne samo ta meh, ampak tudi vse ostale, da 

bi svojem možem omogočil več zraka, saj so se v njih zelo slabo počutili, čeprav 

so lahko dihali.  

Vsaka sužnja, razen Marjana, ki je bila ravno tako presenečena, da je v mehu 

namesto olja našla moškega, bi se prestrašila  in naredila veliko škodo. Toda 

Marjana je  bila pametnejša,  razumela je, kako pomembno je, da zadrži skrivnost 

te neposredne nevarnosti za Ali Babo,  njegovo družino in zanjo samo, in da s 

svojo inteligenco hitro najde rešitev. Hitro se je zakrinkala  in se pretvarjala, da je 

poglavar tatov in odgovorila na vprašanje, brez da bi pokazala čustva: "Ne še, 

ampak kmalu." Odšla je do naslednjega meha in slišala isto vprašanje, na 

katerega je odgovorila enako in tako naprej, vse dokler ni prišla do meha z oljem.   
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Marjana je spoznala, da je njen gospodar Ali Baba  mislil, da je človek, ki ga je 

povabil, trgovec z oljem, v resnici pa je sprejel osemintrideset tatov vključno z 

njihovim poglavarjem, ki se za to samo izdaja. Hitro je napolnila svoj vrč z oljem, ki 

ga je vzela iz zadnjega meha in se vrnila v kuhinjo, kjer je po polnjenju svetilke z 

oljem za razsvetljavo vzela veliko vrelo ponev, se vrnila na dvorišče in jo napolnila  

z oljem iz meha. Potem se je vrnila in ga postavila na ogenj, dodala še nekaj drv, 

saj prej ko bo olje zavrelo, prej bo lahko začela z reševanjem svoje hiše. Ko je olje 

končno začelo vreti, je vzela ponev in zopet odšla ven, kjer je začela z vlivanjem 

olja v vsak sod posebej, tako da je vse tatove zadušila in pobila.  

Po tem pogumnem dejanju je odšla v kuhinjo in zaprla vrata. Ugasnila je ogenj in 

pustila samo tisto, kar je potrebovala za dokončanje Ali Babove juhe. Nato je 

ugasnila svetilko in ostala zelo mirna, odločena, da ne bo zaspala, in opazovala, 

skozi kuhinjsko okno s pogledom na dvorišče opazovala in čakala v temi, kaj  se 

bo zgodilo sedaj. 

Bilo je več kot četrt ure kasneje, ko se je poglavar zbudil in vstal, odprl okno in 

pogledal ven, in ker ni videl  svetlobe in ni slišal nič drugega kot mir in tišino v hiši, 

je dal signal ter vrgel kamenje, večina katerega je padla, kot je slišal, na mehove.  

Pozorno je poslušal, a ni ne videl ne slišal, da bi se njegovi možje zganili. 

Zaskrbelo ga je, zato je vrgel kamenje še drugič in tretjič. Ti so padli na mehe, a 

niti eden izmed mož ni dal niti najmanjšega znaka o življenju in poglavar ni mogel 

razumeti, zakaj. Odšel je na dvorišče in potihoma kot je le mogel,  dal znak.  

Spet se je nagnil na prvi meh in ravno ko je hotel vprašati tatu, za katerega je 

mislil, da je živ, če je zaspal, zavohal vonj po vročem in zažganem olju, ki je 

prihajal iz meha in spoznal svoj neuspeh in neuspeh svojega klana proti Ali Babi,  

ki ga je hotel ubiti, zapleniti njegovo hišo in če bi bilo možno, nesti nazaj zlato, ki 

jim ga je ukradel. Odšel je do naslednjega meha in vseh ostalih ter ugotovil, da so 

bil vsi njegovi možje kaznovani na enak način, politi z vrelim oljem iz meha, ki ga 

je prinesel s seboj. Tako  je razumel, kaj se je zgodilo, odvzeta mu je bila pomoč, 

na katero se je zanašal. Ves obupan ob neuspešnem   poskusu se je izmuznil 

skozi vrata vrta, ki so  povezovala dvorišče in  šel čez ograje iz vrta na vrt ter 

pobegnil. 
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Marjana je čakala nekaj časa in ker ni slišala nobenega zvoka, da bi se poglavar  

vrnil, saj  je pobegnil čez vrt in ne skozi glavna vrata, ki so bila zavarovana z 

dvojnim vijakom. Zadovoljna in presrečna, da ji je uspelo  zagotoviti varnost 

celotne hiše, je nazadnje legla in zaspala. 

