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Hitzaurrea 
 
Maite dut herri-literatura, literatura landu guztien legamia delako, eta 
adierazpide kolektiboaren barruti librea. Atsegin dut itzultzea, mendekotasunez 
beteriko zeregina izan arren, eskulangintzaren xarmatik baduelako, 
zenbaitetan. Pauso batzuk emanak nituen bi arlo horiek uztartuz, tesi-gaiaz 
gogoetatzen hasi nintzenerako. 
 
Bestalde, ikerketa-lerro bat zabaldua zuen Psikodidaktikako doktorego-
programak, UPV/EHUn, Haur eta Gazte Literaturari eskainia. Xabier Etxaniz 
Erlek plazaratu zuen lehen alea programa horretan, Euskal Haur eta Gazte 
Literaturaren Historia tesiarekin (1997). Gero, Jose Manuel Lopez Gaseniren 
tesia etorri zen (2000): Euskarara itzulitako Haur eta Gazte Literatura: funtzioak, 
eraginak eta itzulpen-estrategiak. Kanpoko literatura hori etxean eredu berriak 
sortu eta kanona eraldatzeko tresna izan ote zen egiaztatu nahi zuen egileak. 
 
Lopez Gasenik, hain zuzen, egin zidan proposamena, halako batean: ‘azter 
ditzagun ipuin klasikoen euskal itzulpenak eta egokitzapenak’. Begi-bistakoa 
zitzaigun egungo haurrek ezagutzen dituzten ipuin klasikoak, maisu-maistrek 
ikasgelan langaitik langaira darabiltzaten istorioak ez direla, askotan, egile 
klasikoek landutako ipuin berak. Izan ere, gehienetan egokitzapenak baitira, eta 
oso gutxitan, itzulpenak. Eta itzulpenek, hala eta guztiz, ez dute beti, itzulpen 
izanagatik, jatorrizko testua, osoki eta modu berean atxikitzen. 
 
Walter Ong-en lana (1987) irakurrita jakin nuen nola aldatzen diren ahozko 
generoak ahozko kulturadun gizarteetan. Ong-ek esplikatzen duenez, ahozko 
tradizioek gizartearen balio garaikideak ispilatzen dituzte, eta ez, hain justu, 
iraganari buruzko bitxikeriak. Izan ere, orainaldi ezin biziagoan bizi dira ahozko 
kulturadun gizarteak. Gizarte horiek homeostatikoak dira. Hots, homeostasia 
edo oreka gorde eta izan dezaten, egokitasunik ez duten oroitzapenak 
baztertzen dituzte. Gainera, ahozko narratzaile trebeek nahita aldatzen dituzte 
tradiziozko kontakizunak. Abilezia izugarria baitute jendarte berrietara 
egokitzeko, edota, soilik, haien jarduna entzuleen jolasgarri bihurtzeko. 
 
Hortaz, hipotesia lantzen hasi nintzen: ahozko narratiba kodifikatu duten 
kulturetan ere aldatzen dira ipuinak. Bide horretan, batetik, gizarteen garaian 
garaiko balioak eta pentsamoldeak azaldu dira agerira, eta, bestetik, zenbait gai 
eta motibo galdu dira. 
 
Materiala bildu eta corpusa hazi ahala, aztergaia mugatu nuen: ipuin klasikoen 
artean soil-soilik Grimm anaien ipuinak aztertuko nituen; jakinaren gainean 
nengoen, gainera, Heinz Röllekeren lanei esker, Grimm anaiek moldaketak 
eragin zizkietela ipuinei ediziorik edizio. Pentsatu nuen Grimm anaien aldaketa 
haiek itzultzaileek eta egokitzaileek eragindakoekin alderatzeak ondorioak 
ateratzeko bidea ekarriko zuela. 
 
Gaurko talaiatik ikusita, esango nuke ikerketa-lerro hau ez dagoela agortua. 
Badela lan honen ildoko ikerketa gehiagoren premia, Euskal Haur eta Gazte 
Literaturaren –eta sail horretan sartu ohi dugu itzulpen bidez gureganatu dugun  



 
  

 

 
 
 
literatura ere– nondik norakoak finkatzeko. Baina, badakizu, irakurle, denboran 
denborako gisa jokatu behar dela, denborarekin gauza berriak agertzen dira-
eta. Eta, nolanahi den, berridazle eta berridazketa kontzeptuak agertu zaizkit 
begien aurrean, Itzulpen-Ikerketen barruan Lefeverek garatuak. Argi utzi 
zuenez, berridazleek jatorrizkoak manipulatzen dituzte, testu berridatziak garai 
bakoitzeko joera ideologikoen eta poetologikoen baitan egokitzeko. Hortaz, 
egun, beste alderdi batzuei ere ipiniko nieke begia. Horiek, baina, beste baratze 
bateko kontuak dituzu. 
 
Berbak berba dakarrelakoan, agur. 
 
Donostian, 2008ko abenduaren 5ean. 
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Eskerrak eman nahi dizkiet lan hau egiteko, zuzenean edo zeharka, laguntza eskaini 
didaten pertsona eta erakundeei. Jose Manuel Lopez Gaseni adiskide eta tesi honen 
zuzendariari eskertu behar dizkiot tesi hau bururatzeko emandako ardatzak, aholkuak 
eta argibideak; haren laguntzak eta ardurak adoretu naute aurrera egitera. 

Eskerrak, halaber, EHUko Psikodidaktika Programako kideei, nire tesi            
egitasmoa programaren abaroan gerizatzeagatik. 

Eskerrak eman behar dizkiet Donostiako Udal Liburutegiko Concha Chaos eta 
Amaia Olanori, Gasteizko Sancho el Sabio Fundazioko Elvira Otero, David San 
Vicente, Txaro Montoya eta Carmen Gomez Perezi, Lazkaoko Beneditarren 
Liburutegiko Juan Jose Agirreri eta Labayru Euskal Bibliotekako Jon Elorriagari, 
liburutegiotako funtsak eta agiritegiak azter nitzan errazteagatik; ezinbestekoa izan da 
haien laguntza tesi honen corpusa osatzeko. 

Bibliografia-premiak konpondu izana eskertu behar diet EHUko Donostiako 
Irakasleen Unibertsitate Eskolako Liburutegiko Lurdes Arrieni eta EHUko Gipuzkoako 
Campuseko Dokumentazio Zerbitzuko Aurora Moralesi. 

Maria Jesus Urmeneta, Iñaki Iñurrieta eta Seve Callejari, hainbat jakingarri 
adierazi izana. Izaskun Beldarrain eta Itziar Beldarraini, kontaktuak. Helga Kaufmanni, 
alemanezko ikasgaiak. Aitziber Lazkanori, informatika-tratamendua eta edizio-lanak. 
Mila Olazabal eta Zeles Illarramendiri, erreprografia- eta edizio-lanak. 

Bihoakie, haiei guztiei, nire esker ona. 



 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das eigentliche Leben des Märchens vollzieht sich heute in der Kinderstube. Die Arbeit der Volkskundler, 
die das Leben des Märchens bei den Erwachsenen beobachten, ist größenteils Reliktforschung. Der 

Psychologe, der die Frage nach dem Verhältnis des Kindes zum Märchen stelle, beschäftigt sich mit dem 
gegenwärtigen Leben des Märchens. 

Max Lüthi/Heinz Rölleke, 1990 

 

Toute culture résiste à la traduction, même si elle a besoin essentiellement de celle-ci. La visée même de la 
traduction – ouvrir au niveau de l’écrit un certain rapport à l’Autre, féconder le Propre par la médiation de 
l’Étranger – heurte de front la structure ethnocentrique de toute culture, ou cette espèce de narcissisme qui 
fait que toute société voudrait être un Tout pur et non mélangé. Dans la traduction, il y a quelque chose de 

la violence du métissage. 

Antoine Berman, 1984 
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SARRERA 

Lan honen helburua Grimm anaien Kinder- und Hausmärchen bildumako ipuinen 
euskal itzulpenak eta egokitzapenak aztertzea izan da. Haur Literaturaren barruan, 
Polisistemaren Teoriaren ikuspuntutik, sistemaren erdigunean daude Grimm anaien 
ipuinak. Inoiz baino gehiago, beharbada; izan ere, egokitzapen ugariren iturria izan baita 
Jacob eta Wilhelm-en bilduma, laurogei-laurogeita hamarreko hamarkadetatik aurrera. 
Corpusa osatzean ugaritasun hori eta dibertsifikazio tipologiko handia antzeman ditugu: 
esate baterako, Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako testuetan aurkitu ditugu 
hainbat ale; bideorako moldatutakoak badira; baita informatika euskarriz maneiatzekoak 
ere; marrazki bizidunak ez dira falta; eta antzerkirako ere baliatu dira. 

Grimm anaien ipuinen itzulpenak eta egokitzapenak, kuantitatiboki behintzat, 
nagusi izan dira euskal haur literaturan. Batetik, egile klasikoen artean, euskarara gehien 
itzuli diren autoreak dira Grimm anaiak, Lopez Gasenik neurtu zuen bezala (2000: 98). 
Bestetik, euskaraz moldatutako egokitzapenen artean, Grimm anaien bildumako ipuinak 
erabilienetakoak izan dira; gure neurketen arabera, KHMko ipuinen batez besteko 
presentzia album erako bildumetan, esaterako, herena baino gehixeago da (2003: cfr. 
infra “IV.8.3. Hirugarren taula”). Datu horiexek justifikatzen dute, neurri batean, gure 
ikerketa. Errealitate bat erakusten laguntzen baitigute, nolanahi den: erabili egiten dira 
Grimm anaien ipuinak, kontatu, irakurri, ikusi egiten dira; etxean, eskolan, telebistan. 
Erabiltzeko aukera badagoela, behintzat, ezin da ukatu. 

Bizirik dago ipuina, genero bezala, haurren heziera prozesuan, nola etxeko 
pedagogian hala irakaskuntzako curriculum-diseinuetan ere. Heziketan baliagarri 
izateko izaera hori aitortu zioten Grimm anaiek beren bildumari Erziehungsbuch 
izendatu zutelarik (“Vorrede”, 1819). Bestalde, laurogeiko hamarkadatik hona, 
pentsaera narratiboaren berezkotasuna azpimarratu izan da; hori dela eta, haurren 
garapen kognitiboan, istorio hauek eta beste batzuk esanahia eraikitzen eta errealitatea 
osatzen laguntza handikoak direla esatea badago. Horra, beraz, ipuin hauek nola aldatu 
diren ikertzeko beste arrazoietako bat. 

Hortaz, corpusa osatzea izan dugu lehenengo lana. Corpusa osatzeko, epe zabala 
hartu dugu. Hala, Pizkunde garaikoak ditugu lehen itzulpenak, Joseba Altunak eta 
Alejandro Larrakoetxeak egindakoak, hain zuzen; 2000. urtekoak, berriz, azken 
egokitzapenak; konparazio batera, Hansel eta Gretel Mitxel Muruak Urtxintxa 
metodorako egokitutako hura edo Zazpi antxumeak Xosé Ballesterosek egokitutako eta 
Koldo Izagirrek itzulitako hura. Orduko itzulpenen eta oraintsuko egokitzapenen artean, 
ipuin sorta zabala argitaratu da. Asmo agortzailez osatu dugu corpusa eta, guztia bildu 
dugulakoan, haren lagin bat aztertu dugu ondoren. 

Azterketari ekin baino lehen, ordea, oinarri teorikoak finkatu ditugu. Lehen 
oinarri sendoa Jose Manuel Lopez Gaseniren Euskarara itzulitako Haur eta Gazte 
Literatura: funtzioak, eraginak eta itzulpen-estrategiak izenburua duen doktore-tesiak 
(2000) eman digu. Alboan izan ditugu, halaber, Xabier Etxaniz Erleren Euskal Haur eta 
Gazte Literaturaren Historia (1997a), euskal HGLren historia-zutabeak jartzeko 



Grimm anaien Kinder- und Hausmärchen  euskaraz: itzulpenen eta egokitzapenen azterketa 16

lanabesa, eta Ulrike Bastian-en Die “Kinder- und Hausmärchen” der Brüder Grimm in 
der literaturpädagogischen Diskussion des 19. und 20. Jahrhunderts izeneko ikerketa 
(1981), Grimm anaien ipuinen harrera didaktiko-pedagogiko-ideologiko-soziala 
Alemanian nolakoa izan den ezagutzeko lana. Oinarriak finkaturik, Märchen generoaren 
bilakaeraz eta ipuinak aztertzeko bideaz osatu dugu lehen kapitulua. 

Bigarren kapituluan itzulpengintzaz aritu gara, literatur itzulpengintzaz bereziki, 
literarioa baita gure aztergaiaren zati baten izaera. 

Azterketarako hipotesi bat formulatu dugu: alegia, KHMko ipuinek aldaketak 
jasan dituzte, itzultzaileek, egokitzaileek eta sistema literarioak, oro har, irakurleen eta 
sistema sozialaren beharren eta aldaketen arabera egokitu dituztelako. Hipotesia 
frogatzen den edo ez jakiteko, horretarakoxe diseinatu dugu metodologia eskema bat eta 
analisi fitxa bat. Lan honen hirugarren kapituluan jarri ditugu. 

Laugarren kapituluan, euskaratutako KHMko ipuinen itzulpenak eta 
egokitzapenak deskribatu ditugu, batetik. Bestetik, lan horiek euskal haur literaturan 
izan dituzten funtzioak aztertu ditugu. Azkenik, corpusa arakaturik, hainbat alderdiren 
azterketa kuantitatiboa egin dugu: testuen tipologia, testuen jatorria, egokitzaile, 
itzultzaile eta argitaletxeei buruzko jakingarriak... 

Bosgarren kapituluan, KHMko hamalau ipuinen azterketa kualitatiboa egin 
dugu: batetik, Grimm anaiek ediziotik ediziora egindako aldaketa batzuen berri ematen 
dugu; Heinz Rölleke-ren ikerketak eta edizio lanak baliatu ditugu nagusiki atal honetan; 
bestetik, ipuin horien euskarazko itzulpenetan eta egokitzapenetan antzeman ditugun 
itzultze eta egokitze estrategiak eta prozedurak adierazi ditugu. 

Seigarren kapituluan ondorioak eskaini ditugu; zazpigarrenean, bibliografia; eta 
zortzigarrenean, corpusa zein izan den zehazten duen eranskina. 

Donostia, 2003ko iraila 

 



I 

MÄRCHEN  GENEROA: BILAKAERA. AZTERBIDEAK. 

 

...im Niederländischen sprookje, zeisel, vertellinge, vertelsel; 
westfriesisch teljte, berneteltje; nordfriesisch tial, staatje; dänisch 
aeventyr; norwegisch soge, regle, rispe, remse, gammalt, snak; 
schwedisch eventyr, saga; englisch tale, nursery tale, droll, story, 
legend; gälisch sgeul, fionnsgeul, ursgeul; irisch scéal; wallisisch 
ystor; chwedl; französisch conte, conte bleu, conte de fées, récit, 
légende; provenzalisch sourneto; italienisch fiaba, favola, conto, 
racconto, storia, novellina, rosaria, pastocchia, panzanega, 
romanzella; rätoromanisch parevla, fabla; baskisch alhegia;... 

Johannes Bolte/Georg Polívka, Anmerkungen zu den Kinder- und 
Hausmärchen...,1929. 

 

... Und selbst wenn eines Tages nicht mehr geschrieben und 
gedruckt werden wird oder darf, wenn Bücher als 
Überlebensmittel nicht mehr zu haben sind, wird es Erzähler 
geben, die uns von Mund zu Ohr beatmen, indem sie die alten 
Geschichten aufs neue zu Fäden spinnen: laut und leise, 
hechelnd und verzögert, manchmal dem Lachen, manchmal 
dem Weinen nahe. 

Günter Grass, “Fortsetzung folgt...”, 1999. 

 

Atal honetako lehenengo eginkizuna izango dugu Märchen generoaren izaera definitzea. 
Halaber, Gattung Grimm deitutakoarena, aurrekoaren eboluzio literario gisa. Ondoren, 
ipuinak aztertzeko saioak aletuko ditugu. Lehenik, psikologiaren eta pedagogiaren 
alorrean egindako hurbilketak. Bigarrenik, folklorearen ikerkuntzan garatutako 
azterbideak. Azkenik, literatur teoriaren eremuan garatutako intertestualitatea. 

 

I.1. Ahozko narratiba: Märchen generoa. 

I.1.1. Izenaz eta izanaz. 

Hitz arrotza izan arren, sarri erabiliko dugu Märchen hitza gure tesian, geure 
ipuin, istorio, kontu edo kontu zahar izendapenen kidekotzat. Izan ere, kontestu 
alemanaz kanpoko hainbat ikertzailek hitz alemana baliatu izan dute, Grimm anaien 
ipuinak nazioartean zabaltzeak izendapenari zilegitasuna eman ziolako; izendapen 
arrotza argitzea dugu, beraz, lehen egiteko eta abiapuntu. 
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Izenari gagozkiola, Märchen eta Märlein hitz alemanak Mär hitzaren 
txikigarriak dira (goi-aleman zaharrez, Mârî; Berant Erdi Aroko goi-alemanez, maere; 
berria, kontua, kontaera, zurrumurrua). Jatorriz, beraz, kontakizun laburra adierazi nahi 
du (Lüthi/Rölleke, 1990: 1). Txikigarri askok legez, izen horrek esanahiaren degradazio 
bat nozitu izan du antzinatik eta asmakeriak eta istorio faltsuak izendatzeko erabili izan 
da. Hala, ‘Mär’ erroa hitz elkarketetan erabili izan da esanahi gutxiesle horrekin 
(lügemaere, tandmaere, entenmär, gensmär), XIII-XVI. mendeen bitartean1 (ibidem). 
Kontrako joera gertatu zen XVIII. mendean, batetik, eragin frantsesarengatik, 
amandre-ipuinak2 eta Mila gau eta bat gehiago-ko istorioak boladan egon zirelarik, eta, 
bestetik, Herder-en eta Sturm und Drang mugimenduko beste ordezkarien eraginagatik, 
herri-fikzioan, hain zuzen, poesiaren iturria deskubritu uste izan zutelarik; XIX. 
mendean, berriz, Märchen direlakoen prestigioa sendotu zuten Grimm anaien eta 
Bechstein-en ipuin-bildumek, erromantiko alemanen fikzioek eta teoriek, eta, baita ere, 
Andersenek. Gaur egun, Volksmärchen (herri ipuina) eta Kunstmärchen (ipuin literario 
edo artistikoa) esamoldeek bi genero narratibo zehatz adierazten dituzte, inolako 
konnotaziorik gabe (ib.). Grimm anaiek, hain zuzen, egokitu zituzten kontzeptuok, 
Herder-en Volkspoesie eta Kunstpoesie izendapenen sistema kontzeptualera 
errenditzeko (Zipes, 2000: 167). Nolanahi den, ‘Volk’-ek adierazten du herri-kultura 
zein garrantzitsua izan zen XVIII. mendearen bukaeran eta XIX.aren hasieran, 
nazio-estatuen sorreraren garaian. 

Grimm anaiez geroztik, alemanezko Märchen hitza, beraz, genero narratibo 
mota jakin baterako espezializatu da. Märchen izendapenak, erabilera akademikoz zein 
kaleko hizkeraz, bai amandre-ipuin literarioa bai herri tradizioko ipuina hartzen ditu 
bere eremuan. Beste hizkuntzetako izendapenek, ordea, balio orokorragoa izaten dute 
(eusk. ipuina, istorioa, ing. tale, fr. conte, ital. conto, port. conto, kat. rondalla, neder. 
sprookje, vertellinge...) edo hurbileko generoetarako balio dute (ing. folktale, fr. 
légende, ital. fiava...) edo ipuin mota berezi bat izendatzen dute (ing. fairy tale, nursery 
tale, fr. conte de fées...) (Lüthi/Rölleke, 1990: 1-2; Zipes, 2000: 167). 

Hala, frantsesez conte de fée dugu. Izendapen horrek adierazten du ahozko 
narratibazko forma bat, XVII. mendearen bukaeran Frantziako gorteko gizon eta 
emakumeen artean boladan egon zena. Terminoa Mme d’Aulnoy-ren ipuin bilduma 
batean (1697) agertu zen lehendabiziko aldiz. Izendapen horren ingelesezko itzulpena 
fairy tale dugu; maiz folk tale terminoarekin nahasten da, ordea. Halere, esanahi 
diferenteak dituzte (Zipes, 2000: 167). Fairy tale-k ahozko tradizioko herri-ipuina zein 
prosazko genero literarioa adieraz ditzake. Herri narratibaren ikertzaileek sarritan 
erabiltzen dute termino hori ‘ipuin miresgarriak’ izendatzeko; zehatzago, Aarne-           
-Thompson-en ipuin-moten sailkapeneko ‘magic tales’ izenburuaren azpian, 300-749 
zenbakien artean zerrendatutakoak. Folk tale terminoa, berriz, erabiltzen da izendatzeko 

                                                 
1Contes de ma mère L’Oye eta Contes de la cicogne XVIII. mendeko esamoldeekin alderatzeko proposatu 

zuen Lüthik bere idatzian (1990: 1). Euskarazko kontu hitzak, bidenabar, zenbaitetan adiera gutxiesle hori 

hartzen du (ikus OEH-n sarreraren 6. adiera –mentira, invención– eta adibideak –kontua eta barriketia 

ugari eta formalidade gutxi–). Orobat, ipuin eta alegia sarreretan. 
2 Igerabidetik (1993) hartu dugu izendapena. 
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ahozko tradiziotik etorri den edota ahozko tradizioan bizirik dagoen edozein ipuin; 
folkloristek eta antropologoek termino horixe aukeratu ohi dute. 

Izanari gagozkiola, berriz, honako hitz hauek erabiltzen dira sarri ipuinei buruz 
jarduteko: inkantamendua, miresgarria, naturaz gaindikoa, denboraz kanpokoa... Halere, 
Märchen generoa eta adigaia definitzeak arazoak sortzen ditu oraindik. Definizio eta 
gogoeta batzuk begiz jo ditugu, saio ugariren artean. Definizio erabat argia eta aho 
batezkoa ez dagoela ikusiko dugu, ikuspegiak anitz eta ikerbideak diferente dira eta. 

Hona Bolte/Polívkaren definizioa, zeinean azpimarratzen baita ipuinen izaera 
miresgarria eta jostagarria: 

Unter einem Märchen verstehen wir seit Herder und den Brüdern Grimm eine mit dichterischer 

Phantasie entworfene Erzählung besonders aus der Zauberwelt, eine nicht an die Bedingungen 

des wirklichen Lebens geknüpfte wunderbare Geschichte, die hoch und niedrig mit Vergnügen 

anhören, auch wenn sie diese unglaublich finden (1992-IV [1930-IV]: 4). 

Hona Stith Thompson-ena: 

A Märchen is a tale of some length involving a succession of motifs or episodes. It moves in an 

unreal world without definite locality or definite characters and is filled with the marvelous. In 

this never-never land humble heroes kill adversaries, succeed to kingdoms, and marry princesses 

(1977 [1946]: 8). 

Hona, Max Lüthi-rena, zeinean beren-beregi saihestu baitzituen ‘miresgarria’ eta 
‘beste mundua’ bezalako esamolde eta kontzeptuak (Lüthi/Rölleke, 1990: 4) 

Das Märchen ist eine welthaltige Abenteuererzählung von raffender, subliemierender Stilgestalt. 

Mit irrealer Leichtigkeit isoliert und verbindet es seine Figuren. Schärfe der Linien, Klarheit der 

Formen und Farben vereinigt es mit entschiedenem Verzicht auf dogmatische Klärung der 

wirkenden Zusammenhänge. Klarheit und Geheimnis erfüllen es in einem (Lüthi, 1968 [1947]: 

77). 

Hona, Karlinger-ek adigaiari heltzeko zerrendaturiko hiru alderdiak: 

Trois aspects nous permettront peut-être de parvenir à une représentation plus concrète de ce 

qu’est le “Märchen” à proprement parler; on peut tout d’abord prendre le “Märchen” sous 

l’aspect du cadre du récit (Erzählsituation), et là la question des rapports fonctionnels se posera 

en premier plan; on peut ensuite examiner le “Märchen” à partir de la matière, en tant que genre; 

et on peut enfin porter son attention sur la forme de la langue (1963b: 6). 

Hona, Vladimir Propp-ena: 

Se puede llamar cuento maravilloso desde el punto de vista morfológico a todo desarrollo que 

partiendo de una fechoría (A) o de una carencia (a) y pasando por las funciones intermediarias 

culmina en el matrimonio (W) o en otras funciones utilizadas como desenlace. La función 

terminal puede ser la recompensa (F), la captura del objeto buscado o de un modo general la 
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reparación del mal (K), los auxilios y la salvación durante la persecución (Rs), etc 

(1981[1968]:107). 

Ipuinek egitura irmoa eta erregularra dutela deskubritu zuelarik, Proppek honako 
definizio hau eman zuen aurrerago: 

...el cuento maravilloso es un relato construido según la sucesión regular de las funciones citadas 

en sus diferentes formas, con ausencia de algunas de ellas en tal relato y repeticiones de otras en 

tal otro. Esta definición hace perder su sentido a la palabra maravilloso y es fácil en efecto 

imaginar un cuento maravilloso de hadas o fantástico construido de una forma diferente (cf. El 

cuento de Goethe sobre el dragón y el lirio, algunos cuentos de Andersen, los cuentos de 

Garskin, etc.). De modo inverso algunos cuentos no maravillosos, bastante raros, pueden 

contruirse según el esquema citado (1981[1968]: 115-116). 

Barandiaranek elezaharraren aldean jarrita definitu zuen ipuina: 

Cuento es toda narración popular cuyos personajes, lugar de la acción y el tiempo son 

indeterminados. Antziñan (antiguamente), etxe batean (en una casa), aita bat hiru semekin bizi 

ementzan (vivía un padre con tres hijos). 

En la leyenda, por el contrario, los personajes y el lugar de la acción son determinados 

(1973: 240). 

Paul Delarue-k eta Marie-Louise Ténèzek estiloaren ikuspegitik heldu zioten 
ipuinari eta, hartarako, tradizio alemanarekin eta tradizio zeltarekin konparatu zuten 
tradizio frantsesa: 

Pour le Français, le conte est une distraction dont il n’est pas dupe, à moins qu’il ne le 

dramatise pour se forcer à le prendre au sérieux; sinon, c’est un enchantement momentané qu’il 

soumet à son esprit logicien; alors que pour l’Allemand, c’est encore un récit chargé de mystère 

et de la poésie des âges anciens, entraînant une adhésion plus proche de la croyance; et pour le 

Celte une vision de douceur ou d’héroïsme à laquelle se complaît sa rêveuse imagination 

(Delarue/Ténèze, 1997 [1976]: 46). 

Gaiari heltzeko, Kirk-ek honako adierazpen hau eman zuen lehenik: 

...hay cuentos tradicionales, cuya forma no está sólidamente establecida, en los que los 

elementos sobrenaturales son subsidiarios; no tratan fundamentalmente de temas «serios» ni 

comportan reflexión sobre problemas y preocupaciones profundos, mientras que su principal 

atractivo consiste en su interés narrativo (1990: 50). 

Aurrerago, halere, atariko hori osatu zuen, mitoaren aldean ipuinak dituen ezaugarriak 
adieraziz: 

Los mitos contienen muchas veces en su fondo alguna finalidad seria diferente de la de relatar 

una historia. Los cuentos populares, por su parte, suelen reflejar situaciones sociales simples: se 

basan en los miedos y deseos más corrientes y simultáneamente en el gusto del público por las 
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soluciones claras e ingeniosas, e introducen argumentos fantásticos más con la intención de 

ensanchar el alcance de la aventura y la astucia que por una necesidad imaginativa o 

introspectiva (Kirk, 1990: 54). 

Rodríguez Almodóvar-ek, herri tradiziozko ipuinen esanahiaz jardun zuelarik, 
gogoeta honekin bukatu zuen bere Los cuentos populares o la tentativa de un texto 
infinito izeneko obraren hitzaurrea: 

...el cuento popular viene a significar el eslabón perdido de una cadena que, por un lado nos 

conduce a los conflictos fundamentales de la sociedad, a lo largo de toda su historia, y, por otro, 

a los conflictos internos de la personalidad, existiendo razones suficientes para entender que la 

relación entre ambos aspectos no es metafórica sino real (1989: 17). 

Hona, Camarena/Chevalier-ena3: 

...el cuento folklórico es una obra en prosa, que, subordinando a ello cualquier elemento 

descriptivo o introspectivo, narra acciones, a diferencia de las de la leyenda, tenidas por ficticias 

y que, contrariamente a la novela y otras manifestaciones de la literatura escrita, vive en la 

tradición oral variando continuamente (1995a: 9). 

Janer Manila-k ipuinak testuinguru soziohistorikoa ispilatzen dutela diosku: 

Certament, les rondalles no són una crònica de la vida quotidiana ni cerquen reproduir amb 

exactitud els drames o els conflictes humans; però no els defugen. Més enllà de les històries que 

expliquen, es perfilen certs problemes socials i polítics: la pobresa, la fam, la solitud. La tragèdia 

de l’abandó d’un fill enmig del bosc –també pot ser a la gran ciutat, en un contenidor de fems– 

per causa de la misèria i l’infortuni. La societat que sorgeix en els contes és una societat dividida 

en classes –prínceps i reis, senyors principals, burgesos, mercaders i pobres– que presenten els 

sentiments i les actituds de les classes dominadas enfront de les classes dominadores: 

l’admiració, la submissió, la burla. També apareixen referències a la sexualitat: a vegades 

festiva, d’altres dramàtica. I, sovint, a la realitat tràgica i cruel de les relacions humanes. Les 

rondalles ens expliquen la vida miserable de les classes populars i la misèria hi és present 

(1995:95). 

Hona, Soriano-k ‘cuento tradicional’ idazpuruaren orpotik paratutakoa: 

Se trata de breves relatos transmitidos en forma oral, probablemente elaborados en su mayor 

parte en tiempos prehistóricos, que han sido registrados, reelaborados y reagrupados a partir de 

la escritura y finalmente difundidos exitosamente a través de la imprenta. Actualmente se los 

considera una literatura popular funcional, que, por medio de ficciones, enuncia y recuerda las 

leyes fundadoras de una sociedad (como ser la prohibición del incesto, las normas del parentesco 

o los vínculos entre los vivos y los muertos) con el fin de asegurar su cohesión (1995: 188). 

 

                                                 
3 Letra etzana, egileek jarria. 
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Hona, Pinkola Estés-ena, ipuinaren ethos-ari buruz4 diharduela: 

A mis ojos, Las historias son una medicina (1998: 499). 

Hona, Zipesen gogoeta: 

...toute définition du genre « conte de fées » doit commencer par le principe suivant : le conte 

individuel fut et reste un « acte symbolique » dont l’objet avait pour intention de transformer un 

conte traditionnel oral (parfois un célèbre conte écrit) pour en faire ressortir les motifs, les 

personnages, les thèmes, les fonctions et configurations, de telle sorte qu’ils puissent convenir 

aux préoccupations des classes cultivées et dominantes de l’ancienne société féodale capitaliste 

ou des sociétés capitalistes qui lui ont succédé (1986: 16). 

Adostasun erabatekorik ez dago, beraz, ipuina zer den adierazteko garaian, 
ikuspegi ugari baizik; auzi handiak dituzte hainbat autorek ipuinen osagai miresgarriari 
dagokionean5. Azalpen orokor bat emateko, batetik, goiko definizioen ezaugarri komun 
batzuk aintzat hartuko ditugu eta, bestetik, Max Lüthik Europako ipuingintzari buruz 
emandako azalpenak eta ezaugarriak baliatuz (Lüthi/Rölleke, 1990: 25-32), akzioaren 
bilakaera zertan den eta pertsonaiak eta gainerako osagaiak nolakoak diren adieraziko 
dugu. 

Ipuinak edo Märchen direlakoak, hortaz, ahoz transmititu izan dira eta, autore 
jakinik ezean, tradizio kolektiboan bizi izan dira garairik garai. Eskema narratibo finko 
samarra izaten dute: protagonistak edo protagonistek zailtasun bat edo zailtasun batzuk 
gainditu behar ditu edo dituzte. Borroka eta garaipena, eginkizunak sortzea eta 
eginkizunei buru ematea dira ipuineko gertaeren nukleoa. Gatazka horren askatzeak 
bukaera ona ekartzen du ia beti. Bestalde, istorioa hasten da tartean direla gabezia bat 
edota egoera larri bat (guraso behartsuek haurrak abandonatzea, printzesa dragoiari 
eman behar izatea), eginkizun bat (urrezko sagarra lapurtu duena harrapatzea), behar bat 
(munduan barrena ibiltzeko gogoa, ezkontzeko nahia) edo bestelako egoera zailak, 
zeinahi direlarik ere, heroiak gerora gaindituko baititu. 

Akzioaren habe nagusia heroia eta haren antagonista dira. Gainera, ipuinek 
badituzte berez figura jakin batzuk: komitentea edo enkargu-emailea, heroiaren 
laguntzailea, aurkakotasunezko pertsonaiak (anaia zorigaiztokoa, ahizpak, bekaiztia, 
iruzurgilea edo heroi faltsua) eta heroiak askatutako pertsonaiak (senargaia edo 

                                                 
4 Clifford Geertz-ek ethos adigaiari buruzko definizio bat dakarkigu: 

En la discusión antropológica reciente, los aspectos morales (y estéticos) de una determinada cultura, los elementos de 

evaluación, han sido generalmente resumidos bajo el término ethos, en tanto que los aspectos cognitivos y existenciales 

se han designado con la expresión “cosmovisión” o visión del mundo. El ethos de un pueblo es el tono, el carácter y la 

calidad de su vida, su estilo moral y estético, la disposición de su ánimo; se trata de la actitud subyacente que un pueblo 

tiene ante sí mismo y ante el mundo que la vida refleja (1997: 118). 

5 Lüthiren definizioan ikusi dugu hori. Sarritan irakurtzen da, bestalde, osagai erreala osagai naturaz 

gaindikoa baino ageriago dagoela, bai ipuinetan baita mitoetan ere (esaterako, in Rodriguez Almodóvar, 

1989: 109). 
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emaztegaia eta bigarren mailako pertsonaiak). Pertsonaia garrantzitsu guztiak 
(bikotekidea, kalte egilea, laguntzailea, aurkakotasunezko pertsonaiak) heroiaren jiran 
ibiltzen dira; etsaia eta laguntzailea naturaz gaindiko pertsonaiak izaten dira sarri. 
Jeneralean, ipuinetako pertsonaiak eta objektuak ez dira norbanako gisa aurkezten. 
Hortaz, Hans, Jean, Iwan ipuinetako izen kutunak izateak ez du esan nahi heroia 
gizabanako bat denik, figura orokor bat baizik. Gainerako pertsonaiek, gainera, izenik 
ez dute izaten; ahaidetasunak (ama, amaordea, aita, semea), lanbideak (errotaria, 
erregea) edo haien itxurak edo izakerak (Txanogorritxo, jostun ausarta) identifikatzen 
dituzte. Pertsonaiak, bestalde, aurkako kategorietan sailka daitezke nabarmen: onak eta 
gaiztoak, ederrak eta itsusiak, handiak eta txikiak, aberatsak eta behartsuak... 

Lüthik emandako ezaugarri horiei beste bat gaineratuko diogu, Pisantyk azaldua 
eta, formalki, garrantzitsua; alegia, lehen pertsona narratzailea sekula ez azaltzea. 
Errelato fantastikoetan lehen pertsona hori edota, Genetteren terminologian, narratzaile 
intradiegetiko hori agertu egiten da, irakurleengan zalantza sortzea helburu. Herri-ipuin 
edota ipuin miresgarrietan, berriz, ez. Narratzaile extradiegetikoak zalantza apaltzen eta 
aienatzen du. Izan ere, ipuin miresgarrien naturaz gaindiko unibertsoak ez du zalantza 
izpirik sortu behar; hartara, irakurleak testuaren eduki miresgarri hori onartu egiten du 
(Pisanty, 1995: 39-40). 

I.1.2. Ipuinen funtzioaz. 

Folklore-biltzaile eta -ikertzaileek, oro har, zehaztu izan dute ahozko tradiziozko 
ipuingintzaren funtzioa gizarte tradizionaletan zein izan den. Delaruek eta Ténèzek 
adierazi zuten ongien, beharbada, funtzio hori zertan zen (1997: 46). Frantziako 
Errepublikapeko lurraldeetako ipuinak ikertu eta estudiatu zituzten. Bizi guztia eman 
zuten ipuingintza tradizionalaren alorra lantzen; haien ikerketa jarraiaren emaitzetako 
bat dugu ondoko azalpena, irudiz, sinplea, baina, mamiz, zentzuzkoa: laborariek eta 
esku-langileek neguko veillée luzeetan kontatzen zituzten ipuinak jolas, solas eta 
entretenimendu hutsagatik, lanaren monotonia arintzeko; baita soldaduek, marinelek eta 
gainerako langileek ere, atsedeneko tarteetan. Hortaz, okerra iritzi zioten ogro- eta 
amandre-ipuinak haurrentzat zirela ziotenen usteari; istorio bakan batzuk izan ezik, 
ipuin gehienak helduentzat ziren. 

François Flahault-ek ondorio bera atera zuen ipuinen interpretazioaz jardun 
zuelarik: “la fonction des contes dans la tradition orale européene est, au moins, de faire 
passer le temps et, autant que possible, de procurer du plaisir” (1988: 29)6. 

                                                 
6 Funtzio bera antzeman dugu Maximiano Traperoren ikerketa batean. La Gomerako erromantzeak aztertu 

zituelarik, informatzaileetako batek honela erantzun zion folklore-biltzaileak “¿qué es eso de romanciar 

que suelen decir ustedes?” galdetu zionean: 

 “Pues romanciar es cantar romances pa divertirse. Antes nos reuníamos los días de fiesta en un pueblo o 

aquí y nos pasábamos toda la noche cantando, a ver quién sabía más” (1989: 57). 
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Nolanahi den, funtzio sozial eta estetiko hori galdua edo ia galdua dago egun7. 
Hainbat arrazoi eman zituzten Delarue eta Ténèzek Errepublikako ipuingintza-modu 
tradizionalaren gainbehera ulertzeko: 

Au début du siècle, le déclin de la littérature orale que signalait déjà Gérard de Nerval trois 

quarts de siècle plus tôt, allait en s’accentuant, dans la mesure où se répandaient le machinisme, 

la presse, les moyens mécanisés de transmission et de diffusion; les deux guerres mondiales 

allaient le précipiter (1997: 46). 

Tradizio horren etendura eta gainbehera gertatu direnaz batera, halere, eremu eta 
funtzio berriak egokitu zaizkio ipuinak kontatzeko ohiturari. Eskolaren abaroan eta 
haurrenean bizi dira egun. Janer Manilak hainbat funtzio adierazi zituen juzku onez8: 

Llavors, podríem referir-nos a la funció iniciàtica dels contes meravellosos, a la identificació que 

projecten els nins vers l’heroi, amb la seva voluntat de sortir a la intempèrie i emprendre 

l’aventura, a l’assimilació simbòlica de la cultura que s’experimenta per la recepció de les 

rondalles, a la captació de les grans dificultats de la vida de l’home: la vellesa, la mort, el 

desconhort, la por, a la funció de joc terapèutic que exerceixen per mitjà de la imaginació que 

susciten sobre la personalitat del receptor, a la invitació al risc, a la capacitat d’estimular 

l’experimentació de la fantasia... (1995: 42-43). 

Ipuinen jasotzailearen auzira itzuliz, Delarue/Ténèzeren lekukotasuna eta 
Janer-en jardun teorikoa irakurrita, irudi luke ipuinen jasotzaile-aldaketa XX. mendean 
gertatua dela. Ñabardurak erantsi beharra dago, ordea. Ohikoa da esatea ipuinei buruzko 
lehen erreferentzietako bat Platonek idatzi zuela. Izan ere, umeei mitoak kontatzeko 
ohitura agertu zuen atenastarrak bere Politeia-n [337 (a), (b), (c)]9. Inudeak eta amak 
dira, pasarte horretan ageri denez, zeregin horren arduradunak. Kontakizun horien balio 
hezitzailea aitortzen da elkarrizketa-zati horretan. Platonen hezkuntza-ikuspuntuaren 
baheaz, hortaz, mito-egile on eta txarren uzta bereizi behar da, onartutakoak bakarrik 
konta diezazkieten inude eta amek umeei “eta mitoen bidez hauen arimak askoz hobeto 
molda ditzaten, eskuekin soinak moldatzen diren baino” (op. cit.: 221). 

Apuleioren Urrezko astoa-ko Psikeren istorioa aipatu zuen Solinas Donghi-k 
lehendabiziko ipuin literario modura (Pisantyren aipua, 1995: 54). Iturrira joz gero 
(Apuleio, 1996: 117), ohartuko gara ipuina atso batek kontatzen duela eta entzulea 
neskato bat dela. Baita ere, ipuinaren hasiera ipuin klasikoen formularen modukoa dela: 
“Bazitunan, hiri batean, erregea eta erregina. Hiru alaba zitiztenan, beren 
edertasunagatik oso bereziak...”. 

                                                 
7 Atxagak istorioak kontatzeko tradizio hori bizi izan zuela adierazi izan du. Delaruek eta Ténèzek, beren 

katalogoa argitaratu zuten garaian, Bretainia Beherean eta Kanada frantsestunean artean ere kontulari 

apartak bazirela egiaztatu zuten (1997: 46-47). 
8 Letra etzana, egilearena. 
9 Juan José Pujanaren itzulpena baliatu dugu (Bilbo, Klasikoak 1993). 
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Historian aurrera eginez, Straparolaren Piacevoli notti obra (1550-53) 
nabarmendu behar da. Obra horrek bildu zituen lehendabiziko aldiz ahozko tradiziozko 
ipuinen transkripzio literarioak. Gaitzizenaren azpian gordetako autoreak Veneziako 
folklorearen kontakizunak bildu zituen bi liburukitan. Helduak izan ziren obraren 
jasotzaileak. Arrakasta handikoa izan zen; kontakizunotan tonu antiklerikala, 
instituzioenganako mezprezua eta alberdania-giroa ageri ziren. Zentsura eklesiastikoak 
obra gaitzetsi eta indexean sartu zituen 1605. urtean. Handik aurrera, zabalkunde urria 
izan zuen. 

Bestalde, Giambattista Basileren Pentamerone, Lo cunto deli cunti (1634) obra 
dugu aipagarri. Basilek tradizioz herriak ahoz aho zerabiltzan alegiak eta istorioak 
idazteari ekin zion, Benedetto Crocek liburuari egindako sarreran baieztatu zuenez 
(1994: 16). Basilek garaiko literatura-moldeen eta irakurle helduen gustuaren arabera 
landu zituen ipuinak. Crocek ohartu zuenez, Jacob Grimmek bakarrik goraipatu zituen 
Basileren originaltasuna eta izaera artistiko berezia (ibidem: 24). 

Perrault-en Contes liburuaren jasotzaileei buruz (1697), berriz, beti izan dira auzi 
handiak. Alde batetik, Luis XIV.aren garaiko contes de fées zeritzotenek halako genero 
kulto bat osatzen zuten (autoreen artean, Mme. d’Aulnoy, Mme. de Murat eta beste aipatu 
behar dira). Genero hura gorteko jendearen eta goi-mailako klaseen jostagarri ziren. 
Hortaz, ipuinon jasotzaileak ez ziren haurrak, jende heldua baizik. Perraulten ipuinetan, 
Sorianok bere tesian erakutsi zuenez (1968), ugari dira goi-klase horien gustu estetiko eta 
moden erreferentziak. Beste alde batetik, Perrault bera, Contes en vers obraren 
hitzaurrean (1695), aski argi mintzatu zen haurrez, ipuinon jasotzaile gisa: 

Quelques frivoles et bizarres que paraissent toutes ces fables dans leurs aventures, il est 

certain qu’elles excitent dans les Enfants le désir de ressembler à ceux qu’ils voient devenir 

heureux et, en même temps, la crainte des malheurs où les méchants sont tombés par leur 

méchanceté. (...) Il n’est pas croyable avec quelle avidité ces âmes innocentes, et dont rien n’a 

encore corrompu la droiture naturelle, reçoivent ces instructions cachées... Ces sont des 

semences qu’on jette, qui ne produisent d’abord que des mouvements de joie et de tristesse, mais 

dont il ne manque guère d’éclore de bonnes inclinations (Perrault, 1695; Zipesek ekarria, 1968: 

30). 

Zipesen ustez, Perraultek herri-tradizioari literatur tankera bikaina eman zion; halaber, 
haurren portaera gustu onaren arabera taxutzeko ekimen sendoa eta morala abiarazi 
zuen akademiko frantsesak (1986: 29). 

Edozein modutan, ipuinon jasotzaileei buruzko auziarekin bukatzeko, adituen 
artean uste zabaldua da Grimm anaien bildumaz geroztik lerratu dela ipuin mota hau 
helduengandik umeengana (Pisanty, 1995: 63) 

I.1.3. Kinder- und Hausmärchen: “Gattung Grimm”. 

Esan izan da inoiz, generoa definitzeko, ipuinak direla Grimm anaiek jaso, landu 
eta plazaratu zituzten istorioen moduko kontakizunak. Jar dezagun KHM bilduma 
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testuinguru historikoan eta azal dezagun, Röllekeri jarraituz, nolakoa izan zen 
bildumaren genesia eta ‘Gattung Grimm’ deitu izan denaren bilakabidea. 

Erromantiko alemanek beren folklore-ondarea berreskuratzeari ekin zioten XIX. 
mendearen hasieran. Nolanahi den, mito, kanta eta kondaira fantastikoetan poesiaren 
iturria aurkitu zutela uste izan zuten. Erromantiko haiek baino lehenago ere, herri 
tradizioko literatura aintzat hartu zuten Johann Gottfried Herder-ek eta Sturm und 
Drang mugimenduaren ordezkariek. Herder-ek Volkslieder argitalpen aitzindarian 
(1778/79) hainbat jatorritako testuak bildu zituen: herri-kanta alemanak, ahozko zein 
idatzizko tradiziokoak, eta mundu zabaleko bertsoak (Rölleke, 1985a: 1151). Poesia 
argitalpenak eta antologiak ugari izan ziren garai hartan; herri prosa jasotzeko 
ahaleginak, berriz, bakanak. Aipatzekoa da Musäus-en Volksmährchen der Deutschen 
(1782-1786); izan ere, Musäus-ek sortu zuen ‘Volksmärchen’ terminoa (Zipes, 
2000:167). 

Geroago, Jenako idazle-batzarreko kideek eta, jarraian, Heidelberg-eko 
batzarreko erromantikoek poesia zahar alemana jasotzeari ekin zioten, Goi Erdi Arotik 
garai barrokora arteko poesia biltzeari, hain zuzen. Halaber, herri-poesiaz kontu egin eta 
hura zabaltzeari ekin zioten. Konkista napoleonikoaren garaian entzute handia lortu 
zuten ekimen horiek. Alor horretan, Achim von Arnim-en eta Clemens Brentanoren Des 
Knaben Wunderhorn bilduma (1805-1808) aipatu behar da, lorpenik emankorrena izan 
baitzen (Rölleke, 1985a: 1152-53). Bestelakoa izan zen, ordea, ipuin eta elezaharrak 
biltzeko lana. Von Arnimek, herri-kantuak bildu ostean, ahozko tradizio zaharreko 
ipuinak eta elezaharrak biltzeko aldarria egin zuen; ez zuen, halere, erregu hark 
ondorenik izan eta, laster, bertan behera utzi zuten Wunderhorn bilduman ipuinak eta 
elezaharrak argitaratzeko plana. Nolanahi den, hainbat lan argitaratu ziren; lan horietan, 
halere, argitaratzaileek autore zaharren ipuin gisako testuak ahozko tradiziozkoekin 
batera elkartu zituzten. Edozein modutan, argitalpen horiek funtzio eragilea izan zuten; 
eta Grimm anaiak ahozko tradizioari buruzko langintza horretan ibili ziren. 

Testuinguru hartan, bada, ekin zioten Grimm anaiek lan egiteari, artean gazte-   
-gazteak zirela eta literatur giroan erabat ezezagunak. Marburg-en Savigny 
historialariaren ikasleak zirelarik, haren koinatu Clemens Brentanorekin harremanetan 
hasi ziren. Izan ere, Savignyk Brentanori, goi-aleman zaharreko Lied direlakoen 
bilketa–lanean jarduteko, Jacob Grimm gomendatu zion, koinatuaren 1806ko 
martxoaren 22ko gutunari erantzunez, (“Haben Sie in Kassel keinen Freund, der sich 
dort auf der Bibliothek umtun könnte, ob keine alten Liedlein dort sind, und der mir 
dieselben kopieren könnte?”) (Rölleke, 1985a: 1154). Wilhelm eta Ferdinand anaia 
gazteak ere lan horretan jarri zituen, azkena transkribatzaile gisa. 

Geroago, Grimm anaien eta Heidelberg-eko idazle erromantikoen arteko 
harremanak eta elkarlana sendotu ziren. Idazle-gune horretakoa zen Achim von Arnim. 
Clemens Brentanok hari idatzi zion eta, Jacob eta Wilhelm-en lan egiteko modua 
goraipatu zuelarik, haien adiskidetasuna irabazteko gomendioa egin zion (Rölleke, 
1985a: 1155). Bai Brentanok, bai Arnimek biek izan zuten zerikusia KHM 
bildumarekin. Izan ere, Grimm anaiek Brentanori bidali zioten ipuin bilduma eskuz 
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izkribatua 1810.eko urriaren 25ean Kasseldik Berlinera (Rölleke, 1975: 15); bestalde, 
Arnimek animatu zituen anaiak ipuin-bilduma argitara zezaten eta, lehenengo 
argitalpenaren ondoren (1812/15), bildumaren arrakasta urriaren arrazoiak zein izan 
zitezkeen iradoki zien anaiei. Bigarren ediziorako (1819), iradokizunak eta gertuko 
jendeak eginiko kritikak (ipuin batzuen gordintasuna eta beste batzuen ‘alemantasun’ 
zalantzazkoa) kontuan hartuz, aldaketak eragin zituzten KHM bilduman. Edonola, 
Grimm anaiek berek haurrentzako esamolde desegokiak ezabatu zituztela aitortu zuten 
1819ko argitalpenaren hitzaurrean: 

Wir suchen die Reinheit in der Wahrheit einer geraden nichts Unrechtes im Rückhalt bergenden 

Erzählung. Dabei haben wir jeden für das Kinderalter nicht passenden Ausdruck in dieser neuen 

Auflage sorgfältig gelöscht (“Vorrede”, 1819. In Rölleke, 1985a: 14).  

