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O prevajanju ljudskih pravljic 

Prva dogma, s katero sem se srečala ob vstopu v svet prevajanja otroškega in 
mladinskega leposlovja, pravi, da so prevajalski problemi in dileme enaki kot 
priprevajanju leposlovja za odrasle – samo reševati jih je treba drugače, kajti pred 
seboj imamo drugačno občinstvo s skromnejšimi bralnimi in življenskimi 
izkučnjami. Toda kaj se zgodi, ko prevajamo žanr, kor so na primer pravljice, ki 
sprva niti niso bile namenjene otrokom, temveč so si jih med seboj pripovedovali 
odrasli? V tem primeru tiči prevajalski izziv v subtilnem iskanju ravnovesja med 
tem, da bodo otroci besedilo razumeli in da bo primerno njihovi razvojni stopnji, in 
tem, da nam uspe ohraniti skrite pomene in namige, ki so namenjeni odraslim. 
Prevajanje pravljic, še posebno ljudskih, je za prevajalce skorajda tako zanimivo in 
raziskovalno početje, kot je bilo njihovo zapisovanje. V različnih zbirkah, prepisih in 
zapisih pravljic je že v izvirnem jeziku moč najti več različic iste pravljice, ob čemer 
se porodi ontološko vprašanje, ali lahko sploh govorimo o pisnem »originalu«. Ta 
izmuzljiva podoba izvirnika med samim prevajanjem vzbuja drugačno zavest, kot jo 
imamo med prevajanjem avtorskega leposlovja, pri katerem se želi prevajalec čim 
bolj približati avtorjevem slogu, ritmu in duhu besedlila. Pri ljudski pravlici se 
namreč zaveda, da ima pred seboj zgolj enega od možnih zapisov neskončnih 
variant določene pravljice. Pravi »original« so bili namreč ljudje, ki so si določeno 
pravljico pripovedovali iz roda v rod že veliko pred tem, ko jo je zapisal kateri od 
zbiralcev. 
Zbiralec ljudskega izročila Franz Xaver von Schönwehth se je zapisovanja lotil 
drugače kot njegova vzornika brata Grimm. Pravljice je zapisoval namreč tako, kot 
jih je slišal – v narečju pokrajine Oberpfalz: grobo, prvinsko, neposredno in brez 
olepšav. Prav v tem tiči še ena prav posebna prevajalska naloga, ki prevajanje 
Grimmovih pravljic loči od prevajanja Schönwerthovih. Pravljice bratov Grimm – v 
svetovnem merilu najbolj znana in zdaleč najbolj prevajana nemška knjiga – so že 
izvorno napisane drugače, saj sta jih brata Grimm izpilila, dodelala, obdelala. 
Raziskovalci pravljic celo pravijo, da gre za napol avtorske pravljice, pri katerih 
zapisovalci ne zapisujejo zgolj izvirnika, temveč ga dopolnijo z lastnimi 
fabulativnimi in jezikovnimi prvinami, prvotno pravljično sporočilo pa ostane 
nespremenjeno. Poleg tega so pravljice bratov Grimm doživele (in še danes 
doživljajo) številne ponatise, kjer jih nadalje obdelujejo prepisovalci, uredniki... 
Zato imamo že samo v nemščini najrazličnejše verzije Grimmovih otroških in hišnih 
pravljic (Kinder- und Hausmärchen) iz različnih obdobij in izpod številnih 
uredniških rok, ki lahko prevodu služijo kot »original«. Pri Schönwerthu pa je bilo 
drugače. Njegove pravljice v 19. stoletju niso doživele svetovnega uspeha tako kot 
pravljice bratov Grimm ter nekaterih avtorjev prefinjenih umetnih pravljic, kot so 
E.T.A. Hoffmann, Adelbert von Chamisso, Joseph von Eichendorff in Clemens 
Brentano iz obdobja nemške romantike. Schönwerthove praljice so dolga leta 
samevale pozabljene v arhivu mesta Regensburg in po več kot stopetdesetih letih 
izšle v knjižni obliki, zapisane v narečno nezaznamovani nemščini v prepisu Erike 
Eichenseer. Šele tako so postale dostopnejše vsem nemško govorečim bralcem in 
seveda tudi prevajalcem v druge jezike ter doslej izšle v angleščini, italijanpščini in 
slovenščini. 
 Pri prenosu ljudskih pravljic v drugo kulturo moramo upoštevati tudi to, da 
pravljice ne bodo več temeljile na prostem pripovedovanju, kjer lahko 
pripovedovalec vselej lahko kaj doda ali odvzame, temveč da se bodo predvsem 
brale. In brale se bodo seveda tako, kot bodo zapisane. Pri slovenskem prevodu smo 