Medtem je Ali Baba pred svitom  v spremstvu svojega sužnja odšel v kopel, brez 

da bi vedel, kaj vse se je zgodilo v njegovi hiši, medtem ko je spal.  Marjani se ni 

zdelo  primerno, da ga budi, še posebej, ker ni smela izgubljati časa, saj so bili v 

nevarnosti in zakaj bi motila njegov počitek, ko je nevarnost že preprečila. Ko se je 

Ali Baba vrnil iz kopeli in vstopil v svojo   hišo, je bilo sonce že visoko in je bil zelo 

presenečen, da so mehi z oljem še vedno tam in da trgovec  s svojimi mulami še 

ni šel na trg, zato  je Marjano povprašal  za pojasnilo, ta pa je vse pustila 

nedotaknjeno tako, kot je bilo, da bi mu pokazala in pojasnila, kaj vse je naredila, 

da bi ga rešila.  

Na odgovor na Ali Babovo vprašanje je Marjana rekla: »Moj dobri gospodar, bog 

te obvaruj, tebe in vso tvojo hišo! Bolje boš razumel to kar želiš vedeti, ko boš 

videl, kaj ti imam  pokazati. Prosim, pridi z mano." Ali Baba je sledil Marjani, ki ga 

je potem ko je zaprla  vrata, je peljala do prvega meha in rekla: »Poglej v 

notranjost in preveri, če je notri kaj olja." Ali Baba je pogledal, in ko je znotraj mehu 

zagledal človeka, je v strahu skočil stran in glasno kriknil.  Marjana je rekla: »Ne 

boj se ničesar,  saj človek notri ti ne bo naredil nič hudega. Naredil je nekaj škode, 

ampak sedaj ni več v stanju, da bi škodoval, ne kdorkoli od ostalih, saj nihče ni več 

živ." Ali Baba je zavpil: »Kaj hočeš povedati s tem, ko mi to kažeš? Pojasni mi!" 

Marjana je odgovorila: "Razložila ti bom, ampak kontroliraj svoje začudenje in ne 

zbujaj radovednosti sosedom, da bi izvedeli o nečem, kar je zelo pomembno za 

tebe, naj ostane skrito". Najprej poglej v vse ostale mehe." Ali Baba je pogledal 

vanje, v  enega za drugim, od prvega do zadnjega in opazil, da se je olje bistveno 

zmanjšalo, in ko je končal, je ostal negiben, nekaj časa gledal v mehe nekaj, časa 

v Marjano, brez besed zakaj, tako veliko je bilo njegovo začudenje.  Nazadnje, ko  

si je le opomogel, je vprašal: "In trgovec, kaj se je zgodilo z njim?"  Marjana je 

odgovorila:  "Trgovec je toliko trgovec kot sem jaz. Povedala ti bom, kaj je in kaj se 

mu je zgodilo, več pa boš slišal v svoji sobi, saj je čas, zaradi tvojega zdravja, da 

popiješ nekaj juhe po prihodu iz kopeli. " Medtem ko se je Ali Baba vrnil v svojo 

sobo, je Marjana odšla v kuhinjo, da bi vzela juho. Ko jo je prinesla, ji je Ali Baba, 
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preden jo je začel  piti,  rekel: "Zadovolji mojo nestrpnost in začni s 

pripovedovanjem  te zelo nenavadne zgodbe in o vseh  njenih podrobnostih. " 

Ubogajoča  Ali Babo je Marjana rekla: "Gospodar, sinoči, ko ste se odpravili spat, 

sem vam pripravila vaše perilo za kopel, kot ste mi naročili, in ga dala 'Abd Alahu. 

Potem sem dala lonec na ogenj za juho in ko sem  pregrevala  juho, je v svetilki 

kar naenkrat zmanjkalo olja. Ker v vrču ni bilo niti kapljice olja, sem pogledala za 

nekaj koščkov sveče, a tudi teh nisem našla.  'Abd Alah  je videl mojo zadrego in 

me spomnil na mehe na dvorišču, ki je tako kot jaz in ti  mislil, da so polni olja. 

Vzela sem  vrč in tekla do  najbližjega meha, ampak ko sem prišla blizu, je ven 

prišel sprašujoč glas: "Ali je že čas?" Nisem bila presenečena, ampak sem  takoj 

spoznala škodoželjnost pretvarjajočih se trgovcev  in brez obotavljanja odgovorila, 

"Ne še, ampak kmalu." Potem sem šla do naslednjega meha in drugi glas me je 

vprašal isto vprašanje, na katerega sem dala isti odgovor. Nato sem šla do 

vsakega meha posebej in slišala isto vprašanje in odgovorila z istim odgovorom, 

dokler nisem prišla do zadnjega meha, kjer sem našla olje in ga napolnila v moj 

vrč. Ko sem se zavedala,  da je bilo osemintrideset tatov sredi vašega dvorišča, ki 