I.1.3.1. Heziketa-liburua. 

Ipuin bilduma heziketarako liburu bat zela nabarmendu zuten Grimm anaiek 
1819ko hitzaurrean: 

Das ist der Grund, warum wir durch unsere Sammlung nicht bloß der Geschichte der Poesie und 

Mythologie einen Dienst erweisen wollten, sondern es zugleich Absicht war, daß die Poesie 

selbst, die darin lebendig ist, wirke und erfreue, wen sie erfreuen kann, also auch, daß es als ein 

Erziehungsbuch diene (“Vorrede”, 1819. In Rölleke, 1985a: 13) 

Poesiari eta heziketari buruzko gogoeta hori ideia erromantikoen biltegi txiki bat 
da. Batetik, ahozko tradiziozko narratibak bere baitan poesia gordetzen duela edo 
ipuinei poesia dariela esaten da hor, “Volksgeist” kontzeptu erromantikoa adieraziz 
horrela. Bestetik, poesia natural horren balio hezitzailea nabarmendu zuten anaiek. Hala, 
herri literaturaren kontzepzio horrek XVIII. mendeko haur literaturaren modu 
didaktiko–moralistekin talka egin zuen, Veljka Ruzickak ohartzen duenez: 

La idea de Jacob y Wilhelm Grimm de una literatura natural, poética y sin intenciones 

moralizadoras pone en cuestión los dos elementos principales de toda la literatura infantil del 

siglo XVIII: su carácter didáctico-moralizador, y su limitación como literatura dirigida sólo a un 

público determinado. Estos dos elementos, que caracterizaron toda la literatura infantil del 

XVIII, son rechazados por la idea romántica de una poesía universal, idea que defendieron 

también los hermanos Grimm (1996: 27). 

Halere, Zipesek dioenez, beste jite bateko izaera didaktiko-moralizatzailea egotz 
dakieke Grimm anaiei. Zipesek hirurogeiko hamarkadako idazle eta sortzaile alemanek 
Grimm anaien ipuingintzari egindako kritikak jaso zituen Fairy Tales and the Art of 
Subversion liburuan (1983) eta, neurri handi batean, kritika horiek bere egin zituen, 
KHMko Der Froschkönig eta Rotkäppchen ipuinak ediziotik ediziora izan zituzten 
aldaerak aztertzeko orduan. Zipesek hirurogeiko hamarkadatik laurogeikora bitartean 
joera erradikal bat sumatu zuen sortzaileen artean, “refusant énergiquement les règles 
bienveillantes transmises par les frères Grimm dans le domaine des contes” (Zipes, 
1986: 63). Joera horretako idazleen iritzian, ipuin horiek sozializazio prozesu 
autoritarioa indartu zuten. Kritika molde hori ekialdeko Alemanian ozenagotu zen: 
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Cela culmina lorsque des écrivans et des critiques d’Allemagne de l’Ouest en arrivèrent à 

considérer les contes des frères Grimm, ainsi que ceux d’Andersen, de Bechstein et des leurs 

imitateurs, comme des « agents secrets » de l’establishment en matière d’éducation, visant à 

endoctriner les enfants pour les voir adopter les rôles et les fonctions définis par la société 

bourgoise, en bloquant leur développement naturel (ibidem: 64). 

Hortaz, idazleek eta kritikariek ondorio gisa esan zuten Grimm anaien ipuinek, 
orduko gizartearentzat egokiak izan arren, jarrera arrazista eta sexistak bideratzen 
zituztela; generoen arloari dagokionean, ondorioztatu zuten neskatilentzat pasibitatea, 
pairamena eta beren buruaren ukapena predikatzen zituztela eta, mutilentzat, berriz, 
lehiatzea eta aberastasunak biltzea goraipatzen zituztela (ibidem)10.  

I.1.3.2. KHM: argitalpenak. 

Heinz Rölleke izan da Grimm anaien ipuinen ikertzaile nagusia. Ikuspegi 
filologikotik ekin zion Grimm anaien obra aztertzeari. Bildumaren eboluzioa nolakoa 
izan zen ulertzeko giltza da Röllekeren obra osoa. Ipuinak aztertu izan ditu banaka, 
hainbat artikulutan. Gainera, ipuinon edizio lan bikainak egin ditu. Edizio horiek erabili 
ditugu guk, ipuinon iturri gisa, azterketa kualitatiboa egiteko eta euskal itzulpenen 
jatorria egiaztatzeko.  

Röllekek ipuinon genesia aztertu zuen. Horretarako, batetik, 1810eko 
eskuizkribua, Große Ausgabe-ren lehenengo edizioaren aldean (1812-15) jarri zuen eta, 
bestetik, ipuinon iturriak aztertu zituen. Ipuinen iturriei buruz, ondorioztatu zuen, 
denbora luzez uste izan denaren kontrara, Grimm anaiek ipuin batzuk burgesen eta erdi 
mailako klasekoen artean bildu zituztela eta beste batzuk hainbat literatur iturritatik jaso 
eta beretu zituztela. Eskuizkribua eta lehenengo edizioa bata bestearen ondoan jarrita, 

                                                 
10 Kritika horien balioa zein joera horretako sortzaileek egindako ekarpen garrantzitsuak ukatu gabe, 

ñabardura ugariko gaia da ideologiaren azterketa literatur testuetan. Colomer-en iritziz (1998: 100), “los 

estudios que analizan la ideología en la superficie son los más sencillos de realizar, ya que se trata de una 

presencia, a veces deliberada y ponderada por parte del autor y otras inconsciente, pero siempre traducida 

en marcas identificables para los críticos. Por ejemplo, es fácil ver la ideología presente en la literatura 

decimonónica por su gran dependencia de intenciones didácticas obsoletas hoy en día...”. Horregatik, 

Ruzickaren testura itzuliz eta Grimm anaiek beren liburuari 1819ko hitzaurrean aitortutako izaera 

hezitzailea gogoraraziz, “lo que ellos entienden por lehren (instruir, enseñar) es todo el sistema de 

educación y formación actual, al que pertenece también la literatura infantil con sus pretensiones 

rousseaunianas de formar al niño como un ciudadano moral, ético y de buenas costumbres, un burgués 

ideal” (Ruzicka, 1996: 27). Uste dugu, asmo zibiko hori berori berridatzi eta gaurkotu dutela hainbat 

saiogilek. Esaterako, ahozko literatura eskolan indartu dadin, Janer Manilak dioskunez, “la literatura oral 

no es solamente el producto de la imaginación y de la fantasía, sino que posee a menudo una 

funcionalidad que la hace útil para la vida” (1990: 27). Baita aurrerago ere egile berak, ‘ekosistema’ 

adigaia hizpidera ekarri ondoren, “es indispensable, por lo tanto, la utilización pedagógica de las fuentes 

orales, sobre todo en un proyecto de trabajo interdisciplinario sobre el entorno” (1990: 37). 

Edozein modutan, ohar honen hasieran esan dugun bezala, ezin ukatuzkoa da Grimm anaiek 

ipuin bilduman ediziotik ediziora egin zituzten aldaketek isuri moralista izan zutela. Tesi honen azterketa 

kualitatiboan ikusiko dugu alderdi hori. 
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Röllekek ondorioztatu zuen Jacob eta Wilhelmek modu eta molde literarioan landu 
zituztela ipuinak (Rölleke, 1975). 

Bigarren edizioa (1819) lehenengoaren aldean ipinita, ondorio batzuk atera 
zituen Röllekek: 1815etik aurrera Jacobek ez zuen parte-hartze zuzenik izan bilduman 
eta, hala, Wilhelm arduratu zen handik aurrerako edizio guztiez. Bigarren edizioko testu 
askok bestelako itxura hartu zuten; ipuin batzuk bildumatik kendu zituzten, 
haurrentzako egokiak ez zirelakoan. Grimm anaien erako estilo berezi bat garatu zela 
egiazta daiteke bigarren edizioan. Lehenengo itzulpenak bigarren ediziotik egin ziren 
(1820an, neederlanderara; 1823an, ingelesera; 1830ean, frantsesera). Bigarren edizio 
honetan ez ziren jada lehenengo edizioko ohar zientifikoak agertuko; merkatu              
estrategiatzat hartu behar da erabakia, eta garrantzi handia izan zuen ipuinen harreraren 
historiarako. Bigarren edizioa 1825eko Kleine Ausgabe-ren oinarria izan zen. 
Lehenengo aipamen esanguratsuak eta idazle alemanek egindako egokitzapenak 
bigarren edizioan oinarritu ziren (Rölleke, 1982: 525-526). 

Hirugarren edizioan (1837), Wilhelmek bederatzi testu berri sartu zituen. Testu 
berrien artean literatur tradiziotik hartutakoak gehiago dira ahozko tradiziotik hartutakoak 
baino. Nabarmentzekoa da, halaber, bigarren ediziotik hirugarrenera bitarteko epean 
Grimm anaiek ez zutela ipuin bakar bat ere zuzenean jaso bere inguruan. Röllekek hainbat 
aldaketa esanguratsuren berri eman zuen. Esaterako, Rapunzel ipuineko haurdunaldia 
garbitu izana, haurren moralari begira. Lanketa literario horren teknika nagusiak izan 
ziren pasarte osoak berridaztea, ezabatzea, aldatzea edo gehitzea. Erdi bitarteko edizioa da 
hirugarrena, ipuinon bilakaerari dagokionean; hortaz, aurreko edizioetako ezaugarriak 
baditu, alde batetik, eta, bestetik, sumatzen dira Wilhelmen berridazte joerak irakurleei 
begira nolakoak diren (Rölleke, 1985a: 1170-1177). 

Beste lau aldiz argitaratuko zen Große Ausgabe modura bi liburukitan. 1857koa 
izan zen zazpigarrena eta azkena, testu kanonikotzat jotzen dena. Kleine Ausgabe 
modura, hamar aldiz argitaratu zen 1825. urtetik 1858.era bitartean. Edizio hauetatik 
guztietatik bat bera ere ez da beste baten berdina. Begi-bistan dago, beraz, Wilhelm bizi 
artean (�Berlin, 1859), Grimm anaien ipuinak etengabe aldatu zirela. 

Laburki esanez, Röllekek frogatu du Grimm anaien ipuinak ez direla berez 
ahozko tradiziotik jasotako ipuinak. Grimm anaiek informatzaile ikasiengandik11 jaso 
zituzten ipuinak, beren gustuaren arabera aukera egin, moldatu eta berridatzi zituzten, 
beren herri-narratiba ideala, jomuga. 

I.2. Psikologia eta pedagogia ipuinen azterbidean. 

Gauza jakina da, gaur egun, ipuinak, batik bat, haurren inguruan bizi direla edo, 
bestela esanda, ipuinak haurrek biziarazten dituztela edo, Max Lüthiren Märchen 
liburuan ohartzen den bezala, ipuinen benetako bizitza haurren gelan gertatzen dela, 
halako moldez non, ikertzaile alemanak ondorioztatu baitzuen, helduen inguruan bizi 

                                                 
11 Hala, Viehmann andreari buruz –anaien informatzaile nagusia izan zen hura– Grimm anaiek 

idatzitakoak eta andre hura errealitatean izan zenak ez dute zer ikusirik (Rölleke, 1980c: 602-603). 
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ohi ziren ipuinak aztertzeari emana dagoen etnologoa, neurri handi batean, erlikiak 
aztertzeari emana dagoela eta, aldiz, haurren eta ipuinen arteko erlazioa aztertzeari 
emana dagoen psikologoa ipuinen orain-oraingo biziera aztertzeari emana dagoela 
(Lüthi/Rölleke, 1990: 103). 

Ikuspegi psikologikoak garrantzi handia izan du ipuinei buruzko azterketen 
historian. Hainbat teoria garatu dira baina oinarria komun dute denek; alegia, ipuinak giza 
gogoaren eta emozio-esperientzien adierazpide sinbolikoak dira. Halatan, bada, errealitate 
soziohistorikoaren erakusgarri baino areago, ipuinak barne esperientziaren sinboloak dira, 
eta giza portaera zorrozten eta taxutzen laguntzen dute (Zipes, 2000: 404). 

I.2.1. Lehenengo hurbilketa saioak: etnopsikologia, psikoanalisia. 

Gauzak horrela, XIX. eta XX. mende bitartean, ipuinak aztertzeko hurbilketa 
antropologikoak zioen ipuinak kultura etnikoen ‘psikologia’-ren adierazleak direla, herri 
primitibo deitutakoen psikologiarena, batez ere. Etnopsikologia modu hori Wilhelm 
Wundt-en Völkerpsychologie lanak (1900) erakutsi zuen. Ipuinena inoiz izan den 
narratiba modurik zaharrena dela eta pentsaera primitiboaren erakusle oinarrizkoak 
direla aldeztu zuen Wundt-ek lan hartan (Zipes, 2000: 404). 

Etnopsikologiari aitzi, Sigmund Freud giza portaeraren eta kulturaren 
psikologia unibertsala bilatzen eta azaltzen saiatu zen. Freuden iritzian, ipuinak ametsak 
bezalakoak dira; horrela, bada, austriar medikuari ipuinak oso baliagarriak gertatu 
zitzaizkion pentsamenduari buruzko bere teoria azaltzeko. Balio hori azpimarratu zuen 
“Märchenstoffe in Träumen” izeneko saioan (1913), lehenik: 

Nada tiene de sorprendente el que también el psicoanálisis pueda demostrarnos la importancia 

que nuestros cuentos populares han adquirido en la vida psíquica de nuestros niños. En algunas 

personas el recuerdo de sus cuentos favoritos sustituye los recuerdos de la propia infancia; los 

cuentos se han convertido, simplemente, en recuerdos encubridores (1972a: 1729). 

Saio hartan, besteak beste, gazte gaixo baten amets baten narrazioa idatzi zuen 
Freudek. Ametsaren narrazio hark eta gaixoak umetan entzundako ipuinek —Txanogorritxo 
eta Otsoa eta zazpi antxumeak, hain zuzen— halako lotura bat bazutela ebatzi zuen austriar 
medikuak; ipuinen osagaiak aintzat harturik, gaixotasunaren jatorriaren interpretazioari 
ekingo zion gero: 

La impresión que estos cuentos le causaron se manifestó en el pequeño soñante por una 

verdadera zoofobia (...). El miedo al padre había sido el motivo más poderoso de su enfermedad 

(...) Si para mi paciente el lobo había sido sólo el primer sustituto del padre, cabe preguntarse si 

el cuento del lobo que devora a los cabritos y el de Caperucita Roja tienen por contenido secreto 

algo distinto del miedo infantil al padre (op. cit.: 1733). 

Geroago, “Aus der Geschichte einer infantilen Neurose «Der Wolfsmann»” 
izeneko saioan (1918) gaixo beraren neurosiaren deskribapena, interpretazioa eta 
sendabidea adierazi zituen; sarri aipatu zituen bi ipuinok, eta haien osagai sinbolikoak 
bere teoria psikoanalitikoarekin eta aieruekin uztartu zituen. 
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Bestalde, “Das Motiv der Kästchenwahl” izeneko saioan (1913), ahozko 
tradiziotik jasotako kontakizunak eta kontakizun horietako motiboak jaso dituzten 
literatur lanak aztertu zituen bere aieruak eta interpretazio analitikoak balioesteko. Hala, 
Gesta Romanorum ipuin bilduman eta epopeia estoniar batean ageri den gai bat aztertu 
zuen: neskato batek hiru ezkongairen artean bat aukeratu beharra. The merchant of 
Venice ere hizpide hartu zuen, alderantziz bada ere, gizon batek hiru kutxaren artean bat 
aukeratu behar duelako. Motiboa beste mito, alegia eta ipuinetan agertzen da: 
Apuleioren Psike-n, Mari Errauskin-en, Paris artzainaren istorioan... Beti hirugarrena 
aukeratzen dela ohartu zuen Freudek; eta aukeraren arrazoia aukeratuaren isiltasuna, 
mututasuna edo distirarik eza izaten dela. Gero, ametsen esparrura lerratu eta 
mututasuna heriotzaren errepresentazio bat dela gogoratu zuen. Alde horretatik saiatu 
zen azaltzen motiboa. Azkenik, Grimm anaien ipuin bat hartu zuen hizpide: Die zwölf 
Brüder. Izan ere, ipuin horretan arrebak zazpi urtez egon behar du mutu, nebak 
salbatzeko. Freudek ipuinen balioa aintzat hartu zuen; haren ustez, “los cuentos 
populares nos procurarían seguramente más amplias pruebas de que el silencio ha de ser 
entendido como representación de la muerte (1972c: 1871)”. 

I.2.2. Psikoanalisia: Carl Gustav Jung eta haren jarraitzaileak.  

Carl Gustav Jung Freuden dizipulua izan zen eta psikoanalisiaren adar berri bat 
garatu zuen, gerora eragin izugarria izan baitzuen ipuingintzaren jakintza arloan eta 
jendeak ipuinei egindako harreran. Freuden teoria psikoanalitikoak gizabanakoaren 
inkontzientearen adierazpentzat jo zituen jokaera patologikoak eta espresio sinbolikoak; 
Jungek, berriz, defendatu zuen badagoela inkontziente kolektibo ez-historiko eta ez-     
-pertsonal bat, zeina baita irudi eta forma biltegi bat, gizaki guztiek unibertsalki onartua. 
Jungen iritzian, halako forma sinbolikoek mitoak, ametsak eta ipuinak osatzen dituzte. 
Forma horiei ‘arketipo’ deitu zien (Zipes, 2000: 405). Hala, arketipoa inkontzientearen 
eduki autonomoa da (Jung, 2002b: 205). Arketipoak —Wasserziehr-i jarraikiz (1997: 
198-199)— egitura psikologikoak dira, jaiotza, heriotza, amatasuna eta urruntzea 
bezalako giza esperientzia oinarrizkoen inguruan sorturikoak. Arketipoak mito, erlijio, 
ipuin eta elezaharretan agertzen dira, besteak beste. 

Ipuinetako arketipo-oinarri horiek “Zur Psychologie des Kind-Archetypus” 
(1941), “Zur Phänomenologie des Geistes im Märchen” (1945, 1948) eta “Zur 
Psychologie der Schelmenfigur” (1954) bezalako lanetan deskribatu zituen Jungek. 

Hala, bada, lehenengo saioan12, modu teorikoan formulatu zuen arketipoak 
ipuin, mito eta ametsetan azaltzen direlako ideia: 

Hoy en día se puede seguramente pronunciar la frase de que los arquetipos aparecen en los mitos 

y en los cuentos, lo mismo que en el sueño y en productos fantásticos psicóticos (Jung, 2002a: 

141). 

                                                 
12 Guk Trotta argitaletxeak berriki plazaratutako 9/I liburukiaren “Acerca de la psicología del arquetipo 

del niño” kapitulua erabili dugu, in JUNG, C. G., Obra completa 9/I liburukia, Madril: Trotta, 2002, 139-

168. 
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Hortaz, haurraren arketipoaren psikologia aztertzeko, ipuinak, mitoak eta ametsak erabil 
zitezkeela adierazi zuen Jungek. 

Tanto en el sueño como en los productos de la psicosis se han dado innumerables vinculaciones 

que sólo pueden compararse con asociaciones de ideas mitológicas (o tal vez con ciertos 

productos poéticos que muchas veces se caracterizan por tomar préstamos, no siempre 

conscientes, de los mitos) (ibidem: 140). 

Jungen iritzian, mitoak, jatorriz, arima prekontzientearen agerkariak dira (ib.: 142); 
hartara, haurraren motiboak arima kolektiboaren haurtzaroaren alderdi prekontzientea 
adierazten du (ib. 149). 

Geroago, espirituaren fenomenologia13 ikertu eta deskribatu zuelarik14, Jungek 
herri-ipuinak izan zituen analisirako lehengai eta, hartarako, adibide ugariz hornitu zuen 
fenomenologia hori. Herri-ipuinak ez ezik, ametsak ere ikertu zituen espirituaren 
fenomenologia deskribatzeko. Nolanahi den, folklorea ikertzea nahiago izan zuen, 
ipuinetan espirituaren motiboaren aldaerak errazago antzemango zituelakoan; izan ere, 
ametsak norbanakoen adierazpenak diren aldetik, ametsetan kasuistika zabala behatu 
behar zela eta zailtasunak areagotzen zirela kontsideratu baitzuen Jungek. Jungen 
iritzian, beraz: 

En los mitos y los cuentos, igual que en el sueño, el alma dice algo sobre sí misma, y los 

arquetipos se manifiestan en su interacción natural, como «modelación, remodelación, eterna 

conservación del sentido» (2002b: 201) 

Ideia erreferentziala da gogoeta hori saio guztian zehar. Esaterako, aurrerago Jungek 
diosku: “el cuento, como espontáneo, ingenuo e indeliberado producto del alma, no 
puede menos que expresar lo que es el alma” (2002b: 222). Hartara, Europa zabaleko 
ipuinak (finlandiarrak, estoniarrak, balkandarrak, espainiarrak, errusiarrak...) erabili 
zituen espirituaren motiboa ikertzeko. Horiez gain, KHM bildumako ipuin batzuk ekarri 
zituen hizpidera, Der Vogel Greif eta Marienkind, zehatz esateko. Ipuin batzuk 
azterturik, espirituaren motiboa agurearen figuran antzeman daitekeela aldeztu zuen 
Jungek: 

...el anciano representa, por una parte, saber, conocimiento, reflexión, prudencia, sensatez e 

intuición, pero por otra, cualidades morales, como benevolencia y altruismo, con lo que su 

carácter «espiritual» quedará sin duda lo suficientemente claro (Jung, 2002b: 205). 

                                                 
13 Adigaia zedarritzeko, ‘espiritu’ hitzaren adierak azaldu zituen saioaren lehenengo partean. Hala, 

‘espiritu’ adigaiaren alderdi psikikoak nabarmendu zituen eta adigaiaren autonomia sortzezkoa (Jung, 

2002: 198). 
14 “Acerca de la fenomenología del espíritu en los cuentos populares” izenburua (Madril, 2002) erabili 

dugu. Horko oharretan ageri den legez, Eranos-Jahrbuch 1945eko urtekarian argitaratu zuen Jungek 

aurrenekoz (Rhein Verlag, Zürich, 1946); 1948an idazkia moldatu, zabaldu eta goiko izenburua jarri zion 

(Rascher, Zürich). 
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Beste ipuin batzuetan, halere, ontasunezko alderdi horren ifrentzua ageri dela 
nabarmendu zuen suitzar psikiatrak, izaera gaiztoa eta deabruzkoa, alegia. 

El anciano tiene, en efecto, una faceta maligna, de igual modo que el hechicero de los pueblos 

primitivos es, por una parte, el que cura y auxilia, por otra, el temido envenenador, y también del 

mismo modo que la palabra phármakon significa medicamento y veneno, y que el veneno, en 

definitiva, puede ser en realidad ambas cosas (Jung, 2002b: 211). 

Aurreko saioan bezalaxe, trickster-aren figuraren psikologiaz15 ikertu zuelarik, 
mitologian bilatu zuen figura hori16. Iragaitzaz bada ere, figura hori Grimm anaien ipuin 
batean, Der Geist im Glas ipuinean (KHM 167), hain zuzen, nola agertzen den azaldu 
zuen. 

Marie-Loise von Franz. Jungen kolaboratzailea izan zen. Azterketa 
jungtarraren ildoko lanen artean, M.-L. von Franzek arketipoei buruz egindako 
estudioak obra klasikotzat jo izan dira (Zipes, 2000: 405). Von Franzek norbanakoaren 
bilakaeraz eta erredentzioaz jardun zuen bere lanetan. Esaterako, The Psychological 
Meaning of Redemption Motifs in Fairy Tales hitzaldi bilduman (1980), ipuinetako 
madarikazio eta sorginkeria motak aztertu zituen; narrazio horien osagai nagusietakoak 
diren aldetik, bere iritzian esanahi psikologiko hagitz garrantzitsua dute; izan ere, “una 
persona presa de un estado neurótico, en algunos aspectos puede muy bien compararse a 
un ser humano hechizado” (1999: 8-9). Aurrerago ideia bera azpimarratu zuen: 

En términos psicológicos podemos comparar a una persona embrujada de un cuento de hadas 

con alguien cuyo funcionamiento de una entidad estructural de la psique humana se encuentra 

dañada, siendo incapaz de funcionar normalmente (1999: 27). 

Hortaz, von Franzek ipuinetako madarikazioei eta madarikazioak gainditzeko 
bideei buruzko material hori aztertu zuen, giza psikearen oinarrizko egiturak ikertzeko 
eta, hala, gaixoen sendabidean eta prozesu terapeutikoetan aplikatzeko. Haren hitzez 
adierazita, “aunque el proceso curativo es siempre singular, los cuentos de hadas y los 
mitos ofrecen representaciones de procesos instintivos en los que la psique presenta una 
validez general” (1999: 11). Edozein modutan, Jungen printzipioak eta kontzeptu 
psikologikoak ipuinetan tentu handiz aplikatzeko kontua dela dio, zeren ipuinetako 
heroiak ez baitira gizon-emakumeak, arketipoak baizik (op. cit.: 13); hortaz, heroia ezin 
har daiteke emakumea edo gizona bailitzan. 

                                                 
15 “Acerca de la psicología de la figura del trickster” erdarazko itzulpena erabili dugu (Jung, 2002: 239-

256). 
16 Figura horren zantzuak ikusi zituen Jungek Merkurio figurarengan, Poltergeist delakoarengan, hainbat 

motibo pikareskotan eta xaman eta aztiengan (op. cit: 239). Trickster zer den eta non azaltzen den jakin 

dezagun, Jung beraren hitzez: 

En relatos chistosos, en euforias carnavalescas, en ritos mágicos y salvíficos, en temores e iluminaciones 

religiosas, esa imagen del trickster se mueve fantasmagóricamente, en figuras, ora inequívocas, ora 

nebulosas, a través de todos los tiempos y lugares, evidentemente un «psicologema», es decir, una 

estructura psíquica arquetípica de máxima antigüedad (ibidem: 244). 
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Erredentzioa, beraz, ipuinetan hartzen den moduan ulertu behar dugu, 
madarikazioaren liberazio gisa, ez ordea teologiak edo dogma kristauak ulertzen duten 
moduan. Ikerketa burutzeko, von Franzek Grimm anaien ipuin batzuk (Die sieben 
Raben, Die goldene Gans, Die weiße und die schwarze Braut...) eta beste istorio batzuk 
baliatu zituen; liberazio hori ipuin horietako hainbat prozesu eta ekintzatan (bainuan 
sartzea, animali larruaz estaltzea, hur-makilaz jotzea, animalia bihurtzea, burua moztea, 
besteak beste) antzeman zuen; halatan, bada, prozesuok eta ekintzok ikertu eta 
interpretatu zituen. 

Gabriela Wasserziehr. Psikoterapeuta honek Grimm anaien ipuin corpus txiki 
bat aztertu eta irakurketa sinbolikoa egin zuen 1997. urtean. Irakurketa sinbolikoa 
egiteko, Jung-en psikologiaren adigaiak eta printzipioak izan zituen oinarri (Selbst-a, 
itzala, arketipoa...). Helduei begira idatzi zuen bere obra eta, ipuinen pizkunde aro 
berrian parte hartu nahi izateaz batera, osagai sinbolikoez ohartaraztea eta 
autoezagutzan laguntzea helburu izan zituen. Jung-en esanei jarraituz, Wasserziehr-ek 
giza psikearen autoerrepresentaziotzat hartu zituen ipuinak, inkontzientearen eta 
kontzientearen arteko zubitzat. Ipuinetako bi egitura garrantzitsu hartu zituen bere lana 
egituratzeko, abiapuntua edo hasierako bidaia (Biziaren ura, Suge zuria aztertu zituen 
atal honetan), batetik, eta gizabanakoen bereizte prozesua (Urrezko txoria, Txerrenen 
urrezko hiru ileak eta beste batzuk, atal honetan), bestetik. Egitura horiek edukiez 
hornitzeko, hiru gai nabarmendu zituen Grimm anaien ipuinetan: amaren eragina edo 
boterea alabarengan, maskulinotasunaren salbazioa femeninotasunaren laguntzaz, eta 
femeninotasunaren salbazioa maskulinotasunaren laguntzaz.  

I.2.3. Pedagogiak eta psikologiak ipuinen aldarri: G. Rodari eta                       
B. Bettelheim. 

Gianni Rodari aipatu behar dugu lehenik. Jardun teoriko urrikoa eta oinarri eta 
intuizio pedagogiko handiko liburu bat plazaratu zuen 1974an: Grammatica della 
fantasia. Introduzione all’arte di inventare storie. Liburuaren 45 kapitulu laburretatik 
zortzitan, egileak herri-ipuinak hartu zituen lehengai gisa, eskolan istorio berriak 
asmatzeko. Tradiziozko istorioak erabiliz ekintzak eta jokoak proposatu zituen Rodarik: 
ipuin klasikoak transformatzea, parodiatzea, nahastea, imitatzea, jarraipena ematea, 
akzioaren markoa beste garai eta lekuetara garraiatzea (Genettek adierazitako diégèse 
aldaketa, alegia)... Literatur Teoria eta intertestualitatea hizpidera ekarri gabe, jarduera 
hipertestualekin jolasteko gonbita egin zuen Rodarik. Haurraren psikologia ongi 
ezagutzen zuen italiar pedagogoak: 

...aceptan que de la historia nace la parodia (...). Los niños no juegan ya tanto con Caperucita 

Roja como consigo mismos: se desafían a afrontar la libertad sin miedo, a asumir 

responsabilidades que implican riesgo. (...) 

En cualquier caso, el juego tendrá su eficacia terapéutica. Ayudará al niño a distanciarse de 

ciertas obsesiones. El juego desdramatiza al lobo, refina al ogro, ridiculiza a la bruja, establece 

un límite más claro entre el mundo de las cosas verdaderas –donde ciertas libertades no son 

posibles– y el de las cosas imaginarias (Rodari, 1996: 57). 
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Grammatica-ko proposamen horietatik abiaturik ikusten ditugu, geure ikergaira 
eta corpusera mugatuz, harrezkeroztiko hainbat autoreren sormen-lanak; besteak beste, 
Alvaro del Amo (1990), Tony Ross (1991), Bruno Munari eta Enrica Agostinelli (1998) 
izenda daitezke, fantasia-ardatz horretan partaide. Bestalde, Rodariren eraginez zabaldu 
eta ezagutu ziren Proppen funtzioak eskolaren abaroan; izan ere, kapitulu luzeenetako 
bat eskaini zion formalista errusiarrari, haren ekarpen teorikoak karta-joko baten 
formatoan erabil zitezen. Gure ingurunera etorriz gero, Victor Moreno-ren El deseo de 
escribir (1994) nabarmendu behar genuke. Agerikoa da Rodariren itzala Morenoren 
obraren “Libro a partir de los cuentos del folclore” izeneko atalean. 

Haurrentzat molde errealistako literaturak arrakasta zuen garaian plazaratu zen 
Bettelheim-en obra (Colomer, 1998: 54); ipuinek, berriz, halako gaitzespen moduko bat 
izan zuten orduan. Bettelheimek, halere, haurren hezieran eta hazieran, ipuinek 
menderik mende izan zuten toki zentrala aldarrikatu zuen bere The Uses of Enchantment 
liburuan (1976). Liburu hark itzal luzea izan zuen hamarkada hartan eta hurrengoan; 
izan ere, ipuinak haurren heziketarako egokiak zirenentz, horixe baitzen orduko 
eztabaida nagusia. 

Bettelheimek Freuden psikoanalisia erabili zuen bere oinarriak taxutzeko. 
Hortaz, psikoanalisiaren ekarpenak balioetsi zituen eta, neurri batean, ipuinen 
mezuarekin bat zetozela pentsatu zuen: 

El psicoanálisis se creó para que el hombre fuera capaz de aceptar la naturaleza problemática de 

la vida sin ser vencido por ella o sin ceder a la evasión. Freud afirmó que el hombre sólo logra 

extraer sentido a su existencia luchando valientemente contra lo que parecen abrumadoras 

fuerzas superiores. 

Este es precisamente el mensaje que los cuentos de hadas transmiten a los niños, de diversas 

maneras: que la lucha contra las serias dificultades de la vida es inevitable, es parte intrínseca de 

la existencia humana; pero si uno no huye, sino que se enfrenta a las privaciones inesperadas y a 

menudo injustas, llega a dominar todos los obstáculos alzándose, al fin, victorioso (1988: 15). 

Freuden psikoanalisiaren irakurketa hori sarri azaldu zuen Bettelheimek, ipuin 
zehatzak aztertzean, batik bat. Mila eta bat gau-ko ipuin bat aztertzean, esaterako, 
‘bukaera zoriontsuak’ haurrari barne gatazkak integratzen laguntzen diola adierazi zuen: 

La respuesta que nos dan los cuentos de hadas es la misma que nos ofrece el 

psicoanálisis: para evitar que nuestras ambivalencias nos arrastren y, en casos extremos, nos 

destrocen, es necesario que las integremos. Sólo de esta manera podremos conseguir una 

personalidad unificada, capaz de enfrentarse, con éxito y seguridad interna a las dificultades de 

la vida. (...) Los cuentos de hadas no presentan esta integración como un esfuerzo que dura toda 

la vida (...) En cambio cada cuento proyecta, en su final “feliz”, la integración de algún conflicto 

interno (op. cit. 127). 

Bettelheimen ustez, haurrak prozesu inkontzienteak uler ditzan, haurraren 
inkontzienteari zuzen hitz egiten dioten irudiak eskaini behar zaizkio; ipuinek dituzte, 
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hain zuzen, funtzio hori betetzeko irudi iradokitzaileak (Bettelheim, 1988: 46). Hortaz, 
fenomeno paradoxiko bat azpimarratu zuen, istorio horien balioa nabarmentzeko: 

...las exageraciones fantásticas de los cuentos de hadas dan a la historia una apariencia de verdad 

psicológica, mientras que las explicaciones realistas parecen psicológicamente falsas, aunque en 

realidad sean ciertas (op. cit.: 47). 

Azken batean, bada, Bettelheimen iritzian, ipuinek gatazka existentzialak aurkezten 
dituzte; ipuinak laguntzen dio haurrari gainkontzientzia izateko nahia gara dezan, 
istorioaren edukiaren bidez. Mendebaleko ipuin ezagunenetariko batzuk aztertu zituen 
estatubatuar psikologoak ikuspegi horretatik; horietako batzuk, Grimm anaienak: 
Edurnezuri, Txanogorritxo, Rapunzel, Errege igela, Urrezko antzara... 

Edozein modutan, Bettelheimen obrak eztabaida eta zer esana sortu zuen. Obra 
argitaratu eta handik gutxira hasi ziren saio kritikoak plazaratzen. Georges Jeanek, 
esaterako, halako izaera naïf bat eta errealismorik eza egotzi zizkion estatubatuarraren 
saioari (1979: 117)17. Jean Perrotek, bestalde, ikergai psikoanalitikoa kontestu 
ekonomikoa eta politikoa kontuan hartu gabe aztertu izana leporatu zion Bettelheimi; 
hortaz, Bettelheimen bilakaera-eredu psikologikoak gizarteaz eta zibilizazioaz kanpoko 
pertsona unibertsal bati buruz diharduela adierazi zuen Perrotek (Jean, 1979: 117)18. 
Beste alde batetik, psikoanalisia oso modu estuan eta oso ikuspegi moralistaz irakurri 
izana egotzi izan zaio (Zipes, 2000: 407). Psikologiaren ikuspegiaz landara, Robert 
Darntonek ipuinen dimentsio historikoa baztertzea egotzi zion (1987: 17). Baita ere 
ipuinen aldaera ugariak eta ipuinen eboluzioa kontuan ez hartzea; faktore horiek, hain 
zuzen, jartzen dute kolokan sinbologia psikoanalitikoa. Azpimarra dezagun, bukatzeko, 
Rodríguez Almodóvarrek egindako oharra: 

Lo que menos consistente nos parece del libro es precisamente la referencia constante a 

necesidades infantiles, en lugar de infantiles y/o adultas, como se viene aceptando más 

comúnmente, en atención sobre todo a la difícil delimitación entre cuento y mito (1989: 96). 

I.2.4. Psikologia kognitiboa: J. Bruner. 

Jerome Bruner-ek narratibagintza aztertu zuen, generoa zentzu zabalean 
harturik, Actual Minds, Possible Worlds lanaren bigarren kapituluan (1986)19. 
Pentsatzeko bi era badirela defenditu zuen; bestela esanda, esperientzia ordenatzeko eta 
errealitatea eraikitzeko, kognitiboki bi modutara funtzionatzen dela adierazi zuen (1988: 

                                                 
17 Zehatzago esateko, Jeanen hitzez: “...semblet ignorer que malgré « tous les combats pleins de risques » 

qu’ils auront afrontes un grand nombre d’enfants ne connaîtront que la misère, le chômage, l’angoisse.” 

(1979: 117).  
18 Perroten kritikak itzulpenaren izenburua bera ere izan zuen jomuga; hartara, “argitaratzailearen 

maltzurkeria” salatu zuen, itzulpen literalaren ordez (L’utilité de l’enchantement), Psychanalyse des 

contes de fées hautatzeagatik, garai hartan psikoanalisia boladan zegoela eta (Jean, 1979: 116). 
19 Gaztelaniazko bertsioa erabiliko dugu, Beatriz Lópezek itzulia: Realidad mental y mundos posibles 

(Bartzelona: Gedisa, 1988). 



Märchen generoa: Bilakaera. Azterbideak  37

24). Era horietako bat modalitate logiko-zientifikoa edo paradigmatikoa da: pentsatzeko 
modu hori deskribapenak eta azalpenak egiteko sistema matematiko eta formalaren 
ideala betetzen saiatzen da. Beste era modalitate narratiboa da: giza asmoez eta akzioez 
arduratzen da eta, baita ere, asmo eta akzio horien iragaitea markatzen duten 
gorabeherez eta ondorioez (ibidem: 24-25). Modalitate paradigmatikoa ezagutzen 
laguntzeko mekanismo ahaltsuak (matematika, logika, zientziak...) garatu direla adierazi 
zuen Bruner-ek; hori dela eta, modalitate hura alde batera utzi eta modalitate narratiboa 
azaltzeari ekin zion. Pentsaera narratiboa zertan den argudiatzeko, eleberrigintzako 
autore klasikoak (Joyce, Becket, Conrad...) zein ahozko kontakizunak (Txanogorritxo) 
(ib.: 32) eta mitoak ekarri zituen hizpidera. Adibideotan, Iser-en Harrera Teorian eta 
Greimas eta beste teoriko batzuen ideietan bermaturik20, pentsaera narratiboaren 
berezkotasuna azpimarratu zuen. Iser-etik, esaterako, irakurleak narrazioa hura osatuz 
jasotzen duela azpimarratu zuen, eta, halaber, testu literarioek esanahiak formulatu 
ordez, esanahi-ekoizpenak abiarazten dituztela (ib.: 36). Iser-en beste oharpen bat ekarri 
zuen bere orrietara, alegia, irakurleek estrategia bat eta errepertorio bat badutela eta 
horiek testuari aplikatzen dizkiotela. Hortaz, irakurlearen estrategia nagusia da 
irakurgaiaren materiala bere giza gatazken errepertorioarekin bateratzea. Greimasetik, 
bestalde, errelatoaren “panorama duala” deritzaion kontzeptua hartu zuen; adigai horrek 
errelatoaren ezaugarri primitibo alboraezin bat adierazten du, hau da, errelatoa 
akzioaren planoan eta protagonisten subjektibitatean, bietan batera, gertatzea. Ikuspegi 
psikologikotik badu garrantzia oharpen horrek Bruner-en aburuz: 

...cómo el lector es ayudado a ingresar en la vida y la mente de los protagonistas: sus conciencias 

son los imanes que producen la empatía. Además, la correspondencia entre la visión “interior” y 

la realidad “exterior” constituye uno de los conflictos humanos clásicos: El niño queda cautivado 

al oír cómo el Lobo Malo trata de engañar a Caperucita Roja y luego es desenmascarado por ella, 

o el adulto que lee “Arabia” de Joyce, que sufre la humillación del joven cuando sus sueños de 

llevarle un regalo a la muchacha vecina se desvanecen en la atmósfera chillona de la feria a la 

hora en que empiezan a cerrar los puestos (Bruner, 1988: 32). 

Edozein modutan, Bruner-ek, psikologiaren alderditik, hierarkia bat ezarri zuen 
narratiba generoen artean. Nobela psikologikoa eta pertsonaia-errelatoa lehenetsi zituen 
tradiziozko ipuinaren aldean; guk arestian azaldutako deiturak erabiliz, bere iritzian 
Kunstmärchen generotik eratorritakoak interesgarriagoak dira psikologiaren 
ikuspuntutik Volksmärchen genero tradizionala baino. Aieru batekin adierazi zuen 
lehenik: 

Tal vez la mayor hazaña de la historia del arte de narrar fue el salto del cuento 

folklórico a la novela psicológica que pone el motor de la acción en los personajes y no en la 

trama (op. cit.: 48). 

Aurrerago, errelatoko pertsonaia, giroa eta akzioa bereizezintzat jo zituen; izan ere, hiru 
osagaiak konbinatuz fikzioaren (edo bizitzaren) dramatis pertsonae-ak eraikitzen direla 

                                                 
20 Greimas eta Courtes-en “The Cognitive Dimension of Narrative Discourse” lana hartu zuen oinarritzat 

(New Literary History 7, 1976, 433-447); Iser-ena, The act of Reading (Baltimore, 1978). 
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adierazi zuen. Nolanahi den, konstrukzio horietan prozesu psikologikoak ispilatzen dira; 
Baita pertsonak gizarteratzeko moduari buruz ditugun sinesmenak ere. Hortaz, 
pertsonaiaren (eta pertsonaren) interpretazioaz honako hau idatzi zuen: 

Nuestra interpretación del personaje es el primer paso, y tal vez el más importante, de nuestra 

relación con el otro. Por eso, el acto mismo de interpretar a una persona –ya sea en la ficción o 

en la vida– es inherentemente dramático. Es lo que hace que el relato de personaje sea mucho 

más subjuntivo que el cuento folklórico o el mito (op. cit.: 49-50). 

I.2.5. Beste saio batzuk. 

Ipuinei buruz egindako irakurketa psikologikoek beste formulazio batzuei eragin 
diete. Nolanahi den, jarraian iruzkinduko ditugun autoreak arduratu dira ipuinek —eta, 
oro har, ahozko tradizioko literaturak— eskolaren inguruan eta haur literaturaren 
eremuan bete behar lituzketen funtzioak aztertzeaz. 

Georges Jean-en ekarpenak kontuan hartzekoak dira pedagogiaren ikuspegitik. 
Jeanek haurren iruditerian ipuinek eta poesiak duten balioa nabarmendu izan du bere 
lanetan. Ikuspegi pedagogiko hori landu zuen aurrena Les voies de l’imaginaire enfantin 
liburuko kapitulu batean (Paris, 1979) eta, hurrena, Le pouvoir des contes (1981)21 
liburuan. 

Lehenengo liburuan erakusten saiatu zen nola zabaltzen dituzten poesiak eta 
ipuinek haurren iruditeriaren bideak. Bigarren liburuan, ordura arteko saio teoriko 
garrantzitsuenen gabeziak non ziren adierazi zuen. Proppen azterketari, esaterako, 
sistematikotasun falta egotzi zion funtzioen ekintzak sailkatzeko orduan (1988: 121). 
Eta haren sistemaren mekanikotasun hertsia. Hertsitasun hori hausteko, Jeanek beste 
mecánica batzuk proposatu zituen. Hala, ipuinen kontaeran kontulariak aldaera 
poetikoak, musikalak eta estilozkoak baliatzen dituela azpimarratu zuen (ibidem: 122). 
Hortaz, Proppen lana oinarri dutela landutako aplikazio eta joko pedagogikoetan, giro 
poetikoa alboratzen dela ohartu zuen22; hori dela eta, ipuinen munduari dagokionean, 
haien driba onirikoan ibiltzeari garrantzizkoago iritzi zion. Alderdi horretan datza, haren 
aburuz, ipuinen boterea. 

Bettelheim ere kritikatu zuen (cf. supra I.2.3.). Haren lana oinarrizkotzat jo 
arren, tranpa iritzi zion irudimenezkoaren bidezko normalizazio etikoa nahi izateari 
(1988: 61). Jeanen jasa kritikoak Jungen dizipuluak ukitu zituen, bestalde. Von Franz-  
-en jarduna, batez ere; haren lanek besteren interpretazio-eldarnioak bideratu dituztela 
adierazi zuen; froga gisa, esaterako, von Franzen iniziazio-portaerei buruzko hipotesiek 
Afrika beltzeko zenbait gizartetan ez dutela balio argudiatu zuen (ibidem). 

                                                 
21 Gaztelaniazko bertsioa baliatu dugu guk: El poder de los cuentos (Bartzelona: Pirene, 1988). 
22 Colomer-ek ohartzen duenez, hirurogeita hamarreko eta laurogeiko hamarkadetan maiz erabili ziren 

ipuinak asmatzeko karta-jokoak (1998: 109). 
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Hortaz, Jeanen ekarpena zein izan da? Lehenik, ipuinek beren alderdi guztietan, 
hots, alderdi psikoanalitiko, etiologiko, hezkuntzazko, pedagogiko eta abarretan forma 
aberatsak dituztela azpimarratu izana. Bigarrenik, ipuinen genesia zein interpretazioa 
pedagogiaren alorrera ekartzea; eginkizun horretarako, Jeanek ipuinak haurren gogoari 
analisi-maila guztiak onartuz ulertaraz dakizkiokeela uste du. Hirugarrenik, ipuinen 
boterea, interpretazio zientifikoetan baino areago, jokabide poetikoetan dagoela adierazi 
izana; haren jardunaren ideia oinarrizkoetako bat da hori; hortaz, Jeanentzat, ipuinen 
egitura baino boteretsuagoa da haien irudien “dirdira” edo “izarniadura” (ib.: 74). 
Abstrakziotik konkretura etorriz: 

Mis maravillas, en los cuentos serán pues: las metamorfosis; la invisibilidad; el cofre cerrado; el 

féretro de cristal y las cámaras secretas; el bosque y su árbol mágico; los animales que hablan; el 

oro y las piedra preciosas (ib.). 

Orri andana bat eskaini zion, ondoren, gai horietako bakoitzari. Ipuinen egiturari 
buruzko —beraz, Proppen asmakariari buruzko— gutxiespen hori aurrerago ere 
berretsi zuen. 

Pienso además que el interés y el poder de los cuentos residen más en las innumerables variantes 

del tejido narrativo que en su estructura (ib.: 96). 

Ikuspegi hori jorratu eta landuko zuten gerora hainbat autorek eremu 
mediterranearrean. Gabriel Janer Manila-k, esaterako, ahozko tradizioko literaturak 
hezkuntzarako duen garrantzia nabarmendu zuen bere artikulu bildumetan (Fuentes 
orales y educación artikulu bilduman, 1990; Literatura infantil i experiència cognitiva, 
1995). Literatura tradizionala irudimenaren pizgarri dela aldeztu zuen; eta 
hizkuntzarekin jolasteko tresna, funtzio ugari betetzen duen altxorra dela (cf. supra 
I.1.2.) adierazi zuen. Sustrai teoriko sendoak izan zituen hori baieztatzeko; izan ere, 
beretu baitzuen, hainbatetan, hizkuntzaren eta irudimenaren arteko harremana aztertu 
duten ikertzaileen jarduna (Vigotsky, Bruner, Harrera Teoria). 

Sabem, doncs, que l’organització interna que pre-existeix en la ment del lector intervé en el procés 

de tractament del text, però durant aquest procés aquella organització és modificada per l’activitat 

del text. Es tracta, també, de llegir la literatura com una forma de coneixement; acostar-se als 

mecanismes subtils de les imatges (...). A vegades, les structures cognitives poden assimilar-se i 

desenvolupar-se en relació amb les estructures que segueix la narració d’una història (1995: 120). 

Nolanahi den, literatura tradizionalaren aldeko jarduna ekarpen eta esperientzia 
propioez indartu zuen eta herri-kulturaren aldarri egin zuen. Esaterako, ingurunearen 
pedagogiaz mintzatu zitzaigun; bestalde, ‘ekologia’ eta ‘ekosistema’ bezalako adigaiak 
ekarri zituen bere jardunera. Ekosistemaren egituratzat jo zituen hizkuntza, kultura eta 
eskola. Hortaz, lekuan lekuko ahozko literatura hizkuntzaren didaktikan txertatu beharra 
ezinbestekotzat jo zuen (ibidem: 30). Alderdi horretan, Gramsci hartu zuen makulu gisa, 
bere ikuspegi kritikoa azaltzeko: 

Gramsci s’adonà (...) que no era possible plantejar l’estudi dels materials folklòrics en el sentit 

en què ho havien fet els recaptadors romàntics: una curiositat pintoresca; sinó que era necessari 
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saber-hi veure el mirall on es projecta el concepte del món i de la vida que han tingut les classes 

subalternes. L’estudi d’aquesta concepció del món (...) significa la valoració d’un concepte de 

l’existència i una idea de la cultura al marge d’aquells que tenien les classes històricament 

determinants (1995: 39). 

Gemma Lluch-ek (2000) eta Teresa Colomer-ek (2000a), berriz, ipuinak 
egokitzeko modua aztertu zuten ikuspegi kritikoz. Lluchek ahozko kontularien garaitik 
Walt Disneyren bertsioak ekoitzi arteko epean ipuinak nola aldatu diren aztertu zuen eta 
hainbat ondorio atera. Horietako bat: “la narrativa de tradició oral que ha passat a la 
literatura per a infants presenta un empobriment de gèneres, de temàtiques i de 
versions” (2000: 41). Nolanahi den, ahozkotik idatzizkora igarotzean, narrazio asko 
baztertu ziren. Hortaz, “escriptura i filtre ideològic funcionen com a sinònims” (2000: 
21), diosku Lluchek. Jack Zipesen ildoan, Lluchek Disneyren begiradak ipuinak 
ikusteko modua errotik aldatu digula deritzo; Lluchen ustez, Disneyk tradiziozko 
ipuinen esanahia kendu eta berea eman zien “per a reforçar l’status quo social i politíc” 
(ibidem: 51). Egunotan bestelako film luzeak eta bilduma berriak plazaratzen ari direla 
egiaztatu ondoren, Lluchek salatu zuen Ipar Amerikako multinazionalak unibertsalismo 
faltsu bat sortzen ari direla. 