se držali srednje poti – uredniške odločitve, da velja najbolj očitne lapsuse 
zapisovalca (ali morda prepisovalke) odpraviti, vendar z željo, da kljub temu 
ostanemo čim bolj zvesti sodobnemu nemškemu izvirniku z vsemi njegovimi 
nelogičnostmi, bizarnostmi, nerodnostmi in miselnimi preskoki. 
Kot prevajalka Schönwerthovih pravljic se v nasprotju s prevajalkami in prevajalci 
Grimmovih pravljic nisem mogla zgledovati po delu predhodnikov, ki bi prevajali 
ista besedila, vendar sem si pri raziskovanju pravljičnega diskursa lahko pomagala 
z dosedanjimi prevodi drugih pravljic in tudi z izvirnimi slovenskimi ljudskimi 
pravljicami. Med prebiranjem najrazličnejših pravljic sem naletela na zelo zanimive 
vsebinske podobnosti: tako je na primer Schönwerthova pravljica »Palček in Nikec« 
( v izvirniku »Daumennickerl«) skoraj da identična s »Palčkom« (v izvirniku 
»Daumensdick«) bratov Grimm ter na las podobna slovenski ljudski pravljici 
»Palček«, ki jo najdemo v zbirki pravljic V somraku kraljestva palčkov in škratov: 
slovenske pripovedi o palčkih, škratih, skrivnotnih lučkah in drugih prikazni 
(Didakta SRZ SAZU), in pravljici »Mezinček« iz zbirke Tolminske pravljice (MK, 
Zbirka Zlata Ptica, 1989). 
Čeprav nemški in slovenski kulturni prostor nista tako zelo oddaljena, pri pravljicah 
naletimo na kar precej kulturno specifičnih razlik, ki se jih pravzaprav zavemo šele 
med prevajanjem. Eno izmed takšnih področij je živalska simbolika oz. spol 
določene živali. Medtem ko v slovenskem govornem okolju lisico povezujemo 
pretežno z ženskim spolom (npr. lisica zvitorepka), je lisica (de Fuchs) v nemščini 
moškega spola. Podobno je z žabo (Der Frosch). Kadar prevajamo otroško 
literaturo, ki iz izvirnika prevzame tudi ilustracije, morebitna neskladja med sliko in 
besedilom navadno odpravimo na primer z uporabo moškega spola (lisjak in 
žabec), vendar kljub temu nekje globoko v naši zavesti ostaja zasidrana ideja o 
spolu živali, kakršnega smo vajeni v maternem jeziku. 
Podobno je s predstavo o smrti, kajti smrt (der Tod) je v nemščini moškega spola. 
Postava v črni kuti, ki nosi koso in jo pri nas povezujemo s starko, se v nemščini 
imenuje der Sensenmann – moški s koso, torej. Zanimiv preobrat je v prevodu 
doživela tudi pravljica »Sončeva prisega«, kjer sta sonce in luna mož in žena. V 
nemščini je namreč ravno obratno: sonce (die Sonne) je ženska, luna (der Mond) pa 
moški. Zagato z luninim spolom lahko v slovenščini včasih spretno rešimo z besedo 
mesec, vendar pri tej pravljici ni bilo druge možnosti, kot da si sonce in luna 
zamenjata zakonski vlogi. 
Za konec pa še nekaj besed o podomačitvi osebnih lastnih imen, ki jih (z izjemo 
otroške literature) pri prevajanju navadno ne slovenimo. Najpogostejše ime, ki se 
pojavlja v nemških ljudskih pravljicah, je Hans, pri čemer stavek z informacijo o 
imenu »er hieß Hans« pomeni predvsem »to bi bil lahko kdor koli«. Podobno je pri 
slovenskih ljudskih pravljicah, kjer junaki včasih niti nimajo osebnih imen, temveč 
so označeni na primer zgolj kot najmljaši sin, najstarejša hči itd. Pri podomačitvi 
imena Hans v Janez sem se zgledovala po prevodih Grimmovih pravljic, ki si prav 
tako tu in tam dovolijo rahel odmih oziroma variacije imena Janez. 
 Kot vsak prevod tudi prevod pravlic zahteva veliko prevajalskih odločitev in 
kompromisov – ponekod se manjšim izgubam ne da izogniti in ponekot jih lahko 
nadoknadimo -, da bi pri slovenskih bralcih dosegel čim bolj podoben učinek, kot ga 
ima nemški izvirnik na svoje bralce. Morda je pri ljudskih pravljicah ta naloga še 
toliko težja, saj gre za izvorno živa besedila, ki naj bi med branjem ali poslušanjem 
spet oživela in pri bralcu ali poslušalcu burila domišljijo. Če to uspe, je pravljica 
dosegla svoj pomen.  
(© Miš založba.) 

 