čaka na signal od svojega poglavarja, ki si ga imel za trgovca, in si ga tako lepo 

sprejel in žrtvoval svojo hišo na propad, nisem smela izgubljati časa. Nazaj sem 

prinesla vrč, prižgala svetilko, vzela največjo ponev v kuhinji in jo napolnila z 

oljem.  Nato sem jo postavila na ogenj in ko je olje začelo vreti, sem šla in ga zlila 

v vsak sod, v katerem so se skrivali tatovi, da bi jim preprečila  opraviti  zlobni 

načrt, ki  jih je pripeljal sem. Ko sem končala svoj načrt, sem se vrnila v kuhinjo, 

ugasnila svetilko in preden sem zaspala, sem  tiho opazovala skozi okno, da bi 

videla, kaj bo prevarant naredil. Kmalu zatem sem slišala signalizacijo, ko je s 

svojega okna vrgel nekaj kamenčkov na mehe.  Drugič in tretjič jih je vrgel še več, 

in ko ni videl ne slišal nobenega premikanja, je šel dol, videla sem ga, kako je šel 

od meha do meha, dokler nisem v temi izgubila pogleda nanj.  Nekaj časa sem se 

trudila, da bi ga s pogledom našla, in ko sem videla, da se ni vrnil, sem bila 

prepričana, da je moral  v svojem obupu po svojem velikem neuspehu pobegniti. 

Ko sem se  prepričala, da je hiša varna, sem odšla spat. " 

Za zaključek je  Marjana dodala: "To je zgodba, za katero ste me prosili, da vam jo 

povem in prepričana sem, da je nadaljevanje nečesa, kar sem opazila dva ali tri 

dni nazaj,  česar vam  nisem nameravala povedati, in sicer, ko sem se zgodaj 
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zjutraj vrnila iz mesta sem na glavnih vratih opazila belo oznako, in naslednji dan 

sem opazila  rdečo oznako poleg bele, in vsakič, ne da bi vedela za kakšen 

namen gre, sem naredila isto znamenje na istem mestu na dveh ali treh vratih 

naših sosedov, gor in dol po ulici. Če dodaš vse to,  kar se je dogajalo, boste 

spoznali, da je bilo vse to  povezano s  tatovi iz gozda. Od teh štirideset tatov sta 

bila dva izpuščena z razlogom, ki ga ne razumem, ampak ne glede na to, so od  

danes ostali le trije. To kaže, da so prisegli, da vas uničijo in  bolje za vas, da 

ostanete na  straži, dokler ne bo gotovo, da ni nikogar več na tem svetu.  Kar 

zadeva mene, bom naredila vse, da ostanem pazljiva in pazim na vas, kot 

narekuje moja dolžnost.«  

Ko je Marjana končala,  je Ali Baba spoznal, kako veliko ji je dolžan in  ji je rekel: 

»Ne bom umrl, preden te ne nagradim kot si zaslužiš. Dolžan sem ti svoje 

življenje, in najprej ti dam v znak svoje hvaležnosti od tega trenutka  tvojo 

svobodo,  v prihodnje  te nagradim v celoti  na način, kot  nameravam. Prepričan 

sem, tako kot si ti, da je teh štirideset tatov načrtovalo zasedo  zame in da me je 

bog rešil s tvojimi rokami. Upam, da me bo Alah še naprej ščitil pred njihovo 

hudobijo in da jih bo držal stran od mene in  odrešil svet od preganjanja in zla. Kar 

moramo storiti zdaj, je da jih moramo takoj pokopati, da prekrijemo skrivnost, tako 

da nihče ne bo posumil o  njihovi usodi, in to je tisto, kar bom naredil z 'Abd 

Alahom ." 

Ali Babov vrt  je bil zelo dolg, in ker  je bilo na koncu veliko dreves, je brez 

obotavljanja  šel s svojimi sužnji in pod temi drevesi kopal luknje, dovolj dolge in 

široke  za pokop  trupel. Ker so bila tla mehka in rahla, ni trajalo dolgo, da so  

končali z delom. Nato so potegnili trupla iz mehov, na stran je dal orožje, ki so ga 

imeli tatovi, prenesel trupla na najbolj oddaljen del vrta in jih razporedil v luknje. 

Potem so jih pokrili z nekaj zemlje, ki so jo izkopali in ostalo posuli  okoli, tako da 

se  je zdelo enako kot prej. Ali Baba je nato previdno  skril mehove in  orožje. Mule 

pa je po večjih obrokih poslal na trg, kjer so jih njegovi sužnji prodali.  