Colomer-ek, Txanogorritxo ipuinaren hainbat bertsio aztertu zituen. Ipuinaren 
bilakaera aztertzean ikusi zuen, batetik, folkloreak oraingo haurren iruditeria osatzen 
parte hartzen duela, eta, bestetik, erreferentzia literario hori behin eta berriz interpretatu 
eta birsortu dela, garaian garaiko kezka sozial eta literarioen arabera. Grimm anaien 
bertsioa aztertu ondoren, esaterako, obedientziari buruzko mezu hezitzailea azpimarratu 
zuen. Hirurogeita hamarretik aurrerako bertsioetan, berriz, ipuinak manipulatu eta irauli 
direla nabarmendu zuen. 

Valentina Pisanty-k, berriz, ipuinak interpretatzeko hainbat saioren koherentzia 
eza nabarmendu zuen Leggere la fiaba liburuan (1993). Txanogorritxoren istorioari 
buruzko hainbat irakurketa psikoanalitiko (Fromm eta Bettelheim), etnologiko eta 
mitologiko dira bere kritikaren jomuga; baita irakurketa kimiko-metalurgiko harrigarri 
bat ere. Ipuinen dimentsio historikoa baztertzea egotzi zien interpretazio horiei; testua 
interpretatu ordez, testua erabili izana, hain zuzen. Balioetsi zituen, halere, beste 
irakurketa batzuk: emakumeen ikuspegitiko irakurketa Zipesek egina, kasurako, eta 
baita Darntonen irakurketa historiko-ideologikoa ere. Ipuinei darien ideologia aintzat 
hartu izanari eta ipuinak beren kontestu historikoan kokatu izanari aldeko epaiak eman 
zizkien Pisantyk (1995: 109 eta 111). 

Eremu anglosaxoian, beste autore eta ikuspegi batzuk nabarmendu behar dira. 
Bereziki, Jack Zipes-en lanak. Fairy Tales and the Art of Subversion liburuan (1983)23, 
egileak Perrault, Grimm anaien, Andersen, Wilde, Frank Baum eta beste autore batzuen 
lanen alderdi sozio-historikoak aztertu zituen (cf. infra 1.3.5). Azterketa horrek 
inplikazio psikopedagogikoak dituen arren (neska-mutikoentzako portaera eredugarrien 
transmisioa...), azken kapitulua lotzen zaio estuen alderdi psikologikoari. Batetik, 

                                                 
23 Frantsesezko bertsioa (1986) erabili dugu. 
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Freuden “Das Unheimliche” saioa (1919) baliatu zuen. Bestetik, André Favatek, 
Piageten teoriak baliatuz, umeei ipuinak zergatik zaizkien erakargarriak azaltzeko 
idatzitako liburua (1977); Piageten teoriei jarraituz, Favatek sei eta zortzi urte bitarteko 
haurren mundu-ikuskeraren eta ipuinetako eduki eta formen artean dauden 
korrespondentziak ikertu zituen. Zipesek lan horietako ‘foyer’ nozioaren inguruko 
adierak eta ideiak sintetizatu zituen eta adierazi zuen etxea edo etxekoa edo ezagun eta 
intimoa dena liberazio-leku moduko bat dela. Hortaz, ipuinen alderdi fantastikoak 
eskaintzen dituen indar edo botere askatzailea nabarmendu zuen. Ñabardurak eta 
betekizunak jarri zizkion, halere, irakurleen balizko liberazio horri: 

Mais le conte de fées ne peut les libérer complètement, à moins de projeter à un niveau 

conscient, littéraire et philosophique, la réalisation objective de cette notion de « foyer », sous 

forme de démocratie réelle dans des conditions non aliénantes. Cela ne veut pas dire que le conte 

de fées libérateur doive être porteur d’une résolution doctrinaire et morale, mais que, pour être 

libérateur, il doit refléter un processus de lutte contre tous types de restriction et d’autoritarisme, 

et proposer en même temps diverses possibilités de réalisation concrète de l’utopie. Sinon, les 

mots libérateurs et émancipateurs n’auraient pas de substance esthétique (Zipes, 1986: 225). 

Autoritarismo eta murrizketa-modu horien aurka, kontrakulturako idazleek 
plazaraturiko kontakizunak aztertu zituen. Istorio horiek ageri dute, Zipesek dioenez, 
prozesu zibilizatzailea transformatzeko ahalegina (ibidem: 226). 

Sheldon Cashdan-ek La bruja debe morir izenburuko obran (2000) ipuinen 
balioen alde egiten du. Haren ustez, ipuinak nahitaezko tresna dira haurren garapen 
psikologiko eta moralean. Neurri batean, beraz, autore honek Bettelheimen obraren 
irakurketa berritua eskaintzen digu. Izan ere, Bettelheimek bezala, Cashdanek ipuinen 
balio terapeutikoa aldezten du. Ikusi dugunez, garaiko kritikak Bettelheimen obra 
moralistatzat jo zuen; Cashdanen obrari buruz ere izango zukeen, gure ustez, iritzi hura 
berresteko aukera. Izan ere, gaizkiaz eta bekatuaz jardun zuen etengabe AEBetako 
psikologoak. Hala, sorginaren figuraren baitan bildu zuen Cashdanek gaizkia: 

Para que un cuento de hadas tenga éxito –para que lleve a cabo su propósito psicológico– la 

bruja debe morir, porque es la bruja quien encarna la parte pecaminosa del yo (op. cit.: 43-44). 

Liburua zazpi bekatu nagusien inguruan egituratuta dago. Hala, Edurnezuri-ren 
osagai eta motibo batzuk (orrazia, ispilua) harrokeriaren sinbolotzat jo zituen 
Cashdanek; bekaizkeria Marierrauskin ipuinean antzeman zuen; nagikeria, Collodiren 
Pinotxo-n eta Grimm anaien Hiru iruleak ipuinean; eta horrela, bekatu nagusi guztiak 
aletu arte. 

Ahozko tradiziozko ipuinak eta autore modernoen obrak (Andersen, Collodi, 
Baum, Disney) aztertu eta konpararatu zituen Cashdanek. Grimm anaien obrari 
bekatuaren ildotik heldu zion: 

Los cuentos de hadas occidentales, especialmente los de los hermanos Grimm, suscriben el 

principio bíblico de ojo por ojo y diente por diente. En última instancia, uno debe pagar por sus 
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pecados. Sólo destruyendo el mal de la historia se puede servir a la justicia y dominar las 

tendencias indeseables del lector (ibidem: 93). 

Estilo dibulgatzailea erabili arren, hartutako ikuspegi teorikoen berri eman zuen 
autoreak lehenengo kapituluan. Hala, Bettelheimen ikuspegi psikoanalitikoa baztertu 
zuen, zeren eta “el énfasis freudiano en la sexualidad conduce a cierto número de 
caprichosas y un tanto improbables interpretaciones”. Hortaz, Cashdan bat dator Maria 
Tatar eta beste ikertzaile eta folkloristen iritziekin, Bettelheimen interpretazio 
psikosexualen aurka. Aitzitik, Cashdanek “Niaren teoria” aintzat eduki zuen eta, hartara, 
Piera Aulagnieren ekarpenak kontuan hartu zituen, italiar autorearen izena esan gabe, 
haatik. Cashdanen hitzez: 

Una perspectiva psicológica que proporciona una poderosa alternativa al punto de vista 

psicoanalítico es la que se orienta hacia el creciente sentido del yo que se despierta en el niño. En 

lugar de enfatizar los contenidos sexuales, la teoría del yo enfoca los aspectos de la personalidad 

que amenazan con socavar la relación íntima del niño con los demás, especialmente con sus 

padres y sus iguales. Según esto, gran parte de lo que sucede en un cuento de hadas refleja las 

batallas que los niños libran dentro de sí contra las fuerzas que les merman la capacidad de 

establecer y mantener relaciones válidas (ib.: 25-26). 

AEBetako psikologoak formulatu zuenez, ipuin garrantzitsu bakoitzak niaren ahulezia 
jakin bati edo gaixo-jaidura jakin bati heltzen dio. Horregatik, ipuinak berez dakarren 
bekatuari buruz, gurasoek hartzen duten jokaerak kontakizuna aberats dezakeela iritzi 
zion Cashdanek. Hala, gurasoen informazioak haurren baitako indar positiboen eta 
negatiboen arteko gatazka konpontzen eta bideratzen lagun dezakeela zioen estatubatuar 
psikologoak. 

Alemanian, berriz, hurbilketa eta ikerkuntza ugari bideratu dira. 
Nabarmentzekoa da Ulrike Bastian-en Die “Kinder- und Hausmärchen” der Brüder 
Grimm in der literaturpädagogischen Diskussion des 19. und 20. Jahrhunderts izeneko 
ikerketa (1981), Grimm anaien ipuinen harrera didaktiko-pedagogikoa eta, neurri 
batean, kontestu ideologiko-soziala Alemanian nolakoa izan den ezagutzeko tresna. 
Sarri baliatuko dugu Bastianen lana ipuinen jatorrizko polisistemaren bilakaera 
deskribatzeko garaian. Saiook, ordea, Grimm anaien jaiotzen bigarren mendeurrenaren 
ospakizunetatik aurrera ugaldu ziren (1985-1987). Hala, nabarmentzekoak dira, Zipesek 
gaiari buruz duen autoritateari eta haren irizpideei jarraituz, Elisabeth Muller-en Das 
Bild der Frau im Märchen analisi feminista (Munich, 1986), psikologiari lotua eta 
pedagogiara zuzendua. Halaber, emakumearen irudiari buruzko hausnarketak eta 
ikuspegi feministatik egindako saio batzuk badira, Sigrid Früh eta Rainer Wehsek 
argitaraturiko Die Frau im Märchen liburuan (Kassel, 1985). Bestalde, argitaletxeek 
pop-psikologiaren ildoko liburu ugari plazaratu zituzten laurogeiko hamarkadan; esate 
baterako, Hildegunde Wöller-en Aschenputtel: Energie der Liebe (Stuttgart, 1984) dugu 
izenburuetako bat. Bukatzeko, botere eta bortizkeriari buruzko analisi sasi-freudtar bat 
aipatzen digu Zipesek: Kopf ab! Gewalt im Märchen (Hamburg, 1985) (Zipes, 1988: 
110-112). 
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Gurean saio batzuk nabarmendu behar dira: Juan Mari Lekuona (1982), Jon 
Kortazar/Maite Abasolo (1985), Emile Larre (1992), Juan Kruz Igerabide (1993)... 
Horiek guztiak, halere, laugarren atalean aletuko ditugu, gure aztergaia deskribatzeko 
garaian, bildutako corpusarekiko harremanean, ikusteko euskal polisistemaren osagai 
teorikoak eraginik izan ote duen obretan eta obra-ekoizpenean. 

 

I.3. Folklore-ikerkuntza ipuinen azterbidean. 

I.3.1. Finlandiar eskola: A. Aarne, S. Thompson. 

 Antti Aarne finlandiarraren ipuin-sailkapena asko erabili da XX. mendearen 
lehen erdian, harik eta estudio morfologikoak, estrukturalistak, historikoak, 
psikologikoak eta antropologikoak argitaratu eta haien irizpideak errotu arte. 
Verzeichnis der Märchentypen titulupean azaldu zen Aarneren obra 1910ean Helsinkiko 
Folklore Fellows Communications aldizkarian. Stith Thompsonek ingelesera itzuli zuen 
eta osatu. Types of the folktale izenarekin argitaratu zen (Helsinki, 1928). 

Sailkapen horri maiz egin zaizkio kritikak: besteak beste, botanikoen antzera 
jokatzea egotzi izan zaie; “entomologoen grina” izatea, Calvinoren hitzak erabiliz. 
Lévy-Straussek adierazi zuen sailkapenak non duen behaztopa-harririk handiena: 
“Siempre es posible hallar cuentos clasificables en más de una categoría. La 
determinación de los temas es arbitraria y no se inspira en un análisis real, sino en las 
posiciones teóricas de cada autor” (1982: 51-52). Edozein modutan, guztiz lan 
baliagarria gertatu zen. Ez dugu ahaztu behar, batetik, ipuin miresgarriak zer diren 
azaltzeko ikertzaileek sailkapena aintzat hartu izan dutela (cf. supra I.1.1) eta, bestetik, 
herri-ipuinei buruzko ikerkuntzan argibide-iturri baitezpadakoa izan dela eta badela. 
Sailkapen horri begira egin dira, besteak beste, Frantziako eta Espainiako ipuin 
miresgarrien sailkapena (Delarue/Ténèze 1976 eta Camarena/Chevalier 1995). 

I.3.2. Eskola alemana: J. Bolte, G. Polívka. 

Ikertzaile hauek egitasmo erraldoi bati ekin zioten Anmerkungen zu den Kinder- 
und Hausmärchen obraren lehen liburukia argitaratzearekin (Leipzig, 1913). Liburuki 
hartan eta ondorengo bietan, Grimm anaien ipuin bilduma oinarritzat harturik, Johannes 
Boltek eta Georg Polívkak Europa zabaleko ipuin-aldaera eta ohar ugari gehitu 
zizkieten Grimm anaiek ipuin horiei buruz idatzitako oharrei (Anmerkungen, 1822). 
Beranduago, laugarren eta bosgarren (Leipzig 1930-1932) liburukietan, ipuinen historia 
osatu zuten ikertzaile alemanek24. 

Lan hartan, beraz, ipuinen tipologia Grimm anaien bildumako istorioen arabera 
finkatu zen. Rodríguez Almodovarren ikuspuntutik ikerketa hark... 

                                                 
24 Aurreko hamarkadan plazaratu zen Bolte eta Polívkaren lanen beste edizio bat, lau liburukitan 

(Hildesheim: Olms-Weidmann, 1992-1994). 
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...implicará la consagración teórica de versiones de cuentos maravillosos básicos enormemente 

deteriorados y degradadados en la colección de los Grimm, como por ejemplo El burrito o La 

historia del pescador y su mujer, que están muy lejos de sus arquetipos respectivos: El príncipe 

encantado y La serpiente de siete cabezas (1989: 68). 

I.3.3. Formalismoa: V. Propp. 

Autore errusiar honen lanak mugarri izan dira ipuinen azterbidean. Mugarri eta 
aurrerabide. Lévi-Straussek, esaterako, obra profetikotzat jo zuen Morfologija skazky 
titulupeko obra25; Rodríguez Almodóvar-ek, ipuin tradizionalaren ikerkuntzaren iraultza 
kopernikoartzat26. Hizkuntzalaritza, antropologia eta psikologia-lan diziplinarteko 
garrantzizko gehienetan aipatzen da Proppen obra, haren iritziak eta ikerketak aintzat 
hartzeko zein zuzentzeko edo argitzeko. Proppek 1928an plazaratu zuen ipuinen 
morfologiari buruzko ikerketaren lehen edizioa; 1968an, bigarren edizio berrikusia. 
Bigarren edizio hori baliatu zuten itzultzaileek Morphologie du conte (1970, Marguerite 
Derrida eta Tzvetan Todorov-ek egina) eta Morfología del cuento (1971, Lourdes 
Ortizek frantsesezkotik itzulia) beren hizkuntzetara aldatzeko. Bi itzulpen horiek erabili 
izan dira Euskal Herrian Proppen ekarpenak zabaltzeko. Martin Etxeberriak, esaterako, 
frantsesezkoa erabili zuen Euskaldunen ipuin harrigarriak izeneko liburuan (Arantzazu, 
1973). Lan hartan, Martin Etxeberriak Azkueren ipuin bildumako hamabi ipuin aztertu 
zituen Proppen funtzioei estu lotuz. Joxemartin Apalategik, berriz, erdarazko edizioa 
erabili zuen bere Introducción a la historia oral izeneko saioan (Bartzelona, 1985); 
Ataungo bost kontuzaharren mikroanalisia egin zuen eta, eginkizun horri ekiteko, 
Proppen funtzioak eta Lévi-Straussek bere Mythologiques lanean (1971) proposaturiko 
binarismoa eta oposizioen sailkapena izan zituen lanabes, beste batzuen artean. 

Hortaz, Proppen bi obra laburki azalduko ditugu. Lehenik, Morfología del 
cuento. Lehen kapituluan autoreak ikertzaile batzuen lanak iruzkindu eta epaitu ondoren 
(Bolte/Polívka, Wundt, Aarne...), ordura arte ipuinak ikuspuntu genetikotik soilik 
behatu zirela adierazi zuen; halaber, ezinezkoa dela ipuinak gaika sailkatzea; ondoren 
bere tesiaren ernamuina adierazi zuen, ipuin miresgarriek duten halako permutabilitate 
lege bat, alegia: “Los cuentos tienen una particularidad: las partes constitutivas de un 
cuento pueden ser transportadas a otro cuento sin cambio alguno” (1981: 19). Bigarren 
kapituluan funtzioa zer den adierazi zuen: “Por función, entendemos la acción de un 
personaje definida desde el punto de vista de su significación en el desarrollo de la 
intriga” (op. cit. 33); halaber, ohar batzuk formulatu zituen. Labur: funtzioak ipuinaren 
osagai oinarrizkoak dira; ipuin miresgarriek duten funtzio-kopurua mugatua da; 
funtzioen hurrenkera beti da hurrenkera bera; egiturari dagokionean, ipuin miresgarri 
guztiak tipo berekoak dira. Kapituluaren bukaera aldera, zein corpus izango zuen 
azterkizun adierazi zuen, Afanassieven bildumako ehun ipuin, hain justu. Hirugarren 
kapituluan azterketaren emaitza aurkeztu zuen: funtzio zerrenda bat, zeina baita, haren 
iritzian, ipuin miresgarrien oinarri morfologiko orokorra. ‘Hasierako egoera’ deitutakoa 

                                                 
25 In Anthropologie Estructurale II, 1976, 173. Joxemartin Apalategik aipatua (1985: 48). 
26 “De lo oral a lo escrito y a lo audiovisual” hitzaldian entzuna. “Ipuingintzari buruzko jardunaldiak”, 

Galtxagorri elkartea, 2001eko urrian. 
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eta hogeita hamaika funtzio zerrendatu zituen. Funtzio bakoitzean hiru atal bereizi 
zituen: akzioaren deskripzio laburra, definizio guztiz laburtu bat eta zeinu grafiko bat27.  

Laugarren kapituluan, funtzioen asimilazioaz jardun zuen; arazotzat jo zuen 
asimilazioa, alegia, akzio berak funtzio diferenteak adieraztea. Arazo hori konpontzeko 
irizpide bat bilatu zuen, hau da, funtzioak definitzea dakartzaten ondorioen arabera. 
Azken kapituluan, ikuspegi morfologikotik, ipuinaren definizioa eman zuen (cf. supra 
“I.1.1. Izenaz eta izanaz”) eta, ipuinak aztertzeko ikuspegi genetikoa kritikatu zuen 
arren, ipuinen jatorriaz jardun zuen. Ipuinen uniformitatea frogatutzat jo zuelarik, ipuin 
guztiak jatorri berekoak ez ote diren galdetu zion bere buruari (ibidem: 123). Erantzutea 
historialariei dagokiela, horra erantzuna. Halere, aieru interesgarri bat bota zuen, gure 
iritzian28; ez ote den iturri komun hori psikologiaren alorrean bilatu behar. Aipu luzea 
jarriko dugu aieruaren ñabardura guztiak agerira azal daitezen: 

La fuente única puede ser también psicológica, bajo un aspecto histórico-social. Pero hay que 

seguir siendo, una vez más, muy prudentes. Si los límites del cuento se explican por los límites 

de las capacidades imaginativas del hombre, no tendríamos otros cuentos al margen de los de la 

categoría estudiada, y en cambio nos encontramos con otros miles que no se parecen a los 

cuentos maravillosos. Además, y por último, la fuente única puede encontrarse en la realidad. 

Pero el estudio morfológico del cuento demuestra que éste la refleja en muy pequeña medida. 

Entre la realidad y el cuento existen ciertos puntos de contacto: la realidad se refleja 

indirectamente en los cuentos. Uno de esos puntos de contacto lo constituyen las creencias que 

se desarrollan en un cierto nivel de la evolución cultural; es bastante posible que exista un 

vínculo, regido por leyes, entre las formas arcaicas de la cultura y la religión y los cuentos por 

otro. Una cultura muere, una religión muere y su contenido se transforma en cuento (ib.). 

Edozein modutan, psikologiari buruzko adierazpen hori gorabehera, berriz ireki zien 
atea historialariei, aurrerago: 

Dejemos que el historiador decida acerca de todo esto. En las investigaciones sobre el cuento 

apenas se ha practicado hasta el presente la comparación del cuento y las creencias religiosas ni 

se ha profundizado la investigación con un estudio de las costumbres y de la economía (ib.: 124). 

                                                 
27 Ez dugu zerrenda osoa hemen paratuko, guztiz ezaguna da eta. Martin Etxeberriak zerrenda osoa 

euskaratu zuen (1973: 105-120); Juan Kruz Igerabidek, bestalde, Bularretik mintzora saioan (1993) sartu 

zuen. Adibide laburtu bat eman dezagun, halere. Lehenengo funtzioa, esaterako (Propp, 1981: 38): 

I. Senitartekoetako batek etxetik alde egiten du (definizioa: urruntzea,β zeinuaz adierazia). 

a) Zaharren belaunaldiko baten bat urrun daiteke. Gurasoak lanera doaz. “Printzeak bidaia luze bat egiteko 

alde egin zuen” (265). (...) Urruntzeko modurik ohikoenak honako hauek dira: lanera joateko, basora 

joateko, merkataritzan aritzeko, gerrara, (..) (β1). 

b) Gurasoak hiltzea urruntzearen forma indartua da (β2). 

c) Batzuetan gazteetako bat urruntzen da. Norbaiti bisita egitera, arrantza egitera, egurastera, mailuki bila.  
28 Baita ipuin tradizionala ikertu duten beste batzuen iritzian ere. Esaterako, Rodríguez Almodóvarrek 

“adimentsua” iritzi zion Proppen hipotesiari (1989: 97-98). Proppen lanaz geroztik, psikologiaren adar 

gehienek tradiziozko ipuinak ikertu izanak ederki frogatu du, bestalde, aieruaren zuzentasuna. 
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Hitz horiekin, beharbada, hurrengo urraspidearen berri eman nahi izan zuen. Izan ere, 
tradiziozko ipuinen azterketa historikoa egin baitzuen bere Istoriceskie korni volsebnoj 
skszki liburuan (1946). Handik gerora, laurogeiko hamarkadan zehatzago esateko, beste 
ikertzaile batzuek azterketa modu horri lotuko zitzaizkion; Zipesen eta Darntonen lanak, 
esaterako, bide horretatik abiatu ziren, neurri batean. 

Bigarrenik, beraz, 1946ko obra haren berri laburra emango dugu, Las raíces 
históricas del cuento Arancibiaren gaztelaniazko itzulpena baliatuz (1987, bosgarren 
edizioa). Proppek ipuinen irudi eta motibo oinarrizkoak aztertu zituen obra hartan, ez 
modu isolatuan, erabateko konexioan baizik. Lehenengo kapituluan, zientzia 
autonomotzat jo zuen folklorea eta, metodo marxista erabiliz, ipuinaren iturriak 
errealitate historikoan antzematea ikerketaren jomugatzat hartu zuen. Hortaz, ipuinaren 
morfologia ikertzeko saioan egin zuen bezala, honetan ere aurreko eskolen eta 
metodoak kritikatu zituen, eskola mitologikoarena eta finlandiar eskolarena, hain zuzen, 
abiaburu egoki ezagatik. Gauzak horrela, analisirako premisak formulatu zituen. 
Esaterako, fenomeno historikoak ikertzeko, Marx eta Engelsek sortutako premisa bat 
hartu zuen, hots, “el modo de producción de la vida material condiciona el proceso 
social, político y espiritual de la vida en general”. Premisa horretatik ondorioztatu zuen 
iraganean bilatu behar dela ipuina sorrarazi zuen ekoizpen-modua, edo, geroago idatzi 
zuen bezala, aztertu behar da zein erregimen sozialen pean sortu ziren motibo jakinak 
eta errelato osoa, zeren eta bizimodu sozial itzalien aztarnak gorde baitira ipuin 
miresgarrietan. Aurrerago, ipuin miresgarrien egituraren azterketak haien arteko 
ahaidegoa argi utzi zuelako, beste bi premisa formulatu zituen. Lehenengoa: ipuin 
miresgarrien ezein gai ez daiteke isolaturik azter. Bigarrena: ipuin miresgarrien ezein 
motibo ez daiteke azter, multzoarekiko harremanei albo eginda. Halaber, esan zuen 
sistematikoki aztertu behar dela ipuin miresgarriaren eta erritoen arteko lotura. 
Premisatzat hartu behar dela hori, zioskun Proppek; izan ere, ipuin miresgarriak errito 
eta ohitura ugariren aztarnak gorde ditu. Hala, errusiar ikertzaileak aurreratu zuenez, 
batzuetan guztiz bat etorriko dira erritoa eta ipuina; beste batzuetan, ordea, erritoaren 
esanahiaren transposizioa gertatuko da ipuinean, ulergaitz bihurtutako osagaiak aldatuz 
edo deformatuz, herriaren bizimoduan, nola edo hala, aldaketak gertatu direlako, eta 
aldaketa horiek motiboen aldaketa eragin dutelako; beste batzuetan, berriz, ipuin 
miresgarriaren gaia erritoa irauli izanak sortuko du, hau da, aurreko errealitate 
historikoarekiko harreman negatiboak. 

Premisak finkaturik, ipuin miresgarrietako gaiak eta motiboak aztertu zituen 
ondoko kapituluetan. Azkenengoan, berriz, azterketaren ondorioak eman zituen. Hona, 
batzuk: Batetik, motibo asko hainbat giza instituzioren aztarna dira, eta horien artean, 
nabarmen, iniziazio erritoarena; ipuin miresgarriaren oinarririk antzinakoena da 
iniziazio ziklo hori. Ziklo horrekin batera, heriotzaren errepresentazioak ere badu 
korrespondentziarik ipuin miresgarrian. Bi ziklo horien batuketak (iniziazioa eta 
heriotza) ipuinaren oinarrizko faktore ia guztiak ematen ditu. Bestetik —aieruzko 
ondorioa izan zuen hau—, iniziazioan zaharrek neofitoei gertatzen zitzaienaren berri 
ematen zieten, leinuaren fundatzailearen figura aipatuz eta haren ibileren berri emanez. 
Narrazioa, beraz, erritoaren eta zeremoniaren alderdi bat zen eta, hortaz, mitoa 
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iraungitzeaz batera, ipuin miresgarria sortu zatekeen. Autorearen hitzak ekarriko ditugu 
hona: 

La nueva función social del tema, su utilización puramente artística, están relacionadas con la 

desaparición del régimen que creó el tema. El comienzo externo de tal proceso, del proceso de 

renacimiento del mito en el cuento, se manifiesta en la separación del tema y su narración del 

ritual. El momento de separación del rito es también el comienzo del cuento maravilloso, 

mientras que su sincretismo con el rito constituye su prehistoria. Esta separación puede ocurrir 

de modo natural, como necesidad histórica, o puede ser acelerada por la aparición de los 

europeos, por la cristianización de los indios y por la emigración forzada de tribus enteras a 

tierras peores, por el cambio de la manera de vivir, de los métodos de producción, etc (ib.: 531). 

Azkenik, folklore mota honen jatorriari buruz ordura arte jaulkiriko teoria batzuk 
arbuiatu zituen (migrazioen teoria eta giza psikearen batasunaren teoria antropologikoa, 
batik bat) eta frogatutzat eman zuen bere azalpen historikoa. Folklore-gaien analogia 
unibertsalaren fenomenoari azalpen bat aurkitzeko, ebatzi zuen folklorearen eta 
bizimodu materialaren ekonomia historikoki ikertu behar direla. 

I.3.4. Estrukturalismoa: C. Lévi-Strauss. 

Lévi-Straussek Proppen lanari egindako kritika eta harekin izandako polemika 
aipatu behar dugu puntu honetan. Ingelesera itzuli zelarik irakurri zuen Lévi-Straussek 
Proppen lana (Morphology of the folktale, 1958). Lehenago ere esana dugu 
estrukturalista frantsesak lan profetikotzat jo zituela Proppen intuizioak eta saio teorikoa 
(Lévi-Strauss, 1982: 65). Hainbat objekzio planteatu zizkion, halere, azterketa 
morfologiko hari. Esaterako, ahozko literatura bi alderditan banatzea: bata, forma, 
morfologikoki iker baitaiteke; bestea, eduki arbitrarioa, zeinari eman baitzion garrantzi 
urria. Hor datza, Léviren ustean, formalismoaren eta estrukturalismoaren arteko 
diferentzia nagusia. Formalismoak bi alderdiak erabat bereizten ditu, forma soila baita 
ulergarria. Estrukturalismoak ez du oposizio hori egiten; forma eta edukia analisi 
beraren egitekoak dira (1982: 71). Proppen permutabilitatearen legea (cf. supra I.3.3.) 
ontzat jo arren, Lévik Proppi kritikatu zion ipuinen edukia arbitrarioa dela ondorioztatu 
izana; izan ere, permutazioak ere legeen mende baitaude. Kontestuaren mende, alegia. 
(1982: 75-76). Kritikaren azken aldean, sistema linguistikoaren analisi estrukturalistaren 
zedarrietan sartu zuen Lévik ahozko tradizioaren azterketa: 

Dirigiéndose exclusivamente a las reglas que gobiernan la concatenación de las proposiciones, 

acaba por olvidar que no existe ninguna lengua cuyo vocabulario pueda ser reducido a partir de 

su sintaxis. El estudio de cualquier sistema lingüístico requiere el concurso del gramático y del 

filólogo, lo que equivale a decir que en materia de tradición oral la morfología es estéril en tanto 

no venga a fecundarla la observación etnográfica directa o indirecta (ibidem: 84). 

I.3.5. Beste saio batzuk. 

Herri-ipuinen arloa makina bat ikerlanetan azaldu da. Aurreko ikuspegiak 
osatzeko, geure iritzian tesi honetarako erabilgarri izan daitezkeen saioak 
nabarmenduko ditugu. 
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Walter Ong-ek ahozkotasunaren eta idazkera ezagutu izanaren arteko 
diferentziak ikertu zituen Orality and Literacy liburuan (1982). Beste modu batean 
esanda, ahozko kulturetan pentsaera hitzez nola adierazten den, batetik; bestetik, 
idazkera agertuz geroztik, ahozkotasunarekiko harremanean aztertuta, pentsaera idatziz 
nola azaltzen den. Liburuaren hirugarren kapituluan, ahozkotasunaren psikodinamika 
batzuk azaldu zituen. Besteren artean, ahozkotasunak homeostatikoa izatea du 
ezaugarri, alegia, Ongek azaltzen duenez, ahozko kulturak orainaldian bizi dira eta, 
orainaldiak oreka edo homeostasia gorde eta izan dezan, kultura horiek egokitasunik 
edo pertinentziarik ez duten oroitzapenak baztertzen dituzte (Ong, 1993: 52-54). 

Horrela, bada, homeostasi horren adibide jarri zituen, mailarik apalenean, haur- 
-olerki eta haur-jokoen arloan, jatorrizko esanahia galdu duten hitzak edo silaba-kate 
zentzurik gabeak. Maila bat gorago, genealogiak izan zituen hizpide. Ahozko zenbait 
kulturatan, Nigeriako tiv herrian, kasu, genealogiak harreman sozial berrien neurrira 
egokitzen dira. Hortaz, iraganeko zuzentasuna oraineko zuzentasunaren mendean 
gelditzen da. Ongek ohartu zuenez, gertaera honek inplikazio handiak ditu ahozko 
genealogien transmisiorako: 

Un recitador de África occidental u otro genealogista oral narra aquellas genealogías que sus 

oyentes están dispuestos a escuchar. Si conoce algunas que ya no le piden, se suprimen de su 

repertorio y con el tiempo desaparecen. Las genealogías de vencedores políticos tienen, desde 

luego, más probabilidades de sobrevivir que las de los perdedores (ibidem: 54). 

Gainera, azaldu zuen Ongek aurrerago, ahozko narratzaile trebeek nahita aldatzen 
dituzte tradiziozko kontakizunak; izan ere, horixe baita beren abilezia, hots, publiko eta 
egoera berriei egokitzekoa edota, soil-soilik, jolasean ibiltzekoa. 

Kontakizunak egokitzeko prozedura horiek guztiak suma daitezke idatzizkoaren 
eremuan ere, zehatzago, gure arlora etorriz, Grimm anaien ipuinen transmisioan eta 
harreran, Röllekek egiaztatu duenez eta Lluch, Colomer-ek eta bestek adierazi dutenez 
(cf. supra “I.2.5. Beste saio batzuk” eta “I.1.3.2. KHM: argitalpenak”). Hala egokitu 
ziren ipuinak, ahozko ipuinak ideologiaren galbahetik testura igarotzeko orduan, 
batetik; bestetik, Wilhelmek, haurren gogoa helburu, etengabe egokitu zituen ipuinok; 
azkenik, oraingo denboretan, egokitzaile, itzultzaile eta autoreengan joera hori, publiko 
eta garaiari egokitzekoa, hain zuzen, nabari da. 

Ikuspegi horretan koka daiteke Lutz Röhrich-en “Der Froschkönig” saioa 
(1986). Saioa burutzeko hainbat ikuspegi baliatu zituen (literarioa, historikoa, 
soziologikoa, psikologikoa) eta ikuspegiak elkarren osagarri direla frogatu. KHM 
bildumako lehenengo ipuinak Grimm anaien eskuetan izan zuen eboluzioa aztertu zuen 
folklore-aztertzaile alemanak. Röhrichen azterketak oso ondo erakusten du nola egokitu 
zuten autoreek ipuina berrogeita bost urteko epean: hasierako formula, pertsonaien 
izaera (aitaren autoritatea eta alabaren laineza hanpatuz), paisaiaren deskripzioa 
(dekoratu erromantikoa osatzerainoko aldaketez), elkarrizketak, txikigarrien eta 
izenondoen erabilpena... Röhrichen iritzian, lanketa literario horien bidez, Grimm 
anaiek “haben aus einer relativ kunstlosen Erzählung ein Stück Kunstprosa geschaffen” 
(1986: 9). Horregatik, beharbada, bildumaren ohorezko lekuan jarri zuten. Bestalde, 
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ipuin honen hainbat bertsio eta egokitzapen literario iruzkindu zituen. Röhrichek 
egiaztatu zuen ipuin honi buruzko parodia eta bertsio ugari sortu direla eta, baita ere, 
interpretazio eta mistifikazio ugari egin direla. Hala, interpretazio ahalegin etengabe 
hori eta aldaera ugariak ikusita, ondorioztatu zuen KHM 1 benetako etnotestu bat dela. 
Grimm anaien emaitza maisulantzat jo zuen (ibidem: 36-37). 

Jack Zipesek ahozko tradizioko ipuinak literatur sisteman nola txertatu diren 
aztertu zuen bere Fairy Tales and the Art of Subversion liburuan (1983). Irakurketa 
soziohistorikoa egin zuen eta, neurri batean, politikoa. Saio hartan erakutsi zuen nola 
autoreek ahozko tradizioko ipuinen gaiak beretu, moldatu eta irauli zituzten, haurrak 
garaian garaiko gizarteak goraipatzen dituen arauetara etorrarazteko. Literatura modu 
horren sorkuntza Europan nolakoa izan den aztertu duten kritikoak bat datoz analisi 
horretan (Soriano, Jan, Richter...) (Zipes, 1986:12). Hortaz haien autoritatea baliatu 
zuen eta XVII. mendean hasita gaurdainoko prozesuaren berri eman zuen. Frantziako 
gortean kokatu zuen ahozko testuen birkodetzea. Birkodetze horrek gorteko eta saloi 
burgesetako bon goût-aren moldeetan doitu zituen ipuinak. Kontestu historikoari 
erreparatzeko diosku Zipesek; izan ere, ipuin haiek absolutismo garaian sortu ziren eta 
sasoi hartan kultura frantsesak Europa guztirako gizalegezko ereduak aurkeztu zituen 
(ibidem: 20). 

Hala, Perraulten eta bere garaikideen ipuinek oso ondo bete zuten beren helburu 
kulturala. Zipesen iritzian, oraingo ipuin guztiek dute XVII. eta XVIII. mendeetako 
conte de feés frantsesen ideologiaren eta estetikaren eragina (ib.: 30-31). Haurren 
zibilizazioa eta sozializazioa, nolanahi den, maila guztietan gertatu zen: sexualitateari, 
manerei, literaturari eta jolasari eragin zien (ib.: 38). Senaren aginduak zuzendu eta 
kontrolatu behar ziren. Haur-heziketaren helburu gorena gizaki zibilizatua lortzea zen. 

Grimm anaiek, berriz, sozializazio-prozesu burgesaren mesedetan landu zituzten 
ipuinak. Zipesen iritzian, Grimm anaiek ahozko ipuinen burgeste literarioa ekarri zuten. 
Beren lanarekin, nazio-burgesia sortzen eta sendotzen lagundu nahi izan zuten (ib.: 66) 
Hans Christian Andersen-ek anaia alemanen lana osatu zuen, Zipesen aburuz. Ipuin 
modu honen kanona doi bat berriztatu zuen: etika protestantezko oinarriak eta ideia 
esentzialistak bideratu zituen Andersenek ipuinetara. Zeharo argi adierazi zuen Zipesek 
danimarkar autoreari buruzko iritzia: “Andersen pouvait à bon droit être considérè par la 
bourgeoisie comme un gardien vigilant du foyer” (ib.: 92). 

Robert Darnton-ek Le grand massacre des chats saioa plazaratu zuen 1985ean. 
Histoire des mentalités jakintza-arloan kokatu zuen lan hura autoreak berak. 
Antropologia eta Historia diziplinen artean dabilen saioa dugu oro har. Darntonek 
XVIII. mendeko Frantzian munduaz gogoeta egiteko zeuden moduak ikertu zituen agiri 
eta material erabat diferenteak erabiliz (hiri bati buruzko deskripzioa, polizia txosten 
bat...). Material horietako bat folklorea izan zen, ahozko tradiziozko ipuinak, hain justu. 
Txanogorritxoren bertsio antropofagiko bat izan zuen abiapuntu, garai hartako herri-    
-narratibaren exegesia egiteko. Izan ere, autorearen iritzian, ipuinak agiri historikoak 
dira; menderik mende bilakaera etengabean egon dira eta hainbat forma hartu dituzte 
hainbat kultur tradiziotan; hortaz, gizakiaren eta haren gogoaren funtzionamendu 
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aldagaitza nolakoa den azaldu baino areago, ipuinek mentalité-ak aldatu direla 
adierazten dute (1987: 19). Horrela, bada, gerra, izurrite, gosete eta ordena sozialaren 
aztarnak itsatsirik gelditu dira ipuinetan. Adibide zehatzak eman zituen Darntonek: 
amaordearen figurak, esaterako, orduko emakumeen heriotza-tasa hazia adierazten du; 
ohiko hiru desiretako bat janaria izateak garaiko elikadura txarra erakusten du; fortuna 
bila abiatzea eskale ibiltzearen leungarritzat jo behar da. 

Ipuin frantsesek berezko ezaugarriak badituztela aldeztu zuen (‘le génie français 
existe’). Anaia alemanen ipuinekin alderatu zituen tradizio frantsesekoak: “Donde los 
cuentos franceses tienden a ser realistas, terrenales, obscenos y cómicos, los alemanes 
buscan lo sobrenatural, lo poético, lo exótico y lo violento” (1987: 59). Ondoren génie 
hori zertan den argitu zuen: 

...es un estilo cultural distinto, y manifiesta un punto de vista particular del mundo, un 

sentimiento de que la vida es difícil, que es mejor no hacerse ilusiones sobre la generosidad de 

nuestros semejantes, que la astucia y el ingenio vivo son necesarios para proteger lo poco que 

el hombre puede obtener de su medio ambiente, y que la delicadez moral no conduce a nada. 

El afrancesamiento tiende a la indiferencia irónica, y a ser negativo y desilusionante (ibidem: 

70). 

Horrela, bada, nekazari giroko ipuin-kontalariek beren erara moldatzen eta 
birsortzen zituzten kontakizunak. Errealitatearen irudi bat osatzeko erabiltzen zituzten 
eta, hala, irudi horrek ordena sozialaren azpialdean zeudenentzat zer nolako esanahia 
zuen erakusten zuten istorioek (ib.: 72). 

Gurean, berriz, Etxeberria eta Apalategiren lanez gainera, nabarmentzekoak dira 
saio batzuk. Esaterako, Jon Kortazar-ek zuzenduriko Altxorrak eta bidaiak liburuko 
analisi-sorta (1985); halaber, Labayru ikastegiko “Mikel Zarate” iker mintegikoek 
plazaratutako lanak (1989, 1995, 1997) eta Aitxus Iñarrarena (1994), besteak beste. 
Lehenago esan dugun bezala (cf. supra 1.2.5), laugarren atalean iruzkinduko ditugu 
horietako batzuk, gure aztergaia deskribatzeko garaian. 

 

I.4. Literatur Teoria: Intertestualitatea. 

Ahozko kulturetan kontatutako ipuinetan dituzte sustraiak KHM bildumako 
hainbat istoriok. Grimm anaien ipuinak dituzte oinarrian, berriz, gure corpuseko 
egokitzapen eta itzulpenek. Kate luze horretan testu berriak beste testu batzuen gainean 
sortzea da ezaugarri nagusia. Testuak birsortzean, egileak tradiziozko materialak 
egokitzen ditu. Puntu honetara iritsita, literatur teoriari heldu behar diogu eta, 
eskuarteko lanabes bezala, intertestualitatea erabili, adigai horrek emango baitigu 
hainbat transformazio ulertzeko gakoa.  
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Bajtin-ek sortua dugu intertestualitatearen kontzeptua. Sobietarrak eman zuen 
aditzera kontzeptu hori lehendabiziko aldiz eta, hala, Literatur Teorian onartu zen. Julia 
Kristevak bere egin zuen intertestualitatearen ideia, Séméiotikè lan ospetsuan (1969). 
Bajtinen kontzeptuari buruz parafrasia eginez, Kristevak adierazi zuen testu oro aipu-   
-mosaiko bat bezala eraikitzen dela eta testu orok beste testu bat bereganatu eta 
transformatu egiten duela (1978a: 190). Nolanahi ere, Kristevak, Bajtinekikoak 
aitorturik, intertestualitatea berriz definitu zuen: 

El significado poético remite a significados discursivos distintos, de suerte que en el enunciado 

poético resultan legibles otros varios discursos. Se crea, así, en torno al significado poético, un 

espacio textual múltiple cuyos elementos son susceptibles de ser aplicados en el texto poético 

completo. Denominaremos a este espacio intertextual. Tomado en la intertextualidad, el 

enunciado poético es un subconjunto de un conjunto mayor que es el espacio de los textos 

aplicados a nuestro conjunto (Kristeva, 1978b: 66-67). 

Ondoren intertestualitatearen legeak eta kategoriak mugatzen saiatu zen. Izan ere, 
literatur historian beti gertatu izan den fenomenoa dugu intertestualitatea. Are, 
intertestualitatea, modernitatearen testu poetikoak ulertzeko, 

...es una ley fundamental: se hacen absorbiendo y destruyendo al mismo tiempo los demás textos 

del espacio intertextual; son, por así decirlo, alter-junciones discursivas (ibidem: 69). 

Gérard Genette autoreak ere heldu zion Bajtinen kontzeptuari. Zehaztugabea 
iruditu zitzaion formulazioa eta, hortaz, testu bakoitzak bere baitan biltzen dituen 
kategoriak aztertzeari ekin zion. Kristevarenean bezala, Genetteren iritzian testuetan 
aldez aurreko ereduen eraikitze, sortze eta birsortze prozesuak gertatzen dira etengabe. 
Hala, Genettek 1979an ekin zion izkiriatzearen transtestualitate erak aztertzeari. 
Ikerketen ondorioz, bost harreman transtestual formulatu zituen (1989: 10-15): 
intertestualitatea, hots, testu bat beste batean agertzea (aipua, plagioa, alusioa); 
paratestualitatea (titulua, azpititulua, tarteko tituluak, aitzin eta gibel-solasak, oharrak 
eta bestelako azalpen eta ohar erantsiak); metatestualitatea, baita iruzkin edo 
komentarioa ere deitua, alegia, bi testuren arteko benetako erlazio kritikoa edo, bestela 
esateko, testu batek beste testu bati buruz jardutea hura ekarri gabe; artxitestualitatea, 
hots, halako erlazio mutu erabatekoa, zeinak gehienez ere adierazten baitu aipu 
paratestual bat, guztiz taxonomikoa (Poesia, Eleberria, esaterako); hipertestualitatea, 
hau da, lehenagoko testu batetik eratorritako testuaren eta haren testu-iturriaren arteko 
edozein erlazio. Genetteren hitzez esateko, hipertestualitea zera da: 

…toda relación que une un texto B (que llamaré hipertexto) a un texto anterior A (al que llamaré 

hipotexto) en el que se injerta de una manera que no es la del comentario. 

Hipertestua, beraz, lehenago sortua den testu batetik eratortzen den testua da, dela 
transformazio bidez, dela imitazio bidez. 

Aurrerago, Genettek jarduera hipertestualak kategorietan banatu zituen, 
hipertestuaren eta hipotestuaren artean dauden erlazio motak eta erregimen motak 
konbinatuz. 
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Jarduera hipertestualak. Orotariko eskema (Genette, 1989: 41). 

Erregimena 

ERLAZIOA 

Ludikoa Satirikoa Serioa 

TRANSFORMAZIOA parodia trabestimendua transposizioa 

IMITAZIOA pastichea imitazio satirikoa imitazio serioa 

Beharrezkoa ez zaigu iruditzen Genetteren kategoria hipertestual guztiak 
definitzea. Izan ere, aztergai ditugun hipertestuei heltzeko, transposizioak zertan diren 
azaltzea aski izango dela aurreikusten dugu. Corpusean bildu ditugun testuetako 
aldaketak transposizioen kategoriara errendi daitezkeela uste dugu. Bestelako 
kategoriarik azalduz gero, corpusaren azterketan bertan emango genuke haren berri. 

 



II 

ITZULPENGINTZAZ 

 

(...) El concepto de texto definitivo no corresponde sino a la religión o al 
cansancio. 

La superstición de la inferioridad de las traducciones —amonedada en el 
consabido adagio italiano— procede de una distraída experiencia. No 
hay un buen texto que no parezca invariable y definitivo si lo 
practicamos un número suficiente de veces. (...) la Odisea, gracias a mi 
oportuno desconocimiento del griego, es una librería internacional de 
obras en prosa y en verso, desde los pareados de Chapman hasta la 
Authorized Version de Andrew Lang o el drama clásico francés de Bérard 
o la saga vigorosa de Morris o la irónica novela burguesa de Samuel 
Butler. Abundo en la mención de nombres ingleses, porque las letras de 
Inglaterra siempre intimaron con esa epopeya del mar, y la serie de sus 
versiones de la Odisea bastaría para ilustrar su curso de siglos. Esa 
riqueza heterogénea y hasta contradictoria no es imputable a la evolución 
del inglés o a la mera longitud del original o a los desvíos o diversa 
capacidad de los traductores, sino a esta circunstancia, que debe ser 
privativa de Homero: la dificultad categórica de saber lo que pertenece al 
poeta y lo que pertenece al lenguaje. 

Jorge Luis Borges, “Las versiones homéricas”, 1932. 

 

Atal honetan itzulpengintzaz arduratuko gara. Lehenengo puntuan, kontzeptuaren 
zentzu zabalean jardungo dugu; horretarako, batetik, itzultzeari buruzko definizio 
batzuk hautatuko ditugu eta, bestetik, itzulpengintzari buruz autore klasiko batzuek 
jaulkitako gogoetak bilduko ditugu. Bigarren puntuan, itzulpen literarioari buruz 
jardungo dugu, geure ikergaia mugatzeko; izan ere, aztertuko ditugun testuek eta haien 
itzulpenek estatus hori baitute. Hirugarren puntuan, traduktologia-eredu batzuen 
ekarpenak iruzkinduko ditugu. Laugarren puntuan, berriz, traduktologia modernoak 
sortutako kontzeptu sarearen adigai garrantzitsuenak azalduko ditugu. 
 
 

II.1. Itzultzeaz. 

II.1.1. Definizio saio batzuk. 

Itzulpengintzaz arduratu den edo gogoetaren bat plazaratu duen ia orok eman 
izan du itzultzeari buruzko bere definizioa, zeinahi duelarik diziplina edo jakintza-arloa: 
hizkuntzalaritza, filosofia, literatur kritika... Diziplina askoren ikergai izateak, batetik, 
eta itzultze-prozesuan eragina duten faktore guztiak definizio batean kontuan hartzeko 
zailtasunak, bestetik, ekarri dituzte hain definizio diferenteak. Hortik hasiko gara, beraz, 
definizio batzuk atal honetara bilduz, gure ikergaia zedarritzeko.
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Hiztegietara joz gero, hona Sarasolaren hiztegiak itzuli sarreraren B.4. adieran 
dakarrena: “hizkuntza batean esan edo idatzi dena beste hizkuntza batean esan edo 
idatzi”.

 Mendiguren Bereziartu-k (1992) teoria-egile batzuen definizioak aletu zituen. 
Esaterako, Nida-k eta Taber-ek The Theory and Practice of Translation saioan (1974: 
12) eskainitakoa honela eman zuen euskaraz: 

“Itzulpena hizkuntza hartzailean sorburu-hizkuntzako mezuaren ahalik eta baliokide natural 
hurbilekoena birsortzean datza, lehenik adierazi mailan eta bigarren estilo-mailan” (Mendiguren 
Bereziartu, 1992: 108). 

Mouninek Nidaren definizio hori iruzkindu zuen Les problémes théoriques de la 
traduction liburuan (1963) itzultzeari buruzko bere iritzia azaltzeko. Hala, mezuaren 
ahalik eta baliokide hurbilekoena birsortzea, Mouninen iritzian, arrakasta erlatiboko 
eragiketa da. Birsortze hori beti da aldakorra eta baliokide hurbilena ez da sekula behin 
betikoa. Horixe da Nidaren formularen eta orduko hizkuntzalaritzaren irakaspena. Ordu 
arteko adituek ez bezala, itzultzea litekeen edo ezin litekeen gauza dela ebatzi 
beharrean, Mouninek itzulpena komunikazioaren arloan kokatu eta iritzi hau eman 
zuen: “la comunicación por la traducción nunca está verdaderamente acabada, lo cual 
significa al mismo tiempo que nunca es inexorablemente imposible” (1977: 317). 