Medtem ko je Ali Baba poskušal na vsak način pred javnostjo skriti,  kako je prišel 

do bogastva v tako kratkem času, je poglavar 40 razbojnikov šel nazaj v gozd v 

stanju nepredstavljivega ponižanja ali bolje zmede zaradi nesrečnega izida, 

popolnoma nasprotnega njegovim pričakovanjem, in se vrnil v jamo, brez da bi 

našel kakršno koli rešitev, kaj naj ali česa naj ne stori Ali Babi. Ponižanje, v 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                         Komes, Anja; Diplomsko delo  

 
 

katerem se je znašel v svojem mračnem mestu je bilo zelo neprijetno. Zavpil je: 

"O, tovariši mojega bedenja, mojih potovanj in mojih del, kje ste? Kaj bom brez 

vas? Ali sem vas izbral in povezal samo, da bi vas videl uničene vse  hkrati z 

enako usodo tako smrtonosne in tako nevredne vašega poguma? Manj bi žaloval, 

če bi umrli z meči v rokah, kot nasilni možje. Kdaj bom sestavil skupaj drugo 

skupino tako sposobnih mož kot ste vi? In če hočem, lahko to storim, brez da bi 

izpostavljal toliko zlata,  srebra in tako veliko bogastvo na milost in nemilost 

človeka, ki je že sam obogatel z enim delom. Ne morem in ne smem misliti na to, 

preden mu ne bom vzel življenja. Kar nisem bil sposoben narediti s tako mogočno 

pomočjo, bom sedaj moral narediti sam, in ko bom videl, da nihče več ne bo plenil 

zaklada, bom zagotovil, da za mano ostane naslednik, ki bo ohranjal in večal 

zaklad.« Po sprejetju te odločitve ni bil več zaskrbljen o iskanju sredstev za 

njegovo izvajanje, in tako poln upanja in duševnega miru  šel spat in preživel 

mirno noč. 

Naslednji dan se je poglavar zbudil zgodaj, kot je načrtoval in  se  oblekel v skladu 

s svojim planom ter odšel v mesto, kjer je vzel prenočišče v gostilni. Mislil je, da bi 

lahko dogajanje v Ali Babovi hiši vzbudilo kakšne nemire. Lastnik mu je začel 

pripovedovati o vsem tistem razen o tem, kar ga je najbolj zanimalo. Iz tega je 

poglavar ugotovil, da  je razlog, zakaj Ali Baba varuje tako veliko skrivnost ta, da  

ni želel razkriti svojega  zaklada ali skrivnosti, kako ga je pridobil, saj je vedel, da 

bi s tem ogrozil svoje življenje. To je poglavarja spodbudilo, da se bo znebil Ali 

Babe in obdržal skrivnost.   

Dobil je  konja, ki ga je uporabil za nalaganje različnih bogatih tkanin in finega 

platna, ki ga je dobil tako, da je večkrat odšel  v gozd in ga vzel s svojega 

skrivališča.  Ko je zbral vse, za   kar je menil, da bo ustrezalo kot  trgovsko blago, 

je poiskal trgovino, jo našel,  jo najel od lastnika in se tam naselil. Kot se je 

izkazalo, je trgovina nasproti njegove pripadala Kazimu, ta pa je pred kratkim dobil 

sin Ali Babe.  

Poglavar se je poimenoval Khawaja Husain  in ni zbujal pretirane radovednosti 

sosedov, kot se po navadi od prišlekov pričakuje. Ampak ker je bil sin Ali Babe  

mlad, lep, inteligenten in ker je imel več priložnosti govoriti z njim  kot z ostalimi, 

sta kmalu postala prijatelja. Celo zavzel se je in ga bolj pozorno in marljivo učil, tri 

ali štiri dni po odprtju trgovine pa je prepoznal Ali Babo, ki je prišel pozdravit 
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svojega sina, kot je naredil vsake toliko časa in  poglavar je  po tem, ko je Ali Baba  

odšel,  izvedel, da je to njegov oče. Sedaj mu je poglavar posvečal še več 

pozornosti, mu laskal, dajal majhna darila in ga vabil, da sta večkrat skupaj jedla. 

Sin Ali Babe Khawaja Husainu  ni želel preveč dolgovati, da mu ne bi povrnil 

njegovih uslug, toda njegovo stanovanje  je bilo majhno, omejeno in ni imel 

sredstev, ki bi mu omogočala zabavo, kot si jo je želel. O svoji želji je govoril s 

svojim očetom Ali Babo in mu rekel, da se mu ne zdi primerno, da bi še naprej 

Khawaji Husainu dolgoval njegovo gostoljubnost. Ali Baba je bil zadovoljen, da bo 

lahko prevzel nalogo gostitelja in mu rekel: »Sin, jutri je petek, in ker je dan, na 

katerega ugledni trgovci, kot sta Khawaja Husain in ti, obdržijo svoje trgovine 

zaprte, se z njim dogovori po večerji.  To bo bolje, kot pa če ga boš uradno 

povabil. Marjani bom naročil večerjo." 