Wills-ek bere Übersetzungswissenschaft. Problemen und Methoden liburuan 
(1977: 72) emandakoa honela euskaratu zigun Mendigurenek: 

“Itzulpena testua birlantze eta birberbetaratze prozesu bat da, zeina sorburu-hizkuntzako testu 
batetik xede-hizkuntzako testu ahalik eta baliokideenera pasarazten duen eta testu- 
-proposamenaren ulerkuntza edukinezko eta estilistikazkoa aurresuposatzen duen. Horregatik 
itzulpena prozesu artikulatua da, bi fase nagusi hartzen dituena: ulertze-fase bat, zeinean 
itzultzaileak sorburu-hizkuntzako testua bere zentzu eta estilo-asmotik aztertzen duen, eta 
hizkuntz berreraikitze-fase bat, zeinean itzultzaileak edukina eta estiloaren aldetik azterturiko 
sorburu-hizkuntzako testua baliokidetza komunikatiboaren ikuspuntua ahalik eta ongien kontuan 
hartuz birsortzen duen” (Mendiguren Bereziartu: 108-109). 

Peter Newmark-ek bere A Textbook of Translation liburuan (1987) egilearen 
aldera jo zuen, haren mezuaren zentzua aldatu behar dela aldeztuz, Schleiermacher-ek 
adierazi zuen bezala, neurri batean (cf. infra II.1.2.): 

¿Qué es la traducción? Muchas veces –aunque no siempre–, es verter a otra lengua el significado 
de un texto en el sentido pretendido por el autor (1992: 19). 

Hain sinplea dirudien hori, halere, hainbat indarren mende dagoela zehaztu zuen 
hurrengo lerroetan; sorburu-hizkuntzako (SH) autorearen estiloa, gramatikaren eta 
lexikoaren erabilera konbentzionala, SHko kulturari buruzko eduki-itemak, balizko 
irakurleak iguriki lezakeena..., hain justu. 

Katharina Reiss eta Hans J. Vermeer-ek itzultzeari buruzko teoria orokor bat, 
Skopos-Theorie delakoa, plazaratu zuten 1984an eta 1991n berrikusi, Grundlegung 
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einer allgemeine Translationstheorie titulupean. Haien aburuz, itzulpen guztiek helburu 
bat izaten dute. Hortaz, translazioaren definizio hau eman zuten: 

...proponemos la definición de traslación como información sobre una información. Más 
exactamente, describiremos la traslación como “oferta informativa” (OI) sobre una oferta 
informativa (1996: 54). 

Mendiguren Bereziartuk definizio hau erabili zuen Itzulpengintza. Teoria eta 
Historia liburuan: 

�uk hemen “hizkuntza bateko �SH� testu bat beste hizkuntza batera �XH� idatziz aldatzearen 
prozesua” izendatzeko erabiltzen dugu, baina prozesu horretatik sortzen den emaitza edo 
itzulkinak baliokidetza-eskakizun jakin batzuei erantzuten dielarik (Mendiguren Bereziartu, 
1992: 105). 

Nidaren formulazioa gogorarazten digu doi bat euskal itzultzailearen definizioak. 
Nidaren itzala beste autore batzuengana ere hedatu zen. �arcía Yebrak, esaterako, 
itzulpenean edukia eta estiloa ispilatu behar direla zioen: 

...la traducción no consiste en reproducir exactamente las estructuras formales de un texto –eso 
sería copiar el texto, no traducirlo–, sino en reproducir su contenido (y, en lo posible, su estilo) 
(1989: 34). 

Jatorrizkoaren egitura lexiko, morfologiko eta sintaktikoa eman behar balitu, itzulpena 
ezinezkoa litzatekeela diosku �arcía Yebrak. 

Itzulpengintzaren alderdi epistemologikoak ikertu zituelarik, Mayoral Asensiok 
honako definizio hau proposatu zuen: 

Traducción: a) proceso comunicativo entre dos o más sistemas A y B (sistemas lingüísticos, 
culturales, semióticos, mediáticos, logográficos, etc.) diferentes en el que el mensaje B se deriva 
del mensaje A de alguna forma (mediante identidad, equivalencia, evocación, inspiración, 
alusión, referencia, comentario, resumen, paráfrasis, narración, fragmentación, adaptación, 
redacción, etc.), pudiendo el objetivo de la comunicación en ambos sistemas A y B ser diferente 
o idéntico; b) el resultado o producto del proceso anterior; c) el proceso mental seguido por la 
persona o el proceso seguido por la máquina que traducen (2001: 46). 

Hurtado Albir-en iritzian, bestalde, itzultzea zer den azaltzeko orduan, testua, 
komunikazio-ekintza eta pertsonaren jarduera kognitiboa kontuan hartu behar dira. 
Osagai horiei erreparaturik, honako definizio hau proposatu zuen: 

...un proceso interpretativo y comunicativo consistente en la reformulación de un texto con los 
medios de otra lengua que se desarrolla en un contexto social y con una finalidad determinada 
(Hurtado, 2001: 41). 

Kontuan hartzekoa da Hurtadoren definizioa, giza komunikazioaren bi alderdi (helburua 
eta kontestu soziala) aintzat hartzen dituelako. 

 Sail hau bukatzeko, ekar dezagun hona itzultzaile baten adierazpena. Berez da 
interesgarria, itzultzea ofizio dutelako, itzultzaileen lekukotasuna. Kasurako, Ángel Luis 
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Pujanteren —Shakespeareren espainiar itzultzailearen— erantzuna itzultzeari buruz eta 
literatur itzulpenari buruz galdetu ziotelarik: 

José Miguel Santamaría: ¿Qué es para ti traducir? Es decir ¿cómo entiendes la labor de la 
traducción literaria? 

Ángel Luis Pujante: Como una actividad compleja y de enorme trascendencia cultural. Por un 
lado, pone a nuestro alcance obras que, de otro modo, no podríamos conocer. Por otro fecunda 
nuevas literaturas. Partiendo de la importancia cultural de esta actividad, puedo decir que no creo 
en un método único para traducir literatura, ni que un modo de traducir sea mejor que otro, 
puesto que la operación de traducir se basa en decisiones y se orienta a unos fines 
predeterminados en función de un contexto sociocultural (Pujante, 2001: 23). 

Pujanteren jardun ez-formalean hainbat alderdi nabarmendu behar ditugu: lehenik, 
itzultzearen kultur garrantzia eta xede-literaturetan duen ernal funtzioa; bigarrenik, 
itzultzean eragina duten faktoreak, hots, itzultzailearen erabakiak, itzulpenaren 
helburuak eta kontestu soziokulturala; hirugarrenik, itzultzeko metodoen egokiera 
aurreko faktoreen baitan egotea. 

 Azpiatal hau bukatzeko, orain arteko definizioetako ezaugarri batzuk 
nabarmenduko ditugu. Oroz gain, itzultzea prozesu komunikatibo bat da, beraz kontestu 
soziokultural eta soziolinguistiko baten mende dago; itzultzea, bestetik, testuak 
birsortzea da, beraz, gutxienik bi sistema linguistikoren jabe den norbanako baten 
prozesu kognitiboen mende dago. Aurrerago arituko gara bi jarduera edo prozesu 
horietaz (cf. infra II.3.1. eta II.3.2.).  

II.1.2. Itzultzeari buruzko gogoeta historian barrena. 

Atal honetan, itzultzeari buruz jardun zutelarik, hainbat autoreren iritzi eta 
gogoeta ekarriko ditugu, antzinatean hasi eta gaurdainokoak. �ai berak darabiltzate 
batek eta bestek: itzulgarritasuna eta itzulezintasuna, itzultzeko moduak eta metodoak... 
Iturri nagusi bat baliatu dugu: Lafargaren El discurso sobre la traducción en la historia 
edizio elebiduna (1996). 

Zizeronen garaitik hona itzultzaile, autore eta itzulpengintzari buruzko teoriko 
ugarik itzultzeari buruz gogoeta egin dute. Itzultzeari buruzko gogoetak egiten lehena 
Zizeron dela esaten da (Lafarga, 1996: 16; Elena �arcía, 1989: 17)29. De optimo genere 
oratorum saioan (K. a. 46.) autore klasiko hark zioen30: 

Conuerti enim ex Atticis duorum eloquentissimorum nobilissimas orationes inter seque 
contrarias, Aeschini et Demostheni; nec conuerti ut interpres, sed ut orator, sententiis isdem et 
earum formis tanquam figuris, uerbis ad nostram consuetudinem aptis. In quibus non uerbum pro 
uerbuo necesse habui reddere, sed genus omne uerborum uimque seruaui (Zizeron, in Lafarga 
1996: 38). 

                                                 
29  Lafargak, halere, Zizeronen aitatasuna hainbat adituk auzitan jarri dutela ohartzen du (1996: 17). 
30  Lafargaren edizio elebiduna erabili dugu aipu gehienetan. 
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Así pues, de los dos oradores más elocuentes entre los áticos, Esquines y Demóstenes, he 
traducido sus más célebres discursos, contrarios entre sí. Y no los he traducido como mero 
intérprete, sino como orador, con las mismas ideas y las correspondientes formas de expresión, 
con sus –digamos– figuras, aunque acomodadas a las palabras de nuestra lengua. No he 
considerado necesario trasladar en ellos las palabras de una a una, pero he mantenido el carácter 
de cada expresión, y su fuerza (ibidem 1996: 39). 

Beraz, ez zuen itzuli “ut interpres”, ezpada “ut orator”; hortxe dago formulatua 
itzultzeko metodoari buruzko eztabaidaren gakoa. 

San Hieronimo Zizeronen itzultzeko moduari lotuko zitzaion; horixe aitortu 
zuen bere Epistula LVII. Ad Pammachium. Liber de optimo genere interpretandi 
izeneko kartan: 

Ego enim non solum fateor, sed libera voce profiteor me in interpretatione �raecorum absque 
scripturis sanctis, ubi et verborum ordo mysterium est, non verbum e verbo, sed sensum 
exprimere de sensu. Habeoque huius rei magistrum Tullium,... (San Hieronimo, in Lafarga 1996: 
51). 

Y es que en lo que a mí respecta, no sólo reconozco sino que declaro abiertamente, sin ambages, 
que cuando traduzco a los griegos –dejando de lado las santas Escrituras, en las que el mismo 
orden de palabras es misterio– no busco expresar una palabra con otra palabra, sino recoger la 
idea del original. Tengo por maestro en esto a Cicerón,... (ibidem 1996: 51). 

San Hieronimok jatorrizkoaren zentzua ematea zuen itzultzearen helburu, Eskritura 
Santuak alde batera utzirik baina, non baitirudi Eskriturok itzultzeko testua hitzez hitz 
aldatzea lehenetsi eta balioetsi zuela31. Testu-motaren araberako bereizketa hori egin 
izana garrantzitsua izan zen itzulpengintzaren teoriaren ikuspegitik, Elena �arcíaren 
aburuz: 

...porque por primera vez se reconoce que de alguna manera el método de traducción va ligado a 
un determinado tipo de texto; o dicho de otro modo: para garantizar la equivalencia de un texto 
de la lengua original (TLO) en un texto de la lengua terminal (TLT), el traductor habrá de optar 
por un método diferente que dependerá del tipo de texto que traduzca (Elena �arcía, 1989: 20). 

Edozein modutan, San Hieronimo metodo literalaren aurka azalduko zen berriz 
aurrerago, Zizeronen ber gisan: 

Quanta enim apud �raecos bene dicuntur, quae, si ad verbum transferamus, in Latino non 
resonant, et e regione, quae apud nos placent, si vertantur iuxta ordinem, apud illos displicebunt! 
(San Hieronimo, in Lafarga 1996: 64). 

...pues ¡cuántas expresiones hay en griego que, traducidas literalmente, no nos suenan bien en 
latín; y en sentido contrario, cuántas que son de nuestro gusto desagradarán a los griegos, si las 
trasladamos palabra por palabra! (ibidem: 67). 

  

                                                 
31 �ure Joannes Leizarragak halaxe itzuli zuela zioen, “zentzu eguiazcotic aldaratu gabe”. 
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Martin Luther-ek itzultzeko moduaz jardun zuen Sendbrief vom Dolmetschen 
izenburuko idazkian (1530). Teologo alemana haserre bizitan jarri zen hainbat 
papistaren aurka, bere Testamentu Berriaren itzulpenari haiek egindako kritika bat zela 
medio32; zirkularraren tonu ozpina, hitz gogorrak eta salaketak sentimendu horrexek 
sortuak dira. Tonu hori alde batera utzirik, herri xehearen mintzaeraz kontu egiteko 
ohartu zuen Luther–ek: 

Denn man muß nicht die Buchstaben in der lateinischen Sprache fragen, wie man soll Deutsch 
reden, wie diese Esel tun, sondern man muß die Mutter im Hause, die Kinder auf den �assen, 
den gemeinen Mann auf dem Markt drum fragen, und denselbigen auf das Maul gehen, wie sie 
reden und darnach dolmetschen; da verstehen sie es denn und merken, daß man deutsch mit 
ihnen redet (Luther, in Lafarga 1996: 122-124). 

Pues no hay que preguntar a las letras de la lengua latina cómo debe hablarse alemán, tal como 
hacen esos asnos, sino que hay que preguntárselo a la madre de familia en su casa, a los niños en 
la calle, al hombre corriente en el mercado, y mirarles a la boca para ver cómo hablan y traducir 
de acuerdo con ello; entonces sí que lo entienden y se dan cuenta de que les están hablando en 
alemán (ibidem: 123-125). 

Luther-ek, halere, itzulpen orekatuaren aldeko aldarria egin zuen: 

Doch hab ich wiederum nicht allzu frei die Buchstaben lassen fahren, sondern mit großer 
Sorgfalt samt meinen �ehilfen darauf gesehen, so daß, wo es etwa drauf ankam, da hab ich’s 
nach den Buchstaben behalten und bin nicht so frei davon abgewichen;... (ib.: 128). 

Pero por otra parte no he prescindido de la letra con excesiva libertad, sino que junto a mis 
ayudantes me he fijado en ella meticulosamente, de modo que cuando parecía necesario he 
mantenido la literalidad y no me he apartado tan libremente de ella;... (ib.: 129). 

Nolanahi den, Humanismo garaiko lurralde alemanetan itzulpen librea nagusitu zen, 
neurri handi batean Luther-en itzultzeko modu eta ideien eraginez. Ukitu alemana 
emanez edo alemanduz itzuli ziren beste literaturetako obrak orduko denboran; maiz 
jatorrizkoa erasanez (Elena �arcía, 1989: 29). 

Ilustrazioaren garaian, berriz, joera nagusia jatorrizkoarekiko fidelitatea izan zen 
(op. cit.: 31). Herder-ek itzultzeari buruzko juzku batzuk adierazi zituen Über die 
neuere deutsche Literatur saioan (1768). 

Eine zu laxe Übersetzung die unsere Kuntsrichter gemeinglich frei und ungezwungen nennen, 
sündigt wider beide: der einen tut sie kein �enüge, der andern erweckt sie keine Früchte. Eine zu 
sehr anpassende Übersetzung, die leicht muntere Seelen sklavisch schelten, ist weit schwerer, sie 
eifert für beide Sprachen, und wird selten so geschätz, als sie es verdient. Da ein solcher Autor 
überall versuchen, anpassen, wagen muß: so erbeutet er von unseren Censoren mit hohem 
Augenbran, daß sie ihn über drei mißratene Versuche verschreien, alles �ewagte in ihm für 
Sprachfehler nehmen, und den Proben eines Küntslers, wie Lehrlingsstücken eines Schulers 
begegnen (Herder, in Lafarga: 270) 

                                                 
32 Zehatzago esateko, San Pabloren Erromatarrentzako gutunean esaldi batean Lutherek solum (allein) 
hitza gehitu zuelako.  
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Una traducción demasiado laxa, que nuestros jueces artísticos denominan por lo común libre y 
espontánea, peca contra ambas: no satisface a una ni da fruto a la otra. Una traducción 
demasiado ajustada al original, que muchos irreflexivos tratan de esclava, es mucho más difícil, 
se esfuerza por servir a las dos lenguas, y rara vez es valorada como se merece. Dado que un 
autor de este tipo siempre debe ensayar, adaptar y arriesgar, consigue que nuestros censores de 
ceño fruncido lo desacrediten por tres intentos fracasados y tomen todo lo arriesgado como 
errores y consideren los ensayos de un artista como obras de un aprendiz (ibidem: 271). 

Edozein modutan, itzultzeko beste moduak, sorburu-testua irakurleen kultur 
mundura hurbilduz itzultzeak, alegia, iraun egin zuen garai hartan; Frantzian indarrean 
modu horixe zegoela salatu zuen Herder-ek. 

...und die Übersetzung? Beileibe muß sie nicht verschönert sein, wie noch jetzt die neue 
Bitaubésche als ein �reuel der Verwünstung dasteht. Die Franzosen, zu stolz auf ihren 
Nationalgeschmack, nähern demselben alles, statt sich dem �eschmack einer andern Zeit zu 
bequemen. Homer muß als Besiegter nach Frankreich kommen, sich nach ihrer Mode kleiden, 
um ihr Auge nicht zu ärgern: sich seinen ehrwürdigen Bart, und alte einfältige Tracht abnehmen 
lassen: Französische Sitten soll er an sich nehmen, und wo seine bäurische Hoheit noch 
hervorblickt, da verlacht man ihn als einen Barbaren. –Wir armen Deutschen hingegen, noch 
ohne Publikum beinahe und ohne Vaterland, noch ohne Tyrannen eines Nationalgeschmacks, 
wollen ihn sehen, wie er ist (Herder, in Lafarga, 1996: 274). 

... ¿Y la traducción? Desde luego, no se debe embellecer, como aun sucede en la nueva 
traducción de Bitaubé, que aparece como una devastación horrible. Los franceses, demasiado 
orgullosos de su gusto nacional, lo acercan todo a ellos, en vez de acomodarse al gusto de otra 
época. Homero tiene que ir a Francia como vencido, vestirse según su moda para no ofender su 
vista; debe despojarse de su respetable barba y de su sencillo traje; debe adoptar las costumbres 
francesas, y si todavía se entrevé su grandeza campesina, se ríen de él como si fuera un bárbaro. 
Por el contrario, nosotros, pobres alemanes, todavía casi sin público y sin patria, sin tiranos del 
gusto nacional, queremos verlo tal como es (ibidem: 275). 

Erromantizismo garaiko Alemaniako kultura eta itzulpengintza aztertu zuelarik, 
Antoine Bermanek (1984) goiko aipuaren zuzentasuna egiaztatu zuen. Irizpide orduan 
aintzat hartzen hasia, jatorrizkoarekiko fideltasuna ez zen, halere, konstante historiko 
bat izan: 

À l’époque où, en Allemagne, elle [jatorrizkoarekiko fideltasuna, alegia] commence à être 
célébrée avec des accents quasi conjugaux par Breitinger, Voss et Herder, la France traduit sans 
le moindre souci de fidélité et poursuit sa tradition, jamais entièrement abandonnée de 
traductions « enjolivantes » et « poétisantes ». La théorie allemande de la traduction se construit 
consciemment contre les traductions « à la française » (Berman, 1984: 62-63). 

Schleiermacher-ek, berriz, itzultzeko erari buruzko dikotomia seinalatu zuen 
Über die verschiedenen Methoden des Übersetzens saioan (1813), lerro hauen bitartez: 

Aber nun der eigentliche Übersetzer, der diese beiden ganz getrennten Personen, seinen 
Schriftsteller und seinen Leser, wirklich einander zuführen, um dem letzten, ohne ihn jedoch aus 
dem Kreise seiner Muttersprache heraus zu nötigen, zu einem möglichst richtigen und 
vollständigen Verständnis und �enuß des ersten verhelfen will, was für Wege kann er hiezu 
einschlagen? Meines Erachtens gibt es deren nur zwei Entweder der Übersetzer läßt den 
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Schriftsteller möglichst in Rühe, und weget den Leser ihm entgegen; oder er läßt den Leser 
möglichst in Ruhe und bewegt den Schriftsteller ihm entgegen. Beide sind so gänzlich 
voneinander verschieden, daß durchaus einer von beiden so streng als möglich muß verfolgt 
werden, aus jeder Vermischung aber ein höchst unzuverlässiges Resultat notwendig hervorgehet, 
und zu besorgen ist, daß Schriftsteller und Leser sich gänzlich verfehlen (Schleiermacher, in 
Lafarga, 1996: 314). 

 Ahora bien, veamos por qué vías puede optar el auténtico traductor que desea acercar 
entre sí a esos dos personajes completamente separados que son su escritor y su lector, y 
proporcionar a este último una comprensión y un goce tan correctos y completos como sea 
posible, sin por ello obligarle a rebasar los límites de su lengua materna. A mi entender sólo hay 
dos. O bien el traductor deja al escritor lo más tranquilo posible y lleva al lector a su encuentro; 
o bien deja al lector lo más tranquilo posible y lleva al escritor a su encuentro. Ambas son tan 
completamente distintas una de otra que desde luego hay que seguir una de ellas de la manera 
más estricta posible, pues de cualquier mezcla de ambas tiene que derivarse necesariamente un 
resultado poco fiable, y es de temer que no se produzca encuentro alguno entre escritor y lector 
(ibidem: 315). 

Schleiermacher-en gogoeta-saio hura ordu arte egindako saio guztien unerik gorentzat 
eta itzulpengintzari buruzko teoria berri baten abiapuntutzat jotzen da egun (Elena 
�arcía, 1989: 34). Teoria berri hura XX. mendearen bigarren erdian garatuko zen, 
ordea.  

�oethek, berriz, itzultzeko hiru modu bereizi zituen Noten und Abhandlungen zu 
bessern Verständnis des west-östlichen Divans izeneko obran (1819). Lehen moduak 
atzerriko gauzak bertakoen interesaren zerbitzuan ezagutarazten ditu prosa modu laño 
batez; Luther-en Biblia jarri zuen adibidetzat. Bigarren garai batean, itzultzailea 
atzerriko herrialdeen egoeran sartzen saiatzen da, inoren ideiak eskuratu eta ideia 
propioen bidez erreproduzitzeko; frantsesenean, poesia itzultzeko modua jarri zuen 
adibide gisa, eta etxekoen artean, Wieland. Hirugarren modu bat badagoela esan zuen, 
zeina baita goikoena eta behin betiko edo azkena; itzulpena jatorrizkoaren 
berdin-berdina izan dadin nahi du bide horretan dabilen itzultzaileak. Modu horrek 
hasieran aurkari asko izan zituela esan zuen �oethek: 

...; denn der Übersetzer, der sich fest an sein Original anschließ, gibt mehr oder weniger die 
Originalität seiner Nation auf, und so entsteht ein Drittes, wozu der �eschmack der Menge sich 
erst heranbilden muß (�oethe, in Lafarga, 1996: 382). 

...; pues el traductor que se apega a su original renuncia hasta cierto punto a la originalidad de su 
nación, y de este modo surge un tercer tipo, para alcanzar el cual es necesario un proceso de 
formación del gusto de la multitud (ibidem: 383). 

 

II.2. Literatur itzulpena. 

Aurreko atalean ikusi dugun bezala, literatur itzulpena da autore gehienen 
gogoeta-objektua. Hitz gutxitan laburtuta, itzultzeko metodoaz jardun izan dute autore 
gehienek: jatorrizkoaren forma edo jatorrizkoaren zentzua eman behar den, 
xede-hizkuntza noraino bortxatu behar den eta jatorrizkoaren egituretara egokitu behar 
den, sorburu-testuak edo xede-testuak, bietatik zeinek jomuga behar duen izan... 
Itzulpen tekniko eta zientifikoaz, modu zabalean hitz egiteagatik, erreferentzia bakan 
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batzuk baino ez dira agertzen autore horien hausnarketan. Schleiermacher da autore 
horietako bat. 

Sondern wir nun dieses ab, und bleiben stehen zunächst bei dem Übertragen aus einer fremden 
Sprache in die unsrige; so werden wir auch hier zwei verschiedene �ebiete –reilich nicht ganz 
bestimmt, wie denn das selten gelingt, sondern nur mit verwaschenen �renzen, aber doch, wenn 
man auf die Endpunkte sieht, deutlich genugunterscheiden können. Der Dolmetscher nämlich 
verwaltet sein Amt in dem �ebiete des �eschäftslebens, der eigentliche Übersetzer vornehmlich 
in dem �ebiete der Wissenschaft und Kunst (Schleiermacher, in Lafarga, 1996: 302). 

Si dejamos este aspecto de lado y nos detenemos primeramente en la acción de verter algo de 
una lengua extranjera a la nuestra, podremos distinguir también aquí dos ámbitos distintos; bien 
es cierto que no con toda nitidez, que raras veces se consigue, sino sólo con unos límites 
difuminados, pero bien claros si se atiende a sus puntos finales. Pues el intérprete ejerce su oficio 
en el ámbito de la vida comercial, y el traductor propiamente dicho lo hace en el ámbito de la 
ciencia y el arte (ibidem: 303). 

�auzak horrela, sailkapen horretara bildu zituen hainbat testu mota. Esaterako, ‘das 
Dolmetschen’ eremuaren hurbilekotzat jo zituen hainbat testu narratibo eta deskriptibo 
huts (kazeta artikuluak eta bidaia-kronikak); artearen alorreko testuak, berriz, literatur 
testuak alegia, ‘das Übersetzen’ delakoan sartu zituen. Azken sail honetara bildu zituen, 
baita ere, harreman juridiko berriek ekar litzaketen negoziazioak (ibidem: 304-305). 

Schleiermacher-en testuko zati hori alde batera utzita, literatur itzulpena izan zen 
gogoeta-gai nagusia XIX. mendean. XX. mendearen lehen erdialdean, autoreek tradizio 
horri atxiki zitzaizkion. Walter Benjaminek, esaterako, literatur itzulpenaz jardun zuen 
“Die Aufgabe des Übersetzers” izeneko hitzaurrean (1923), Baudelaire-ren Tableaux 
parisiens obra itzuli zuelarik. Literalitatearen aldeko jarduna agertu zuen hitzaurre 
hartan: 

Die wahre Übersetzung ist durchscheinend, sie verdeckt nicht das Original, steht ihm nicht im 
Licht, sondern läßt die reine Sprache, wie verstärkt durch ihr eigenes Medium, nur um so voller 
aufs Original fallen. Das vermag vor allem Wörtlichkeit in der Übertragung der Syntax, und 
gerade sie erweist das Wort, nicht den Satz als das Urelemet des Überstezers. Denn der Satz ist 
die Mauer vor der Sprache des Originals, Wörtlichkeit die Arkade (Benjamin, in Lafarga, 1996: 
464). 

La auténtica traducción es transparente, no oculta el original, no le impide recibir la luz, sino que 
permite que la lengua pura se refleje mejor en el original, intensificada por su propia mediación. 
Ello se consigue ante todo mediante la literalidad en la transferencia de la sintaxis, y es 
precisamente ella quien muestra a la palabra como el elemento propio del traductor. Pues la frase 
es el muro erigido ante la lengua del original, y la literalidad es el arco (ibidem: 465). 

Hitzaurre berean Rudolf Pannwitz-en gogoeta bat berreskuratu zuen ete bere egin: 
“unsere übertragungen, auch die besten, gehn von einem falschen grundsatz aus, sie 
wollen das indische, griechische, englische verdeutschen, anstatt das deutsche zu 
verindischen, vergriechischen, verenglischen. Sie haben eine viel bedeutendere 
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ehrfurcht vor den eigenen sprachgebräuchen als vor dem geiste des fremden 
werks...”(ibidem: 466). 

 Pannwitz-en eta Benjaminen ideia bera jasoko zuen Ortega y �assetek bere 
“Miseria y esplendor de la traducción” saio ezagunean: 

Lo decisivo es que, al traducir, procuremos salir de nuestra lengua a las ajenas y no al revés, que 
es lo que suele hacerse. A veces, sobre todo tratándose de autores contemporáneos, será posible 
que la versión tenga, además de sus virtudes como traducción, cierto valor estético (Ortega y 
�asset, in Lafarga, 1996: 477). 

Itzulpen tekniko eta zientifikoaz, XX. mendearen bigarren erdialdean hasi zen 
idazten. Arlo tekniko eta zientifikoan egindako aurrerakuntzak eta merkataritza 
nazioartekotu izanak ekarri zuten itzulpen-mota horien gorakada. Baita ere, 
lehendabiziko ikerlanak plazaratu izana: Jumpelt (1961) eta Maillot (1968) (�amero, 
2001: 29-31). 

 Abiapuntu bezala, beraz, literatur itzulpena eta itzulpen tekniko-zientifikoa, bi 
alor horiek bereizi izan dira eta bereiziko ditugu. Zalantzazkoa da zenbaiten ustez, 
halere, bereizketa hori egitea. Miguel Sáenz-en iritzian (1997), esaterako, ez dago 
funtsezko ezberdintasunik literatur itzultzaileen eta itzultzaile teknikoen artean. Are 
gehiago “los principios básicos de la traducción son los mismos y, por si fuera poco, 
esos principios se aplican a las traducciones hechas hacia y desde cualquier idioma” 
(1997: 405). 

�uztiarekin, hirurogeiko hamarkadan, nolakoa den testua, halakoxe ikuspegiaz 
ikertzen hasi ziren itzulpenak. Ordurako hainbat autore eta itzultzaile (esaterako, E. 
Cary, in Mounin, 1971: 29) literatura itzultzea, eragiketa linguistikoa baino areago, 
eragiketa literarioa dela aldezten hasiak ziren. 

Hortaz, Elena �arciak iruzkindu zuen bezala (1989: 57-67), bi ikerketa adar 
zabaldu ziren: literatur itzulpenaren teoriak eta itzulpen tekniko-zientifikoaren teoriak. 
J. Levýren Die Literarische Übersetzung liburua ikerkuntza-modua aldatu izanaren 
lekukoa da. Autore hark bi talde nagusitan banatu zituen itzultzeko metodoak (Elena 
�arciaren aipua, op.cit.: 62-63): Batetik, “die illusionistischen Methoden”; 
irakurlearengan obra original bat irakurtzen ari delako ilusioa piztu nahi duten 
metodoak dira horiek. Bestetik, “die antiillusionistischen Methoden”; horien bidez, 
irakurlearengan itzulpen bat irakurtzen ari delako kontzientzia sortzen da. Levý metodo 
ilusionisten alde agertu zen; haren ustez itzulpenaren irakurlearengan ez zegoen zertan 
sorrarazi jatorrizkoaren irakurlearengan sortutako efektu bera. Bestalde, testu itzuliei 
buruzko kritikaz arduratu zen Levý; kritika hori egiteko balore-eskala bat proposatu 
zuen. Hala, lehenengo mailan, “Wahrhaftigkeit” deritzotena jarri zuen Levýk, alegia, 
jatorrizkoarekiko fidelitatea, modu dinamikoan ulertua; bigarren mailan, testuak 
transmiti dezakeen edertasuna; hirugarren mailan, itzulpenaren harrera-baldintzak, 
itzulpen batek arrakasta izatea edo ez izatea irakurlearen baitan baitago, hain zuzen.  
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Ikusi dugun bezala, beraz, ikuspegi zabalagoa hartu zuen garai hartan 
itzulpenaren ikerkuntzak. Arazo teknikoez gain, beste faktore batzuk aintzat hartzen 
hasi ziren: estetika, estiloa, historia-alderdiak, soziologia-alderdiak... 

Laurogeiko hamarkadan, jite berria hartu zuen itzulpen-teoriak. Paradigma 
linguistikoa erabat baztertu zen eta itzulpengintza komunikazio-zientzien arloan kokatu 
zen, Isabel Pascuak ohartzen duenez (1998: 40-44). Hortaz, paradigma komunikatiboan 
kokaturik, bi testuren arteko baliokidetzaren auziari (horixe da-eta itzultzearen eta 
itzultzeko gakoa), Traduktologiatik bertatik ekin zitzaion eta, baita ere, Literatur 
Teoriaren ikuspegitik. Traduktologia itzulpen-prozesua aztertzen hasi zen (cf. supra “II. 
3.1. Itzulpena, jarduera kognitibo gisa”); literatur ikuspegia zuten ikerketa-saioek, 
berriz, literatura konparatuaren markoan zedarritu zuten itzulpenaren analisia. 

Hala, Manipulazioaren Eskola deitutakoa sortu zen. Itzulpen literarioan 
gertatzen diren aldaketak eta eragindako manipulazioak oso kontuan hartu zituen 
ikuspegi polisistemiko hark33. Ikuspegi deskriptibo sistemiko hori, lehenago sortu arren, 
laurogeiko hamarkadan garatu eta laurogeita hamarrekoan sendotu zen. Even-Zohar eta 
Gideon Toury izan ziren literatur ikuspegi hori landu zuten ikertzaileen ordezkari 
nagusietako bi. 

Even-Zohar-ek Literatur Polisistemaren teoria garatu zuen (1979). Literatura, 
teoria horren arabera, sistema konplexu, dinamiko eta heterogeneoa da, eta azpisistema 
ugarik osatzen dute; eboluzio-fase bakoitzean, hainbat joera izaten dira eta maila 
diferenteko hainbat sistema biltzen dira; horregatik erabiltzen da polisistema terminoa. 
Literatur polisistema gizarte bakoitzeko bilbadura sozioekonomiko eta ideologikoekin 
harremanetan dago. Beraz, testu-ekoizpenaz gainera, honako hauek ere badira literatur 
analisiaren jomuga: testuen harrera eta kontestu historikoa, testuen estatusa literatur 
sistemaren barruan, literaturen arteko harremanak. Even-Zohar-ek, hala, oposizio bitar 
sorta bat erabili zuen: kanonizatua vs ez-kanonizatua, erdigunekoa vs periferikoa, lehen 
mailakoa vs bigarren mailakoa. Itzulpenak, hortaz, polisistema osatzen parte hartzen du. 
Literatura bakoitzaren baldintza soziokulturalek markatuko dute zein den itzulpenaren 
papera polisistema bakoitzean, nolakoa den jatorrizkoaren eragina itzulpenetan eta zer 
nolako eragina duten testu itzuliek jatorrizko testu berriak sor daitezen. 

�ideon Touryk teoria hura hartu zuen abiapuntutzat eta itzulpena kultur 
transferentzia gisa hartzea proposatu zuen bere analisian (1980). Soziologiaren eta 
psikologia sozialaren alorreko arau adigaia egokitu zuen itzulpengintzarako. Hortaz, 
erabiltzaileek komun duten balio-multzoa adierazten dute arauek. Traduktologoaren 
ikusmoldean, arauak analisi deskriptiborako kategoriak dira. Touryk hainbat arau-mota 
bereizi zituen: hasierako araua, aldez aurretiko arauak eta jarduerazko arauak34. 
Lehenik, hasierako araua Touryren ereduan da itzultzailearen oinarrizko aukera, alegia, 
itzultzaileak zein aldetara jotzen duen, xede-kulturaren edo sorburu-kulturaren arauen 
aldera. Aukera horren baitakoak dira Polisistemaren Teoriaren bi kontzeptu oinarrizko: 
                                                 
33 Even-Zohar eta Touryren lanak iruzkintzeko, �allego Roca (1991), Lopez �aseni (2000: 45-60) eta 
Hurtado Albir (2001: 558-568) erabili ditugu. 
34 Lopez �asenik itzuli bezala hartu ditugu terminoak (2000: 48). 
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egokitasuna eta onargarritasuna. Egokitasunaren ardatzerako joera izateak 
sorburu-kulturaren arauei men egitea esan nahi du; onargarritasunaren ardatzerako joera 
izateak, berriz, xede-kulturaren arauei men egitea. Bigarrenik, aldez aurretiko arauak 
Touryren ereduan dira itzulpen-politika bideratzen duten arauak, alegia, lanak itzul 
daitezen kontuan hartutako irizpideak, zubi-hizkuntzaren auzia... Azkenik, jarduerazko 
arauek itzultzeko garaian hartzen diren erabakiak erregulatzen dituzte; bi modutakoak 
izan daitezke: matrizialak (testu-makroegitura determinatzen dute, hau da, testu osoa 
emango den, kapituluak eta parrafoak nola banatuko diren...) eta linguistiko-testualak 
(STko material linguistikoa ordezkatzeko, XTrako material linguistikoaren aukeraketari 
eragiten diote; halaber, baliokidetza-mota determinatzen dute). 

Laburbilduz, orain arte iruzkindutako ideia eta teoria-ereduen argitan, esan 
genezake literatur itzulpenak berezitasun batzuk eta kontuan hartu beharreko beste 
faktore batzuk badituela, itzultzea —eta bereziki literatura itzultzea—, berez, kultur 
transferentzia gisa eta jarduera komunikatibo gisa hartua eta onartua den aldetik. 

Lehenik, literatur testu bat itzultzeko orduan, itzultzaileak literatur eragiketa bat 
burutu behar du. Itzultzailea sortzaile batek sortutako testuaren birsortzailea da; hark 
sortutako edertasuna birsortu beharko du. Estiloaz35 kontu egin beharko du, berebiziko 
garrantzia baitu estiloak (edo estilorik ezak) literaturan36. 

Bigarrenik, literatur testua artista jakin batek toki, garai eta kultura jakin batean 
sortua da; itzultzaileak, oro har, beste toki, garai eta kultura batean birsortu behar izaten 
du testua. 

Hirugarrenik, literatur testua ez da testu isolatu gisa hartu behar. Haren 
itzulpenaren funtzioa aztertzekotan eta itzulpena deskribatzekotan kontestu 
soziokulturala bere zabalean kontuan hartu behar da. 

Berezitasun eta faktore horiek aintzat hartuko ditugu guk geure aztergaiaren 
analisia egitean. 

II.2.1. Euskal Haur eta Gazte Literatura itzulia: ikerkuntza. 

Euskal Haur eta �azte Literatur sistemara itzulitako obren analisi bila hasiz 
gero, laurogeiko hamarkadako bukaera arte ez dugu analisi sendorik aurkituko. Ordura 
arte H�Lko itzulpenei buruzko zehar edo bazter-aipamen batzuk baino ez ditugu Senez 
itzulpen-aldizkarian37. Salbuespen egin behar da, halere, Pedro Iturrioz-en lan batekin 
(1985); izan ere, zehar-aipamena baino gehiago analisia baita; gazte literaturarako 
irabazitako El lazarillo de Tormes obraren eta Orixeren euskal itzulpenaren arteko 
                                                 
35 Estiloa, “literaturaz gaineko eragiketa” hori, Barthesen Idazkuntzaren zero graduan (1996: 39): “Bere 
jatorri biologikoaren kariaz, artearen esparrutik at dago estiloa, hots, idazlea gizartearekin lotzen duen 
itunetik at.”  
36 �arrantzi hori nabarmendu zuen  Snell-Hornby-k, estiloaz jardun zuelarik; haren hitzez,  hizkuntza-
-araua malgua da oso, “pues ofrece un potencial de creatividad dentro de las posibilidades del sistema 
lingüístico” (1999: 155). 
37 Asmo agortzailerik gabe, Senez eta Behinola aldizkariak baino ez ditugu arakatu. 
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alderaketa egin zuen Iturriozek; hartara, Orixeren gurasokeria moralista salatu zuen 
pasarteak kendu, erantsi eta moldatu zituelako; euskal itzultzaileak jatorrizkoaren hitz 
gordinak aldatu zituela egiaztatu zuen artikulugileak eta, baita ere, azken kapitulua 
berregin zuela frogatu. Iñaki Zubeldiak (1986), berriz, argitaletxeko ikuspuntuaz 
begiratu zion orduko haur-liburugintzari; goraka zetorren liburu-saila zen hura eta 
itzulitakoak argitalpenen %61 osatzen zuen Elkar argitaletxearen sail horretan. Lurdes 
Auzmendik (1986), bestalde, Samaniegoren alegia baten euskaratzaileen testuak38 
elkarren segidan bildu zituen; materialen interesa azpimarratu zuen “euskal itzulpenaren 
historia ezagutzeko, itzulpenen eboluzioa aztertu eta ikusteko eta, nola ez, itzultzen ere 
ikasteko”. 

Horiek baino lehen, halere, Mendiguren Bereziarturen zerrenda (1981) aipatu 
behar dugu, Euskera aldizkarian plazaratua. Zerrenda hartara bildu zituen 
Mendigurenek euskal literaturaren hastapenetik 1979ra bitarteko itzulpenak, hain zuzen; 
haien artean H�Lko obra itzuliak ageri dira, halanola Bizenta Mogelen Ipui onac 
(1804), orotan lehena, eta Salgariren Sandokan (1979) eta Schiller-en Gilen Tell (1976), 
zerrendako azkenetarikoak. 

Hasikin horiei gehitu behar dizkiegu itzultzaileek berek beren itzulpenei buruz 
egindako komentario inpresionistak eta iruzkinak. Hala, J.M. Lopezek (1990) Alice 
itzultzean maila foniko, morfosintaktiko, semantiko eta pragmatikoan izandako arazoak 
eta kezkak iruzkindu zituen; baita Carrollen obraren aurreko itzulpenei buruzko 
jakingarriak eman ere. Maria �arikanok Stevensonen Altxor Uhartea itzultzean 
izandako arazoak aletu zituen (1993); itzulpen prozesuan etengabe erabaki eta hautatu 
beharra, hautuen aldian aldikotasuna, gaiari buruz informatu beharra... Jose Mari 
Satrustegik (1996) bere itzulpenak (Intzaur koskailu, Ardo ta Ogi Martxelin...) zein 
girotan egin zituen gogorarazi zuen. Juan �arziak (1996) itzulpenaren aldakortasunaz 
jardun zuen motzean; izan ere, esaera edo aforismo moduko izenburu batez bildu zuen 
La Fontaine-ren alegia baten euskal itzulpenei buruzko analisia: “Lafontaine euskaraz: 
alegia, ez duzula iturri beretik ere birritan ur bera edanen”. Etxaniz Erlek, berriz, 
kanpoko H�Lko itzulpenak kontuan hartu zituen bere euskal H�Lren historia 
taxutzean. Itzulpenen ekarpenak, helburuak eta asmoak ikertu zituen. Obren euskara 
maila iruzkindu zuen hainbatetan. Bestalde, egiaztatu zuen euskal H�Lren sistemak 
zein garaitan nabarmendu duen itzulpenaren beharra eta garrantzia39. Mamitsua da 
Etxaniz Erleren jarduna itzulpenei buruz, inplizituki ezagutzen baitie testu itzuliei 
euskal H�Lren corpusaren osagai eta partaide izatea. 

Mende berriarekin euskal H�Lra itzulitako obren analisiak plazaratzen hasi zen. 
Abiapuntu edo inflexio-puntu bat jartzekotan, Lopez �aseniren tesia (2000) aukeratuko 
genuke, sistematikotasunez aztertzen dituelako itzultzaileen estrategiak eta obra horiek 
euskal polisisteman bete zuten lekua eta izan zituzten funtzioak. Aipatzekoa da autore 
                                                 
38 “El lobo y el mastín” (“Otsoa eta artzanora”), hain zuzen. Samaniegoren lanak itzultzaile andana batek  
itzuli dituela ohartu zuen artikulu hartan: Agustin Iturriaga, Felipe Arresebeitia, Jose Antonio Uriarte, 
Mateo Zabala, Josu Egea, besteak beste. 
39 Oro har, 1965. urtearen inguruan, idazlan klasikoak itzultzearen beharra, eta, itzulpenaren garrantzia, 
1974.etik aurrera. 
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berak Atxagaren autoitzulpen batez idatzitako artikulua (2001b), zeinean adierazi 
baitzuen prozesu horren konplexutasuna, STa eta XTa, bakoitza zein den, ezin 
bereizterainokoa. 

Inflexio-puntu hartan lagungarri, Behinola aldizkaria plazaratu izana 
nabarmendu behar da. Konparazio batera, arreta berezia jarri zioten aldizkariaren 
arduradunek H�L itzuliaren egoerari buruzko mahai-inguruarekin (2002). Obra itzulien 
kalitatea, estrategiak, irakurleen harrera eta beste hainbat kezka izan zituzten 
bildutakoek hizpide. 

�erora, Erich Huber, Mario Saalbach eta Martin Fischer-ek (2002) alemanezko 
H�Lko hainbat obraren analisi kritikoa egin eta Euskal Herrian izandako harrera aztertu 
zuten. Huber-ek Nöstlinger-en Susi maitea, Paul maitea lana (1986) aztertu zuen; STren 
eta XTren estiloak, hizkuntza-mailari dagokionean, zenbaitetan bat ez zetozela 
azpimarratu zuen; halaber, hainbat murrizketa, gehikuntza eta akats aztertu zituen. Hala, 
ondorioztatu zuen gaztelaniazko testua bitarte zela euskaratu izana eta, hortaz, 
argitaletxearen politika salatu zuen. Saalbach-ek Pausewang-en Sardina latako sirena 
(1997) aztertu zuen; aitortu zion euskal testuari jatorrizkoaren norabide edo helburu 
didaktikoekin bat etortzea, baina zenbaitetan baliokidetzarik ez dagoela seinalatu zuen: 
zehaztasun falta, gehikuntzak, akatsak. Hortaz, ondorioztatu zuen pasarte zabaletan 
gaztelaniazko testua oinarri zela itzuli zela. Martin Fischer-ek, berriz, alemanezko H�L 
euskaratuaren berri eman zuen; 1980-2000 urtealdian 70 obra itzuli zirela adierazi zuen, 
�rimm anaien ipuinen itzulpenak kontuan hartu gabe. Sarri hirugarren zubi-hizkuntza 
bat erabili izan dela egiaztatu zuen; hala, Nöstlinger-en bi obraren euskal itzulpenetan 
egindako kultur egokitzapenak zuzenean gaztelaniazko bertsioetatik hartuak zirela 
egiaztatu zuen. Bukatzeko, Nöstlinger, Preussler, Kästner, Härtling eta beste batzuen 
obrak itzuli diren arren, Fischer-ek adierazi zuen euskaraz dagoen aukerak ez duela 
inondik ere alemanezko ekoizpena ordezkatzen. 

 

II.3. Traduktologia: teoria-ereduak. 

Urte luzez hizkuntzaren paradigmapean eta hizkuntza-teorien mende egon da 
itzulpenaren ikerkuntza (Mayoral, 2001: 92). Paradigma horretatik askatu eta bestelako 
ikusmoldeak landu dira laurogeiko hamarkadatik hona. Ikusmolde horietako bat da 
itzulpena jarduera kognitibo gisa hartzea; aintzat hartu zuten ikusmolde hori Paris III 
Unibertsitateko École Supérieure d’Interprètes et de Traducteurs (ESIT) itzultzaile 
eskolako traduktologoek eta Wolfram Willsek, besteak beste. Beste ikusmolde bat da 
itzulpena komunikazio-jarduera gisa hartzea; paradigma horretan kokatu zuten beren 
lana, neurri batean, Nida/Taber-ek, Reiss/Vermeer-ek, Lvóvskayak eta bestek. Haien 
ekarpenak iruzkinduko ditugu, aintzat hartzeko moduko teoria-ereduak iruditzen 
zaizkigulako, ondoko bi azpiataletan. 

II.3.1. Itzulpena jarduera kognitibo gisa. 

Itzulpena prozesu mental edo prozesu kognitibo gisa ez da gaur-gaurkoz 
behagarria. Hala aitortzen dute Traduktologia-ikerkuntzaren bilakaera aztertu duten 
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saiogileek (Mayoral, 2001: 131; Hurtado, 2001: 311, 363) zein teoria-ereduak sortu 
dituzten ikertzaileek. Azpiatal honetan, halere, gogora ekarri nahi dugu psikologiaren 
ikuspegitik itzulpengintzaren arloan egindako hainbat ikerketa. Izan ere, psikologia 
kognitiboa pentsatzea, gogoratzea eta ikastea bezalako fenomenoak ulertzen saiatzen da, 
eta, itzultzean, jakina, prozesu horiek guztiak gertatu egiten dira. 

Hurtado Albir-ek saio batzuen berri eman zuen Traducción y Traductología 
liburuan (2001). Itzultzailearen prozesu mentala zertan zen ezagutzeko lehendabiziko 
analisiak hirurogeiko hamarkadan egin zirela diosku Hurtadok (ibidem: 314). Lehen 
teoria ereduetako bat interpretazio-teoria edo zentzuaren teoria deitutakoa da, Paris III 
Unibertsitateko ESITek sortua. Seleskovitch, Lederer eta Delisle ditugu eskola 
horretako autore esanguratsuenak. Autore horiek, intrepretarien lana behatuz, 
zentzuaren teoria sortu zuten. Bi alderdi oinarrizko ditu teoria horrek; batetik, 
interpretariak testuen zentzua erreproduzitzen du, ez ordea hizkuntza; bestetik, 
zentzuaren ulertze orok interpretazio bat dakar. Hala, ESITen teoriak nabarmendu zuen, 
itzulpenaren funtzionamendua ezagutzeko, itzultzailearen prozesu kognitiboak aztertu 
behar zirela, hizkuntzak deskribatu eta konparatu ordez. 

Wolfram Wills-en iritzian (1996)40, itzultzea jokabide kognitibo bat da eta bi 
alderdi oinarrizko ditu: ezagutzak eta trebetasunak. Willsen irudiko, itzultzea ez da 
soilik testu bat beste hizkuntza batez erreproduzitzea. Erreproduzioa buru-eragiketa kate 
baten azken egoera da. Jarduera horietan hainbat prozesu gertatzen dira: azterketa, 
interpretazioa, konparazioa, analogia, inferentzia, aukerak aztertzea, planifikazioa, 
arazoei irtenbidea aurkitzea... Prozesuok elkarri eragiten diote. �auzak horrela, 
itzulpena ezin da azaldu dekodifikazio eta kodifikazio eredu lineal baten bitartez. 
Willsen ustez, itzultzea adimenaren jarduera bat da eta, hortaz, itzultzeko, ezaguera 
deklaratiboa eta ezaguera operatiboa elkarri eraginez jarri behar dira. Eginkizun 
horretan, gainera, arazoak konpondu behar dira, erabakiak hartu behar dira eta aukera 
egin behar da; jarduera horietan sormena eta intuizioa bezalako mekanismoek parte 
hartzen dute. 

Itzultzearen sormen-alderdia, esan dezagun bidenabar, maiz aipatu izan dute 
itzultzaileek, beren lanaz gogoeta egitean. Sormen prozesu hori zertan den eta zein 
muga dituen ederki asko adierazi zuen, konparazione, Anna Maria Rossellek: 

En la primera fase de su trabajo, el papel del traductor es similar al de cualquier otro lector, (...). 
En este sentido, el traductor es un receptor. Sin embargo, al entender lo que ha leído no agota su 
función. Su papel empieza a ser diferente desde el momento en que sabe que tiene que verter a 
otra lengua lo que ha leído, con los mismos efectos para los lectores de la otra comunidad 
lingüística. Es entonces cuando empieza a parecerse a un creador. Pero también de éste le 
distingue el hecho de que el traductor no es completamente libre, sino que el producto de su 
creación está muy condicionado. Este condicionamiento es a la vez consciente e inconsciente. 
Consciente, porque el traductor tendrá que decidir cuáles son las mejores equivalencias –no 
solamente lingüísticas– e inconsciente, porque el traductor está sometido a múltiples 
interferencias de diversa naturaleza, cuyo control escapa a menudo a su voluntad (1999: 16-17). 

                                                 
40 Hurtado Albir-ek aipatua (2001: 346-351). 
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Sormenaz gain, Willsek adierazitako eragiketa batzuk ageri dira Rossel-en aipuan: 
testua interpretatzea, baliokidetzen artean aukeratu beharra, sormena... 

Horrela, bada, Willsen iritziz, psikologia kognitiboaren baitan kokatu behar da 
itzulpengintzari buruzko ikerkuntza kognitiboa; Traduktologia psikologia kognitiboaren 
eremura zabaltzeak, gainera, ikerketa esperimentala zabalduko duela iragartzen du 
Willsek eta, hala, itzultzea zer den hobeto ezagutzeko parada izango dela. 

Beste eredu batzuk iruzkindu zituen Hurtadok. Esaterako, Bell-ek itzulpen 
idatziari buruz Translation and Translating obran (1991) plazaratutako eredu 
linguistiko eta psikolinguistikoa. Baita Kiraly-ren eredu soziologiko eta 
psikolinguistikoa ere (1995) eta beste batzuk (�utt 1991; �ile 1995...). Hala, eredu 
horien argitan, Hurtadok itzultze prozesuaren ezaugarri batzuk definitu zituen. 

II.3.1.1. Itzultze prozesuaren ezaugarri batzuk41. 

Itzultze-prozesua informazioa prozesatzeko giza fenomeno orokorraren baitakoa 
da. Jakobsonen kizkuntz komunikazioari buruzko eskema baliatuz gero, esaterako, 
itzultzailea hartzaile da eta, aldi berean, igorle. Hartzaile eta igorle guztiz berezia, 
halere. Hartzaile analitikoa da, mezuaren alde guztiak ulertu behar dituelako, eta igorle 
baldintzatua, aldez aurretik eginiko testu bat birsortu behar duelako. Itzultzen 
diharduelarik, itzultzailearen buruan zer gertatzen den zuzenean behatzerik ez dago. 
Horregatik, ikerketa enpirikorik ez dago. Halere, badira ikerketak, bi norabidetan: 
norabide batean emaitza aztertzen da, STa eta XTa alderatuz (esan gabe doa, gure tesian 
analisi mota hori hartuko dugula); beste norabidean prozesua aztertzen da, Thinking 
Aloud Protocols (TAP) bezalako metodoen bidez42 (baita elkarrizketa, galdeketa eta 
abarren bidez). Hurtado Albirrek ondorioztatzen duenez (2001: 367), bi norabideotan 
egindako ikerketa ugariek agerian uzten dute zeinen konplexua den itzulpen-prozesua 
eta zenbat faktorek esku hartzen duten. Autore berak, aurreko puntuan adierazi ditugun 
teoria-ereduen argitan, itzulpen-prozesuaren sei ezaugarri eman zituen (ibidem: 367-
375): 

1) Badira oinarrizko prozesuak. Ulermena eta berradierazpena ditugu 
oinarrizkoenak, itzultzailea hartzaile eta igorle den aldetik. Beste autore batzuek, 
tarteko bat gehitzen dute, fase ez-hitzezkoa. Idatzizko itzulpenaren kasuan, beste 
batzuek egiaztapen-fasea gehitzen dute. 

2) Oroimenak eta oroimenean bildutako ezagutzek garrantzi handia dute. 
Itzulpen-prozesua gara dadin, bi hizkuntzei buruzko ezagutzak behar dira eta, 
baita ere, hizkuntzaz kanpoko hainbat ezagutza: entziklopedi jakintza, gaiari 
buruzko ezagutzak, kultur ezagutzak... 

3) Itzulpen-prozesuak izaera interakziozkoa eta ez-lineala du. Itzulpen 
prozesuan interakzio etengabea dago hizkuntza-katearen eta osagarri 

                                                 
41 Hurtado Albir (2001: 362-375). 
42 Lortutako datuek ordezkagarritasunik ba ote duten zalantzan izaten da ikerketa horietan (Hurtado, 
2001: 365). 
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kognitiboen artean. Interakzioak eragina du bai ulermenean bai eta 
berradierazpenean ere. 

4) Badira prozesu kontrolatuak eta ez-kontrolatuak. Bai ulermena bai eta 
berradierazpena ere mekanismo erreflexuen eta mekanismo kontzienteen 
emaitza dira. 

5) Itzulpen-prozesua arazoak antzeman eta arazoei irtenbidea emateko prozesua 
da, aukerak egiteko eta estrategiak erabiltzeko prozesua. Itzultzailea arazo edo 
zailtasun baten aurrean gertatzen da, oro har, osagaiak automatikoki itzultzen ez 
dituenean. Itzultzaileak arazoei irtenbidea ematen die estrategiak erabiliz eta 
erabakiak hartuz. 

6) Itzulpen-mota eta itzulpen-metodoa nolakoak diren, itzulpen-prozesuak 
ezaugarri espezifikoak ditu. Esaterako, itzulpen idatziak egiaztapen-fasea behar 
du; testu idatzi bat ahoz itzultzeko, gaitasun psikofisiologiko berezia behar da 
(oroimena, antsietatearen kontrola...). Aukeratutako metodoak, berriz, 
estrategiak eta erabakiak bideratzen eta baldintzatzen ditu. 

 

II.3.2. Itzulpena komunikazio-jarduera gisa. 

Itzulpena kulturen arteko komunikazio-gertakaria dela adierazi izan dute autore 
ugarik laurogeiko hamarkadatik hona (Nida/Taber, 1974; Reiss/Vermeer, 1991; 
Lvóvskaya, 1997). Eta izatez, hala da; itzulpena komunikazio-mota berezi bat da eta 
hizkuntza- eta kultura-desberdintasunak gainditzeko egiten da, Hurtadok adierazi zuen 
bezala (2001: 509). Izan ere, itzulpena, beste edozein testu legez, kontestu jakin batean 
ekoizten da eta funtzio jakin bat izaten du. Itzulpena, beraz, komunikazio ekintza bat 
da; komunikazio-ekintza horretan hizkuntza eta kultur ezberdintasunak gertatu ohi dira. 
Komunikazio-ekintzaren eskema koadroen bidez irudikatu izan dute traduktologoek 
(Nida/Taber 1986: 42; Reiss/Vermeer, 1996: 49; Hurtado, 2001: 509). Funtsean koadro 
eta eskema horiek honako hau adierazten dute: egile batek testu bat idatzi du hizkuntza 
bat erabiliz kontestu eta garai jakin batean hartzaile jakin batentzat; itzultzaileak, 
lehendabizi hartzaile eta gero igorle baita, beste testu bat sortu behar du beste hizkuntza 
batez, beste kontestu batean eta beste garai batean. Hala, eskema horretako osagaiak 
aztertuz formulatu zituzten autoreek beren teoria-ereduak. Teoria-eredu horiek 
hizkuntzaz kanpoko faktoreak aintzat hartu zituzten, ordura arte ez bezala. Nolanahi 
den, Traduktologiaren hasieran, berrogeita hamarreko hamarkadan, hizkuntza lehenetsi 
zen eta komunikazioaren osagaiak, berriz, baztertu ziren. Hala, garai hartan, 
itzulpengintza hizkuntzalaritzaren objektua izan zen, neurri handi batean (Lvóvskaya, 
1997: 3). 

Ikuspegi berri hartan, Nida eta Taber-en lanak aitzindariak izan ziren: 
baliokidetzari buruzko ikuspegi dinamikoa definitu zuten, itzulpenaren jasotzailea 
kontuan hartu zuten eta kultur osagaiei garrantzia eman zieten. Beste ikusmolde batez 
jardun zuten Bibliaren itzulpengintzan aritu zirelarik. Haien hitzez: 
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En tiempos pasados, lo que más preocupaba en la traducción era la forma del mensaje: los 
traductores tenían a gala reproducir las peculiaridades estilísticas, como el ritmo, la rima, los 
juegos de palabras, el quiasmo, el paralelismo y las construcciones gramaticales no habituales. 
Hoy, en cambio, preocupa menos la forma del mensaje que la reacción del receptor. Lo decisivo 
es que éste, en la medida de lo posible, reaccione ante el mensaje traducido de la misma manera 
que los primeros receptores reaccionaron ante el texto original. 

 A la vieja pregunta de si una traducción es correcta habrá que responder con otra 
pregunta: ¿para quién? Una traducción será correcta en la medida que el lector medio a que va 
destinada sea capaz de entenderla correctamente (Nida/Taber, 1986: 15-16). 

Aurrerago ere galdera bera pausatu zioten bere buruari; baita erantzuna eman ere, 
itzulpen-modu ona bi itzulpen-modu txarren artean jarrita. Hortaz, lehen itzulpen-modu 
txarrak korrespondentzia formalari eusten dio (sintaxiari eta lexiko-motei) eta zentzua 
desitxuratzen edo galtzen du. Itzulpen onak, berriz, baliokidetza dinamikoa ageri du; 
forma berregituratzen du (beste sintaxi bat eta beste lexiko bat) zentzu berari eusteko. 
Beste itzulpen-modu txarrak, parafrasia baliatuz, zentzua apurtu edo bestelakotzen du. 

Bestalde, definizioen atalean ikusi dugunez, Katharina Reiss eta Hans J. 
Vermeer-ek Skopos-Theorie delakoa plazaratu zuten 1984an eta 1991n berrikusi. 
�rezieratik hartua, skopós hitzak helburua, zertarakoa, esan nahi du. Termino horrez 
gain, beste termino berri bat sortu zuten alemanezko Übersetzen (itzultzea, orokorra) eta 
Dolmetschen (interpretzatzea) adierazteko: Translation. Beude azalpenok, beren 
definizioaren ñabardurak ulertzeko. Izan ere, edozein translazioren printzipio nagusia43 
haren zertarakoa da. Lehenago esan dugunez (cf. supra “II.1.1.”) translazio bat 
informazio bati buruzko informazioa da; zehatzago, informazio-eskaintza bati buruzko 
informazio-eskaintza bat. Sasiformula bat erabili zuten definizio hori atxikitzeko, 
zeinean IE informazio-eskaintza baita, X, xede-hizkuntza eta kultura, eta, S, 
sorburu-hizkuntza eta kultura: 

 

 

Hortaz, translazioari buruzko teoria orokorra formulatzeko erabakigarria da, funtzioa 
eta testu-mota alde batera utzita, translazio oro izatea sorburu-hizkuntza eta 
sorburu-kultura bateko informazio-eskaintza bati buruzko informazio-eskaintza, beste 
xede-hizkuntza eta xede-kultura batean (op.cit.: 61-62). Informazio-eskaintza hori 
zertan den azaldu behar genuke, ordea. Reiss eta Vermeer-ek honako bi 
informazio-eskaintza mota hauek bildu zituzten: 1) komentarioa, eta 2) translazioa. 
Komentarioa azalpenezko argibideez markatua ageri da testuan; esaterako, Autoreak 
dio.. moduko argibideez. Translazioak, berriz ez du marka berezirik; hortaz, “itzulpen 
batek, IEX bat den arren, IES baten formaren eta funtzioaren alegia egiten du” (ibidem: 
65). Kontsiderazio teoriko horiek eta beste batzuk eginik, autoreek skopos-araua 
aditzera eman zuten (ib.: 84-85): “Ekintza bat haren helburuak determinatzen du” 

                                                 
43 Leizarraga Testamentu berriaren translationean enplegatu zen. Erabil dezagun guk translazio 
Reiss/Vermeer-en adiera itzultzeko. 

Trl. = IEX(IES) 
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Ohar bat egin zuten gero. Izan ere, bistakoa denez, ekintza bat egitea ekintzan parte 
hartzen duten solaskideen arteko harremanen baitan dago. Hortaz, skopos-arauaren 
menpeko beste arau hau formulatu zuten: “Skopos-a defini daiteke hartzaileen menpeko 
aldaera gisa (arau soziologikoa)”.  

 

 

Zinaida Lvóvskaya-ren jardun teorikoak, bestalde, honako abiaburu hau izan 
zuen: bi testuren arteko baliokidetza linguistikoa ez da testuon baliokidetza 
komunikatiboaren berme (1997: 41). Autorearen iritziz, XTk STrekin gorde behar duen 
erlazio bakarra baliokidetza komunikatiboaren baitakoa da (ibidem: 52); hortaz, formari 
erreparatu gabe, itzultzaileak baliokidetza komunikatibo egokia bilatu behar du xede-
kulturan. Baliokidetza hori zertan den definitzeak, halere, koska zorrotzak ditu eta lauso 
gelditzeko arriskua du Lvóvskayaren saioak. Nolanahi den, kontzeptua definitzeko 
zehazgabetasun hori aldeztu zuen; izan ere, zehaztasun falta ez zaio teoria-gabeziari 
egotzi behar; aitzitik, ikergaiaren izaera halakoa da, interakzio iraunkorrekoa eta faktore 
subjektibo eta objektibo ugarikoa (ib.: 44). Are gehiago, hizkuntzaren ikusmoldetik 
baliokidetza komunikatiboaren kontzeptua gehiago zehazteak ezinbestean dakar berriz 
ere paradigma linguistikora itzultzea (ib.: 56). 

Lvóvskaya-k, bestalde, kultur intertestualitatea kontzeptua landu zuen. 
Horretarako, Newmark-ek (1988) eta Klingberg-ek (1986) sailkatutako kultur 
erreferentziak hartu zituen hizpide. Autore horiek ete beste batzuek adierazi dutenez, bi 
kulturaren artean ezberdintasunak badira bizitza materialaren eta bizitza espiritualaren 
alorretan. Fenomeno hori itzultzean ere gertatzen da. Lvóvskayak honela zedarritu zuen 
kontzeptua: 

...todas las no coincidencias entre dos culturas, que se extienden tanto a la vida material y 
espiritual como a las normas del comportamiemto verbal y no verbal, podrían ser consideradas 
dentro del concepto de intertextualidad cultural... (ib.: 49-50) 

Kultur osagai intertestual horren zama komunikatiboa egoki itzultzeko irtenbide 
bakarrik ez dagoela ebatzi zuen autoreak. Batzuetan itzultzaileak XTa “manipulatu” 
behar du intertestualitatea azal dadin, beste batzuetan, ordea, uko egin diezaioke 
intertestualitatea itzultzeari; bestalde, testuaren tipologiak ere badu zeresana irtenbidea 
bilatzeko orduan (ib.). 

 

II.4. Itzulpengintza: zenbait adigai. 

Azpiatal honetan itzulpengintzan erabiltzen diren hainbat adigai azalduko 
ditugu. Traduktologo modernoek kontzeptu-sare hazi samarra sortu dute XX. 
mendearen bigarren erdian hainbat hizkuntzatan. Sarri, homologoak izan arren, 

Trl. = h (sk) 

Sk = h (H) 
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kontzeptuok ez dute esanahi berbera; beste batzuetan, esanahi edo kontzeptu bererako, 
hainbat hitz ditugu. Mendiguren Bereziartuk (1992), batetik, itzulpengintzako kontzeptu 
oinarrizkoak eta teoria-eredu batzuk azaldu zituen. Hurtado Albir-ek (2001), bestetik, 
traduktologia-kontzeptu nagusien ibilbide eta erabilbidea aztertu zituen autore 
esanguratsuenen lanak baliatuz. Bi egile horiengandik hartu ditugu, nagusiki, fidelitatea 
eta baliokidetza bezalako adigaiak azaltzeko oinarriak. Itzulpen-metodoak eta itzulpen 
prozedurak azaltzeko, berriz, Newmark-en lana (1992) erabiliko dugu; izan ere, autore 
horrek duen ikusmoldea hautatu dugu geure metodologia-eskema diseinatzeko.  
 

II.4.1. Fidelitatea. 

Lehenago ikusi dugun bezala (cfr. supra II.1.2.), Zizeronen garaitik hona autore 
guztiek agertu izan dute fidelitatearen gaia. Fidelitateak, itzulpengintzan, jatorrizko 
testuarekiko lotura estua adierazi izan du historikoki, ‘itzulpen literala’ adierazteko eta 
‘itzulpen librea’ adigaiari kontrajartzeko. Fidelitatea ulertzeko modu horri albo eginda, 
Hurtado Albir-ek zentzuarekiko fideltasunaz jardun izan du “La notion de fidélite en 
traduction” lana (1990) plazaratu zuenez geroztik. Hortaz, zentzuarekiko fidelitatea hiru 
mailarekin uztartzen du (2001: 202): lehenik, jatorrizko testuaren egileak esan nahi 
duenarekin; bigarrenik, xede-hizkuntzaren mekanismoekin; hirugarrenik, itzulpenaren 
hartzailearekin. �ainera, fidelitatearen nozioa hiru dimentsiok mugatzen dute, 
Hurtadoren ustez: batetik subjektibitateak, itzultzailea behar delako, hain zuzen; 
bigarrenik, historikotasunak, alegia, kontestu soziohistorikoak; hirugarrenik, 
funtzionalitateak, alegia, testu-tipologiaren inplikazioek, xede-hizkuntzak eta 
itzulpenaren helburuek. 

 Ohartzekoa da, beraz, fidelitatea, kasuan-kasuan ikusi behar dela. Hurtadok 
adierazten duenez, ordea, Traduktologiaren teoria modernoen sorrerarekin, autore 
gutxik erabiltzen du adigai hori. 

II.4.2. Baliokidetza44. 

Baliokidetza Traduktologia modernoa garatzearekin erabiltzen hasi zen adigaia 
da. Hurtadok (2001: 203) Nidaren ikuspegia (1959) jaso zuen. Nidak dio baliokidetza 
itzulpengintzaren oinarria dela, alegia, haren ustez, egoera bakoitzean baliokide 
naturalik hurbilena lortu behar da. 

Mendigurenek (1992: 134-138) Koller-en ikusmoldea jaso zuen: 
“Baliokidetza-harremanaren nolakotasuna markoa eta baldintza deritzatenen bidez 
zedarritzen da, zeinekin baitu zerikusia baliokidetza kontzeptuaren erabilerak”. 
Koller-en ikuspegian, baliokidetza beti arauemaile bihurtzen da. Halaber, Mendigurenek 
itzulpeneko baliokidetzaren nolakotasunean zereginen bat duten bost harreman-marko 
iruzkindu zituen, Koller-en traduktologia-lanen arabera (1977). Honako hauek: lehenik, 
hizkuntzaz kanpoko errealitatea; bigarrenik, berbakuntza-motaren bitartez testuan 
transmititzen diren konnotazioak; hirugarrenik, testu eta hizkuntza arauak; laugarrenik, 
hartzailea edo irakurlea; bosgarrenik, SHko testuaren berezitasun formal-estetikoak. 

                                                 
44 Mendiguren Bereziartuk (1992) erabilitako terminoa hartu dugu. 
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Snell-Hornbyk, berriz, baliokidetzaren lilurakeriaz jardun zuen bere Estudios de 
traducción izeneko obran (1999: 35); hortaz, baliokidetza simetrikorik ezinezkoa dela 
dioten autoreen usteak laburbildu zituen. 

  Hala, bada, laurogeita hamarreko hamarkadatik hona, adigai horren balio 
arau-emailea auzitan jarri zen (Hurtado, 2001: 205 eta hh.) eta beste adigai batzuk 
proposatu ziren; esaterako, hurbilpenaren ideia (Ladmiral, 1981); baita ere, STren eta 
XTren arteko baliokidetza-maila aztertu ordez, jatorrizko testuaren eta itzulpenaren 
arteko harremana aztertu beharra (Toury, 1980). 

 Baliokidetzaren auziari buruz, itzulpengintzaz arduratu den teoria-egile orok 
jardun izan du. Azken honetan malgutasunaren eta dinamismoaren ideia zabaldu da. 
Hurtado Albirrek, auzi honi buruzko aitzin-gibelak kontuan harturik eta hainbat 
autoreren iritzien jarraipena egin eta gero, bere juzkua eman zuen: 

...podemos utilizar el término equivalencia para referirnos a la relación establecida entre la 
traducción y el texto original siempre y cuando no lo identifiquemos con identidad ni con 
planteamientos meramente lingüísticos, e incorporemos una concepción dinámica y flexible que 
considere la situación de comunicación y el contexto sociohistórico en que se produce el acto 
traductor (2001: 209) 

 Autore berak zehaztutako ibilbide kronologikoari helduz, baliokidetzaren auziari 
buruz, laurogei-laurogeita hamarreko hamarkadetan, baliokidetzaren alderdi funtzionala 
nabarmendu zen eta interakzio komunikatiboaren barruan sartu zen; hortaz, baliokidetza 
aztertzeko alderdi intratestual eta pragmatikoak azpimarratu ziren (ibidem: 218). 

 Bestalde, aipatu beharrekoak dira Manipulazioaren Eskola-ko teorikoak; izan 
ere, lehenago Toury aipatu dugunean bezala, Manipulazioaren Eskolakoek STren eta 
XTren arteko harremana mugatzen duten arauak eta baldintzak nolakoak diren aztertu 
behar direla zioten. Hori dela eta, baliokidetzaren auziari buruzko eztabaida beste plano 
batean gelditu zen eta itzulpenaren harrerak eta itzulpenaren manipulazioak, berriz, 
garrantzia hartu zuten (ibidem: 222). 

 Bukatzeko, Hurtadok baliokidetza definitzeko baliatutako malgutasun ideia hori 
azpimarratu nahi genuke, gure azterketarako; alegia, bere hitzez “la equivalencia 
traductora no implica igualdad, prescripción, ni fijación. Al contrario, al ser contextual 
por naturaleza no puede sino ser funcional, dinámica y flexible” (ibidem: 223) 

II.4.3. Itzulpen metodoak. 

Adigai honi dagokionean, ez dago erabateko adostasunik. Izan ere, 
Traduktologia diziplina berri samarra da oraindik eta terminologia ez dago finkaturik. 
Arestian ikusi dugunez, dikotomia metodologikoa azaldu izan da beti historian zehar, 
itzulpen literalaren eta itzulpen librearen artean (cf. supra II.1.2. “Itzultzeari 
buruzko...”). Aurkako itzulpen metodoak dira, batera biltzen zailak, eta garai bakoitzean 
batak besteari hartu izan dio gaina. 

 Dikotomia horrek itzulpengintzari buruzko teoria modernoetan iraun du. 
Hurtado Albirrek proposamen dikotomiko horietako batzuk bildu zituen (2001: 242-
244). Taula batean bilduz gero, honelaxe banatuko genituzke proposamenak, 
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sorburu-hizkuntzari edo xede-hizkuntzari, zeini kontu gehiago edo gutxiago egiten 
zaion. 

 

 Oposizio 
klasikoa 

Stylistique 
comparée 

House 
 (1977) 

Newmark 
(1988) 

Toury 
 (1989) 

Venuty 
(1995) 

 
SH itzulpen 

literala 

itzulpen 
zuzena 

(traduction 
directe) 

itzulpen 
agerikoa 
(patent 

translation) 

itzulpen 
semantikoa egokitasuna45 atzerrikotzea 

(foreignizing) 

 
XH itzulpen librea

zehar 
itzulpena 

(traduction 
oblique) 

itzulpen 
gordea (covert 

translation) 

itzulpen 
komunika-

tiboa 

onargarrita-
suna 

etxekotzea 
(domestica-

ting) 

 Hurtado Albirrek proposamen propioa aurkeztu zuen (2001: 251-253). Haren 
ustez, metodoaren egokitasuna itzulpenaren helburuekin eta kontestuarekin uztartu 
behar da. Itzulpen-metodoak ez dira, hortaz, modu aurkakoak eta ezin bateratuzkoak, 
baizik prozesu diferenteak, printzipio eta helburu diferenteek arautuak. Itzultzeko lau 
metodo oinarrizko hauek eman zituen Hurtadok: 

 Interpretazio eta komunikazio-metodoa. Jatorrizkoaren zentzua ematen 
ahalegintzen da. Itzulpenak jatorrizkoaren helburuari eusten dio eta hartzailearengan 
efektu bera sortzen du. 

Hitzez hitzeko metodoa. Jatorrizkoaren osagai linguistikoak aldatzen 
ahalegintzen da. Hortaz, hitzez hitz, sintagmaz sintagma, esaldiz esaldi itzultzen ditu 
jatorrizko testuaren morfologia, sintaxia eta esanahia. 

Metodo librea. Metodo honek jatorrizkoaren antzeko funtzioak eta informazio 
bera gordetzen saiatzen da; ez du, ordea, zentzu bera ematea helburu. Dimentsio 
semiotikoaren eta dimentsio komunikatiboaren kategoriak aldatu ohi dira (generoa; 
tonoa, dialektoa), hartzailea aldatu delako edo itzulpena beste modu batera erabiliko 
delako edo... Bi maila daude: adaptazioa eta bertsio librea (azken hori gehiago urruntzen 
da jatorrizkotik adaptazioa baino). 

Metodo filologikoa. Itzulpen-modu honetan filologi edo histori oharrak gehitzen 
zaizkio itzulpenari. Hala, jatorrizkoa ikergai bilakatzen da. 

�eure tesi honetarako, Peter Newmarkek emandako definizioak eta azalpenak 
(1992) erabiliko ditugu. Newmark itzulpengintzaren teorian aditua da. Ikuspegi teorikoa 
dute bere saioek. �uztiarekin, bere jardunean teoria eta praktika uztartu zituen. Hartara, 
itzulpen metodoen berri eman zuen A Textbook of Translation liburuan (1987); halaber, 
itzultzeko garaian sortzen diren arazoak zerrendatu zituen. Kontestua eta irakurlea, 
itzultzean beti horiek dituela gogoan adierazi zuen. 

 Itzulpen literalaren zalea da, neurri handi batean, “egiaren eta zehaztasunaren 
alde” dagoelako (Newmark, 1992:12); halere, itzultzeko beste metodoen ekarpenak 

                                                 
45 Lopez �asenik euskararatutakoTouryren terminoak (2000). 
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hartzen ditu kontuan. Interesgarria da Newmark-en ikuspegia gure azterketa burutzeko; 
izan ere, itzultzeko hainbat metodoren gakoak azaldu zituen eta, hurrengo puntuan 
ikusiko dugunez, zenbait itzulpen-prozedura ongi sailkatu eta definitu zituen. Eman 
dezagun, bada, metodoen berri laburra. 

 Newmark-ek dio itzultzeak dakarren lehen arazoa dela erabakitzea hitzez hitz 
edo libreki egin behar den. Edozein modutan, ‘teoriko’ iritzi zion mendez mendeko 
eztabaida horri, eztabaida horretan bazterrean utzi izan baitira itzulpenaren helburua, 
balizko irakurle mota eta testuaren izaera. Modu didaktikoa erabili zuen aditzera 
emateko eta argi ikusarazteko metodo bakoitzak enfasia zeini jartzen dion —SHri edo 
XHri—. Hartarako, “V” erako diagrama bat eratu eta adar bakoitzaren muturrean SHa 
eta XHa fokalizatu zituen. Honela: 

 

 

 

 

 

 

Newmarken diagrama (1992: 70) 

�auzak horrela, honako itzulpen-metodo hauek zerrendatu zituen Newmarkek (1992: 
70-72): 

Hitzez hitzeko itzulpena. Itzultzeko modu hau SHren funtzionamendua ulertzeko 
erabiltzen da edo, baita ere, testu zail bat aztertzeko, lehenik, eta itzultzeko, ondoren: 
perpausaren ordenari eusten zaio; hitzak banan-banan itzultzen dira esanahi arrunt eta 
deskontestualizatua emanez; kultur hitzak literalki itzultzen dira. 

Itzulpen literala. SHren gramatika-egiturak XHko baliokide hurbilenen bidez 
itzultzen dira; hitzak, beren esanahi arrunt eta deskontestualizatua emanez. Testuen 
arazoak zein diren ikusteko balio dezake metodo honek. 

Itzulpen fidela. XHren gramatika-egituren mugen baitan, jatorrizkoaren esanahi 
kontestuala ematea da itzultzeko era honen helburua. Itzultzaileak SHko idazlearen 
asmoak zintzoki gorde nahi izaten ditu. 

Itzulpen semantikoa. Aurrekoaren aldean, itzultzeko modu honek diferentzia 
bakarra du balio estetikoa kontuanago izan behar duela. Aurrekoa baino malguagoa da. 
Halatan, bada, sorkuntzazko lizentziak onartzen ditu. 

Adaptazioa. Itzultzeko modurik askeena da. Batez ere, poesian eta antzerkian 
erabiltzen da. 

Itzulpen librea. Jatorrizkoaren edukiari eusten dio, formari ordea ez. �ehienetan 
metodo hau parafrasi bat izaten da, jatorrizkoa baino luzeagoa. Ez da, berez, itzulpen. 

SH                                                              XH 

hitzez hitzeko itzulpena                                                                 adaptazioa 

itzulpen literala              itzulpen librea 

itzulpen fidela                               itzulpen idiomatikoa 

itzulpen semantikoa     itzulpen komunikatiboa 
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Itzulpen idiomatikoa. Jatorrizkoaren mezua ematen du, baina 
esanahi-ñabardurak lausotzeko joera du, hizkera arrunteko esapideei eta modismoei 
sarbidea emanez, horiek jatorrizkoan ez agertu arren. 

Itzulpen komunikatiboa. Saiatzen da jatorrizkoaren esanahi kontestual zehatza 
ematen, irakurleei edukia eta hizkuntza ulergarriak eta onargarriak izan dakizkien. 

Itzulpen prozedurei dagokienean, lehen adierazi dugunez, Newmark-ek 
literaltasuna du gogoko. Haren ustean, itzulpen literala da itzultzeko era nagusia bai 
itzulpen komunikatiboan, baita itzulpen semantikoan ere. Edozein modutan era horren 
mugak aitortzen ditu: 

… cuando se sobrepasa el nivel de la palabra, la traducción literal se hace más y más difícil, y si 
surge cualquier tipo de problema translatorio es por lo general –no siempre– imposible (op. cit.: 
102). 

Sail hau bukatzeko, ohar bat egin nahi genuke: ez dago metodo pururik, forma 
metodologiko mistoak baizik. Edozein ikerketa deskriptibok frogatuko liguke 
baieztapen hori; guk egingo dugunak ere bai, ausaz. Izan ere, Hurtado Albirrek ohartu 
zuenez (2001: 255), modu askotako esku-hartzeak gerta daitezke itzultzeko orduan eta, 
horregatik, jauzi metodologikoak gertatzen dira. Esku-hartzeak dira, esaterako, 
itzultzailearen erabaki kontziente zein inkontzienteak, jatorrizkoaren ezaugarriak, 
kontestuaren eragina, manipulazio ideologikoak... Hala, itzulpen komunikatiboetan 
itzulpen-segmentu literalak egon litezke; ber gisan, metodo komunikatiboa eta librea 
nahas daitezke (ideologia manipulatzeko, esaterako). 

II.4.4. Itzulpen-prozedurak. 

Egia da, Hurtadok adierazten duenez (2001: 256 eta hh), nahasmena izan dela, 
Traduktologiaren barruan adigai hau mugatzeko orduan. Lehendabiziko nahastea 
izendapenari dagokio: teknikak, prozedurak, estrategiak, horra autoreek erabilitako 
izendapen batzuk. Bigarren nahastea prozedura metodo adigaiaren berdintzat jotzea izan 
da. 

Hurtadok teknika izendapena nahiago du prozeduraren aldean. �uk, halere, 
itzulpen-prozedura erabiliko dugu, Newmarkenak hautatu ditugulako geure analisirako; 
Hurtadoren itzulpen-teknika izendapenaren sinonimotzat ulerturik, halere. Prozedurak, 
Newmarkek erabili bezala, bai baitira teknikoak; emaitzei eragiten diete, ez prozesuei 
(prozesuez aritzeko metodoa, estrategia adigaiak erabili behar dira). Izan ere, 
Newmarkek modu egokian bereizi zuen zer diren prozedurak, batetik, eta metodoak, 
bestetik. Itzulpen-prozedurek perpausei eta unitate linguistikoei eragiten diete; 
itzulpen-metodoek, berriz, testu osoari. 

Halatan, bada, Stylistique comparée zeritzan korrontearen ordezkariek egin 
zuten lehendabiziko ahalegina hizkuntzen arteko transferentzia-prozesuei buruzko 
baieztapenak formulatzen eta multzotzen (Wills, 1988: 112; Elena, 1990: 53; Hurtado, 
2001: 257-258). Charles Ballyk sortu zuen korronte hura, Saussureren teoriei jarraituz. 
Vinay eta Darbelnet (1958) izan ziren itzultzeko prozedura teknikoak azaltzen, 
sailkatzen eta proposatzen lehenak. Zazpi prozedura bereizi zituzten, bi sailetan 
banatuak (zuzenak eta zeharrak), metodoak hala banatu zituztelako. Batetik, itzulpen 
zuzena (traduction directe), zeinean ematen baitira bi hizkuntzaren arteko 
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korrespondentzia zehatzak lexikoan eta egituran. Bestetik, zehar metodoa (traduction 
oblique), zeinean ez baitaiteke hitzez hitzeko itzulpenik egin. Metodoak hala, 
prozedurak honela egokitu zituzten: itzulpen zuzenetan, emprunt, calque, traduction 
littérale; zehar itzulpenetan, transposition, modulation, équivalence eta adaptation 
(Vinay/Darbelnet, 1977: 46-55). Ohartzekoa da prozedurak metodoen arabera banatzeak 
ekarri zuela, gerora, izendapenei buruzko nahasmendua. Aurreko parrafoan adierazi 
dugunez, metodoa aukera globala da eta itzulpen-prozesuari dagokio, eta teknikak edo 
prozedurak, berriz, testu unitate txikiei dagozkie, batetik, eta emaitzari eragiten diote, 
bestetik (Hurtado, 2001: 265). 

Prozedurok zertan diren ez dugu hemen azalduko. Izan ere, Vinay eta 
Darbelneten lanaz geroztik, hainbat autorek kategoria horiek erabili eta berriz formulatu 
izan dituzte, horien artean, Newmark (1988). Azken birformulazioetako bat Hurtado 
Albirrena (2001) da. �uztira hamazortzi teknika46 bildu zituen (ibidem, 269-271). 
Hainbat irizpide adierazi zituen sailkapena egiteko: 1) teknika adigaia antzeko beste 
adigai batzuetatik (estrategia, metodoa...) bereiztea; 2) soilik testuak itzultzeko 
prozedurak zerrendatzea, ez ordea hizkuntza-konparaketarakoak, eta, 3) tekniken 
funtzionalitatea aintzat hartzea, haien definizioen egokitasuna edo desegokitasuna baino 
gehiago.  

Lehenago esan dugun legez, Newmarken prozedurak hautatu ditugu geure 
itzulpen-analisia egiteko. Bada aldeko arrazoi bat: egilearen jarduna guztiz lotua dago 
itzulpen-praktikari, hots, itzulpen-teknika, itzulpen-arazo eta itzulpen-akatsen analisiari. 
Eskema metodologiarekin batera azaldu eta deskribatuko ditugu, Newmark-ek 
inbentariaturikoen artean, itzultzeko hainbat prozedura, SHren eta XHren artean izan 
ohi diren aldaketak funtsa eta arrazoi ditzagun. Prozedura guztien artean, soilik 
aukeratuko ditugu aldaketak zergatik gertatu diren ulertzen lagunduko digutenak; izan 
ere, prozeduron emaitzak azterturik, itzultzaileek zein aukera egin duten jakingo 
baitugu; jakina da, bestalde, kontestuak, itzulpenaren helburuak, irakurleen 
igurikimenak eta balizko harrerak zuzentzen dituztela aukerak. Hala, tesi honen 
helburuetatik kanpo gelditzen da itzulpen-prozeduren azterketa sistematikoa egitea. 
Edozein modutan, maila linguistikoaren azterketak zenbaitetan ondorioak ekar 
ditzakeelakoan gaude, zeren eta autore honek dioen bezala: 

…el lenguaje contiene todo tipo de sedimentos culturales en la gramática (…), que escapan a la 
lógica de los universales, tanto en la conciencia del hablante como en la del traductor (Newmark, 
1992: 134).  

Azken ohar bat egin behar dugu, Willsek (1988:121) eta bestek adierazitakoaren 
ildotik. Prozedurak isolatzea egiteko mugatua da, praktikan hainbat transferentzia batera 
gertatzen edo konbinatzen direlako. 
                                                 
46 Hona, zerrenda: “adaptación, ampliación lingüística vs compresión lingüística, ampliación vs elisión, 
calco, compensación, creación discursiva, descripción, equivalente acuñado, generalización vs 
particularización, modulación, préstamo, sustitución, traducción literal, transposición, variación” 
Hurtado: 2001: 269). 



 

 



III 

EUSKARARA ITZULITAKO ETA EGOKITUTAKO KHM-KO IPUINEN 

AZTERKETA: HIPOTESIA, HELBURUAK, METODOLOGI ESKEMA 

 

Aurreko bi kapituluetan ikusi dugun bezala, itzulpenak aztertzeko ikuspegiak eta herri 

literaturatik eratorritako narrazioen egokitzapenak aztertzeko bideak asko dira. Horien 

artean, gure hipotesia frogatzen den ala ez jakiteko eta gure tesia garatzen laguntzeko 

egokienak aukeratu eta metodologia-eskema bat diseinatu dugu. 

Horrela, bada, lehenik, narratiba-modu honen eboluzioa mugatu beharko dugu 

hezkuntza, literatura eta historia-alderdien zedarrietan, batetik, jakin dezagun ipuin 

horiek epe historiko bakoitzean zein funtzio izan dituzten, eta, bestetik, antzeman 

dezagun itzultzaile eta egokitzaileek, literatura modu hau haurrengana helarazteko, zein 

estrategia erabili dituzten. Bigarrenik, helburu hori betetzeko azterbide egokia finkatu 

beharko dugu. 

 Atal horiei guztiei ekin baino lehen, halere, esku artean darabilgun hipotesia 

formulatu behar dugu. Hots: Neurri batean, ahozko tradiziozko narratibaren oinordeko 

idatziak baitira, Grimm anaien ipuinek berebiziko garrantzia hartu dute haurren heziera 

eta sozializazio prozesuetan. Ipuin klasiko horiek euskal literaturaren sisteman 

integratzean, ordea, bi jokaera antzeman daitezke. Batetik, jatorrizko bertsioari eutsi 

dion autorearen jokaera —esan nahi baita, itzultzailearen edo egokitzailearen jokaera— 

eta, bestetik, jatorrizko bertsioaren izenburua erabiliz, testua nahierara moldatu duen 

autorearen jokaera. Nolanahi den, bi jokamoldeotan aldaketak gertatzen dira; horiek 

aztertzea dugu helburua, zeren eta darabilgun hipotesia zera baita, alegia, ahozko 

kulturetako ahozko tradizioko agerkariak (genealogiak, epopeiak, kontakizunak, 

poesiak) entzuleen eta sistemaren beharren arabera etengabe aldatu eta egokitu diren 

bezalaxe (Ong, 1982) aldatu direla ipuin hauek, Grimm anaien lehendabiziko ediziotik 

hona, hainbat arrazoi tarteko: testuak garai bakoitzeko haurren heziera egokiaren 

neurrira ekartzeko asmoa (ereduak ematea, gordinkeriak leuntzea...), XHko irakurleen 

literatur gustuen arabera itzultzea, garai bakoitzeko eraginak, autoreak testua 

hartzailearen igurikimen-horizonte ustekoaren egokitasunera etorraraztea (batez ere, 

eduki moralei dagokienean eta, baita ere, testuaren ulergarritasunari dagokionean)... 

Hipotesia baieztatzen den ala ez jakiteko, eta, aldakuntzak zergatik gertatu diren 

aztertzeko, beheragoko metodologia eskemari atxikiko gatzaizkio. 

Beraz, lehenengo atalean, Grimm anaien ipuin euskaratuen funtzioak aztertzeko 

metodologia aurkeztuko dugu; bigarrenean, itzultze eta egokitze-estrategiak ikertzeko 

metodologia azalduko dugu; hirugarrenean, azterketa kuantitatiboa eta azterketa 

kualitatiboa burutzeko, corpusaren zer nolako lagina baliatuko dugun adieraziko dugu; 

laugarrenean, eranskin modura, itzultze eta egokitze estrategiak antzemateko analisi    

orria aurkeztuko dugu. 
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III.1. Euskaratutako Grimm anaien ipuinen funtzioak aztertzeko 

metodologia. 

Grimm anaien ipuingintza euskaratuak betetzen dituen funtzioak aztertzeko eta 

zehazteko, Haur eta Gazte Literaturaren eta beste esparru batzuen arteko harremanei 

begiratuko diegu: Lehenik, HGLren eta sistema literarioaren arteko harremanei 

erreparatuko diegu. Bigarrenik, HGLren eta hezkuntza sistemaren arteko harremanei. 

Hirugarrenik, HGLren eta balio eta motibazio sozial zein pertsonalen arteko harremanei. 

III.1.1. HGLren eta sistema literarioaren arteko harremanak. 

Grimm anaien ipuingintza euskaratuaren eta XLren arteko harremanak 

aztertzeko Jose Manuel Lopez Gaseni ikertzailearen tesia (2000: 67-69) hartuko dugu 

oinarritzat. Hala, Even-Zohar-en Polisistemaren Teoria (1979) integratuko dugu gure 

azterketan. Izan ere, Lopez Gasenik, euskal HGLk euskal literaturaren polisistema 

orokorrean zein toki betetzen duen aztertzeko, Even-Zohar-en teoria erabili zuen eta 

euskal HGLra itzulitako obren funtzioak eta eraginak zehaztu eta adierazi zituen. Beraz, 

lehenik, obren ezaugarriak adieraziko ditugu, ondoren ipuingintza hori euskal HGLn 

nola eta noiz integratu den esango dugu eta, azkenik, literatur sistema horretan zein 

funtzio bete duen aztertuko dugu: haren kanona osatzeko balio izan duen ala ez; testu 

kanonikoa errespetatu den edo, aitzitik, aldatu edo irauli den, haurren kontsumo 

soilerako edota beste zeinahi helburutarako; testu autonomo gisa bere bidea egin duen 

edo, aitzitik, gehienbat irakaskuntza sistemak baliatu duen. Nagusiki, funtzio literarioa 

edo funtzio didaktikoa eta hezkuntza-funtzioa nagusitu diren aztertuko dugu. Lopez 

Gaseniren azterketaren emaitzekin alderatuz, ipuingintza modu honek euskal HGLn 

zein leku betetzen duen aztertuko dugu, ipuinok urtealdi bakoitzeko bildumatan nolako 

presentzia izan duen neurtuz, ahal denean. 

Nolanahi den, polisistemen teoriaren ildoa jorratzeko, KHM bildumak jatorrizko 

polisisteman izan duen harrera eta eztabaida pedagogikoa ezagutu behar genituzke. 

Harrera hori deskribatzeko eta euskal polisistemarekin alderaketak egiteko, Ulrike 

Bastian-en lanaz (1981) baliatuko gara bereziki. Autore horrek ikertu zuen Alemaniako 

korronte pedagogiko nagusiek Grimm anaien ipuinak nola hartu dituzten eta eskola 

sisteman nola erabili izan dituzten. Epe ikertua II. Reich-eko garaitik laurogeiko 

hamarkadara bitartekoa da; guk geure tesian darabilgun epe bertsua hartzen du, hortaz. 

Eskematikoki honela adieraz daiteke: 

—II. Reich-a (1871-1918). Joera guztietako pedagogoek ipuinak onetsi zituzten. 

Bereziki KHM bilduma bihurtu zen tradizio nazionalaren ordezkari. Hizkuntza 

eta literatura irakastean erabili ziren ipuinak nazio-pentsaera eta balio eta moral 

arau burgesak transmititzeko. 

—Weimar-eko Errepublika (1919-1933). Nagusiki, aurreko joera nazional 

burgesaren ildotik jarraitu zen garai hartan. Aro honen bukaera aldean, korronte 

komunistaren arbuioa jaso zituzten ipuinek, batetik; bestetik, oso indartu zen 

isuri nazionalista eta arrazazkoa genero hau pedagogikoki erabiltzeko orduan.
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—III. Reich-a (1933-1945). Ipuinak eta ipuinen didaktika, ideologia 

nazionalsozialistaren interesen zerbitzuan erabili ziren. 

—1945-1980, Alemaniako Errepublika Demokratikoan. KHM bilduma osagai 

finkoa bihurtu zen AEDko haur-hezkuntzan eta eskola-sisteman.  

—1945-1980, Alemaniako Errepublika Federalean. KHM bilduma arbuiatu zen, 

hirurogeita hamarreko hamarkadan. Joera antiautoritaristaren ildoko 

egokitzapen-lanak sortu ziren. “Ideologiko-kritikoa” zeritzoten joera 

pedagogikoaren ukoa jaso zuen KHM bildumak, transmititzen zituen balio eta 

arauengatik; korronte pedagokiko hark ipuinen funtzio soziala aintzat hartu eta 

literaturaren irakaskuntza askatzailearen zerbitzuko jarri zuen. Beste autore 

batzuek (Bürger, 1971), ordea, ipuinak irakaskuntza progresistaren zerbitzuan jar 

daitezkeela aldeztu zuten. 

III.1.2. HGLren eta hezkuntza sistemaren arteko harremanak. 

Grimm anaien ipuingintza euskaratua HGLren eta hezkuntza-joeren harremanen 

argitan aztertzeko, berriz, Colomer ikertzailearen lanean (1998) oinarrituko gara. Autore 

katalanak, haur eta gazte literaturaren garapenean eragina izan duten teoriak aztertu 

zituelarik, hainbat mugarri ezarri zituen: batzuk, literatur sistema honen eboluzioaren 

baitakoak; beste batzuk, estudio psikoanalitiko eta estudio kognitiboen baitakoak (1998: 

67-78); azkenak, literaturaren didaktikaren ikuspegiaren baitakoak (1998: 106-119). 

Hala, eztabaida teoriko horien ekarpen nagusiei begiratuko diegu gure aztergaiaren 

funtzioen bila. Gauzak horrela, honako mugarri hauek ditugu (cf. supra “I. 2. Psikologia 

eta pedagogia ipuinen azterbidean”): 

—Haur literaturaren jatorria ipuinen eboluzioaren ondorioa da. Autore gehienek 

eta ikerketa historiko gehienek argi adierazi dute folklorearen eta haur 

literaturaren arteko uztardura. Hortaz, Grimm anaien kasuan, ahozkotik 

idatzizkorako urratsa XIX. mendearen hasieran gertatu zen. Haur literaturarako 

urratsa, berriz, epe zabalago batean: XIX. mendetik 1950era bitartean, gutxi 

gorabehera (Colomer, 2000a: 92-93). Ikerketa teorikoen aldetik, psikoanalisiaren 

ekarpenak hartu behar dira kontuan. Izan ere, Freud-ek (1913) Grimm anaien 

materiala baliatu zuen haur baten neurosia deskribatzeko eta, harrez geroztik, 

psikoanalista freudtarrak ipuinetako eta mitoetako gai erreprimituak hautematen 

eta aztertzen hasi ziren (Bettelheim, 1988: 53, 437). 

—XX. mendearen erdialdetik hirurogeita hamarreko hamarkadara bitartean, 

ipuingintza tradizionala baztertu zen eta giro errealista gogoko zuten literatur 

bideak nagusitu ziren. Piageten lanak (1964) eta “iraultza kognitiboa” 

deritzanaren ekarpenak giro honetan kokatu behar dira. 
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—Hirurogeita hamarreko hamarkadan, hainbat autore ahozko tradiziozko 

literaturaren alde agertu ziren: Rodari (1973), Bettelheim (1975). Azken egile 

horren obrak eragin erabakigarria izan zuen ahozko tradiziozko literatura haur 

literaturaren alortzat jo zedin. Bestalde, giro kontrakulturalaren eraginez, 

“literatura antiautoritarioa” eta “fantasia berria” deitutakoak sortu ziren.  

—Laurogeiko hamarkadan, HGLren presentzia hazi zen eskola-sisteman, nola 

Lehen Hezkuntzan, hala Bigarren Hezkuntzan ere: ipuinak ahoz kontatu ziren, 

folklorea erabili zen, Proppen funtzioak eta Rodariren proposamenak zabaldu 

ziren, herri-ipuinak aztertu ziren eta, haien eskema narratiboa abiapuntu, 

berridazketa librea bultzatu zen. Halaber, jarduera horien oinarrian, psikologia 

kognitiboaren ekarpenak hartu behar dira kontuan, batez ere Vigotskyren (1978) 

eta Bruner-en obrak (1979, 1986). Izan ere, psikologia kognitiboak testu 

narratiboen balioa —eta, partikularki, ahozko tradiziozko literaturaren balioa— 

aintzat hartu zuen, errealitatea eraikitzeko bide gisa. 

Nolanahi den, Colomer-ek adierazitako hezkuntza-joera horiek Euskal Herrian 

norainokoak izan diren zehazteko, ikastolen eta euskal hezkuntza sistemaren eboluzioan 

mugarri izan diren hainbat gertakari eta hezkuntza-lege aipatu behar ditugu. Honako 

hauek Intxausti (1990), Fernandez (1994), Zabaleta (1997), Mateos (2000) eta Iztueta 

(2000) ikertzaileen obretatik atera ditugu: 

—Aurrekariak: 1857ko Espainiako Ley de Instrucción Pública edo “Moyano 

legea” (1857-1970). Espainiar estatuak umeak alfabetatzeko eta eskolaratzeko 

egin zuen lehenengo ahalegin sistematizatzaile eta uniformatzailea. Lege haren 

bidez irakasleen izendapena estatuaren esku utzi zen eta baita ikuskaritza sistema 

ere. Hizkuntzari dagokionean, lege hark, gaztelania inposatu zuen Hego Euskal 

Herriko eskola sisteman. Ipar Euskal Herrian, Ferryren lege multzoek (1879-

-1882) eratu zuten Frantziako eskolagintza berria. Halere, elebakartasun 

frantsesa lehendik ere bazegoen indarrean (Intxausti, 1990: 137; Fernandez, 

1994: 13). 