V petek se sin Ali Babe in Khawaja Husain po večerji dobita na določenem mestu 

in odideta na sprehod. Na poti nazaj, kot je sin Ali babe načrtoval, sta šla po ulici, 

kjer je stala hiša njegovega očeta, se pred njo ustavila, potrkal je na vrata, nato pa 

je rekel: «Ta hiša pripada mojemu očetu, ki me je, ko je slišal o najinem 

prijateljstvu,  katero mi je v  čast, prosil, da  naj vaju predstavim. Prosim vas, da 

vzamete to kot poplačilo za vse, kar ste naredili zame." 

Čeprav je Khawaja Husain  dobil, kar je hotel,  vstop v hišo Ali Baba in priložnost, 

da mu vzame  življenje, ni želel tvegati svojega, zato se je opravičil in že hotel 

oditi, ko ga je sin prijel za roko in ga skoraj s prisilo povlekel notri takoj, ko je 

sužnja odprla vrata.  

Ali Baba je sprejel Khawaja Husaina z velikim veseljem in dobrodošlico, takšno kot 

bi si jo sam želel. Zahvalil se mu je za ugodnosti, ki jih je dal njegovemu sinu in 

rekel: »Dolg, ki vam ga dolgujeva, je ogromen, saj on je še mladenič, ki se še ni 

izučil, kako svet deluje in vi ste veliko prispevali k njegovi izobrazbi." Khawaja 

Husain je  Ali Babov kompliment poplačal s komplimentom, v katerem mu je 

zagotovil, da morda  njegov sin res  še nima izkušenj kot starec, ima pa zagotovo 

modrost, ki mu služi namesto izkušenj številnih drugih modrecev.   

Po kratkem pogovoru o brezbrižni temi je Khawaja Husain želel oditi, ampak Ali 

Baba ga je ustavil in rekel: »Gospod, kam želite oditi? Prosim vas, da me počastite 

in ostanete na večerji. Obrok, ki vam ga bom ponudil, je veliko manj, kot si 
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zaslužite, ampak kakršen koli že je, upam da ga boste sprejeli od mene." Khawaja 

Husain je odgovoril: »Gospod, vaša prijaznost je zelo  prepričaljiva, vendar vas 

prosim  za uslugo, ne vzemite  je za neprimerno, če odidem, brez da sprejmem 

vašo ponudbo.  Verjemite mi, prosim, ni iz nespoštovanja ne iz nevljudnosti, 

ampak iz razloga, če bi ga poznali, bi razumeli." Ali Baba je vprašal: "Gospod, ali 

vas lahko vprašam, kaj je razlog?" Khawaja Husain je odgovoril: »Da, lahko vam 

povem. To je zato, ker ne  jem ne mesa ne obare, kuhane s soljo. Presodite sami 

mojo vzdržnost pri  mizi." Ali Baba je vztrajal, rekoč: "Če je to vaš edini razlog, da  

bi me prikrajšali za čast, da bi večerjali z menoj, razen če je kakšen drug razlog, 

naj vas pomirim. Prvič v kruhu, ki ga tu jemo, ni soli, kar  se pa tiče obare in mesa, 

pa vam zagotavljam, da v tem, kar vam bomo postregli, ne boste našli soli. Tako 

bom naročil. Naredite mi uslugo in ostanite, vrnil se bom v trenutku." 

Ali Baba je šel v kuhinjo in naročil Marjani, naj ne daje soli na meso in naj pripravi 

dve ali tri neslane enolončnice poleg tistih, ki jih je naročil. Marjana, ki je bila 

pripravljena posteči z obrokom, ni mogla preprečiti, da ne bi pokazala 

nezadovoljstva ob novem naročilu in rekla Ali Babi: "Kdo je ta težak človek, ki ne je 

soli? Vaša večerja bo uničena, če jo postrežem kasneje." Ali Baba je odgovoril: 

"Ne jezi se, Marjana. On je dostojen človek. Naredi, kar sem ti rekel." 

Marjana je ubogala, ampak proti svoji volji. Bila je radovedna, da bi videla, kdo je 

ta človek, ki ne je soli.  Torej ko je končala, in ko je Abd Alah pripravil mizo, mu je 

pomagala prinesti jedi, in ko je pogledala Khawaja Husaina, ga je kljub njegovi 

preobleki  prepoznala  kot poglavarja  tatov,  in ko ga je  temeljito preučila, je 

videla, da je imel pod obleko skrito bodalo. Sama sebi je rekla:  »Nisem več 

presenečena, da lopov ne želi jesti soli z mojim gospodarjem, saj je neizprosen 

sovražnik, ki ga hoče ubiti, ampak jaz mu bom to preprečila.» 

Marjana je prenehala s strežbo in pustila, da  Abd Alah konča, in medtem ko so  

še vedno  večerjali, si  je vzela čas za potrebne priprave za najbolj drzna 

ukrepanja in ob koncu ji je  Abd Alah prišel povedat, da je čas, da postrežeta s 

sadjem. Postregla ga je takoj, ko je Abd Alah pospravil z mize in ga postavila na 

malo mizo v bližini Ali Babe skupaj z vrčem vina in tremi kozarci. Z Abd Allahom 

sta odšla, kot da imata večerjo in v skladu z običajem dala Ali Babi svobodo, da 

uživa ob pitju vina in pogovoru s svojimi gosti.  
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V tistem trenutku je Khawaja Husain oziroma poglavar štiridesetih tatov mislil, da 

je ugodna priložnost, da ubije Ali Babo, zato se mu je približal in si rekel: "Očeta in 

sina bom pripravil, da bosta oba pod vplivom alkohola, tako da mu  kasneje, ko 

jima bom vzel življenje, nihče ne bo mogel preprečiti, da mu zarijem bodalo v srce 

in pobegnem čez vrt tako kot zadnjič, še preden sužnja pojesta večerjo ali ko 

zaspita v kuhinji.  

Vendar mu Marjana, ki je uganila namero lažnega Khawaja Husaina,  ni dopuščala 

časa, da bi izvedel svoja zlobna dejanja. Oblekla se je v nošo plesalke s primerno 

pričesko, si opasala pozlačen srebren pas, na katerega je pritrdila bodalo, v tem 

primeru je bil ročaj iz iste kovine kot pas in si na koncu čez obraz dala lepo masko. 

Ko  je končala s preoblačenjem, je rekla Abd Allahu: ''Abd Alah, vzemi tamburin in 

pridi, greva zabavat goste našega gospodarja in njegovega sina tako, kot to 

počneva včasih." 'Abd Alah je vzel tamburin in začel igrati, hodil je pred Marjano in 

vstopil v dvorano. Marjana, ki je vstopila za njim, se je priklonila z namenom, da bi 

jo opazili in kot da bi prosila za dovoljenje, če lahko začne z nastopom.  

Ko je Abd Alah  videl, da Ali Baba želeli govoriti, je prenehal igrati na tamburin. Ali 

Baba je dejal: "Pridi noter, Marjana, pridi noter. Khawaja Husain bo ocenil tvoje 

sposobnosti in nam povedal, kaj si misli o njih," se obrnil k Khawaja Husaina in mu  

rekel: "Ne misli, da me je to, da vam lahko ponudim zabavo,  kaj stalo. Vse imam 

doma in kot vidiš sta nastop sta pripravila moja sužnja in kuhar, moj služabnik. 

Upam, da boste uživali." 

Khawaja Husain ni pričakoval, da bo Ali Baba med večerjo dodal  še predstavo in 

se je zbal, da bo izgubil priložnosti. Če se to zgodi, je pomislil, da ga bo moral 

obiskati še enkrat in nadaljevati  prijateljstvo z očetom in sinom. Čeprav bi raje 

videl, da mu Ali Baba ne bi pripravil predstave,  se je pretvarjal kako  hvaležen je 

zanjo in Ali Babi pokazal svoje zadovoljstvo, tako da je bil tudi Ali Baba zadovoljen 

sam nad sabo in zabavo, ki mu jo je pripravil. Ko je 'Abd Alah  videl, da sta Ali 

Baba in Khawaja Husain nehala govoriti, je začel igrati na tamburin, pel  pesem,  

medtem ko je Marjana, ki je bila tako dobra kot  profesionalni plesalci, plesala na 

način, vreden občudovanja, ne samo za to družbo, za katero je  nastopala, ampak 

tudi za vse ostale,  razen morda za  Husain Khawaja, ki ji je posvečal bolj malo 

pozornosti. Ko je zaplesala  več plesov z isto energijo in radostjo, je končno 

potegnila bodalo in ga držala v roki, je izvedla ples, v katerem je blestela in z 
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različnimi gibi, lahkim gibanjem, presenetljivimi  koraki in čudovitim prizadevanjem, 

s katerimi je plesala, včasih je porinila bodalo naprej, kot bi nekoga zabodla, 

včasih pa ga je porinila nazaj, kot da bi  zabodla sebe v prsi. Nazadnje je brez 

sape Abd Allahu z levico vzela tamburin, v desni pa držala bodalo in odšla z 

narobe obrnjenim tamburninom do Ali Babe, tako kot to storijo profesionalne 

plesalke in plesalci pobrat zaslužek od gledalcev.   