—XX. mendearen hasierako saioak: batetik, eskola sistema ofiziala baliatuz, 

auzo-eskolak eta nekazari-eskolak sortu ziren (esaterako, Bizkaiko auzo eskolak, 

1919-1938); bestetik, eskola sistema ofizialaz kanpo, euskal ikastetxeak, euskal 

eskolak eta ikastolak (esaterako, Bilboko Plaza Berriko euskal eskola, 1908an; 

Migel Muñoaren euskal ikastetxea Donostian, 1914-1936; Tolosako ikastola, 

1922; euskal herrietako euskal eskolak, Errenteria, Gasteiz, Arrasate eta 

abarretan, 1931; Euzko Ikastola Batza, 1932-1936). Eskola sistema bat sortzeko 

saio heterogeneoak izan arren, komun zituzten saiakera horiek guztiek, batetik, 

euskararekiko kezka eta, bestetik, kristau ikasbidea irakasten zen aldetik, erlijio 

izaera. Zutabe ideologikoak abertzaletasuna eta erlijiozkotasuna izan zituzten, 

hortaz (Fernandez, 1994: 23). 

—1946tik 1969ra bitartean, Donostiako etxe-eskolen esperientzia gertatu zen 

eta, 1960az geroztik 1975era bitartean, ikastolen mugimenduaren sorrera eta 

zabalkundea Euskal Herri osoan; horrekin batera, talde eta azpiegitura 
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pedagogikoen sortzea eta eratzea. Eredu pedagogikoak: Ovide Decroly-ren 

interesguneen sistema (etxe-eskoletako jardunean); Freinet, Freire eta Rosa 

Sensat-en eskolen ekarpenak (ikastoletan, 1968tik aurrera); Jean Piaget-en 

eredua (hirurogeita hamarreko hamarkadan). 

—1951ko Frantziako “Deixonne Legea”. Bertan lehenengo zirrikitu legala 

zabaldu zitzaion euskarazko irakaskuntzari Ipar Euskal Herrian, ordu kopuru 

urriaz eta ikasleen eta irakasleen borondatez, eskola orduetatik kanpo (Intxausti, 

1990; Mateos, 2000: 349) 

—1970eko Espainiako Ley General de Educación. Ikastolak egituratu eta 

erakundetu egin ziren hirurogeita hamarreko hamarkadan. Eskola alternatiboaren 

eta pedagogia kritikoaren garaia izan zen. Gatazka ideologikoa bizi izan zen 

ikastola mugimenduaren barruan: erlijioaren auzia, batetik; euskara batuaren 

auzia, bestetik. Aurreko hamarkadaren bukaerako eredu pedagogikoak finkatu 

ziren. Irakasleria profesionalizatu zen. 

—Laurogeiko hamarkadan, hezkuntza ez unibertsitarioko hizkuntza-ereduen 

plangintzak indarrean jarri ziren Hego Euskal Herrian. Eusko Jaurlaritzak 1981. 

urtean plazaratu zuen Euskal Autonomi Erkidegorako plangintza. Nafarroako 

Gobernuak 1988. urteko foru-dekretu batez arautu zituen hizkuntza-ereduak 

Nafarroako Erkidegoan, 1986ko Euskararen Foru Legea oinarri izan zuela. 

—1990eko urriaren 3ko Ley Orgánica General del Sistema Educativo. 

Espainiako lege horren baitan, Eusko Jaurlaritzak Haur Hezkuntzako, Lehen 

Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako curriculumak diseinatu 

zituen, 236/1992ko abuztuaren 11ko Dekretuaren bidez. Nafarroako Gobernuak, 

halaber, Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako curriculum berriak diseinatu 

zituen, hurrenez hurren, 574/1991ko abenduaren 30eko eta 100/1992ko 

martxoaren 16ko Dekretuen bitartez. Maila horietako hezkuntza berritzeko 

ahalegina denez gero, kontuan hartu behar dira dekretuotako zehar lerroen, 

edukien eta helburuen pedagogi joera. 

—1993ko Eusko Jaurlaritzaren Euskal Eskola Publikoaren Legea. Kalapitak 

kalapita, eremu garrantzitsuak irabazi zituen euskarazko irakaskuntzak, batez 

ere, sare publikoan (Iztueta, 2000: 32). 

—2002ko irailean, aurreko hamarkadan mamitutako prozesuaren ondorioz, 

Euskal Herriko Ikastolen Konfederazioa sortu zen. 

III.1.3. HGLren eta balio eta motibazio sozialen zein motibazio pertsonalen 

arteko harremanak. 

 Grimm anaien ipuingintza euskaratuaren eta balio eta motibazio sozial eta 

pertsonalen arteko harremanak aztertzeko, berriz, ikuspegi historikoa behar dugu. 

Hortaz, euskal literaturaren historiako esku-liburuek (Mitxelena, 1960; Villasante, 1961; 

Sarasola, 1971; Onaindia, 1972-77; Mujika, 1979; Lopez Gaseni, 2002a) eta euskal 
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HGLko esku-liburuek (Etxaniz, 1997a) ezarritako periodizazioetatik abiatuz, garaian 

garaiko giroak, pentsaerak eta hizkuntza-joerak aintzat hartuko ditugu, gure aztergaiaren 

funtzioak bilatzeko. Lan horiez gain, euskal literaturari buruzko hainbat lan 

monografiko (Otaegi, 1994; Aranbarri/Izagirre, 1996...) eta mendebaleko haur eta gazte 

literaturari buruzko hainbat saiakera (Soriano, 1995a; Zipes, 2000) kontuan hartuko 

ditugu. Horiek azterturik, urtealdiak honela banatu ditugu: 

—1920-1940 urtealdia. Eusko Pizkundearen azken etapa da. Epe emankorra, 

euskal literaturan. Euskal eskola abiatzeko lehenengo saioak egin ziren 

(Bizkaiko auzo eskolak, ikastolen sorrera). Eusko Ikaskuntzaren eta 

Euskaltzaindia sortu berrien lehen urratsak. Maila instituzionaletik kanpo, 

herritarrek kultur ekimen ugari antolatu zuten. Altxamendu faxistak eta 

Espainiako gerra zibilak ekarri zuten ekimen guztien akabera. 

—1940-1960 urtealdia. Gerraostea Hego Euskal Herrian. Euskaldunen eta 

euskararen aurkako jazarpen eta debeku urteak.  

—1960-1980 urtealdia. Iratzarraldia, hizkuntzaren, kulturaren eta politikaren 

inguruan. Euskararen eta euskal kulturaren aldeko ekintzaileak eta bide-egileak 

antolatzen hasi ziren. Ikastolen lehen urratsak.  

—1980-2000 urtealdia. Hego Euskal Herriko instituzio berrien lehen urratsak 

(Eusko Jaurlaritza, Nafarroako Gobernua). Ikastolen erakundetzea.  

Urtealdi horiek, hain zuzen, kontuan hartuko ditugu ondorioak ateratzeko. Halere, 

arrazoi metodologikoengatik, azken bi urtealdiak bina hamarkadatan banatuko ditugu 

azterketa egiteko, arrazoi historikoengatik baino gehiago. Izan ere, corpusean bildu dugun 

materiala 1970etik aurrera dibertsifikatzen eta ugaritzen hasten da. Beraz, honela: 

—1920-1940 

—1940-1960 

—1960-1980 

1960-1970 

1970-1980 

—1980-2000 

1980-1990 

1990-2000 

Bestalde, egokitzapenen tipologia finkatzeko eta sailkapenak egiteko Duran eta 

Ros-en lanean (1998: 116-133) oinarrituko gara. Autore horiek haur-liburuak argitaratzeko 

erak zerrendatu zituzten. Haien zerrendari gehitu dizkiogu geure material bilketan agertutako 

beste modu batzuk: dramatizazioak (bideoa eta antzerki gidoia). Hortaz, zerrenda honekin 

osatu dugu tipologia: albuma, aktibitate koadernoa, antzerki gidoia, hezkuntza materiala, 

hiztegi irudiduna, ipuin garaikidea, komikia, poltsiko-liburua eta pop-up delakoa. 
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Itzulpenen tipologia finkatzeko, berriz, Newmark-ek (1992) adierazitako 

itzulpen moduak kontuan hartu ditugu (cf. supra “II.4.3. Itzulpen-metodoak”). Halere,  

itzultzeko joera bat baino gehiago gurutza daitekeela jakinik, itzulpen modu bakar bat 

kategorizatu dugu bere berezitasunengatik: itzulpen egokitua. Gainontzeko itzulpen 

moduak (hitzez hitzekoa, literala, fidela, semantikoa, librea, komunikatiboa) itzulpena 

kategoria orokorraren baitan jasoko ditugu. 

III.2. Egokitze estrategiak eta itzultze estrategiak eta prozedurak aztertzeko 

metodologia. 

Alde batetik, egokitze estrategiak hautemateko, Genettek kategorizatutako 

jarduera hipertestualetatik (cf. supra “I.4. Literatur teoria: intertestualitea”), 

transposizioa hautatu dugu azterketa egiteko. Horrela, egokitzaileek egindako 

transformazioak antzeman ditzagun, lanabes egokia izango dugula uste dugu. 

Litekeena da, kategoria horrez gainera, testu parodikoren bat edo beste agertzea 

edota testuek osagai parodikoak izatea. Izan ere, beste literatur sistemetan azken 

hogeita hamar urtean joera hori egon da, ipuin-sorkuntzan. 

Halatan, bada, transposizioa dugu, Genetteren hitzez adierazteko, “la más rica en 

operaciones técnicas y en investiduras literarias” (1989: 44). Alderdi luzea eskaini zien 

sail horretako prozedurei (ibidem: 262-468), eta literatur tradizio frantsesaren adibide 

ugariz hornitu zituen. Transposizioak, batetik, formalak izan daitezke: ez diote, oro har, 

esanahiari erasaten, non eta ez den ustekabekoren bat edo okerren bat gertatzen. 

Transposizioak, bestetik, tematikoak izan daitezke: esanahia aldatzea, horixe dute 

transposizio tematikoek helburu. Hurrengo lerrootan adieraziko dugu haietatik 

guztietatik zein transposizio-prozedura izango zaizkigun baliagarriak. 

Transposizio formalen artean, itzulpena da “erakargarriena eta, beharbada, 

zabalduena” Genetteren aburuz (op. cit.: 264). Zera dugu itzulpena, testu bat hizkuntza 

batetik bestera aldatzea. 

 Bertsifikazioa prosazko testu bat bertsoz ematea da. 

 Prosifikazioa edo mise en prose-a alderantzizko prozedura da, alegia, bertsoak 

prosan ipintzea.  

Transestilizazioa berridazketa estilistikoa da. Estiloa aldatzea da transposizio 

honen funtzio soila. Hiru mota ditugu: estilizazioa, hots, estilorik ez dagoen edota 

estiloa neutroegi den lekuan estiloa ipintzea; desestilizazioa, hots, estilo iluna argitzea; 

autotransestilizazioa, hots, autoreak berak bere obran aldaketa estilistikoak eragitea
47
. 

                                                 
47
 Azken jarduera hori sarri egin izan dute autoreek literaturaren historian: horixe da, aurreratu dezagun, 

Grimm anaiek usuen burutu zuten transposizio formaletako bat, izan ere, arrunt gauza ezaguna da anaiek 

—Wilhelmek, batez ere— aldaketa estilistikoak egin zituztela ediziotik ediziora (cf. supra “I.1.3.2. 

KHM: argitalpenak”). Bestalde, itzulpenak transestilizazioa nahitaezko duenez gero, transposizio mota 

honen aztertzeak emaitzak ekarriko dituelakoan gaude. 
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 Translongazioa edo transformazio kuantitatiboa bi modutan egin daiteke: 

murriztuz eta emendatuz. Jakina, testuak modu askotan murritz eta emenda daitezke. 

Hiruna transformazio egin daitezke murrizketaren eta emendazioaren bidez, ia 

simetrikoak, Genetteren iritzian. Murrizketa-prozeduren artean moztea, laburtzea eta 

kondentsazioa ditugu. Emendazio-prozeduren artean, berriz, gehikuntza, zabalkuntza eta 

hedakuntza. 

 Moztea testu baten zatiak kentzea da. Argitaletxeek maiz darabilten prozedura da 

eta, besteak beste, hipotestuaren esanahiari eta egiturari eragiten die. Genettek, halere, 

irakurlearen harrerarekin erlazionatzen du murrizketa mota hori, zeren eta “leer es para 

bien (o para mal) elegir y elegir es dejar. Toda obra es más o menos amputada desde su 

verdadero nacimiento, es decir, desde su primera lectura” (op. cit.: 294). Kontsiderazio 

hori alde batera utzita, mozteak hainbat modutara egin daitezke: ebakiz, esaterako 

Robinson Crusoe-ren umeentzako edizioetan bezala; inausiz, alegia, han-hemen moztuz, 

«ad usum delphini» gisako edizio eta bertsioetan egin ohi den gisara, Don Quijote 

digresio eta diskurtsorik gabea eta Walter Scott informazio historikorik gabea, 

konparazione; garbituz, esan nahi baita, mozte mota hau moral kutsukoa dela edota, 

bestela, irakurlea onbideratzeko asmoa duela. Garbitzearen bidez, beraz, ezabatzen dira 

haur edo gazteentzako pasarte aspergarriak eta haien adimen mailari egokitzen ez 

zaizkionak eta baita pasarte asaldagarriak ere, hots, bizitza sexualari buruzkoak eta 

beste zenbait giza jarduerari buruzkoak. Zentsura da, ezbairik gabe, jarduera murrizgarri 

honen bertsioa helduentzat. 

 Laburtzea testua murriztea da alderdi tematiko esanguratsuei eutsiz, halere, 

baina testua laburkiago berridatziz, beste testu bat sortzeko. Muturreraino eramanik, 

testu berriak jatorrizko testuaren hitz bat bera ere ez gordetzea, litekeen gauza da. 

Horregatik, laburtze bidez lortutako emaitzak obra-estatusa izan lezake. 

 Kondentsazioa sintesi autonomo bat da hipotestua oso-osorik kontuan izanez egina; 

haren ñabardurak eta esaldiak alde batera uzten dira eta esanahia soilik atxikitzen da. 

 Gehikuntza edota eransketa ugariko emendazioa. Pasadizo arrotzak erantsiz egin 

daiteke; baita bi hipotestu nahastuz ere. Azken aukera horri kutsapena deritzo. 

 Zabalkuntza estilistikoa halako dilatazio estilistiko bat da. 

 Hedakuntza orotariko emendazioa da, gehikuntza tematikoaren eta zabalkuntza 

estilistikoaren bidez, nagusiki. Izan ere, oso zaila da gehikuntza pururik eta zabalkuntza 

pururik gertatzea. 

 Transmodalizazioa da hipotestua agertzeko ohiko modua aldatzea. Bi mota ditugu: 

modu artekoak eta modu barnekoak. Gure azterketa egiteko aldaketa modu artekoak 
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kontuan hartzekoak dira: dramatizazioa, alegia, modu narratibotik modu dramatikora 

igarotzea
48
, eta narratibizazioa, modu dramatikotik modu narratibora igarotzea. 

Transposizio tematikoek nabarmenki eraldatzen dute hipotestuaren esanahia: 

transformazio semantiko bat gertatzen baita haren baitan. 

 Transdiegetizazioa edota “diégèse” aldaketa (argitu dezagun diégèse-a dela 

kontakizunak izendatzen duen leku-denborazko unibertsoa). Hots, kontakizuna eta 

haren markoa bereiztea, akzioa beste unibertso batera —beste diégèse batera— 

garraiatuz. Halatan, hainbat osagai alda daitezke: marko historiko-geografikoa, gizartea 

edo inguru soziala, pertsonaien adina eta sexua, herritartasuna (benetako zentzu 

juridikoan; naturalizazio prozedura gisa erabiltzen da). Oro har, transdiegetizazioak 

hipotestua gaurkotu eta hurbiltzen die hipertestuaren balizko irakurle berriei. 

 Transpragmatizazioa akzioaren bilakaera eta akzioaren euskarri instrumentala 

aldatzea da. Transposizio diegetikoaren ondorioa da, zeren eta ozta-ozta eraman 

baitaiteke antzinako akzio bat garai modernora, hainbat ekintza aldatu ezean. Ezin da, 

halere, hipotestuaren akzioa nolanahika aldatu. Hipotestuaren akzioa soilik aldatuko da 

haren diégèse-a transformatu delako edo, bestela, mezua aldatzeko asmoa badagoelako. 

Oso zaila da, beraz, transpragmatizazio pururik aurkitzea, beste operazio diegetiko edo 

semantiko baten barruan egon ezean. 

 Hartara, zuzenketa da transpragmatizaziorik puruena. Izan ere, hipotestuaren 

hutsak eta baldreskeriak zuzentzea da, testua ondo uler dadin. Antoine Houder de La 

Motte-ren L´Iliade en vers français ematen digu adibide gisa Genettek. La Mottek 

moralaren eta gustuaren alorreko zuzenketak egin zituen bere itzulpenean: alferrikako 

pasarteak ezabatuz; irakurle modernoak ezin uler litzakeen ekintzak, narratzaileari 

egotzitako komentario batekin ekintzok motibatuz; gertaerak aldatuz, dela arrazoi 

estilistiko hutsengatik, dela sinesgarritasun moralarengatik. 

 Transmotibazioa edota motibo-ordezkatzea, alegia, arrazoiak edo zergatikoak 

edo justifikazioak ordezkatzea. Hiru mota bereizten ditu Genettek: lehena, motibazio 

sinplea, alegia, motibo bat sartzea hipotestuak ez motibo hori ez beste motiborik ez 

duen tokian; bigarrena, desmotibazioa, alegia, jatorrizko motibazioa ezabatzea; 

hirugarrena, transmotibazioa edo ordezkatze guztizkoa, alegia, lehenik desmotibatzea 

eta azkenik motibazio berri bat sartzea. Motibazioa ulertzeko adibide gisa, Edipo mitoaz 

Freudek egindako irakurketa ematen du Genettek. 

                                                 
48
 Gure alorrean, dramatizazioa izango da, beharbada, emankorrena transmodalizazioen artean. Berez, oso 

kultur jarduera garrantzitsua da. Genettek adierazi zuenez (1989: 356), beti egin izan da mendebaleko 

kulturan, historian barrena (Biblian oinarritutako Misterioak, nobela arrakastatsuen adaptazio dramatiko 

modernoak...). Grimm anaien ipuinak abiapuntu dituztela, dramatizazio andana bat egin da: Disneyren 

zinema-adaptazioak, antzerki-egokitzapenak, operak... Berriki azaldu da, bestalde, Simsala Grimm 

izeneko marrazki bizidun sorta, Cromosoma ekoiztetxearen Hirukiak izeneko marrazki bizidun saileko 

Edurnezuri... Corpusetik kanpo gelditu dira azken biak, denbora-muga 2000.ean jarri dugulako. 
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 Transbalioespena da pertsonaia batek dituen sentimendu eta jarrerei eta egiten 

dituen ekintzei esplizituki edo inplizituki eman zaien balioa errotik aldatzea. Era 

positiboan (balioestea), era negatiboan (desbaliotzea) eta egoera konplexuan 

(transbalioespena) aztertu behar da transformazio hau. Pertsonaia baten balioestea da, 

beraz, transformazio pragmatiko edo psikologiko baten bitartez, hipertestuan rol 

garrantzitsuagoa edo “begikoagoa” egoztea hipotestuan baino. Desbaliotzea da 

alderantzizko mugimendu tematikoa; hiru mota ditugu: batetik, desmitifikazioa, 

lehenagoko balioeste baten aurkako jarrera; bestetik, gaizkiagotzea, hipotestu berez 

desbaliotzaile bat areagotzea; azkenik, gezurtatzea, alegia, hipotestua gezurtzat hartu eta 

hipertestua egiazko istorioaren erakusgarri gisa azaltzea. Transbalioespenak 

mugimendu bikoitza du: lehenik, desbaliotzea, eta, ondoren, balioestea. 

 Bukatzeko, egin dezagun ohar garrantzitsu bat. Izan ere, transposizioak bi sail 

nagusitan —formalak eta tematikoak— sailkatuta agertzea banakuntza erabat formala 

da. Beste modu batera esan dezagun, Genetteri jarraituz: transposizio formal batzuek 

esanahi-aldaketa esanguratsuak eragin diezazkiokete testu jakin bati; horien artean, 

zenbait emendazio eta murrizketa-prozedura, eta transmodalizazio era batzuk, Genettek 

berak azaltzen digunez: 

...nadie puede pretender alargar un texto sin añadir texto, y, por tanto, sentido, ni contar «la 

misma historia» desde otro punto de vista sin modificar, por lo menos, la resonancia psicológica. 

De tales prácticas derivan, al menos parcialmente, la transposición en el sentido más fuerte, o 

transposición (abiertamente) temática (op. cit.: 375). 

Bestalde, itzultze estrategiak hautemateko, batetik Genettek (1989) 

kategorizatutako jarduera hipertestualetatik transposizio formalak hautatu ditugu 

azterketa egiteko; izan ere, itzulpena bera ere transposizio formalen zerrendan sartu 

zuen Genettek, bere iritzian, transposiziorik zabalduena delako. Eta, bestetik, 

Newmark-ek bere lanean (1992) itzulpen metodoei buruz egindako gogoeta teorikoa 

gure egingo dugu. Halaber, hark deskribaturiko hainbat itzulpen prozedura zerrendatuko 

ditugu geure analisi-orrian; izan ere, STren eta XTren artean gerta litezkeen aldaketen 

zergatikoak funtsatu eta sistematizatuko ditugu. Horrela jakingo dugu garai bakoitzean 

itzulpen-araurik edo itzulpen-joera jakinik izan den ala ez. Hortaz, honako hauek dira 

hautatutako prozedurak (Newmark, 1992: 99-132): 

 Translazionismoa. Esanahi desegokia ematen duen itzulpen literala. Bi 

arrazoirengatik gertatzen da: interferentzia batengatik edota hiztegiko hitzak 

mekanikoki onartzeagatik. 

 Azpitestua itzultzea. Testuaren asmoa edo funtzioa da azpitestua, eta haren bila 

ibili ohi da itzultzailea. Kontu handiz hartzeko prozedura da, zeren eta azaleko testua ez 

baitaiteke beti ordezka azpitestuaren bitartez. 

 Transferentzia (emprunt, mailegua, transkripzioa). SHko hitz bat XHko testura 

aldatzea. Transferitutako hitza mailegu bihurtu ohi da, azkenik (charter, rally, tour, 

perestroika). 
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 Naturalizazioa. SHko hitz bat XHko ebakeraren eta morfologiaren arabera 

egokitzea da (eusk. kanpin, errugbi). 

 Kultur baliokide hurbila ematea. SHko kultur hitz bat XHko beste kultur hitz 

baten bidez gutxi gorabehera itzultzea, alegia. 

 Transposizioak (edo shift-ak). Transposizioa da sorburu-hizkuntzako testu bat 

xede-hizkuntzara aldatzeko garaian gramatika aldaketak eragitea, itzultzaileak automatikoki 

hala egiten duelako (esaterako, singularra pluralaz ematea: al. die Christenheit, eusk. 

kristauak) edota SHko gramatika-egitura jakin bat XHn ez dagoelako edota itzulpen literala 

egitea XHko usadioaren aurka doalako (al. sich nichts sagen lassen, eusk. entzungor egin) 

edota hutsune lexiko bat gramatika-egitura batekin osatu behar delako (esaterako, izenaren 

ordez, erlatiboaz edo beste egituraz osaturiko parafrasia eman beharra: al. der 

Schwarzfahrer, eusk. txartelik [ez duen/gabeko] bidaiaria edo gidabaimenik [ez 

duen/gabeko] gidaria). Hainbat transposizio hizkuntz ezberdintasunetatik haratago doaz eta, 

hartara, estilozko aukera gisa har litezke (esaterako, alemanezko menderakuntza, euskaraz 

koordinazio bidez uztartzea; ingelesezko perpaus koordinatuak, gazteleraz menderakuntza 

bidez ematea). Transposizioa edo shift-a gramatikarekin zerikusia duten itzulpen prozedura 

bakarra da, Newmark-en esanetan, eta itzultzaileek intuitiboki egiten dute. Litekeena da, 

halere, gure testu-corpusa aztertzean, goiko transposizioez landa, beste transposizio modu 

batzuk agertzea. 

 Aurkako ezeztatuaz modulatzea. Alegia, negatibo bikoitzaren ordez positiboa 

ematea edota positiboaren ordez negatibo bikoitza ematea edota antonimoa ezeztaturik 

ematea (esaterako, al. in der Nähe sein, eusk. urrun ez egon). Itzulpen prozedura zehatza da 

eta berez edozein ekintzari —aditzi— eta edozein kualitateri —adjektibo edo adberbiori— 

aplika dakioke. Antza, negatibo bikoitzak ez du positiboak bezainbesteko indarrik. Ahots 

tonuaren mende dago; beraz kontestuak argitzen du modulazio hau erabili behar denentz. 

Halere, hutsune lexiko bat dagoenean, orduan bai erabili beharko da (esaterako, ing. 

shallow, eusk. ez oso sakona). Gainontzean, beti dago hor aukera, eta, Newmark-en iritzian, 

erabili beharko litzateke, itzulpena natural samar gelditu nahi izanez gero. 

 Konpentsazioa. Esaldi batean esanahi, hots edo besteren galerarik dagoenean, 

esaldi bereko edo ondoko esaldiko beste alderdi batean galera hori konpentsatzea. 

 Analisi konponentziala. SHko hitz bat XHko beste batekin alderatzea, batetik, 

zer duten komun, eta, bestetik, zerk ezberdintzen dituen aztertzeko. SHko hitza 

espezifikoagoa da XHkoa baino. Horregatik, itzultzaileak osagai semantiko bat edo bi 

erantsi behar ditu XHn, SHren esanahira hurbiltzeko. 

 Parafrasia. Testu zati bat zabaltzea edo azaltzea. Ez da itzulpen librearen 

sinonimotzat hartu behar. Newmark-ek itzulpen prozedura gisa onartzen du soilik esaldi 

anbiguo edo ilun samar bat ahalik eta laburren azalduz egiten bada. 

 Oharrak, eransteak, glosak. Informazio gehigarria da: testu barruan; 

oin-oharretan; oharren bidez, kapitulu bukaeran; glosen bidez, liburu bukaeran. 

Genettek adierazitako paratestualitatearekin badu prozedura honek zerikusia. 
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 Edozein modutan, jakin dezagun itzulpen-prozedurak isolatzea egiteko mugatua 

dela. Izan ere, praxian prozedurak konbinatu egiten baitira. 

 

III.3. Corpusa eta corpusaren lagina. 

Corpusa biltzeko, oinarri bezala, Joan Mari Torrealdaik egindako katalogoak hartu 

ditugu nagusiki. Katalogo horietan corpus ia guztia ageri da. Esan behar da, halere, alde 

batetik, beste material batzuk aurkitu ditugula katologo horietatik kanpo, beste liburutegi 

batzuen bibliografi funtsetan (esaterako, 1996an Anastasio Albisuk eginiko Txanogorritxo 

antzerkirako gidoia); horiek guztiak, Gasteizko Sancho el Sabio Fundazioa, Donostiako 

Haur Liburutegiko Ondare Historikoa, Koldo Mitxelena Kulturuneko Ondare Gordeak eta 

Beneditarren Lazkaoko liburutegia arakatzean aurkitu ditugu. Eta beste alde batetik, 

Torrealdaik UNESCOren gai-taulako 015 eta 016 zenbakipean zerrendatutako batzuk 

baztertu ditugula, aztergai ditugun ipuinen izenburu bertsua izan arren, merchandising 

sailekoak direlako, hari narratiborik gabekoak, alegia (esaterako, Ttarttalok 1995.ean 

plazaratutako Txanogorritxo, ipuin eranskailudunak eta antzekoak). 

Azterketa kuantitatiboa burutzeko, corpusean bildu ditugun ipuin itzuli eta 

egokitu guztiak deskribatu, sailkatu eta zenbatuko ditugu. Azterketa kualitatiboa 

egiteko, berriz, corpusean bildu ditugun ipuin itzuli eta egokitu guztiak aztertzeko 

aukera baztertu dugu. Corpus osoaren ezaugarriak eta ondorio baliagarriak ateratzeko 

corpusaren lagin bat aztertzea nahikoa dela ebatzi dugu. Lagin aztertuaren emaitzak eta 

ondorioak corpus osoarentzat inferi daitezkeelakoan eta orokor bihur daitezkeelakoan 

gaude. Beste auzi bat da, ordea, lagin hori zein obrak osatu behar duten erabakitzea. 

Aukera egiteko, arau konstriktibo bat aplikatzea iruditu zaigu abiapuntu egokia. Hona: 

gutxienez itzulpen eta egokitzapen bana duten ipuinak soilik lagin-zerrendan sartzea: 

zerrenda ipuin ezagunen, esanguratsuen edo tradizioan txertatuenez osatuko dugu arau 

mugatzaile horrezaz. Hauxe da, itzulpenak eta egokitzapenak gurutzatu ondoren, 

emaitza: Der Wolf und die sieben jungen Geißlein, Rapunzel, Hänsel und Grethel, Van 

den Fischer un siine Fru, Aschenputtel, Rotkäppchen, Die Bremer Stadtmusikanten, 

Daumesdick, Die Wichtelmänner, Dornröschen, Sneewittchen, Rumpelstilzchen, Die 

vier kunstreichen Brüder eta Schneeweißchen und Rosenrot. 

 Hamalau ipuineko zerrenda horrek corpus osoa ondo ordezkatzen du. 

Zenbakitan, itzulpenei dagokienean, honako batez bestekoak ditugu, izenburuak unitate 

bezala harturik: Larrakoetxeak itzulitakoaren %24; Altunak itzulitakoaren %57,1; 

Sarasolak itzulitakoaren %44; Gomezek itzulitakoaren %17,7. 

Egokitzapenei dagokienean, honako batez besteko orokor hau dugu: euskaraz 

egokitutako izenburuen %81,5. Lagina osatzeko batez besteko handia dirudien arren, 

horrelakoa behar du izan, osotasuna egoki isla dadin; izan ere, aintzat hartu behar da 

batetik, egokitzapenak aztertzeko orduan, haien tipologia zein den, hamar kategoria 

ezarri ditugula; eta, bestetik, eboluzioa ikusteko, denboraren ardatza lau urtealditan 
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banatu dugula. Nolanahi den, lagina zenbat eta handiagoa izan, hainbat fidagarriagoa 

izango da azterketaren emaitza. 

Grimm anaien jatorrizko obrari dagokionean, berriz, honako batez besteko hauek 

ditugu: 1812/15eko edizioaren %7,6; 1837ko edizioaren %6,1; 1857koaren %6,6; 

1858koaren %24. 

 

III.4. Analisi-orria. 

Honako analisi-orri hau diseinatu dugu azterketa kualitatiboko itzulpen estrategiak eta 

egokitze estrategiak  hautemateko: 

ANALISI ORRIA 

Ipuinaren izenburua 

Corpusa  

jatorrizkoak 

euskal itzulpenak  

euskal egokitzapenak 

I. IPUINAREN EZAUGARRIAK. 

I.1. Noizkoa den 
I.2. Transmisio bidea: ahozkoa/ eredu literario baten bidezkoa.  
I.3. Kontaera eta osagaiak. 

II. KHM-N EGINDAKO ALDAKETEN AZTERKETA. 

II.1. Transposizio formalak. 
II.2. Transposizio tematikoak. 

III.  ITZULPENEN AZTERKETA. 

III.1. Transposizio formalak. 
III.2. Itzulpen prozedurak. 

IV. EGOKITZAPENETAKO TRANSFORMAZIOEN AZTERKETA. 

IV.1. Transposizio formalak. 
IV.2. Transposizio tematikoak. 
IV.3. Bestelako jarduera hipertestualak: parodia, trabestimendua, 

pastichea, imitazio satirikoa, imitazio serioa. 

V. ONDORIOAK. 

VI. IPUINARI BURUZKO LITERATURA. 



Grimm anaien Kinder- und Hausmärchen  euskaraz: itzulpenen eta egokitzapenen azterketa 92

     ITZULPEN PROZEDUREN ZERRENDA (Newmark, 1992) 

1. Translazionismoa. 
2. Azpitestua. 
3. Transferentzia. 
4. Naturalizazioa. 
5. Kultur baliokide hurbila. 
6. Transposizioak edo shift-ak. 
7. Konpentsazioa. 
8. Analisi konponentziala. 
9. Parafrasia. 
10. Oharrak, eransteak, glosak. 
11. Bestelakoak. 

     TRANSPOSIZIOEN ZERRENDA (Genette, 1987) 

A. Transposizio formalak  

A.1. Itzulpena. 

A.2. Bertsifikazioa. 

A.3. Prosifikazioa. 

A.4. Transestilizazioa. 

A.4.1. Estilizazioa. 

A.4.2. Desestilizazioa 

A.4.3. Autotransestilizazioa. 

A.5. Translongazioa edo transformazio kuantitatiboa. 

A.5.1. Murrizketa prozedurak. 

A.5.1.1. Moztea. 

A.5.1.1.1. Ebaketa. 

A.5.1.1.2. Inausketa. 

A.5.1.1.3. Garbitzea. 

A.5.1.2. Laburtzea. 

A.5.1.3. Kondentsazioa. 

A.5.2. Emendazioa. 

A.5.2.1. Gehikuntza. 

A.5.2.2. Zabalkuntza estilistikoa. 

A.5.2.3. Hedakuntza. 

A.6. Transmodalizazioa. 

A.6.1. Modu artekoak. 

A.6.1.1. Narratibizazioa. 

A.6.1.2. Dramatizazioa. 

A.6.2. Modu barnekoak. 
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B. Transposizio tematikoak 

B.1. Transdiegetizazioa. 

B.2. Transpragmatizazioa. 

B.3. Zuzenketa. 

B.4. Transmotibazioa. 

B.4.1. Motibazioa. 

B.4.2. Desmotibazioa. 

B.4.3. Transmotibazioa. 

B.5. Transbalioespena. 

B.5.1. Balioestea. 

B.5.2. Desbaliotzea. 

B.5.3. Transbalioespena. 

 



IV 

EUSKARATUTAKO KHM-KO IPUINEN ITZULPENAK ETA 
EGOKITZAPENAK: LANON DESKRIBAPENA. LANON FUNTZIOAK. 

AZTERKETA KUANTITATIBOA 

 

Kapitulu honetan, euskal HGLren sistemara ekarritako KHMko ipuinak biltzen dituzten 
obren eta bildumen deskribapena egingo dugu. Hori dela helburu, beraz, zein ipuin itzuli 
diren eta zein egokitzapen egin diren adieraziko dugu. Baita zeinek egin dituen, zein 
argitaletxek argitaratu dituen, nork itzuli dituen, noiz egin diren eta, tipologia aldetik, 
zer nolakoak diren ere. 

Datu horiek jakinik, KHMko ipuinak euskarara itzuli edo egokitu diren garai 
bakoitzean, euskal sistemaren HGLk zein egoera bizi izan duen laburki aurkeztuko 
dugu, ipuinok euskal sisteman nola txertatu diren eta zein funtzio bete izan duten 
antzemateko. Halaber, garaian-garaian, ipuinen jatorrizko polisisteman eta nazioarte 
hurbilean zein joera zeuden labur-labur azalduko dugu. 

Bukatzeko, euskal sistemara ekarritako ipuin horien itzulpenek eta 
egokitzapenek kuantitatiboki zein leku bete eta zein eboluzio izan duten aztertuko dugu.  

 

IV.1. 1920-1940 urtealdia: lehenengo itzulpenak. 

Urtealdi honetan agertu ziren lehendabiziko aldiz Grimm anaien ipuinen 
itzulpenak euskaraz; aldizkarietan, banaka batzuk, lehenik, eta liburu formatoan, 1929. 
urtean, ondoren. Urtealdi hartan euskal letren pizkundea gertatu zen; poesian gertatu zen 
berritzerik behinena, Aitzolen kultur egitasmoaren orpotik. 

 Alemanian, berriz, ipuinak —Grimm anaien KHM bilduma, batez ere— tradizio 
nazionalaren ordezkari bilakatu ziren XIX. mendearen bigarren erdialdean, noiz ere 
hizkuntza irakasteak eta liburuak irakurtzeak erdietsi baitzuten hezkuntza sistemaren 
erdiguneko posizioa; hala, bada, diziplina horien gidaritzapean bideratu ziren nazio 
pentsaera eta balore eta moral-arau burgesak. Joera guztietako pedagogoen iritzian, 
ipuinak apartak dira haurrentzat, adierazteko modu argia eta ulergarria dutelako, batetik, 
eta “nazioaren haurtzarokoak” direlako, bestetik (Bastian, 1981: 99-1��). 

 Weimar-ko Errepublikaren garaian, ipuinen didaktikaren inguruan ez zen 
aldaketarik gertatu. Berrikuntza txikiak alde batera utzita, ikuspegi berririk ez zen jorratu 
eta aurreko joerak (nazionalista burgesak, alegia) jarraitu zuen. Edozein modutan, garai 
honen bukaera aldera oso indartu zen isuri nazionalista eta arrazazkoa. Irakasle multzo 
handi batek faxismorako aldaketa bideratu zuen, edo, bederen, hezkuntza faxistari ezin 
izan zion estrategia eraginkorrik kontrajarri. Soilik komunisten aldetik egon zen ipuin 
klasikoen trataera berririk: ipuinen eduki preburgesek erabilpen moralista ekarri zuten eta, 
horregatik, tradiziozko istorioak arbuiatu zituzten. Halere, haur psikologiaren ikerkuntzak 
(Bühler 1925, batez ere) ipuinen balioa berretsi zuen eta, haur bakoitzaren bilakaeran, 
ipuinentzako aro bat badagoela defenditu zen (Bastian, 1981: 144-145).
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 Hala, bada, Bastianek ikertuari jarraituz, III. Reich-ean ipuinak manipulazio bide 
bihurtu ziren eta, beste irakasgai batzuekin batera, ideologia nazionalsozialistaren 
zerbitzuko jarri zituzten. 

Keine Zeit hat das Märchen dermaßen vergewaltigt und als Manipulationsmittel eingesetzt, wie 
der Faschismus. Die seit der Romantik um sich greifende Volkstumsideologie, durch die das 
Märchen erst aufgewertet wurde, gipfelte in der Blut- und Boden-Theorie der Nationalsozialisten, 
die der irrationalen Rechtfertigung ökonomisch-politischmotivierter Aggression nach innen und 
außen dienen sollte. In diesem Zusammenhang wurde das Märchen als Schaubild völkischer 
Tugenden und rassischer Werte gedeutet und im Unterricht systematisch eingesetzt. Seit der 
Gesinnungspädagogik hat es keine so vorrangige Bedeutung in der Schule gehabt. 

Im Gegensatz zu den früheren Zeiten wurden nun Art und Methode seiner Behandlung absolut 
verbindlich. Über den literarischen Unterricht hinaus wurde es der Heimatkunde, dem  
Geschichts- und Religionsunterricht dienstbar gemacht. Offenbar ließ es sich mit der 
nationalsozialistischen Zielsetzung im Unterricht erfolgreich einsetzen, jedenfalls finden sich 
keine Dokumente, die seine Wirksamkeit in diesem Sinne bezweifelten (Bastian, 1981: 185). 

Zipesek, halaber, nazien garaian ipuinen erabilera eta interpretazioa bestelakotu 
zela adierazi zuen, Weimar-eko Errepublikan eta nazien garaian ipuinei buruz izan ziren 
jardunak aztertu zituelarik: 

...il n’y eut guère de changement dans la production des contes de fées pour enfants sous Weimar 
et pendant la période nazie, mais des modifications très précises intervinrent dans leur 
interprétation et leur utilisation stratégique dans le domaine public (1986: 18�). 

Sarrera atal hau bukatzeko, Disneyk egindako Edurnezuriren bertsioa aintzat 
hartu behar dugu, gerora begira, ipuin horren edukia aldatu zuelako eta haren 
transmisioan hainbat interferentzia eragin zituelako. Zinemaren historiako lehendabiziko 
animazio-film luzea izan zen eta arrakasta izugarria izan zuen (Moriconi, 1994: 123). 
Hona titulua: Snow White and the Seven Dwarfs (1937).  

IV.1.1. Lanen deskribapena: 1929ko bi euskal itzulpenak. 

Santi Onaindia fraide karmeldarrak, gerra aurreko euskal kulturaren egoera 
hizpide zuela, euskararen aldeko idazle sailaren barruan zerrendatu zituen Joseba Altuna 
(1888-1971) eta Alejandro Larrakoetxea “Aita Ipolito” (1892-1976), Hegats aldizkariko 
artikulu batean. Lekuko aparta da Onaindia, adinez kide ez izan arren, garaikide izan 
baitzituen Grimm anaien lehen itzultzaile biak, eta, gainera, “Aita Ipolito”, ordena 
bereko kidea. Pizkundea aipatu gabe, garai hartako haize ongilearen giroko partaidetzat 
jo zituen bi gizonok. 

Iñigo Aranbarri eta Koldo Izagirrek, bestalde, “euskal itzulpengintzan berebiziko 
garrantzia hartu zuten” obren artean aipatu zituzten Altunaren Oscar Wilderen ipuinen 
itzulpena eta Larrakoetxearen Grimm anaiena, A. Irigarairen Traducción al vascuence 
de un capítulo del Quijote (1929) eta N. Ormaetxearen Tormes'ko Itsu-mutilla-rekin 
batera (Aranbarri/Izagirre, 1996: XXVI).
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Xabier Etxanizek bi itzulpenak inbentariatu zituen Euskal Haur eta Gazte 
Literaturaren Historia tesian (1997a: 197-199). Etxanizek iritzi kritikoak jaulki zituen 
argitaragintza-alderdiari begira: 

Edizio aldetik Legoaldirena, nahiz eta haurrentzat izan teorian, biluziagoa da; Joseba Altunak 
eginiko honek, berriz, egokiagoa ematen du haur eta gazteentzat, zainduagoa (op.cit.: 199). 

Ikuspegi historiazaleaz landara, Jose Manuel Lopez Gasenik (2���: 162) 
bestelako ikuspegia jorratu zuen, itzultzaileon itzulpen estrategien ildoa, hain zuzen. 
Hortaz, Larrakoetxearen itzulpena aztertu zuelarik, itzultzaileak egindako egokitzapen 
kulturalak agerian utzi zituen: jatorrizkoaren pertsona- eta toki-izenen ordez, euskal 
pertsona-izenak eta euskal giroko toponimoak jartzea, hasierako formulismoak euskal 
erara taxutzea... Liburuko irudiei buruz diharduela, honako lerrokada hau dakarkigu: 

Liburuari euskal giroa ematen laguntzen dioten beste elementu batzuk Hermes-ek egindako 
marrazkiak dira: bertako pertsonaiak euskal baserritarren janzkeraz agertzen dira ia beti, baita 
pertsonaia miragarriak ere: zazpi epotxak, esaterako, txapela buruan daukatela marrazturik daude 
(op. cit.: 163). 

Grimm anaien ipuinen bi itzulpenok ikerketetan jaso duten oihartzunarekin 
bukatzeko, aipa dezagun Miren Atutxak 2��1ean apailatutako eta Labayru Ikastegiak 
berrargitaratutako Grimm anaien berrogeita hamar ume ipuin, Ipolito Larrakoetxeak 
1929an itzulitako hura bera (Bilbo). Klasikoak berrargitaratzean erabiltzen den moduko 
egitura darabil Atutxak liburuan: sarrera, oharrak eta testu gaurkotua. Sarreran, bestalde, 
bizkaitar itzultzailearen obraren eta bizitzaren hainbat jakingarri ematen ditu, haur 
literaturaren eta herri ipuinen arteko loturaz dihardu, euskal itzulpengintzaren ekarriaz 
eta Legoaldiren egokitzapen-lanaz aritzen da, eta, azkenik, Legoaldik aldizkarietan 
agertu zituen ipuinen eta liburuan argitaratutako ipuinen hizkuntza-ereduak aztertu eta 
alderatzen ditu. 

Grimm anaien ipuinen bi itzulpen ditugu, beraz, urte berean. Euzkadi egunkaria 
arakatu dugularik, Altunaren itzulpena lehena izan zela ondorioztatu dugu. Izan ere, urte 
hartako martxoan, liburuari buruzko iruzkin bat plazaratu zuen Xaxarko izengoitiko 
batek Euzkel-atala zeritzotenean; abenduan hasi ziren plazaratzen, berriz, Legoaldiren 
liburuaren propaganda-iragarkiak. Gauzak horrela, Xaxarkok itzultzailea euskaldun 
berri izatea eta, aipatu gabe, sabindarren eskolakoen hizkuntza-hautua eta 
Euskaltzaindiarena izan zituen idazgai49: 

Ederto, txukun, antzez irarria dago Bilbao’ko Verdes Atxirika’renean, eta ez txarto 
idatzia izan arren. Gure izkuntzak ez deutso esker gitxiago zor olako gizonari, aurtzarotik 
ekianari baiño. Orrelako gizon batzuk egin daben alegiña euskaldun zar guztiok egin ba gendu, 
gure euskera gaixoa, dagoan baiño aberatsago ta txukunago egoan onezkero. 

Liburu ontan ikasi dagike ez dakian euzkotarrak, eta baita dakianak bere. Idazten ez 
dakian euskaldun zarrari lotsa emon bear deutso ta lotsak aurpegia gorritu ta negar eragin, ez 
ekienak aurrea artu deutsolako. 

                                                           
49 Garai hartako azentudun ‘r’ grafia, ‘rr’ grafiara aldatu dugu. 
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Liburu onen egilleak bere eskola dau, ez euskaldun guztiena, ez askorena bere. Nik bere, 
egia da, eskola orretatik artu dodaz euskeraren alde egiteko adore apur bat, eta Gramatikan bere 
bai beste zertxobait, Ortografiatik asita. Baiña zerbait ondo iduritzen ezpa yat itzi egiten dot. 

Jaubea Euskaltzaindiaren aurka asten da liburuaren azaletik, eta “ezin dogu ontzat emon 
“Zeruko Argia”-k diñoanez, gure izkuntza zaintzeko berariz yarririk dagon giza-taldearen aurka 
yoatea”. Euskaldun barriak ez ezen zarrak bere ikasi bearra daukogu, gure Gramatika oindiño ez 
da oso aztertu ta. Euskaltzaindiaren arauai yaramon egiñ ezkero, itzaurreko hogei lerroetan hogei 
utsegin daukoz. Nik ondo ondo lelengoko atala irakurri dot eta bertan ba daukoz beste hamasei 
utsegin. Orren giñoan edo dauz enparauetan. 

Baiña ez da ardura orregaitik: “errando errando deponitur error”: utsegiñez utsegiñez 
ikasten da ez utsegiten. Eziñik ez deutsogu eskatuko euskaldun barriari: asko egin dau; euskaldun 
zar geienak baiño gehiago. 

Irakurri ezazu liburu au burutik buru, nongo eskolakoa dan begiratu barik, eta zure 
izkuntza obeto erabilia ikusi gura badozu, egizu zeuk utsegite barik. Ez dozu astirik galduko 
irakurten, eta euskerak eskertuko deutsu, idazten saiatzen ba zara (1929-3-9, 51�1. zka.) 

 Bestalde, beste kritika iruzkin batek 1929ko bi itzulpenon argitaratze-hurrenkera 
zein izan zen argi adierazten du. Iruzkingileak, A. S. J. laburdura erabiliz, honako hau 
idatzi zuen, “Liburu berria” izenburu, Jesusen Biotzaren Deia aldizkarian: 

Ipuñak beste izkeretan oso ezagunak dira. Batzuek beste liburu baten euskeratuta ikusi ditugu; 
baña Legoaldi'k ematen dizkigunak askoz geyago dira ta Zeanuriko euskera erraz eta leun 
leunean daude (193�eko otsaila: 31). 

Hortaz, izena ez aipatuagatik, Grimm anaien ipuinak lehen aldiz bildu zituen liburua 
Joseba Altunak itzuli zuen hura dugu, zalantzarik gabe. Datua ez da, beharbada, 
garrantzitsua. Sumatzen dugu, halere, lehia moduko bat lehen bi itzultzaileon artean, 
klasiko alemana jomuga zutela. Izan ere, Larrakoetxeak 1922. urtean agertu zuen lehen 
ipuin itzulia Bilboko Euzko Deya aldizkari jeltzalean5�, “Miren’en alabea” 
(Marienkind). Gerora, 1924tik aurrera, hain zuzen, Donostiako Euskal-Esnalea-ra egin 
zuen jauzi. Altunak, berriz, “Azparren” goitizenez, Baionako Gure Herria-n bi ipuin 
argitaratu zituen: “Josebatxo ta Mirentxu” (Jorinde und Joringel) 1927ko maiatzeko 
alean (258-261 or.) eta “Antxumiak eta otsoa” (Der Wolf und die sieben jungen 
Geißlein), azarokoan (545-548 or.); horiez gainera, nazioarteko narratiba tradizionala 
itzultzen hasia, Altunak Euzko Deyako orrietan aletu zituen Esoporen alegiak, 
Larrakoetxeak Grimm anaien ipuinak aurkeztearekin batera. Bestearen lanarekiko 
ardura horren lekuko dugu, azkenik, “Amilgain”-ek —Altunaren beste goitizen bat da 
hori— Euzkerea aldizkariaren orrietan Larrakoetxearen itzulpenari egindako harrera 
abegitsua (“Legoaldi ezagun-ezaguna da euzkeltzalien artian. Eta ederto idazten daula 
deritxogu”, “Euzkeldun gustijak erosi biarko leukie Legoaldi’ren idazti eder au”) baina 
lexikoari buruzko juzku zorrotzak mendean hartua: 

                                                           

 
5� Miren Atutxak Legoaldiren itzulpena berriki apailatu du; testuari eginiko sarrera zabalean, beste gai 
askoren artean, aztergai ditu aldizkarietako ipuinak (2��1: 32). Hortik hartu dugu Euzko Deyari buruzko 
datua. 
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Ipuin baten, “Miren’en alabea” deritxonian, Miren Gizkarbi irakurri dogu Miren Neskutz’en 
ordez ¿Miren Gizkarbi? ¿Zetarako, baña, itz barririk sortu, lendik Neskutz-itza ba-daukogu? ¿Ala 
Legoaldi'ri be iguingarri egiten asi ete-yako ainbeste urtetan ezetariko ardura ta kezka-barik 
erabilli ixan dogun itz garbi-polit ori? Gero be, gizkarbi eztago ondo, urrian, andra edo 
emakumiai esateko. Giza edo giz orrek ¿eztikur, ba, gixona edo arra? (193�: 266) 

IV.1.1.1. Ipuñak, Joseba Altuna Aldasoro, 1929 

Joseba Altunari buruz, itzulpen asko egin zituela idatzi zuen Santi Onaindiak 
Hegatseko artikuluan. Grimm anaien ipuinez gain, Esopo’ren ipuñak, Oscar Wilderen 
Ipuñak (Bilbo, 1927) eta Afanassieven Ipuñak (Bilbo, 193�) itzuli zituen. Bestalde, 
Manu Sotaren lau antzerki obraren itzulpenak nabarmendu zizkion Onaindiak: 
Itxaro-ixarra (Bilbo, 1931), Oztin (Bilbo, 1932), Negarrez igaro zan atsua (Bilbo, 
1933) eta Buruzagiak (Bilbo, 1936). 

 Atzerriko literatura gurera ekartzeko zale, mendebaleko literaturaren hainbat 
obraren itzultzaile, dugu, hortaz, Altuna. Weltliteratur-ari begira jarria, nekez uler liteke 
haren jarduera, proiektu nazionalista batetik bereizita. Euskaltzale eta abertzalea zelako 
zantzu argiak irakur dakizkioke itzultzaileari Euzkerea aldizkarian, Arana-Goiriren 
heriotzaren hogeita seigarren urteurrenez, idatzitako artikulu batean. Abandotarrari 
buruzko iritziak erakusten du Altunaren ideologia zein isuraldetara irristatzen den: 

Ogetasei urte igazi dira Arana-Goiri il yakunetik. Ogetasei urte igazi-arren, ondo gomutetan dogu 
gixon andi aren erijotz-izparrak eragin euskun zauskadea. Guri jazo yakuna, beste askori be jazo 
yaken: atsekabe andija artu gure Irakaslia bein eta betiko ayanatuten zalako. Arana-Goiri’ren 
erijotza dala-ta, euzkeltzaliok, batez-bere, bai-daukogu zegaitiya gogua illunduteko. Abandotar 
ospetsu onek Euzkerearen aldez egin eban iñok baño geyago. Berak bakarrik lortu eban, 
ordurarteko euzkeltzaliak lortu ezin ebena: euzkotarren bijotzetan Euzkereaganako maitasuna 
sortu ta piztu, euzkeltzaletasuna zabaldu. Orretarako, euzkotarren adimena ta bijotza ukutu 
ebazan itz samur ta aberkoyakin. Egiz esan leike Euzkerearen alazkilia Arana-Goiri ixan zela 
(Amilgain, 1929: “Arana-Goiri”, Euzkerea, 1�. zka.).  

Historiaren galbahetik igaroa, irakasle mirarigileari egindako aitortza gehiegizkoa 
irudituagatik, Altuna ez zen halako adierazpenak egiten euskaltzale bakarra izan. Hor 
dugu, esaterako, Lizardi; Biotz-begietan-eko lehen edizioan (Bilbo, 1932) Gure mintzo 
goiburupeko poema eskaini zion Arana-Goiriri, “harenganako zor-aitorpen modura” 
(Mitxelena, 1988: 146), oroiz eta eskerrez51. 

Grimm anaien ipuinen itzulpenari gagozkiola, bestalde, ohartzeko modukoa da 
itzultzailearen “Irakurliari” izeneko ohar laburra. Ohartxoan Altunak, obraren balizko 
jasotzaileari buruz jardun zuelarik, honako hau ebatzi zuen: “Grimm’en ipuñak eztira 
umientzako bakarrik. Gixon egiñek be irakurri daikiez, astija gozaro emoteko baño 
ezpada be”. Taxuzkoa izan zuen aburua; izan ere, Grimm anaiek berek ez baitzuten 
euren obra haurrek bere egingo zutelakoan argitaratu, hasierako edizioen garaian, 
behintzat. 

                                                           
51 “Il-zârki, bizi dugun gizona!/ Egunoro berpiz lurpean dagona!/ Bezat onets aren izena,/ aberriz ta 
mintzoz gu yantziarena” (Lizardi, 1932: 162). 
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Bestalde, ohartxo berean, euskara/erdara(k) binomioa ageri da lehenago: 

Ipuin onek gustiz ezagunak dira erderaz. Ludi (mundu) gustiko umiak buruz ikasita daukez. Geuk 
be umetaldijan ¡hamaika bidar irakurrita daukoguz eurok. Baña orain janzki barrijagaz jantzita 
datorkixuz: euzkel-jantzijagaz. Ele (berbeta) gustijakin apainduta mundu-ziar dabiltzan ezkero, 
¿zer dala-ta ez apaindu Euzkereagaz be? 

Guztira hamalau ipuin euskaratu zituen. Itzulpena egiteko erabili zuen edizioaz 
ezer ez da esaten kredituetan. Edozein modutan, izenburuei erreparaturik, ohartu gara 
ipuinetako bat ez dela Kleine Ausgabe-etan agertu ohi direnetarik, Oyaneko etxetxuba 
hain zuzen, Das Waldhaus (KHM 169) ipuinaren euskal bertsioa. Horregatik, 1857ko 
Große Ausgabe delakoa hartuko dugu Altunaren bertsioaren hipotestutzat, Altunak 
erabilitako bertsioa harako hura izan zein izan ez52; hipotestu urruntzat, halere, zeren eta 
bertsio libretik edo bertsio egokitutik gehiago du itzulpen semantiko edo literaletik 
baino, azterketa kualitatiboan ikusiko dugunez.  

 Beste auzi bat dugu, Altunaren hizkuntza-hautua. Lehen begiratuan 
mendebalekoa da irakurtzen den euskara. Garbizalea da, halere, itzultzailea; behinik 
behin, badu hitz berri ulertezinen gaitza. Hala, batetik, neologismoak eta aranismoak 
sarri erabiltzen ditu Altunak (askotan, abandotarrak bere Lecciones de Ortografía del 
euzkera vizcaino-n proposaturikoak; bestetan, hark berak eraturikoak)53; bestetik, 
erdaratikako hitz arrunt eta sustraituen ordez, euskal erro garbikoak, baina erabilera 
gutxikoak, nahiago izaten ditu, hitz arrunt eta erdaratikakoen kaltean. 

IV.1.1.2.  Grimm Anayen Ipuñak, Alejandro Larrakoetxea Agirrezabala, 
1929. 

Alejandro Larrakoetxeari buruz, Hegatseko artikulu berean Onaindiak dio 
"euskal idazle porrokatua" dela eta Bedita Larrakoetxea anaiarekin batera, "biak euskal 
idazle jator-jatorrak". Grimm anaien ipuinen liburuaz gain, Erromako Eleizearen 
Araudia eta Olabide arabarraren Barri Ona bizkaieratzea zerrendatzen dizkio (Onaindia, 
1991: 17�-171). 

Eliz izenez Aita Ipolito, “Legoaldi” goitizenez izenpetu zuen karmeldar oinutsak 
Grimm anayen berrogetamar ume-ipuin azpitituludun obra. Kredituen artean, 
izenburuaren eta izenaren azpian, zera irakur daiteke: “doitxeratik euskeratuta”. 
Aurrerago, bi umeri eginiko eskaintzan, salaketa argia zuzendu zien jaun eta handiki 
euskotarrei “asabandiko mintzoa” hotz eta mukertasunez erabiltzeagatik: “euskararen 
areriorik kaltegarrienetarikoa” hori izan da, haren ustean. Bestalde, adierazi zuen, 
zeharbidez bada ere, zein ziren itzulpenaren balizko jasotzaileak: eskaintzako 
Nekanetxo eta Iñakitxo izenekoez gainera, “baita euskaldun ume guztiak be”. Ongi 
uztartzen dira eskaintzako hitzak, aurreko urtean, Hänsel und Grethel ipuinaren 
                                                           
52 Izan ere, bila ibili arren, ez dugu jakiterik lortu, inolako daturik edo zantzu fidagarririk aurkitu ez 
dugulako, Altunak zein edizio erabili zuen itzulpena egiteko. 
53 Aski da Grimm anaien Ipuñak liburuko edozein orri begiztatzea. Lo luzia ipuineko hainbat hitz 
zerrendatuko ditugu: Bakaldun (Arana Goiri), Bakaldun-emazte, bakalderri, bakaldungei, bakaulki, igazi 
(AG), eskatsein (Altunarena berarena), jazokun, edestu (AG)... 
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itzulpenaren karietara, oin-ohar modura idatzi zuen akotazioarekin (“Yulitxo ta 
Libetxo”, Euskal-Esnalea, 289-9� zka., 8-16 or., 1928):  

Oneik ipuñok, Grimm anayen Funfzig (sic) Kinder- und Hausmärchen idazkitik euskeraztuak 
dira. Erdera guztietara zabalduta dagoz aspaldidanik eta, beraz, edozein erdera dakienentzako 
oso ezaunak be badira; ez baña euskeldun utsentzako, bat edo besteen bat izan ezik, oindiño, nik 
dakidala, euskeraz agertu eztirealako. Ori dala-ta eztot uste alperrikoa izango danik aleman 
ikasten neragoyon batera egin neban lantxo au. Bizkayeraz doa, nik ondoen dakidan euskalkia 
orixe da-ta; ganera Bizkai’ko umetxoak be zerbait irakurri bearra badaukie, ta alperrikoa litzake 
gipuzkeraz nai beste euskalkiz eurakana yotea; norberena eztan euskalkia nausientzako zaila 
bada, umeentzako ulerkaitza. Neure irakurleak batez be umeak izatea nai dodanezkero, irakurgai 
erraz ta goxoa emon nai izan dautset; orregaitik nire euskerea eurak egunero darabilen berbera 
edo antz-antzekoa izateko alegiñak egin dodaz, nai ta orretarako iñoiz baño geyagotan esakerea 
makaldu ta gallatu. Umeak ikasteko garayan dagozalako ta irakasten yaken edozer ikasi 
daroelako, noizean bein sartzen dot oindiño neure amamaren ezpanetatik entzuten nebazan itz 
zartxo banaka bat, itz ederrok barriro be bizi daitezan; baña orduan beti, edo geyenetan beintzat, 
iminten dot ondoan atzalgarria. Garbikeririk erabili ezpadot, mordollokeririk be eztot nai izan. 

Keri guztiak txarrak; garbikeria ona ez, mordollokeria txarrago. 

Antzematen da arestiko oharrean, jasotzaileen hizkerara egokitzeko erabaki sendoa: 
bizkaiera erabiltzea, lehenik; umeen hizkerara egokitzea, “esakera” —jatorrizkoaren 
estiloa, agi denez— ahuldu arren, bigarrenik. Ez da falta orduko hizkuntz eztabaidei 
buruzko aipamenik, garbizalekeria eta mordoilokeria bezalako adigaien bidez, hain 
zuzen. Ezta euskararen garabidean, lexikoarenean, batik bat, ekarpenak egiteko asmo 
zintzoa ere. 

Oin-oharrean auzia aipatzen baita, zein edizio erabili zuen dugu orain 
galdekizun. Arestiko oharreko Fünfzig Kinder- und Hausmärchen izenburu hori ez du, 
guk dakigula, Grimm anaiek bizi artean argitaratutako ezein ediziok. Anaiak hil ondoren 
argitaratutako edizioren bati dagokioke, erabaki komertzialengatik erantsitako ‘Fünfzig’ 
zenbakidun izenburua. Jakina da, bestalde, Wilhelm Grimm bizi artean, zazpi Große 
Ausgabe plazaratu zirela (lehena, 156 ipuinduna; zazpigarrena, 211 ipuinduna) eta 
hamar Kleine Ausgabe (berrogeitamarna ipuinekikoak). Argi dago, beraz, edizio 
murriztuetako bat erabili zuela Larrakoetxeak. Alderatu ditugu, bada, aurkibideak eta, 
hamargarren edizioko —1858ko— ipuin berak ditu, hain justu, euskal itzulpenak, 
ipuinen hurrenkera doi bat aldatu arren. Edizio huraxe —Wilhelm hil aurreko azken 
huraxe— hain zuzen, hartuko dugu, beraz, euskal itzulpenaren hipotestutzat, azterketa 
kualitatiboari ekiteko garaian. 

Hizkuntzaren auziari helduko diogu orain. Zeanuriztar itzultzaileak erabilitako 
hizkuntza-ereduak nahiko argi egiten digu. Garaiko literatur giro garbizaleak eraginda, 
Sabino Aranaren lexikogintzari buruzko lezioen ikastun dugu Legoaldi. Miren Atutxak 
aztertua du gaia; horretarako, Euzko Deyako lehenengo ipuin itzuliak eta 
Euskal-Esnalea aldizkariko eta 1929ko liburuko ipuinak konparatu ditu hizkuntza 
aldetik. Hala diosku Atutxak: 
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...Euzko Deya aldizkarian idatzitako ipuinek bereziki, kutsu guztiz garbizalea erakusten deuskue 
eta duda izpi barik Sabino Aranaren eskoleari jarraituko deutsie (2��1: 17). 

Eta, aurrerago: 

Baina haurrengana heltzeko, batez be Euzko Deya aldizkarian erabilten zan idazkera garbizaleak 
oztopoak baino ez ebazan sortzen (...) 

Euskal Esnalea aldizkarian idazten hasi zanerako, hau da 1924an, euskera errazagoa eta lauagoa 
erabilten ahalegindu zan. Alabaina, urteak aurrera joan ahala, euskera ulergarriagoa erabiltearen 
kezka areagotu egingo da... (op.cit.: 34). 

Eta kezka horren froga dugu, Hänsel und Grethel ipuinaren itzulpeneko oin-oharra, 
lehenago iruzkindu dugun horixe, hain zuzen. 

Urte horretan Legoaldi era garbizaletik aldendu eta, berak dinoan moduan, bizkaiera apal eta 
errazera hurbilduko da, bilakaera hori 1924an bertan igarten dan arren (op. cit.: 34). 

 Kezkari bidea aurkitu izanak irakurleen eta kritikaren harrera ona ekarri zion gerora. 
Kirikiño idazleari54, esaterako, “bigun-bigun, bape laztasun barik, eta argi eta gozo” itzulita 
zegoela iruditu zitzaion zeanuriztarrak Euskal-Esnalea-n argitaraturiko Julitxo eta Libetxo. 
“Masmelengo E.” izenpedunak, berriz, ipuinak “euskera txukun, garbi, errez edozeiñek 
aituteko eran” ipinita zeudela idatzi zuen55. “Trokatiko” ezizenekoak, bestalde, zera idatzi zuen 
Euzkadi egunkarian, 193�eko abenduaren 12ko alean56: 

Oso pozik irakurri doguz Legoaldik euzkeraldutako Grimm Anayen ipuñak. Euskera errazean 
dagoz, ta gañera ikusten da biurreran zelango euskel-gogoa sartu dautzien Legoaldik. Orregaitik 
asko atsegin jataz, erriaren esakunak oso ederto erantzi dautsezalako. 

Zeruko Argiako izenperik gabeko artikulu batean, egile ezezagunak, batetik, 
Legoaldiren euskara goraipamenez erabili zuen57: 

...euskera eder goxo ori darabil, bada. Orren egilleak ezagun du euskera esnearekin edoski duela, 
erritarrekin euskeraz mintzatu dala, erriko euskera nolakoa den ezagutzen duela. Orregatik egin 
du orren liburu ederra, orren euskera errazean, Bizkaiko edozein umek ulertzeko modukoa 

Bestetik, halere, liburuaren balizko erabileraz jardun zuen: 

Umeak euskeraz irakurtzen zaletzeko oso ona litzake liburu ori. Orregatik Bizkaian egiten diran 
ume-jaietan (Dotrina, Euskal-egun ta olakoetan) umeai saritan emateko bere-bizikoa ta ezin obea 
iduri zaigu. Bizkaiko ume ta aundien artean liburu ori zabaltzen saiatzen diranak lan ona egingo 
dute euskararen alde. 

                                                           
54 Euzkadi, 1928ko martxoaren 14ko alean; Lino Akesolok, Larrakoetxearen heriotza zela eta, Karmel 
aldizkarian, “Grimm anayen ipuiñak” artikuluan bildua (1976: 3-4. zka, 87). 
55 Euzkadi, 193�eko urtarrilaren 7ko alean; Lino Akesolok bildua (ibidem: 88). 
56 Lino Akesolok bildua (ibidem). 
57 Ib. 
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Garaiko kritikak euskal liburuekin zuen jarrera positiboari egotz geniezaioke 
iruzkinon tonu baikorra. Ez da, baina, inola ere Larrakoetxearen itzulpenaren balioa 
apaldu behar. Imanol Murua Uriak Juan San Martini Jakin aldizkarian egindako 
elkarrizketa batean, eibartar idazleak, hirurogeiko hamarkadako euskalgintzaz —eta 
zehatzago alfabetatze kanpainaz— diharduela, Mogel, Fray Bartolome, Kirikiño eta 
beste batzuen lanekin batera, Legoaldiren itzulpena hautatu zutela adierazi zion 
kazetariari (Murua, 1998: 1�2-1�3). Gerora ere, bada aldeko kritikarik; Idatz & Mintz 
aldizkarikoek, Grimm anaien Narru-nabarra argitaratu zutela eta, Legoaldiren 
itzulpenari buruzko laudorioak ekarri zituzten: “euskarazko itzulpena bardinbakoa da, 
arratiar idazle honek egiten dakianez, herri-euskaran sustraituriko hizkera jagi batean 
egina” (X.X., 1987: 3). 

Guztiarekin, liburua umeek irakurri ote zuten edo beste irakurle-mota batek 
heldu ote zion jakitea zaila zaigu. Badakigu, edozein modutan, Bilboko Alvarez anaien 
‘irarkolak’ hiru mila ale atera zituela (Akesolo, 1976: 87) eta denak saldu zirela (hiru 
laurleko, ale bakoitzak); baita ere, inprenta-lanak “Gangoiti’tar Kontxita andre 
abertzaleak ordaindu” zituela58. 

Izan ere, euskaltzalea eta euskal nazionalismoaren kausan nola edo hala 
engaiatua izan genuen Legoaldi. Engaiamendu hark arazoak ekarri zizkion Vatikano 
Hiriko Estatu Idazkaritzarekin, Ander Manterolak gaztigatzen duenez: 

1936an (urtarrilean) euskaldun diputaduei lagundu eutsien Vaticanora sartzen eta euren auzia 
azaltzen eleiz agintarien aurrean. Hori dala-ta Vaticano-ko Estadu idazkaritzak Karmeldarren 
Nagusiari agindu eutsan urrindu egiela Aita Larrakoetxea Erromatik. Halan bada, Aita Ipolito 
Begoñara etorri zen gerrea hasi aurretxoan. Gerrea hasi eta laster, urrietan, Euzkadiko lehenengo 
Jaurlaritzaren aholkuz (Jose Antonio Agirre), Frantziara joan zan, eta han emon ebazan hamar 
urte (1936-1946), Agen deritxan herrian, karmeldar ikastetxean irakasle (2��1: 11-12). 

Hortaz, Altunaren lanak bezalaxe, Larrakoetxearen itzulpen lanak kultur egitasmo 
nazionalista baten zedarrien barruan kokatu behar ditugu59. 

 IV.1.1.3. Altunaren eta Larrakoetxearen garaia: eskola, abertzaletasuna, 
erlijiozkotasuna. 

Orduko euskal politikan, batetik, Arana-Goiri dugu. Abertzaletasuna politikoki 
definitu zuen, euskal herrien konfederazioa oinarri. Bestetik, Aitzol dugu, kultur ekimen 
                                                           
58 Larrakoetxeak berak ematen du datua bere “Nire bizitzako gora-bera batzuk” idazkian. Erromatik 
1975eko maiatzaren bian bidali zuen; Lino Akesolok, haren heriotzaren gomutan, hurrengo urtean 
plazaratuko zuen (1976: 9�). 
59 Abertzaletasuna atera zaigunez gero, bada ekar dezagun adigai horren iruzkintxoa oin-oharretako hizpide 
ezkutura. Grimm anaien ipuinen lehen argitaratzailea Georg Andreas Reimer izan zen, abertzalea hura. Haren 
etxean biltzen zen abertzale jendea. Garai hartan halako espiritu abertzale eta nazional bat mamitu zen 
Napoleonen meneko estatu alemanetan eta bazter orotan sortu ziren elkarte abertzaleak; horietako bat Achim von 
Arnimek sortu zuen 1811. urtean, Deutsche Tischgesellschaft zeritzotena (Abellán, 1997: 32). Nolanahi den, 
Grimm anaiek Arnim adiskide zuten eta, poetak, besteak beste, KHM proiektuan parte hartu zuen anaiekin 
batera (Rölleke, 1985a: 1191). 
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ugariren eragilea. Haren kultur ikuspegian, hasieran behintzat, literaturak —poesiak, 
bereziki— erdigunea behar zuen izan euskararen berpizkundean. Esteban Urkiagaren 
Eusko Olerkiak (193�) liburuari egindako hitzaurreko haren hitzak lekuko: 

Gure sorterrian olerkariak, eta ugaritsu, ale mardulak bezela, sortzen ez ba-dira, euskera loretsu, 
kemen-biziz indartua eta euskaldunen espaiñetan irribar antzera ikusi bearrean, oraindik argal eta 
beartsu luzaroan aurkituko degu. Olerki opari-ugaritsu gabe euskera ez da ernaituko, iñungo 
izkerarik poesi-neurtitzik gabe garatu eta sendotuko ez dan bezala (Ariztimuño “Aitzol”, 1986: 
7). 

Horrela, bada, alegigintza aintzat hartu zuen, eta Europako literaturetako 
alegilariak —ipuinlari deitzen die Aitzolek— gogorarazi zituen Iturriagaren Ipuiak 
liburuari jarritako aitzin-solasean (1932): 

Izkera geienak ipuilari trebeak izan oi dituzte. Englande’n, Gay alegilari –ipui egille– ospetsuena: 
Doitxerri’n, Lessing eta Gellert gorenenak: Italia’n Roberti, Pignotti eta Bertola irudipenez 
aberatsenak: Parantze’n La Fontaine’k berengañoko ipuilarien izen argienak estali zituana: 
España’n Hartzenbusch eta Campoamor. Euzkadi, berez, izan zaigu ipuilari. Euskera ernai zaigun 
basterretan ipui eta alegi errikoiak entzun genezazke (Ariztimuño “Aitzol”, 1986: 49). 

HGLko klasiko frantses bat aipatu zuen Aitzolek. Ordurako, Jules Moulier “Oxobi”-k, 
La Fontaineren moldeari jarraikiz, hirurogei alegia original bilduak zituen Alegiak 
(1926) liburuan.  

 Grimm anaien garaiko estatu alemanetan bezala, elkarte eta erakunde ugari eratu 
ziren XX. mendeko lehen hogeita hamar urtean, euskal kontzientzia politiko 
birformulatuak eraginda, Kulturnation delakoa gogoan, Abbadiaren eta Xahoren “Zazpi 
Uskal-Herriak” eta Asociación Euskara de Nabarra-ren “Zazpiak-bat” hura 
ostertzean6�, eta euskal estatua, mende hasiera hartan, behintzat, helburu61. Hor dugu, 
elkarguneen artean, eragileenetako bat, Euskaltzaleak (Arrasate, 1927), Lizardik 
kudeatua. Erakundeen artean, Euskaltzaindia (Oñati, 1918), Eusko Ikaskuntza (Oñati, 
1918), lehen ikastola (Donostiako Koruko Ama, 1914)... Lurdes Otaegik, Lizardi 
aztergai izan zuelarik, garai hartako irudi bat eskaini zigun: 

Eusko Ikaskuntza eta Euskaltzaleak erakundeen bidez [Lizardik] garatzen dituen aktibitateek 
hizkuntzaren normalkuntza premiaren kontzientzia larritik abiatzen dira. Gizarte mailan, euskarak 

                                                           
6� Egoera politikoak arras diferenteak izanik, paralelismoei itzuri nahi izanda ere, antzeko harreman sareak 
eta antzeko proiektu eta helburuak antzematen ditugu bi literatur polisistematan. Euskal Herriaren 
historian, Arana-Goiriren Euskal Konfederazioa proposatzerainoko bidean (1897), zazpi euskal herrien 
ideia maiz atera zen, Jean Louis Davant-ek (1997: 73-74) eta Julen Zabalok (1996: 49-59), zeinek bere 
aldetik, ohartzen dutenez: Axularrek Gero liburuan euskal erresumak izendatu zituen (1643); 
Larramendik, lauso bada ere, “Pirinioko Probintzia Batuak” izeneko entitatea proposatu zuen; Abbadiak 
eta Xahok beren gramatika-lana “Zazpi Uskal-Herrietako Uskalduner” eskaini zieten (1836); “Asociación 
Euskara de Nabarra” zeritzanak “Zazpiak-bat” formula finkatu zuen (1877). 
61 Joaquín Abellánek (1997: 13-14), F. Meinecke-ren lanak oinarri, honako kontzeptu hauen definizioa 
ematen du: Kulturnation adigaiaren oinarria kultura komun bat izatea da; Staatsnation deritzanak oinarri 
du, ordea, historia eta konstituzio politiko komun bat izateak ematen duen indar bateratzailea.  



Deskribapena. Funtzioak. Azterketa kuantitatiboa 105

falta duen prestigioa eta erregistro barietatea sortzera bideraturiko ekintzak bultzatzen ditu: 
euskal eskolak, egunkariak, itzulpenak... (1994: 241). 

Gure bi itzultzaileen lanak, hortaz, giro hori gabe nekez uler litezke. 

Orduko liburugintza eta ondorengo urtealdietakoa ulertzeko beste datu bat da 
eskolaren bultzada. Hala adierazi zuen Torrealdaik: 

Haur eta gazteentzako liburuak, gehienetan edo beti, zerikusi arteza du eskolarekin. Are gehiago 
gurean, analfabetismoaren erruz. Eskolarik euskaraz izan ez denean, haurrentzako libururik ere 
ez. Eskola indartzearekin, liburu-produkzioa gora (Torrealdai, 1997b: 229). 

Eskolak izan zuen haurren liburugintzan funtzio eragilea; gure bi itzultzaileok 
bultzatzaile ditugu XX. mendearen bigarren hamarkadako eskolako eta haur-liburugintzako 
ekimenetan. Torrealdaik bien izenak nabarmendu zituen, garai hura iruzkintzean: 

...txikientzako liburuak sistematikoki ateratzeko lehen saioa Eusko Pizkundekoa da. Ordurarte 
haur euskaldunaren ikasliburu bakarra euskaraz dotrina zen, erdaraz egiten baitzen eskolatzea. 
Orain, euskal eskolaren lehen urratsak ematen dira. Eskoletako lehen liburuak XIX. mendearen 
amaierakoak dira eta modu esanguratsuagoan XX. mendearen bigarren hamarkadakoak, 
auzo-eskolen garaikoak. Jakina da liburugintza-mota hau nazio-eraikuntzari eta bereziki eskolari 
hertsiki lotua datorrela beti. 

XX. mendearen bigarren hamarkadan, Joseba Altuna, Gabirel Manterola, Larrakoetxea, 
Jon Gauzekitz, Karmele Errazti, Bittor Garitaonaindia aipa genitzake eta ez dira bakarrak. Eta 
guzti hauen gainetik Isaak Lopez Mendizabalen izena jarri behar da, autore eta eragile gisa. 
Eskolarako material asko inprimatu zuen eta sortu ere ez gutxi... (1997b: 1�5). 

Hogeiko eta hogeita hamarreko hamarkadak dira Bizkaiko auzo eskolen garaia; 
auzo-eskolen sorrerari gagozkiola, 1919ko azaroaren 26ko “Gallano mozioa” aipatu 
behar da, mozio harexen ondorio zuzena izan baitziren auzo-eskolak62 (Arrien, 
1987:131). 1932koa da, bestalde, jeltzaleek proposatutako Euzko Ikastola Batza. 
Guztien aitzindari, halere, Muñoatarren Donostiako ikastola izan zen (1914). Eskola 
saio heterogeneoak izan ziren. Aldeak alde, saio haiek komun izan zuten 
“euskaldungoarekin soilik aritzea eta euskararekiko nolabaiteko kezka eta erlijiotasuna 
(kristau ikasbidea kontuan hartzen baita)” (Fernandez, 1994: 23). Garai hartako euskal 
eskolako zutabe nagusiak, beraz, abertzaletasuna eta erlijiozkotasuna izan ziren. 

Eskola-sistema jaioberri horiek behar berriak ekarri zituzten eskola-materialaren 
alorrean. Joseba Intxaustik iruzkintzen digu nola abiatu ziren materiala sortzeko ekimenak: 

                                                           
62 Edozein modutan, aurretikoak aipatu behar dira, Bizkaiko Diputazioko “Junta de Instrucción 
Pública”-ren ekimena batik bat. Izan ere, 1917ko maiatzaren 4an, Ramon Sota Diputazioko Presidenteak 
errotiko aldaketa agindu zuen lehen hezkuntzari buruz, oharturik Bizkaiko baserri-lekuetako eta 
nekazaritza-guneetako euskaldun gaztetxo elebakarrak eskoletatik irakurtzen eta idazten ikasi gabe irteten 
zirela, lehenengo letrak gaztelaniaz baino erakusten ez zitzaizkielako. “Es preciso que a esta parte de 
nuestra población se le enseñe en eukera” adierazi zuen Sotak presidente kargua hartzean (Arrien, 
1987:135). Hala, bada, Junta haren ekimena izan zen auzo-eskolen hasiera. Luis Eleizalde izan zen, 
gerora, auzo-eskolen antolatzaileetako bat eta lehendabiziko zuzendaria. 
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Bi euskal eskolagintza horietan (Auzo-eskoletan, ikastolan), ikasliburuak sortu beharra berehala 
ikusi zen. Autore solteek, beren gisara nahiz talde edo Erakunderen batek eskatuta, (...) eskola 
liburuak atera zituzten (199�: 14�). 

Sor-langintza horretan parte-hartzaile dugu gure bi itzultzaileetarik bat: Altuna. 
Izan ere, 1919. eta 192�. urteetan, umeentzako irakurgai batzuk atondu eta Ume 
Euzkeldunen laguna izenburupean argitaratu zituen Bilbon. Bigarren liburuko 
irakurgaien artean, Arrese-Beitiaren poema bat, Norvegiako ipuin bat, euskal ipuin 
batzuk eta —arreta eman digute honako irakurgai hauek— euzkotarra eta euskalduna 
zein diren jakiteko azalpenez osatutako bi testu. Agiri dute testuok Arana-Goiriren 
Umiaren lenengo Aizkidia-ko zenbait irakurgairekin (1897) antz handia63. Nolanahi den, 
irakurgai horien bidez, Altunak umeentzako bere idaztijak ideologia nazionalistaren 
bermategi bihurtu zituen; euskal nazio definitu berriak beharrezko zituen materialok, 
Aranaren proiektua hazi eta sendotuko bazen64. Eta zeregin praktiko horri lotua egon 
zen gure itzultzailea. 

                                                           
63 Transkriba dezagun, lehenik, Aranaren testuko pasarte bat: 

 -Edozein euzkeraz itz-egiten daunari ¿zelan yeritxuagu (ala yeritxonagu)? 

 -Euzkelduna 

 -¿Euzkeldunak dozak (ala dozan) euzkotar gustijak? 

 -Ez gustijak: bai-dira euzkerea eztakijen euzkotar asko. 

 -¿Ori zegatik dok (ala don) olan? 

 -Sendi (edo pamilija) euzkotar askok ¡au da zorigeiztua! Euzkerea aiztu dabe ta, euren sengijak bez (edo seme-alabeak) 
eztakije, eurez gero ezpa-dabe ikasi. 

 -¿Euzkotarrak dozak (ala dozan) euzkeldun gustijak? 

 -Ez gustijak: bai-dira euzkotarrak eztiran eta euzkerea dakijen batzuk. 

 -Eta ¿zelan dok (ala don) ori? 

 -Sendi arrotz batzuk, geure errijan sartuta, ikasi dabe euzkerea, ta euren sengijak euzkeldunak dira, Euzko-odolaren 
tantae bat bez euren zanetan euki barik (1897: 72-73). 

Altunarena dator ondotik, zeinak baitirudi aurreko elkarrizketaren prosifikazioa: 

“Euzkelduna da euzkeraz dakijana. Euzkelduna ixateko ezta bihar euzkotarra ixatia, euzkeldun geyen-geyenak 
euzkotarrak ixan arren. Euzkelduna ixateko ezta bihar besterik Euzkerea jakin baño. Euzkotar askotxu dagoz 
euzkeldunak eztiranak. ¿Zegatik? Euzkerarik eztakijelako. Eta, barriz, euzkotar eztiran euzkeldunak be bai-dagoz. Onek 
banakaren batzuk baño eztira. Salamanca’ko karabiñero bat euzkelduna ixan dateke euzkeraz ikasten ba-dau. Onetariko 
batzuk bai-dagoz geure Bizkaya’n. Ostera, Euzkadi’ren edozein seme ezta euzkelduna euzkerarik ikasi ezpa-dau. 
Onetariko asko dagoz, zoritxarrez, geure aberrijan (192�: 24). 

64 Aranak bere Umiaren lenengo aizkidia-n, apaizek, irakasleek eta gurasoek beren biziko garrantzia 
zutela idatzi zuen. Hitzaurre bana eskaini zien. Gurasoei zera adierazi zien: 

¡Arren, guraso bizkaitarrak: ixen au gure ba-dozube zindorik euki, irakatsi ¡arren! Egijoezube seme-alaba orrei zein dan 
euron nabendea, zein euron izkerea ta zein ixan dan euron Aberrija, euzkerea maite dagijentzat euron Aberriko 
izkeratzat, euron odolaren izkeratzat. (“Guraso bizkaitarrei”, in Umiaren lenengo aizkidea, 1897: 3-4). 

Apaizei, berriz: 

Bai, euzkeldun Abadiak: zubek Josu-kisto’ren ordekuak eta geure anayak batera zarela, zubek bakarrik gaizkatu edo salbau 
geinkezubez. Ondo ulertu egixuz onek: geure abendea, gaur, ixendau gura eztodazanak, betuta dagona, betiko galtzen eta iltzen 
ba-da, zubek zerorrek galdu ta il dozube; pizten ba-da, barriz, ta jagiten ba-da zorigeiztoko leiz barreneko betik zorundun 
ganerarte, zubek zerorrek be, Abadiak, piztu, jagi ta gaizkatu dozube (“Euzkeldun abadia”, in op. cit., 1897: 6). 

Euskal irakasleei, azkenik, honakoxe hau: 
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Gure bi itzultzaileak, bakoitza bere neurrian, garbizalekeriaren gaitzak jo zituela 
esana dugu lehenago (cf. supra “IV.1.1.1” eta “IV.1.1.2.”). Izan ere, eredu garbizalea urte 
batzuk lehenago mamitzen hasi zen. Azkuek Euskal-Izkindea izenburupeko gramatika 
(1891) idatzi zuen, herriak zerabilen hizketa-modutik abiatuz, bizkaiera garbia eraikitzeko65. 
Geroago, Arana-Goirik Lecciones de Ortografía del Euskera Bizkaino (1896) plazaratu 
zuen; ortografia eta fonetika-arazoak landu zituen obra hartan eta baita hiztegi kontuak ere; 
jakina denez, Arana aurreko literatur tradiziotik urrundu zen, atal horiei dagokienean. 
Abandotarrak liburu hartan agertutako irizpideetan bermaturik, “Sabindarren eskola” 
deitutakoa sortu zen66. Eskola hortakotzat jo behar ditugu Altuna eta Larrakoetxea, beren 
idazkietako idaztankerari erreparaturik. Bi itzultzaileok, halere, joera garbizalea 
nabarmenago dute beste zenbait lanetan 1929ko bi liburuotan baino67. Larrakoetxea, 
bestalde, euskara batuaren aldeko teorialaria dugu, Euskera aldizkariko orrietan68.  

 IV.1.2. Urtealdi honetako itzulpenen funtzioak. 

Altunaren eta Larrakoetxearen itzulpen lanen funtzioen artean, batetik, umeak, 
eskolan zein etxean, euskaraz ipuin eta irakurgai egokien bidez heztea dugu. Funtzio hori 
betetzeko, euskaraz irakurgaiak eta materialak sortzea eta itzultzea zen guztiz premiazkoa; 
Grimm anaien ipuinak ezin egokiagoak ziren horretarako, anaia alemanek berek beren 
ipuinei funtzio hezitzaile eta didaktiko hori aitortu zietenez gero. Gainera, hurrengo 
kapituluan ikusiko dugunez, itzultze estrategia batzuk erabili zituzten bi itzultzaileok funtzio 
hezitzaile hori areagotu zedin, bai moralaren alorrean eragiteko, baita fede kristauaren 
alorrean eragiteko ere. Hortaz, bi euskal itzulpenek KHM bildumak Alemanian Weimarko 
Errepublikara arte izan zituen funtzio berak eskuratu zituztela esan liteke: herri-pentsaera, 
balore eta moral-arau burgesak eta etika kristaua sendotzea eta zabaltzea. 

                                                                                                                                                                          
Bizkaitar ona bazara, ta ez erdaltzalia, bai euskaltzalia, abegi zabala emongo dautsozu ingurti oneri. Bizkaya’ren aldez 
bakar-bakarrik iratzi dau bere egiliak (...) Irakurtzen ez dakijan errijak laster aiztuko dau bere izkerea, ta baidakixu 
zenbat gaitz, gaxotasun eta zorigezto Bizkaya’ri euzkerea aizkunde orretatik atorkozan (“Bizkaiko irakaslarijari”, in op. 
cit.: 7). 

65 In Laka, 1987. 
66 In Laka, op.cit.: 28. 
67 Esaterako, Altunaren hainbat lan teoriko eta hainbat itzulpen irakurri besterik ez dago: “Euzkel 
abixendegija”, Euzko Deya, 1922, II., 37-38; J. Iturralderen eta M. Sotaren lanen itzulpenak... Baita 
Larrakoetxeak Euzko-Deyan argitaratutako Grimm anaien ipuinen lehenbiziko itzulpenak, 
Euskal-Esnalean argitaratutakoak baino garbizaleagoak. 
68 Euskara salbatzea helburu, euskarak “bere errayetan” daukan zailtasuna kentzea proposatu zuen. 
Zailtasun hori, Larrakoetxearen irudian, euskararen fragmentazio dialektala da, euskalkiak, alegia. Hala, 
euskara batu horren funtzioak zehaztu zituen: 

...euskera batu ori izango da geroko gutunik geyenetan erabiliko dana, goi-ikasguetakoa, baita euskaldun yakitunak 

euren artu-emonetan erabiliko dabena be; ezta baña erriraño eratziko. 

...euskaldun lagunabarrak eurak be euskera orixe erabiliko dabe beste euskalkidunakaz itz-egin bearrean aurkitzen 

direnean eta eleiz-izlariak eta beste yakitunak erriari zer-edo-zer atzaldu bear dausenean bere euskera batuaren bidez itz-

egin al izango dautse (Larrakoetxea, 1922: 36). 

Halaber, euskara batzeko bi aukera eman zituen: euskalki guztiak bat egitea; euskara batutzat bizkaiera 
hartzea (op.cit.: 42). Kontrajarriak, bistan denez. 
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Bestetik, aurrekoarekin lotuta, euskara biziberritzea eta gibelatze agonikotik 
ateratzea izan zen beste funtzioetako bat; oro har, euskaltzaletasuna bultzatzea, euskarak 
behar zituen hizkuntza-aldaerak lantzea eta prosa-corpus sendo bat sortzea. Izan ere, 
euskal eskola izan baitzen euskaltzaletasuna eta hizkuntza lantzeko eremua. 

Halaber, Aranaren eta Sabindarren eskola-koen hizkuntza-eredu garbizalea zabal 
zedin baliagarri izan ziren ipuinon itzulpenak. 

Frogagaitza den arren, oso litekeena da Grimm anaiek ahozko narratiba 
jasotzeko eta birsortzeko abiatu zuten ekinbideak hainbat folklorista akuilatu izana 
euskal herrietako ahozko tradizioa bil zezaten, XIX. mendearen bukaeran eta XX.aren 
hasieran, Euzko Pizkundearen garaian, alegia. Cerquand (1875-82), Webster (1877) eta 
Vinson (1883), lehenik69; aztergai dugun garaian, berriz, Barandiaranek ekin zion 
etnografia-materiala biltzeari, mitoak eta sinesmenak batik bat, eta, 1921az geroztik, 
Eusko Folklore hilabetekarian argitaratzeari. Jakina da, Grimm anaiek KHM-ko ipuinak 
bildu ondorenean, Europan eta munduan folklore-biltzaile samalda batek ekin ziola, 
nork bere herri edo nazioko altxorra jasotzeari. Eta, hala, bilduma horien eraginez eta 
kanpoko literatura gurera ekarri beharrez, itzuliko ziren Grimm anaien ipuinak. Eta, 
berriz ere, itzulpen haiek bultzatuko zituen euskal idazleak, anaia erromantikoen 
modura, herriarengandik ipuinak jaso, moldatu eta argitaratzera. Horren adibide, 1929ko 
Dar-Dar-Dar eta Txomin Arlote ipuin herrikoien argitalpenak, eta Jean Barbier-en 
Ixtorio-mixterio (1931) eta Mayi Ariztiaren Amattoren uzta (1934) ipuin bildumak. 
Elkarri eragiten ikusten ditugu, beraz, euskarara ekarritako Grimm anaien ipuinen 
itzulpenak eta XX. mendearen lehen hereneko euskal ipuin bildumak. Halako ernaltze 
funtzio bat ikusten dugu bi itzulpenetan. 

Hortaz, Grimm anaien ipuinen itzulpenak hiru ardatzetan artikulatu ziren, gure 
iritzian: herri-proiektu burges-nazionalista, lehenik; eskolarako material pedagogikoen 
beharra, bigarrenik; hizkuntz ereduari buruzko eztabaidak, azkenik. Ikusi dugu, beraz, 
hiru ardatzen eragina zertan den, liburuei buruzko iruzkinen, itzultzaileon testuen eta 
liburuek izandako harreraren argitan. Ikusmira ditzagun, beraz, hurrengo urtealdiko 
datuak. 

                                                           
69 Bolte eta Polívkak ipuin eta leienda-bilduma horien berri bazuten eta haien berri eman zuten beren 
Anmerkungen zu den Kinder- u. Hausmärchen der Brüder Grimm obraren bosgarren liburukiko 88. 
orrialdean (Leipzig, 1932), gerra karlistei buruzko eta euskararen ahaide ezari buruzko zertzelada 
batzuekin batera. 

Durch zwei Umstände weckte das kleine Volk der auf beiden Seiten der Pyrenäen wohnenden Basken im 19. 

Jahrhundert ein allgemeines Interesse: vorübergehend durch seine lebhafte Teilnahme an den Kämpfen der Karlisten, 

dauernder durch seine eigentümliche Sprache, die mit keiner andern europäischen Verwandtschaft aufweist Einige 

baskische Sagen in novellistischer Zustutzung gab Goizetua (sic) 1851 bekannt, worin ihm Marian Monteiro folgte. Die 

Märchen wurden durch die Franzosen Cerquand und Vinson und den englischen Geistlichen Webster gesammelt. Als 

eigentümliche mythische Wesen treten darin ein einäugiger Riese Tartaro, ein wilder Mann und ein Waldweib, 

siebenköpfige Schlangen u. a. auf.  
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IV.2. 1940-1960 urtealdia. 

Urtealdi honetan ez zen Grimm anaien ipuinen itzulpenik ezta egokitzapenik ere 
argitaratu. Alerik eza bada arrunt datu esanguratsua. Batetik, Espainiako diktadurak 
euskarazko agerpen oro debekatu zuen. Bestetik, II. Mundu Gerraren ondorengo urteak 
garai txarrak izan ziren ipuinentzat, besteak beste, izu eta larderia naziaren erruduntzat 
jo baitziren (Horn, 1993: 26); ildo beretik, Veljka Ruzickak, iturririk aipatu ez arren, 
garai hura zertzelada pare batez ilustratu zuen: 

Ya en el año 1945, el gobierno militar británico cuestiona el valor pedagógico de estos cuentos y 
censura algunos por ser relatos “brutales que implican ideas fascistas”. En Alemania incluso se 
crean corrientes que discuten acerca de la crueldad de algunos cuentos que pueden influir 
negativamente en la evolución psíquica del niño... (1996:32). 

Edozein modutan, Grimm anaien ipuinen aurkako iritzi horietan besterik ulertu behar 
da: Alemaniako erregimen faxistaren gaitzespena, alegia, ipuinen gaitzespena baino 
gehiago. Izan ere, Bastianek dioenez, ezin egotz baitakioke Grimm anaien bildumaren 
izaerari gizarte eta historia alemanaren errurik, ez eta faxistek egindako erabilpen 
interesaturik, zenbait ipuinetan esamolde antisemitaren bat agertu arren. 

Den “Kinder- und Hausmärchen” selbst kann diese Entwicklung nicht angelastet werden. Sie 
beinhalten zwar antisemitische Äußerungen, aber es sind sehr wenige und sie bestimmen 
durchaus nicht den Charakter der Sammlung. Der Grund für die Nutzbarmachung der Märchen 
durch die Faschisten liegt unserer Meinung nach in ihrer Vielfältigkeit – sie konnten sich die für 
ihre Ziele am ehesten geeigneten Märchen auswählen – und an der Vieldeutigkeit ihrer Bilder 
und Symbole (Bastian, 1981: 185). 

Ildo berean erantzun zion Bernhard Lauer Kasselgo Grimm anaien Museoko 
zuzendariak National Geographic-eko Thomas O’Neill kazetariari. Kazetariak, 
nolanahi, ipuinen erabilera eta haiei buruzko kritika batzuk gogorarazi zizkion: 

Los cuentos también han sido víctimas de ideólogos y propagandistas. En Alemania, los 
teóricos del Tercer Reich convirtieron a Caperucita Roja en un símbolo del pueblo alemán, 
salvado del maligno lobo judío. Al final de la segunda guerra mundial, las autoridades aliadas 
prohibieron la publicación de los cuentos de los Grimm en Alemania por creer que habían 
contribuido al salvajismo nazi. 

 Durante la década de los setenta en los campos universitarios de Europa y de Estados 
Unidos los cuentos de los Grimm fueron menospreciados por fomentar una concepción del 
mundo sexista y autoritaria. (...) Cuando le pregunté sobre este alud de análisis por parte de 
psiquiatras, expertos e ideólogos, Bernhard Lauer me miró con tristeza y protestó: «¡Los cuentos 
son obras maestras de la literatura! No son recetas para la vida cotidiana» (O’Neill, 1999: 75). 

Aurreko urtealdiaren azterketan ikusi dugunez, III. Reich-eko propaganda 
nazionalsozialistak Grimm anaien ipuinen ideologizazioa sustatu zuen. Hartara, ipuinak 
arima germaniarraren adierazpidea ziren eta, baita ere, Weltanschauung borrokalari 
baten adierazpidea (Bastian, 1981: 153). Horrela, bada, ipuinek balio ideologiko ezin 
handiagoa zutela, ipuingintzaren ikertzaileek duda izpirik ez zuten. Bastianek bere 
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ikerketan, orain azpimarratu ditugun ideiak sustengatzeko, garai hartako eta aurreko 
hainbat lan aipatzen ditu. Esaterako, Georg Schott-en iritzian, “hier in den 
Märchensammlungen der Brüder Grimm halten wir die Fibel einer deutschen Religion 
und Weltanschauung in den Händen”. Testua 1925koa da; testuak, halere, 1936ko 
edizioaren karietara izan zuen oihartzun handia. 

Gure arlora itzulita, Ruzickaren aipuan adierazitako eztabaida 
ideologiko-pedagogiko hori, Euskal Herriko —Donostiako, ia soilik— etxe-eskola 
sistema ahul eta ia ezkutukoan izan zenentz ez dakigu. Batetik, etxe-eskolak, izatez, 
hizkuntzaren iraupena bermatzea zuen lehenengo eginkizun; bestetik, eskola hark 
gerraurreko ideiei (arraza, erlijioa, ohiturak) atxikia jarraitu zuen eredu pedagogikoa 
zuen oinarri. Funtzio kontserbatzaile eta kontserbadore horiek bete behar izan zituen 
eskola sistema txikia eta mugatua izan arren, andereñoek berrikuntza pedagogikoei 
irekia zegoen eskola-sistema bat osatu zuten; muga igarotzea nahikoa zuten material 
didaktikoa, liburuak eta aldizkariak lortzeko, eta, hortaz, kultura eta pedagogia 
frantsesarekin harreman zuzena izan zuten (Fernandez, 1994: 77). Pedagogi eredu 
teorikoari dagokionean, gainera, globalizazioa eta Ovide Decroly belgikar pedagogoaren 
interesguneen araberako pedagogi sistema erabili zuten orduko andereñoek, Elbira 
Zipitriaren irakaspenei jarraituz (op. cit.: 75). 

Badakigu, halere, Idoia Fernandezek ikertuari esker, euskal haurrak eskolatzeko 
saio hark gerraurrean izandako saioekiko antz handia izan zuela “bai eredu aldetik 
(etxe-eskola) zein egileen aldetik (andereño-amak)” (1994: 65). Egile horien ekimena 
eten ez bazen, ipuinak kontatuko ziren, gerraurrean bezala orduan ere; izan ere, 
Emakume Abertzale Batza erakundearen Manifestuan esaten zen legez, kultur mailako 
ekintzen artean, haurrentzako literatura sustatu behar zen, ipuin, narrazio, ikasgai eta 
abarren bidez7�. 

Bestalde, Anjel Lertxundik garai hartako andereño batzuei jasotako 
lekukotasunak garrantzia du garai hartako irudia osatzeko. Batetik, testu inprimatuak 
eskas zirela ondoriozta daiteke. Bestetik, poesia aipagai nagusia izan arren, andereñoen 
ardura altxor tradizionalaren beste generoetara ere zabaldu zelakoan gaude: 

Errepublika garaiko ikastoletan, eta baita frankismo garaiko lehendabizikoetan ere, sekulako 
garrantzia ematen zitzaion altxor tradizionalari. Orduko andereñoek ez zuten testurik, baina 
koaderno handi bana izaten zuten, dena kantuz, jolasez eta poemez betea. Kantu eta poema 
gehienak berdinak baldin bazituzten ere, andereño bakoitzak, bere sentiberatasunaren arabera, 
tokian tokiko poematxo eta jolasak ere biltzen zituen bere koadernoan. Nik ez nuen Elbira 
Zipitria ezagutu, baina harekin ikasitako batek baino gehiagok hitz egin dit hark haur kantuari eta 
poesiari eskaintzen zion arretaz eta denboraz (2��3: 23-24). 