Ali Baba je vrgel zlat kovanec v tamburin in Marjana je šla do njegovega sina, ki je 

sledil očetovemu primeru. Medtem ko je  Khawaja Husain  videl, da  prihaja k 

njemu, je iz svojih prsi potegnil  denarnico, da bi ji izročil napitnino,  je Marjana s 

pogumom, vrednim časti in odločnostjo ki jo je pokazala do sedaj, zarila bodalo v 

njegove prsi in ga držala notri toliko časa, dokler ni bil mrtev. Ali Baba in njegov sin 

sta se prestrašila in  glasno kriknila in Ali Baba je zavpili: »Ah! Nesrečno dekle, kaj 

si naredila? Ali želiš uničiti mene in mojo družino?" Marjana je odgovorila: "Tega 

nisem naredila, da bi ti jo uničila, ampak da bi te rešila." Potem je odprla haljo 

Khawaja Husaina in mu pokazala bodalo, s katerim je bil oborožen in rekla: 

»Poglej, s kakšnim  neizprosnim sovražnikom  si se ukvarjal, poglej njegov obraz 

in  prepoznal boš lažnega trgovca z oljem, poglavarja štiridesetih tatov. Ne veš, 

zakaj ni hotel jesti soli s teboj? Ali potrebuješ še dodaten  dokaz, da te prepriča o 

njegovih zlih namenih? Sumila sem ga, še preden sem ga videla, od trenutka, ko 

si mi povedal, koga imaš na večerji. Potem sem si ga ogledala in sedaj boš videl, 

da moji sumi niso bili neutemeljeni.» 

Ali Baba je dojel, da spet dolguje Marjani, ki mu je že drugič rešila življenje, jo 

objel in rekel: »Marjana, ko sem ti dal svobodo, sem ti rekel, da moje hvaležnosti 

še ni konec in da te bom kmalu  v celoti nagradil. Prišel je čas in vzel te bom za 

svojo snaho." Potem se je obrnil k svojemu sinu in mu rekel: "Sin, mislim, da si 

dovolj dober, da se ti ne bo zdelo čudno, da ti dam Marjano za ženo, brez da bi te 

s tem užalil.  Ti ji nisi nič manj dolžan kot jaz. Kot vidiš, je Khawaja Husain izigral 

tvoje prijateljstvo, samo da bi njegov načrt uspel, da bi mi vzel življenje z 

izdajalstvom in če bi mu uspelo, v kar ne dvomim, bi iz maščevanja vzel tudi 

tvojega.  Premisli,  s poroko z Marjano, boš postavil temelj v moji družini in dokler 

bom živ, te bom podpiral do konca svojih dni." 

Sin, ki še zdaleč ni pokazal nezadovoljstva, je namignil, da se strinja s poroko, ne 

samo zato, ker je želel ubogati očeta, ampak zato, ker je  tako sam čutil.  Potem 
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so začeli razmišljati o pokopu poglavarjevega trupla in ga  pokopali  v bližini ostalih  

sedemintridesetih tatov tako tiho, da nihče ni izvedel o tem tudi po mnogih letih, ko 

ni bilo nikogar, ki bi govoril o tem  nepozabnem dogodku. 

Nekaj dni kasneje  je Ali Baba praznoval poroko svojega sina in Marjane s 

svečano slovesnostjo in razkošnim banketom, ki so se spremljali z običajnimi 

plesi, spektakli in zabavo. Z zadovoljstvom je sosedom in prijateljem, ki jih je 

povabil, a jim ni povedal pravega vzroka za poroko, predstavil Marjanine dobre 

lastnosti, njeno velikodušnost in dobrosrčnost.  

Po poroki  se je Ali Baba vzdržal, da bi šel nazaj v votlino po tem, ko je vzel  in 

pripeljal nazaj  telo svojega brata Kazima na enem od treh oslov skupaj z zlatom, 

ki ga je  imel naloženega na njih. Ni se vračal tudi po smrti sedemintrideset tatov in 

njihovega poglavarja ne, saj se ja bal, da bo naletel na ostale tatove, ki bi jih lahko 

pripeljala ostala dva, za katerih usodo ni vedel. Toda po enem letu, ko je videl,  da 

se nič ne dogaja, ga je pograbila radovednost in se  je odločil iti nazaj, ob 

upoštevanju vseh potrebnih varnostnih ukrepov. Zajahal je konja  in ko je prišel v 

bližino jame, je videl, da ni tam našel nobene sledi o človeku ali konju in je to vzel 

kot dober znak. Razjahal je, odšel do skale in rekel: "Sezam, odpri se!" Besede, ki 

jih ni nikoli pozabil. Skala se je   odprla, in ko je vstopil, ga je stanje v votlini   

prepričalo, da od takrat, ko je lažni  Khawaja Husain  prišel v njegovo trgovino v 

mestu, nihče ni bil tam in tako je vedel da je vseh štirideset tatov pozabljenih in 

iztrebljenih.  Tako ni  več dvomil, da je  edini na svetu, ki  pozna skrivnost 

odpiranja jame in da je celoten zaklad njegov. Vzel je vrečo, ki jo je imel s seboj in 

jo napolnil s toliko zlata, kolikor ga je njegov konj lahko nesel in se vrnil v mesto. 

Od takrat naprej sta Ali Baba in njegov sin, ki ga je vzel s seboj v votlino in mu  

povedal skrivnost odpiranja, obogatela in zmerno uporabljala bogastvo tako, da 

sta onadva in njuni potomci, ki sta jima prenesla skrivnost, živeli v velikem sijaju in 

postali vodilni dostojanstveniki mesta. 
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Priloga št. 2: VPRAŠALNIK ZA UČENCE 

Lepo pozdravljen/-a! 

To je vprašalnik o prebranih zgodbah o Ali Babi in štiridesetih razbojnikih. 

Vzemi si čas za razmislek in iskreno odgovori na sledeča vprašanja. Ne pozabi, 

vsi odgovori so pravilni ! 

 

1. Obkroži:                UČENEC                                       UČENKA                    

 

2. Kako so ti všeč  pravljice iz drugih dežel? Obkroži, samo EN odgovor.        

a) Zelo so mi všeč. 

b) Všeč so mi. 

c) Ne morem se odločiti. 

č)   Niso mi všeč. 

d) Sploh mi niso všeč.  

 

Naslednja vprašanja zadevajo prevod izvirnika in priredbo arabske pravljice 

Ali Baba in štirideset razbojnikov, ki smo jih prebrali v preteklih šolskih urah.  

 

3. Katera pravljica  ti je bila bolj všeč? Priredba ali prevod izvirnika? 

Obkroži odgovor a) ali b) in pod izbranim odgovorom obkroži še 

najpomembnejši razlog.   

 

a) Priredba, (Izberi le EN najpomembnejši razlog.) 

 .ker je bila kratka ض

 .ker je bilo manj oseb ض

 .ker sem jo bolj/lažje razumel in tako bolj sledil zgodbi ض

  .ker ni bilo tujih imen in toliko kulturnih razlik ض

 .ker je bila bolj ljubezenska ض

 .___________________________________________:drugo ض

 

 

b) Prevod izvirnika, (Izberi le EN najpomembnejši razlog.) 
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 .ker je bila zgodba bolj pustolovska in napeta ض

  .ker je bila zgodba daljša ض

  .ker sem lahko več izvedel o njihovi kulturi, šegah in navadah ض

 ker je bilo več podatkov o sami zgodbi, sem lažje razumel in ض

sledil zgodbi. 

 .ker je nastopalo več oseb ض

 :drugo ض

________________________________________________.  

 

5. Za vsakega od spodnjih dejavnikov oceni, koliko je vplival na tvoje 

razumevanje prevoda izvirnika Ali Baba in štirideset razbojnikov. 

Ocena 1=Sploh ni vplival, 2=Ni vplival, 3=Ne morem se odločiti, 4=Je 

vplival in 5=Zelo je vplival. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  

Sploh ni 

vplivalo. 

2. 

Ni 

vplivalo 

3. 

Ne morem se 

odločiti. 

4. 

Je 

vplivalo. 

4.  

Zelo je 

vplivalo. 

1. Veliko število oseb.      

2. Tuja in med seboj 

podobna imena likov. 

     

3. Dolge povedi.      

4. Nasilje.      

5. Dolžina zgodbe.      

6. Tuja kultura in običaji.      

7. Drugo:___________.       
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5. Ali bi v šoli  rad slišal/prebral še kakšno pravljico iz svetovne 

književnosti in tako spoznal tujo kulturo in njihove običaje?  

 

a) Da. Zakaj da? 

_________________________________________________________

___________________________________________________. 

 

b) Ne. Zakaj ne? 

_________________________________________________________

___________________________________________________. 

                                                 

 

  HVALA ZA TVOJO POMOČ! 

            ANJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