                                                           
7� Fernandezek (1994) aipatua: LARRAÑAGA, P. D. (1978). Emakume Abertzale Batza. Donostia: 
Auñamendi, 47. or. 
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Argitaragintzako datu objektiboen artean, kontuan har ditzagun, konparazio 
batera, Lopez Gaseniren tesitik atera daitezkeen datuak (2���: 166-181): urtealdi 
honetarako hiru itzulpen eta haur txikientzako bilduma bakarra71 inbentariatu zituen 
bizkaitar ikertzaileak. Baita Joan Mari Torrealdairen azterketa eta iritzia ere: 
frankismopeko garaiari, “basamortuko ibilaldia” iritzi zion Joan Mari Torrealdaik urte 
haietako HGLren ekoizpena aztertu zuenean. 

Frankismo garaiko basamortuko ibilaldian ere aurki genezake zerbait, produktu isolatuak eta/edo 
kanpoko argitaletxeen itzulpen txiki batzuk. Gogoan hartzekoa da txikien argitalpenak bestelako 
liburuek baino ere zentsura hertsiagoa zutela frankismopean (1997b: 23�). 

Torrealdaik zentsuraren garrantzia azpimarratu zuen; euskal kultura osoa izan zen 
jomuga, euskaraz adierazitako oro: 

...badago liburuaren zentsura bat, errepresio kulturala dena. Euskal liburuan badago beste 
zentsura bat, euskaraz egoteagatik egiten dena, eta hori euskararen errepresio politikoa da. 
Horrela bakarrik uler daitezke euskarazko liburuen zentsurak izan dituen ezaugarri batzuk, 
kristau dotrinak debekatu baitira, ipuin literarioak galerazi baitira. Euskaraz egote hutsagatik (op. 
cit: 125). 

Eta egoera horrek hirurogeiko hamarkadaren erdira arte behintzat iraun zuen, 
Torrealdaik jarraian adierazi zuenez. Horrelakoxe egoera adierazten digute guri ere 
Grimm anaien ipuinen egokitzapenei buruzko datuek, hurrengo urtealdiaren erdialdera 
azaldu baitziren. 

 Urtealdi honen deskribapenari amaiera emateko, esan dezagun Grimm anaien 
ipuinei buruzko erreferentzia bat aurkitu dugula Euskal Herriko Adiskideen Elkarteko 
(EHAE) buletinean, Aita Donostiak egindako lan bat (1951: 25-39), hain zuzen. 
Artikuluan euskal ipuin batek (Ama gaiztôn eta neska-motil txintôn ipuie, 19��. urtean 
Ataunen Barandiaranek entzuna) eta Grimm anaien Von den Machaldelboom ipuinak 
dituzten kidetasunak adierazi eta istoriook konparatu zituen, euskal ipuinaren jatorria 
zein den esaten zaila zela aitorturik. Ikerkuntza konparatistikoaren alorrekoa dugu, 
hortaz, gipuzkoar musikologoaren lana. 

 

IV.3. 1960-1970 urtealdia. 

Urtealdi honen erdialdera, euskal haur eta gazte literatura Espainiako gerra 
zibilaren aurreko egoerara itzuli zen (Etxaniz, 1997a: 274). Sormen-lanak doi bat 
ugaritu ziren eta, haiekin batera, idazlan klasikoak itzultzeko beharra sentitu zen 
(ibidem). Alor horretan Juan Anjel Etxeberriaren itzulpenak aipatu behar ditugu: 

                                                           
71 Orixek 1948an itzulitako Leoi-kumea, Plazido Mujikak 1952an euskaraturiko Jon Svenson-en Noni eta 
Mani. Islandiar mutiko biren gertaldiak eta Jon Etxaidek 1959an itzulitako Pio Barojaren Itxasoa laño 
dago. “Umetxoen ipuiak” dugu, berriz, Arantzazuko frantziskotarrek 1957tik 196�ra bitartean 
argitaraturiko haur txikientzako bildumaren izena. 
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Charles Perrault’en Ipuiñak (Bilbo, 1965) eta Andersenen Ipuiñak (Bilbo, 1969). 
Euskal ipuingintza tradizionalaren alorrean, berriz, Azkueren Euskalerriaren Yakintza 
bildumaren bigarren liburukiaren ipuin hautatuen berrargitaratzea (Antzinako ipuiñak, 
1968) nabarmendu behar dugu. Nolanahi den, “haur eta gazte literaturak gero eta 
presentzia handiagoa hartu zuen euskal letretan, mundu mailan egin zuen bezala” 
(Etxaniz, 1997a: 259). Arrazoi nagusietako bat dugu, lehendabiziko ikastolak, emeki 
bada emeki, Euskal Herri osoan zabaldu izana, etxe-eskola sistema iraungi zenaz batera; 
beste bat, euskal kulturaren aldeko kezka. Izan ere, hirurogeiko hamarkadako ikastola 
proiektu koordinatu gisa eratu zen, esan nahi baita, lotura estu-estuak izan zituela 
gau-eskolekin, kantagintza berriarekin eta euskal liburugintzarekin (Fernandez, 1994: 
1�). 

 Bi erreferentzia aurkitu ditugu, bestalde, Grimm anaien ipuinei buruz, EHAEren 
buletinean biak. Satrustegiren lan bat dugu lehena; Aita Donostiaren lana (1951) aipatu 
ondoren, Grimm anaien Van den Machandelboom ipuinari Urdiaingo beste bi bertsio 
konparagai ipini zizkion. Bigarrena Nikolas Altzolaren ohar bat (1966) dugu; Irungo 
bertsio bat gaineratzen die Aita Donostiaren eta Satrustegiren lanei. Berriz dugu bi 
lanotan asmo konparatista, gailen.  

Halere, giro pedagogikoan haizea ez zebilen ipuingintza tradizionalaren alde, 
literatura errealistaren alde baizik (Colomer, 1998: 54). Grimm anaien ipuinei 
gagozkiela, bestalde, KHM bildumaren zabalkundeak krisi aro batzuk nozitu zituen, 
hamarkada honen aurretik, eta hamarkada honetan bertan. Batetik, lehen esan dugun 
bezala, II. Mundu Gerraren ondorengo urteak; bestetik, 1968. urtearen ondorengo garaia. 
Katalin Horn-ek azaldu zituen krision zergatiko batzuk, laburki: 

Es gab zwar immer wieder Krisenzeiten für die Märchen. Die Nachkriegszeit war eine z.B., als 
man die Märchen für Nazigreuel verantwortlich machte; auch die Jahre nach 1968 waren 
märchenfeindlich: Man legte den Märchen herrschaftsstabilisierende Funktionen, 
Unterdrückungsmuster und antiemanzipatorische Wirkung zur Last (1993: 26). 

Gerraosteko eta 68ko krisialdi horiexek argituko ligukete, neurri batean behintzat, 
aurreko urtealdiko corpusik eza eta urtealdi honetako corpus urria. Bi krisialdion artean, 
hain zuzen, azaldu ziren, lehendabiziko aldiz euskaraz, Grimm anaien ipuin egokituak. 
Euskal HGLren sisteman lehendabiziko aldiz laketu ziren orduan, beste ipuin klasiko 
batzuen egokitzapenekin batera. 

 Edozein modutan, bestelakoa izan zen KHM bildumaren harrera Alemaniako 
Errepublika Demokratikoan. Bastianek (1981: 225-226) ikertu eta adierazi zuenez, 
Grimm anaien ipuinak osagai finkoa izan ziren AED-ko haur-hezkuntzan eta eskola 
sisteman. Argitaragintza-politikak lagundu zuen finkatze horretan. Datu bat: 1952tik 
1975 bitartean 48 edizio argitaratu ziren, guztira hiru milioi ale. Antologiek eta 
egokitzapenek ipuinen efektua indartu behar zuten “moral sozialista”-ren ikuspegiaren 
baitan. Hirurogeiko hamarkadaren erdialdetik, halere, laxatu zen ipuinon joera moraleko 
erabilera eta haien funtzio estetikoa lehenetsi zen. Halaber, hainbat autorek ahots 
kritikoa izan zuten ipuinen aurka, batez ere Wilhelmen berridazketa ideologikoaren 
aurka. 
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 IV.3.1. Lanen deskribapena: egokitzapenak. 

Jon Oñatibia izan zen egokitzapenak egiten lehena, 1964. urtean, bere 
zuzendaritzapeko Edili argitaletxean. Hamabi ipuinez osatu zuten orduko egokitzapen sorta 
eta horietatik hiruk (Txano Gorritxu, Edurne Zuri ta zazpi ipotxak eta Ipotx Triskaria) 
Grimm anaien ipuinak izan zituzten hipotestu (% 25); gainontzekoek, Andersen, Perrault eta 
besterenak. Ilustraziodun egokitzapenak dira; Hidalgo irudigileak egin zituen marrazkiak; 
ipuinek, bestalde, bina bertsio izan zituzten, bizkaierazkoa bata, gipuzkerazkoa, bestea; 
oin-oharren bidez hainbat hitzen sinonimoak ematen dira. Azpititulua dute ipuinek, 
gaztelaniaz eta parentesi artean; horrek adierazten du gaztelaniazko bertsioren batetik itzuli 
zirela sorta honetako ipuinak. Guztiarekin, oiartzuarrak ipuinotako pertsonaien izenak 
finkatu eta tradizioan sartu zituen, lehen aldiz, oker ez bagaude, gaur egungo usadioan 
halatsu ezagutzen baititugu haietako batzuk (Edurne Zuri, Txano Gorritxo, Errauskiñe...) eta 
ez, aitzitik, Altunak eta Larrakoetxeak bataiatu zituzten bezala (Edurne Zuriñe/Edurnetxo, 
Txanotxu gorrija/Txapelgorritxo, Zorigaiztokua/Auts-ontzi). Bistan da, halere, 1929ko 
itzultzaileek asmatutako izen batzuk oinarri gisa hartu zituela. 

Martin Ugaldek, bestalde, Umeentzako kontuak izeneko ipuin-bilduma idatzi 
zuen 1966. urtean. Itxaropena argitaletxearen “Kuliska sorta” bildumaren 6�. alea izan 
zen hura, poltsiko-liburu modura argitaratua, ilustraziorik gabe. Bederatzi ipuinetatik bat 
(%11,1) “Alemani’ko Hansel und Gretel erri-ipuietik” sortua dela adierazi zuen 
Ugaldek hitzaurrean; “Unai ta Itxaso” (edo “Ikatzgillea ta sorgiña”, liburu barruan), hain 
zuzen. Horrekin batera Andersenen hiru ipuin, Jenggren-en ipuin bat eta Janet eta Alex 
D’Amatoren beste bat ekarri zituen euskarara; gainerako hirurak berak sortuak dira. 
Hitzaurrean argi adierazi zuen ez zirela itzulpenak, egokitzapenak baizik: 

...(ipuinak) adaptatuak izan dira. Ez det aldatuak esaten; ez baitira zuzen-zuzen aldatuak izan. Ala 
izan ba ziran, gure umeen asma-bide edo ezagun-bideetatik pixka bat aterako nintzala uste det, 
eta au ez da komeni. Ala ba, izenak gure errikoak dira, ta gertakizunak ere gure artean gerta izan 
ba lira bezela antolatuak (Ugalde, 1966:17). 

Andoaindar idazleak ohar interesgarriak jaulki zituen hitzaurre hartan. Batetik, 
seme-alaben belaunaldiak euskara galduko zuelako kezkak bultzatu zuela ipuinok 
moldatzera; baita euskarazko liburuak ugaldu beharrak ere. Bestetik, ipuinak eta 
otoitzak euskaraz egitearen garrantzia nabarmendu zuen, pedagogia konfesional baten 
alde eginez, horrela: 

Etxeko gora-berak entzutearekin ez du umeak naikoa. Umearen buru argiarentzat mundu txikia 
da ori. Bere kontutxoak euskeraz entzun bear ditu bost edo sei urte arte, ta gero berak irakurri 
bear ditu, ta bere otoiak euskeraz ikasi bear ditu. Biotzeko ta imajinazioko bide oiek zabal-zabal 
irikita dauzka umeak, eta esanak askar eta zakon sartzen dira umearen gogoan. Jaungoikoarekin 
euskeraz egiten duan umea, euskera bidean dijoakizu. Ipuin mundu zoragarri ori euskeraz sortzen 
badiozu, bere barruko izkuntzari sustrai ederrak ematen ari zera (op.cit.: 13). 

Bukatzeko, euskara batuaren “behar gorria” agertu zuen eta bide horretan ahalegindu 
zen, Baionako Euskal Idazkaritzak hartutako erabakiak testuetan erabiliz; horrez gain, 
azpiegiturako lan-asmo batzuk hausnartu zituen: umeentzako hiztegia eta antonimo eta 
sinonimo hiztegiak, batik bat. 
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Ondoren, 1968. urtean, “Ipuinik ederrenak” bilduma argitaratu zuen La Gran 
Enciclopedia Vasca argitaletxeak, bizkaieraz. Hamasei ipuinen egokitzapen 
ilustraziodunek osatzen dute bilduma. Collodi, Carroll, Andersen, Perrault eta Barrie 
dira, besteak beste, egokitutako obren autoreak. Horietatik hiruk (%18,7) Grimm anaien 
ipuinak dituzte oinarrian: Txano Gorritxo, Edur zuritxu eta zazpi epoak eta Larrosazuri 
ta Larrosagorri. Garai hartako euskaltzale ezagunek itzuli zituzten bildumako ipuinak, 
hala nola, Manu Ziarsolo bizkaitar antzerkigileak eta Imanol Berriatua Anaitasuna 
aldizkariaren sortzaileak. 

 IV.3.1.1. Guztira. 

 Guztira, beraz, 196�-7� urtealdian, hiru bildumatan jaso ditugu Grimm anaien 
ipuinen egokitzapenak. Tipologiari dagokionean, album modura plazaratu ziren bi ipuin 
bilduma; poltsiko-liburu sorta bateko alea da beste egokitzapen bat. Bestalde, testuak 
bezainbeste garrantzia dute ilustrazioek albumotan. Grimm anaien ipuinen presentzia, 
tipologiaren arabera, hau da: album bildumetan, %38,6; poltsiko-liburuan, %11,1. 

 IV.3.2. Urtealdi honetako egokitzapenen funtzioak. 

Urtealdi honetako produkzioan ipuin klasikoen beharra antzeman zuen Xabier 
Etxanizek (1997a: 274). Gerraurreko egoerara itzuli zen haur literatura. Hortaz, alde batetik, 
hizkuntza gordetzeko funtzio iraunarazlea izan zuten urte haietan euskarara egokituriko 
Grimm anaien ipuinek. Lehenago ikusi dugunez, Ugaldek funtzio hori aitortu zion bere 
Umeentzako kontuak liburuari: “Euskeraren bizia gure aurren eskuetan daukagu” (1966: 1�) 
idatzi zuen hitzaurrean eta, aurrerago, kontuok euskaldunak alfabeta zitezen balio zutela : 

Bost edo sei urte arte, behintzat, umeak bere kontutxoak entzun egin bear ditu; ta aurrera 
irakurtzen ikasten duanean, umeak berak irakurri bear ditu. Umeei irakurriz, gurasoak euskera 
irakurtzen oituko dira; euskeldun geienak ez daude ta euskeraz irakurtzen ikasiak. Euskotarrak 
gure izkuntzean analfabetoak baigera. Argi ibili gaitezen emen: gaurko ta biarko munduan ez da 
irakurtzen ez dan hizkuntzarik bizirik geratuko (ibidem: 14-15). 

Bestela ere, argigarriak dira Ugalderen hitzak Umeentzako kontuak liburuaren 
genesiari buruz, Argia aldizkariko Zubiria kazetariaren galderei erantzutean: 

Caracasen Lopez Mendizabalen hiztegi ttikiaren laguntzarekin idatzi nituen Iltzalleak, Ama gaxo 
antzerkia eta Umeentzako kontuak. Haurrak ere gurekin Venezuelan ari ziren ikasten eta haien euskara 
zaindu beharra neukan: «Aita, non dira ipuinak guk irakurtzeko?» galdetzen zuten. Emazteari han 
erakutsi nion euskaraz, haurrak han egin genituen euskaldun (Argia, 1995-IV-9, 27. or.). 

Hizkuntza hautuari dagokionean, beste alde batetik, bi joera sumatu ditugu. 
Lehenengo joeran, Jon Oñatibiak eta Edili argitaletxeak plazaraturiko edizio bikoitzak 
(gipuzkeraz eta bizkaieraz), batetik, eta Enciclopedia Vascak bizkaieraz 
argitaratutakoak, bestetik, funtzio iraunarazle hori euskalkien bidetik bermatu behar zela 
adierazten digute. Izan ere, datu argiak baititugu: Oñatibiak bere itzulpenak kaleratu 
zitueneko, euskara batuaren eredurik ez zegoen arren, hainbat eragilek proposamenak 
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eta ekimenak abiaraziak zituzten72, eta Enciclopedia Vascak hamasei ipuineko bilduma 
argitaratu zuen urtean eredu batuaren oinarria taxutu zen Arantzazuko Biltzarrean. 
Bigarren joeran, Martin Ugalderen jarduna dugu: euskara batuaren aldeko aldarri argia. 

Bestalde, etxeko pedagogiarako eta ikastoletako materiala berritzea dugu beste 
funtzioetako bat. 

Azkenik, gerraurreko urteetan bezala, elkarren eraginpean ikusten ditugu 
euskarara ekarritako Grimm anaien ipuinen egokitzapenak eta euskal ipuin bildumak, 
Azkueren Antziñako ipuiñak bilduma (1968), hain justu. Halako ernaltze funtzio bat 
egozten diegu Grimm anaien ipuin klasikoen egokitzapenei. Ernaltze funtzio hori 
osatzen lagundu zuten, baita ere, Edilik plazaraturiko gainerako ipuin klasikoen 
egokitzapenek, batetik, eta Juan Angel Etxebarriak egindako bi itzulpenek, Charles 
Perrault’en Ipuiñak (Bilbo, 1965) eta Andersenen Ipuiñak (Bilbo, 1969), bestetik. 

 

IV.4. 1970-1980 urtealdia. 

Urtealdi hartan, etxeko produkzioari begira, egokitzapen-bildumak ugaritzeaz 
batera, argitaragintzakoek argitaratzeko modu berriak bere egin zituzten eta 
egokitzapenen tipologia dibertsifikatu zen. Aurreko hamarkadan hasi zen berrikuntza 
pedagogikoak eragin zuzena izan zuen hainbat material argitara zitezen: Marta Matak 
zuzenduriko liburu sorta, Abadia de Montserrat eta Etorkizuna argitaletxeek 
plazaraturiko komikiak eta Père Castor-en albumak, besteak beste, berrikuntza 
pedagogiko horien isla izan ziren. Lehenengo biak, Kataluniako giro pedagogiko berriak 
ekarriak; hirugarrena, Frantziakoak. Izan ere, berrikuntza pedagogiko horien oinarrian, 
zein erakunde eta norbanako egon ziren adierazten digu Fernandezek: 

...Kataluniako Elizak jokatutako paper zabal eta katalanzalea, eta kultur zapaldu eta minorizatuei 
II. Kontzilioak eman zien legitimitatea izan ziren berrikuntza pedagogikoaren zabalkunde eta 
indartzeari oso lagungarri gertatu zitzaizkion egoerak. 

Gertakari guzti hauen lehenengo ondorio formalak, 1959.ean A. Galik zuzendutako 
emanaldiak eta 196�.etik aurrera Marta Matak eratutako udako ikastaroak izan ziren, 1965.ean 
aski ezaguna izan zen Rosa Sensat Institutuan gauzatuz (1994: 168).  

Fernandezi jarraituz, ikastolen mugimenduaren eta Kataluniako pedagogi berrikuntza 
gidatu zuten eragileen arteko harremanak aurreko hamarkadan berehala gertatu ziren: 
Rosa Sensat Institutuaren sorreraren inguruan, 1966. urte aldera. Gauzak horrela, 
hainbat irakasle-elkarte sortu ziren ardura pedagogikoei eta didaktika-material urriari 
erantzun egokia emateko: Gordailu (1968), Irakasle Elkartea (1972), Saioka taldea eta 
Iker zerbitzua (1972). Ikastoletako irakasleek behar zuten azpiegitura pedagogikoa eta 

                                                           
72 Atzekoz aurrera: Labéguerie buru zela, 1963an sortutako “Euskal Idazkaritza” elkarteak, hurrengo 
urtean, Baionako Biltzarrean, “Euskara batua” hizkuntza-ereduaren oinarrriak ezarri zituen; Txillardegik 
1959an “Batasunaren bidea” izeneko txostena plazaratu zuen; Juan Gorostiagak urte berean “Euskera bat 
edo unificación del euskara” idatzi zuen; Gabriel Arestik, urte berean, euskara batuaz idatzitako Maldan 
behera poema argitaratu zuen;... (datuon iturria: ZUAZO, Koldo (1988). Euskararen batasuna. Bilbo: 
Euskaltzaindia, VI. kapitulua). 
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tekniko-profesionala ezartzen hasi zen orduan modu formalean. Eredu pedagokikoei 
dagokienean, Freinet, Freire eta Rosa Sensat-en eskoletako ekarpenei begira jarri ziren 
irakasle-talde horiek73. Baita Piageten psikologi ereduaren ekarpenei ere —Saioka 
taldea, kasu—. Antolakuntza modu horiek eta harreman pedagogiko ekintzaile aberats 
horrek umeentzako liburu eta didaktika material berriak ekarri zituen: eskulanak 
egitekoak, egurrezko jostailuak eta, hauxe da gure alorra, ipuinak.  

 Orduko egoera ulertzeko beste datu batzuk dira Espainiako 197�eko Ley General 
de Educación delakoa eta 1968aren urrian Euskaltzaindiak Arantzazun egindako 
Batzarra. Ikastoletako irakasleek eta eragile pedagogikoek, eztabaidak eztabaida, begi 
onez onartu zituzten Euskaltzaindiaren proposamenak, haien liburugintzan ikusten 
denez. 

 Urtealdi honetan, bestalde, ipuingintza tradizionalari buruzko hainbat saio 
ditugu. Martin Etxeberriak, esaterako, Euskaldunen ipuin harrigarriak liburuan (1973), 
ipuinak eta mitoak gaitzat harturik, ikertzaile nagusien berri eman zuen. Lévi-Strauss eta 
Propp-en teoriak besteenak baino luzeago iruzkindu ondoren, Azkuek Euskal Erriaren 
Yakintzako bigarren liburukian (1947) plazaraturiko hamabi ipuin aztertu zituen 
Etxeberriak, Proppen funtzioen arabera. 

Kanpoko produkzioari begira jarri behar dugu, ugaltzea eta dibertsifikazioa uler 
ditzagun. Izan ere, autoreek ipuin tradizionalak berriz baliatu baitzituzten 
antiautoritarismoaren ildoko gaiak jorratzeko, orduko Alemaniako Errepublika 
Federalean bereziki. Edozein modutan, Grimm anaien ipuinen edukiak iraultzeko joera 
hori ez da, Zipesek dioenez, hirurogeiko eta hirurogeita hamarreko hamarkadetako 
kontua. Joera hori XIX. mendearen bukaeran errotu zen eta Weimar-ko Errepublikako 
garaia arte iraun zuen, noiz eta ere nazismoak erauzi baitzuen esperientzia hura. Ipuinak 
berridazteko era hori, beraz, hirurogeiko hamarkadan berriz loratu zen. Autore berriek, 
besteak beste, Hermynia Zur Mühlen, Lisa Tetzner, Edwin Hoernle, Walter Benjamin 
eta Bertolt Brecht-en lanak irakurri zituzten, gogoan atxiki eta ipuinak iraultzeko modu 
hura berriz aintzat hartu zuten. Zipesek argiro adierazi zuen joera berpiztua zertan zen: 

Afin de fournir des moyens et des outils culturels permettant de réinvestir le public actuel des 
enfants, des groupes de tendance progressiste ont essayé d’opposer au racisme et aux messages 
autoritaires contenus dans les livres pour enfants, les jeux, les pièces de théâtre, les émissions de 
télévision, et dans les écoles, divers types de messages émancipateurs et d’objets culturels conçus 
avec et pour des enfants (1986: 82-83). 

Hala, autoreek Grimm anaien ipuinen bertsio ugari idatzi zituzten, ipuinotako gaiak eta 
argumentuak joera aurrerakoien eta ezkerreko ideologiaren laiaz erabat irauliz74. 

                                                           
73 Aipatzekoak dira, itzulpenen artean, Larresorok egindakoak: Freineten Berezko irakurpidea eta 
Freinet-Teknikak lilitegian (Fernandezek aipatuak, 1994: 181). Baita ere, Marta Mataren gidaritzapeko 
“Lehen irudiak Lehen hitzak” bilduma; bilduma horrek irakurketarako eta idazketarako metodo globala 
zuen oinarri eta asko erabili zen garai hartan. Guk ipuinak biltzen dituen liburuxka izango dugu aztergai. 
74 Jack Zipesek autore horien testu batzuk aztertu zituen: esaterako, Friedrich Karl Waechter-en Tischlein 
deck dich und Knüppel aus dem Sack, “Janosch” goitizena erabiltzen zuen Horst Eckert-en Janosch, 
erzählt Grimm Märchen (1972), Hans-Joachim Gelberg-en Neues von Rumpelstilzchen und andere 
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Bastianek KHM bildumari buruz garai hartako korronte pedagokikoek 
Alemaniako Errepublika Federalean zein jarrera izan zuten aztertu zuen (1981: 273-297; 
316-317); haren analisiaren arabera, esan daiteke Zipesek adierazitako ildo bereko 
aldakuntza antzeman zuela pedagogi joera “ideologiko-kritikoa” zeritzoten korrontearen 
baitan. Joera hori pedagogo, irakasle eta ikasleen esparruan sortu zen. Hezkuntzaren 
kontzepzio berri bat sustatu zuten; hartarako, eskola-orduetako edukien kritika egin 
zuten eta baita eduki horiek transmititzen zituzten arauen kritika ere. ‘Emanzipation’ eta 
‘Aufklärung’ izan ziren hezkuntza kontzepzio berriaren leloak. Hezkuntza objektu 
politikotzat hartu zen eta, hortaz, hizkuntzaren irakaskuntzaren dimentsio politikoa 
aintzat hartu zen. Korronte horren garapenean “Bremer Kollektivs”-en partaideek rol 
garrantzitsua izan zuten, Bastianek ikertu zuenez. Pedagogo kritiko haien gogoeta 
didaktikoak ikaslea erdigunetzat hartu zuen, objektu sozial determinatua eta, 
potentzialki behintzat, subjektu politiko askea den neurrian. Diskussion Deutsch 
aldizkaria izan zen 197�etik joera ideologiko-kritiko horren plaza nagusietako bat. 

Ezkerreko pedagogia joera horren osagarri dugu, bestalde, garai hartan hainbat 
autorek Grimm anaien ipuingintzari adierazi zioten ukoa. Otto F. Gmelin hedabideei 
buruzko ikertzailearen lanak dira aipagarrienak. Autore hark haur liburu erraz askoren 
eduki atzerakoia kritikatu zuen (1972). Gmelinek KHM bilduma arbuiatu zuen, ipuinen 
ankerkeriagatik, batez ere; beste arrazoi batzuk eman zituen, gainera, istorioei gaitz 
irizteko: ipuin askok emakumeei irain egiten diete, haurrak gurasoen botere eta 
bortizkeriaren mendean ageri dira, indarrean dagoen gizarte-egitura sendotzen dute, 
gizona ageri da beti gailen salbazio-motiboetan, juduak eta gutxiengoak iraintzen dira, 
ipuinak txepelkeriez eta ‘biedermeier’ estiloaren belaxkakeriez beteak daude... (Gmelin, 
1972: 126)75. 

Beraz, korronte ideologiko-kritikoak ipuinen funtzio soziala aintzat hartu eta 
literaturaren irakaskuntza askatzailearen zerbitzuko jarri zuen. Korronte hark ipuinen 
erreferentzia historikoak berraurkitu zituen eta ikaslea trebatu zuen antzinako 
kolektibitateen interes sozialak antzeman zitzan. Hortaz, lehengo harrera pasiboaren 
ordez, osagai edukizkoen eta formalen jabekuntzara bultzatu zuten ikaslearen interesa. 
Hortaz, beti ere Bastian-en hitzak ekarriz (1981: 316-317), ipuinen erabilpen 
pedagogiko burgesak hamarkada luzez iraun ostean, pedagogo kritikoek benetako 
alternatiba ekarri zuten literatur genero hori irakaskuntzan erabiltzeko. 

Arbuio horiek gorabehera, beste autore batzuek ipuinek hezkuntza 
aurrerazalearen alorrean jokaleku positiboa bazutela defenditu zuten. Esaterako, bere 
gogoeta didaktikoan, Christa Bürger-ek (1971) ipuinetan ezkutaturik dagoen protesta 
agerira azalaraztea izan zuen helburu; hala, bada, literatur irakaskuntza hezitzaile batek 
obren funtzio soziala zein den argitu eta ulertarazi behar luke. Ipuinei dagokienean, 
narrazio horiek beren osagai periodikoekin transmititzen duten optimismo garaitezina 
azpimarratu zuen: zoriona izan nahia, bizitokitik irtetea, behin eta berriz probak gainditu 
beharra, krisiak, gainditze behin betikoa. Bürger ipuinen interpretazio moralistaren 
aurka azaldu zen; haren iritzian, ipuinek ez dute erakusten Ongiak Gaizkia garaitzen 
                                                                                                                                                                          
Hausmärchen von 43 Autoren (1976) eta O.F. Gmelin-en Märchen für tapfere Mädchen (1978) (Zipes, 
1986: 82-91). 
75 Bastianek aipatua, 1981: 278-279. 
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duenik, ipuineko zoriona edozeini egoki dakioke, baina batez ere badira ipuinetan 
‘txikientzako’ (seme gazteena, ergela...) eta ‘txiki gelditutakoentzako’ (umezurtza, 
jostun txikia...) etorkizun-aukerak76. 

 Hamarkada honetakoak ditugu, bestalde, Bruno Bettelheim psikologoaren lan 
inarroslea, The Uses of Enchantment. The Meaning and Importance of Fairy Tales 
(New York, 1976), alegia, eta Gianni Rodariren Grammatica della fantasia (Torino, 
1974). Beren lanak ipuinenganako halako gutxiespen giro batean idatzi bazituzten ere, 
bi autoreek eragin erabakigarria izan zuten ahozko literatura izan zedin haur 
literaturaren alderdi oinarrizkoa, tesi honen lehenengo atalean aztertu dugun bezala (cf. 
supra “I.2.3. Pedagogiak eta psikologiak ipuinen aldarri: G. Rodari eta B. Bettelheim.”). 

 IV.4.1. Lanen deskribapena: egokitzapenak. 

Hamarkada honetako lehen alea, Cinsa/La Galera argitaletxeen eskutik etorri zen 
1973. urtean. Marta Mata-ren gidaritzapean Rosa Sensat-eko irakasle taldeak ume 
txikientzat egindako “Lehen irudiak lehen hitzak” bildumako Ipuinak titulua dugu, 
hamasei hiztegitxoko bildumaren tituluetako bat. Liburuxka horretan hamaika ipuin 
argitaratu ziren orri banatan ilustrazio banarekin, guztiz kondentsatuak (zazpi bat hitz 
dira ipuin bakoitzeko), Genetteren terminologia erabil dezagun. Grimm anaien ipuintzat 
jo litezke hamaiketatik zazpi (%63,6): Xano gorritxo, Urrezko arraina, Bremengo 
soinujoleak, Hansel eta Gretel, Errauskine, Loti Xarmanta, Edurne Zuri eta Zazpi 
ahuntzumeak. Kataluniatik zetorren berrikuntza pedagogikoen isla dugu liburuxka; izan 
ere, irakurtzen eta idazten ikasteko metodo globala baitzuen oinarri. Irakasleen elkarteko 
taldeak egin zuen itzulpena, eta Fina Rifák, irudiak. 

Hurrengo urtean, 1974an, “Panpina” bilduma argitaratu zen. Zazpi aleetatik bat 
(%14,2) Grimm anaiena da, Hansel eta Gretel, hain zuzen. Abadia de Montserrat eta 
Etorkizuna argitaletxeek Carroll, Hoffmann eta Sayrach autoreen eta beste ipuin herrikoi 
batzuen bertsioekin batera agertu zuten ale hura, komiki formatoan. J. M. Satrustegik 
itzuli zuen; ilustrazioak Albert Ruék egin zituen. 

Urte berean hasita eta hurrengo urtean bukatua, Boga argitaletxeak “Boga 
Jatorrak” bilduma argitaratu zuen album modura. Hamar ipuineko sorta izan zen, eta 
hamarretatik bost (%5�) anaia alemanen ipuinen egokitzapenak izan ziren. Hainbat 
ilustraziok hornitu zituzten testu egokituak. 

1975. urtean, Maves argitaletxeak hiru album bilduma argitaratu zituen: 
Lehenengoan, “Sorta Rosa” bilduman, launa ipuineko hiru liburuki; hamabi ipuinotatik 
bostek (%41,6) KHM bildumako istorioak izan zituzten hipotestu gisa; testu egokituok 
hainbat ilustrazioz hornitu zituzten. Bigarrenean, aurreko bildumako ale berak argitaratu 
zituzten baina bina ipuineko sei liburukitan; “Birbizkunde sorta” izena jarri zioten 
egokitzapen-bildumari eta, jakina, aurrekoan bezalaxe, hamabi ipuinetatik bost (%41,6) 
Grimm anaien ipuinen egokitzapenak izan ziren. Itzultzaileak Xabier Mendiguren eta 
Xabier Kintana izan ziren. Bi bildumei egindako harrera ona adierazten du hain epe 
                                                           
76 Bastianek aipatua, 1981: 283-284. 
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motzean bilduma bera, formatu ezberdinez izan bazen ere, berrargitaratu izanak. 
Hirugarrena, “Lis sorta”-n koaderno edo album formatoko hogei ipuin plazaratu 
zituzten eta, Collodi, Swift, Perrault eta Andersen-en obrak alde batera utzita, haietatik 
bost (%25) Grimm anaien ipuinen egokitzapenak izan ziren. Ilustrazioak eta testua 
elkarren osagarri dira. Lehen bi bildumen jatorrizkoa gaztelaniazkoa da; Maves 
argitaletxeak berak argitaratu zituen 1975. urtean “Colección Renacimiento” 
izenburuarekin. 

Urte berean, Fher/Laida argitaletxeak “Ediclas Liburu saila” argitaratu zuen. 
Komiki erako zazpi egokitzapen izan ziren. Horietatik bi (%28,5) Jacob eta Wilhelm-en 
ipuinen bertsioak dira. Pedro Garai izan zen edizioaren arduraduna. Beaumont, 
ilustratzailea. 

1976. urtean, Ediciones Vascas/Fher argitaletxeak “Urretxindor bilduma” 
argitaratu zuen. Sei egokitzapenek osatzen dute album-bilduma eta horietatik batek 
(%16,6) badu zerikusia Grimm anaien ipuin batekin (Rotkäppchen-en egokitzapenak, 
hain zuzen). Ilustrazioak hornigarri huts dira. 

Urte berean, “Pinpilinsorta-Telebistako ipuinak” bilduma plazaratu zuen 
Cinsa argitaletxeak. Lau ipuinetatik batek (%25) Grimm anaien Rotkäppchen izan zuen 
hipotestu. Xabier Kintanak egokitu zuen testua. Antton Olariagaren ilustrazioek 
egokitzapena sekuentziaka banatzen du, komiki mutuen eran. 

Urte berean, “Albums du Père Castor” bilduman, lau ipuinen egokitzapenak 
argitaratu ziren. Horietako bat (%25) Der Wolf und die sieben jungen Geißlein ipuinaren 
egokitzapena da. Paul Faucher-en album bilduma famatu hark Frantziako gainerako 
hizkuntza gutxiagotuez ere plazaratu ziren: alemanez, bretoieraz, katalanez, korsikeraz, 
probentzeraz (limusineraz). Euskal itzulpena Jean-Louis Davant-ek egin zuen. Gauza 
jakina da Faucher-ek irudia lehenetsi zuela —eta hartarako, albuma— bere hausnarketa 
teorikoan, garaiko gogoeta psikopedagogikoaren eraginez77. Irudiak eta testua elkarren 
osagarri dira. 

1977. urtean, “Loto sorta” izenez, Maves argitaletxeak lehenago Lis bilduman 
argitaratutako ipuin berak berriz argitaratu zituen, bina ipuineko hamar liburukitan. 
Batez besteko bera (%25), beraz.  

1978. urtean, “Sortako Mirari” bilduma plazaratu zuen Maves argitaletxeak. 
Launa ipuineko hiru liburu argitaratu zituzten 4 ipuin klasikoak izenburupean. Hamabi 
tituluetatik bost (%41,6) Grimm anaien ipuinen egokitzapenak dira. Ilustrazioak testuak 
bezainbeste garrantzia du bilduman. 

                                                           
77 Teresa Colomer-ek gaztelaniaz eman zuen haren aipu bat (1998: 25): 

Comenzar con libritos destinados a los niños que ya tuvieran el hábito y el gusto de la lectura era como colocar el arado 

delante de los bueyes. Había que comenzar por el principio, infundir el gusto por la lectura a los más pequeños y hacerlo 

nacer en aquellos que no tenían gusto en leer o que leían mal. (...) era necesario adoptar una forma de publicación que, 

mejor que el libro, pudiera contener elementos de actividad. Por todas esas razones me decidí por el álbum ilustrado 

(Faucher, 1957). 
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IV.4.1.1. Guztira. 

Guztira, beraz, hamabi bildumatan agertu ziren, nola edo hala, KHMko ipuin 
bakanen bertsioak. Tipologiari dagokionean, honelakoak izan ziren bildumak: irudidun 
hiztegia (1), komikia (3) eta albuma (8); azken horietatik seitan testua da nagusi, batean 
ilustrazioa eta testua elkarren osagarri dira, eta, beste bilduma batean, ilustrazioa da 
nagusi. Grimm anaien ipuinen presentzia, tipologiaren arabera, honako hau da: komiki 
bildumetan, %22,5; album bildumetan, %33,3. 

IV.4.2. Urtealdi honetako egokitzapenen funtzioak. 

Urtealdi honetan, nazioartean ipuingintza tradizionalaren aldeko zebilen haize 
ongileak Grimm anaien ipuinak egokitu, euskaratu eta argitara zitezen ekarri zuen. 

Irakaskuntzan erabiltzea, funtzio hori nabarmendu behar dugu urtealdi honetako 
hainbat egokitzapenetan. Hala, egokitzapen batzuek berrikuntza pedagogikoak eskola 
sisteman txertatzeko funtzioa izan zuten: esaterako, “Lehen irudiak lehen hitzak” 
bildumako Ipuinak (1973) titulua, irakurketa globalean laguntzeko. Beste egokitzapen 
batzuek, berriz, haur txikiei irakurtzeko gogoa piztea zuten helburu, esaterako Père 
Castor-en bildumako alea. Gainerakoei buruz, berriz, oso litekeena da, funtzio horrekin 
argitaratu ez baziren ere, funtzio horretarako ere bideratu izana, alegia, eskolaren 
ingurunean erabili izana. Ez dezagun ahantz, euskarazko balibiadeak urriak izan zirela 
garai hartako ikastoletan. Bestalde, iritzi hori bermatzen digu, neurri batean, J. M. 
Satrustegiren lekukotasun batek: hark egindako itzulpenak lehen ikastolen eskariak izan 
zirela adierazi zuen nafar euskaltzain izan zenak (1996). 

Hego Euskal Herriko 1975eko inflexio politikoa nabari da ekoizpenean. 
Erreibindikazio kultural eta linguistikoak tradiziozko ipuingintzaren aldarriarekin 
bateratsu datoz. Hala, Grimm anaien ipuinen egokitzapenak eta euskal folklorearen 
berreskurapena elkarrekin doaz78.  

Halaber, euskara batua edo erregistro estandarra zabaltzeko baliagarri izan ziren 
ipuinon itzulpenak. Aurreko urtealdian ez bezala, euskara batukoak ditugu urtealdi 
honetako egokitzapen guztiak, salbu-eta Davant-en nafar-lapurterazko bertsioa. 

 

IV.5. 1980-1990 urtealdia. 

Hamarkada hartan, Altunaren eta Larrakoetxearen garaiaz geroztik lehen aldiz, hiru 
argitaletxek bilduma banatan KHMko ipuin bakan batzuen itzulpenak plazaratu zituzten. 
Egokitzapenei dagokienean, KHMko ipuinak hipotestu urrun zein hurbil izan, hamabi 
bildumatan agertu ziren Grimm anaien istorioak. Hazkunde txiki bat dago aurreko 
hamarkadarekin alderatuz gero; zer esanik ez, hirurogeiko hamarkadaren datuen aldean 
jarrita. Nolanahi den, gure tesian darabilgun obraren euskaratzearen hazkunde etengabe hau 

                                                           
78 Epe zabal samarra hartuta, tradizioaren ernaltzea ekarri zuen Ez dok Amairu taldearen jardunak; tradizio 
baladistikoaren jasotzea eta aztertzea, María Goyri mintegiak (1983)... 
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euskal HGLren hazkunde orokorrarekin bat dator (Torrealdai, 1997b: 232)79. Aurrekari eta 
hizkuntza-politikako eragile batzuk aipatu behar dira, hazkundea ulertzeko: EAEko 
Euskararen Erabilpena Arauzkotzeko Legea (1982) eta Nafarroako Euskararen Legea 
(1986); baita ikastolen erakundetzea eta instituzionalizatzea ere. Horiekin batera, euskal 
argitaletxe batzuen bultzada. 

Euskal irakaskuntzaren alorrean, berriz, ikastolen egoerak normalizaziora jo 
zuen. Aurreko hamarkadan irabazitako ezaugarriei eutsi zien ikastolen erakundetzeak8�: 
zabalkundea eta eraikin berriak, legalizazioa eta federazioa, profesionaltzea, material 
berriak sortzea, ikastola kontzientzia... 

Ikuspegi psikologikoari gagozkiola, bestalde, teoria-oinarri berriak hartu ziren 
laurogeiko hamarkadan; hala, bada, ikuspegi psikopedagogikoak zein soziokulturalak 
eta interes literario hutsa lotu ziren joera berri horretan (Colomer, 1998: 67). 

Batetik, Vigotskyren ideiak zabaldu eta garatu ziren, hau da, hizkuntzak 
ikaskuntzaren garapenean duen garrantzia nabarmendu zen eta baita kontestu sozialak 
esanahia eraikitzeko duen garrantzia ere (op. cit.: 72). Hartara, aipagarri da, praxira 
zuzendutako saioa delako, gaztelaniaz zabaldutako bere La imaginación y el arte en la 
infancia izeneko 193�eko obra (1986). Vigotskyk, saio horretako seigarren kapituluan, 
eskola garaiko literatur sorkuntza aztertu zuen eta haurrek berez duten sormenerako 
joera kontakizunak sortaraziz indartzea proposatu zuen. 

Bestetik, Bruner-en planteamenduak kontuan hartu ziren, gogoeta narratibo bat 
badagoelako formulazioa, batez ere; hain zuzen, pentsamendu narratibo hori eta 
pentsamendu logiko-zientifikoa dira, Bruner-en iritzian, gizakiek esperientzia 
antolatzeko eta errealitatea eraikitzeko baliatzen dituzten bi funtzionamendu 
kognitiboak (Bruner, 1988: 23-3�). Hala, bada, norbanakoen garapen kognitiborako, 
fikzioaren garrantzia aintzat hartu zen. Gure ikergaiarekin zerikusi zehatzago duelako, 
azpimarra dezagun psikologia kognitiboak, haurren eraikuntza kultural eta 
pertsonalerako, ahozko tradiziozko literatura oso beharrezkotzat jo zuela. Ipuingintzaren 
balioen birformulazioan iraultza kognitiboak zer ekarri zuen laburbildu zuen 
Colomer-ek: 

La evolución de los intereses cognitivos condujo a la concepción de la narración como una forma 
de construcción de la realidad y propició la investigación sobre el modelaje lingüístico y cultural 
ejercido por los cuentos (1998: 77).  

 Gurean, berriz, ahozkotasunaren eta tradiziozko ipuingintzaren eta poesiaren 
ikerkuntza azterketa modu filologikoari lotua egon zen neurri handi batean. Garai 
horretakoak digu esaterako “Maria Goyri” mintegiak euskal baladei buruz plazaratutako 
bi liburukiak (1983) eta Luis Mari Mujikak, alor berean, plazaratutako laurak (1985). 
Azterketa filologikotik urrun ibili zen, ordea, Juan Mari Lekuona; izan ere, ahozko 
                                                           
79 “Frankismo-garaia eta aro garaikidea elkarrekin konparatuz, ikusten da produkzioak kontzeptu guztietan 
gora egin duela”. Jose Manuel Lopezek aipatua (2���: 85). 
8� Ezaugarriak, F. Basurkoren arabera (“La normalización de la ikastola: breve historia y estado de la 
cuestión de la escuela pública vasca”). Idoia Fernandezek aipatua (1994: 2�8). 
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poesiaren barruan, dekorazio-olerkiari buruz aritu zelarik, poema mota horren alderdi 
pedagogikoa aintzat hartzekoa dela adierazi zuen, “haurrei gauzak pintatzeko eta 
gorputz-expresaeraz antzesteko bideak eskaintzen dituen gordailu erabilgarria 
ezkaintzen dutenez” (Lekuona, 1982: 35). Orobat, kontaerari buruz jardun zuelarik: 
garaiko euskal pedagogoak “euskara biziaren irakaskuntzan kontaera horien alderdi 
pedagogikoaz” baliatzen zirela adierazi zuen (op. cit.: 237). 

Nazioartean, ipuin klasikoak iraultzeko joerak jarraitu zuen. Aipatzekoa da, 
besteak beste, Roald Dahl-en Revolting Rhimes liburua (1982). Galestar autoreak sei 
ipuin klasiko bertsoz eman zituen umore eta ironia handiz, istorioon jarraibidea eta 
ikuspuntua zeharo aldatuz. Horietatik hiru (“Cinderella”, “Snow White and the Seven 
Dwarfs” eta “Little Red Riding Hood”) anaia alemanen bertsioekin badute zerikusia81. 

IV.5.1. Lanen deskribapena. 

IV.5.1.1. Itzulpenak. 

Bartzelonako Arcos-Vergara argitaletxeak “Herensuge gorria bilduma” 
argitaratu zuen 1982an hasi eta 1985era bitartean. Guztira, 38 ale atera zituzten. 
Horietako bat (%2,6) Grimm anaien Ilargia (Der Mond, KHM 175) da. Frances d’A. 
Sales-en bertsioa dela adierazten da azalean —bertsioa itzulpenaren sinonimotzat 
hartua—. Kreditu-orrian Grimm anaien ipuina dela aitortzen da, Kinder- und 
Hausmärchen (Haurren ipuin etxekoak) ipuin bildumatik jasoa. Euskarazko itzulpena 
Josu Landak egin zuen. Irudiak Eulália Sariolak egin zituen. Ilustrazioa eta testua 
elkarren osagarri dira. 

 Elkar argitaletxeak “Txalupa saila” argitaratu zuen Vigoko Galaxia eta 
Bartzelonako La Galera argitaletxeekin elkarlanean. Euskaraz, galizieraz eta katalanez 
sortutako obra garaikideak plazaratu zituzten; horiekin batera hainbat autore klasikoren 
ipuinak, hala nola Andersen, Perrault eta Grimm anaienak, eta ipuin herrikoiak. Saileko 
berrogeita bi izenburuetatik bi (%4,7) Jacob eta Wilhelm-en istorioak dira: Urrezko 
antzara (Die goldene Gans, KHM 64) eta Suge zuria (Die weiße Schlange, KHM 17). 
Joxantonio Ormazabalek egokitu zituen biak. Edozein modutan, egokitzapenak baino 
gehiago itzulpen egokituak dira, Newmark-ek aditzera emandako definizioaren ildoan 
(1987: 71); izan ere, egokitzaileak eutsi die pertsonaia, gai, eta argumentu guztiei eta 
testuak berridatzi ditu, hipotestuaren hurrenkera berari helduz. Ez da zehazten, halere, 
itzulpena egiteko zein hizkuntzatakoa izan zen erabilitako hipotestua. 

Laurogeiko hamarkadaren erdialdean, hamar ipuineko album bilduma plazaratu 
zuen Anaya argitaletxe madrildarrak “E.G.A. Sagutxu” izenarekin. Itzulpenak dira 
guztiak; itzulitako autoreak, Grimm, Andersen eta Perrault; haiekin batera, Norvegia, 
Islandia eta Ingalaterrako ipuin bana itzuli ziren; hamar aleetatik sei (%6�) KHM 
bildumako ipuinak dira. Frantsesezko hipotestuak baliatu zituzten itzultzaileek eta, 
dirudienez, Armel Guerne-ren itzulpena erabili zuten euskarazko bertsioa egiteko. 
Nolanahi den, copyright-etako bat Grasset & Fasquelle paristar argitaletxeak du. 

                                                           
81 Bi hamarkada geroago ezagutu ditugu euskaraz. Joseba Santxok itzuli zituen bertsoak: Errima 
errebeldeak (2��1). 
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Kalitate handiko bilduma da; batetik, testuei dagokienean, itzulpengintzan eta 
irakaskuntzan ibilbide luzea eginiko eta eskarmentu handiko jendea dago: Iñaki 
Iñurrieta, M. Jesus Urmeneta, Itziar Alkorta eta “Igara”; bestetik, ilustrazioei 
dagokienean, testuak bezainbesteko garrantzia dute irudiek, beren-beregi bilduma 
osatzeko egin baitzituzten Marshall Arisman, Monique Felix, Jon Howe, Philippe 
Dumas, Ivan Chermayeff eta Paul Perret artistek. Nabarmentzekoa da bildumaren bi 
alderdiak —testugintza eta irudigintza— kudeatzeko, argitaletxeak pertsona banari 
ardura eman izana. Begi-bistako eragina izan zuen jokabide editorial hark; alde batetik, 
gainerako bildumen aldean ipuin ezohikoak edo ezezagunak hautatu zituen Etienne 
Delessert-ek82, bildumaren zuzendariak, Hansel eta Gretel izenburu guztiz ezagunaz 
gainera: Txori harrigarria, Arrantzalea eta bere emaztea, Erleen erregina, Hiru 
lengoaiak, Antzaren neskatoa; beste alde batetik, estilo edo arte-korronte hagitz 
ezberdinak lantzen zituzten artistak hautatu zituen Rita Marshall-ek, bildumaren arte 
zuzendariak; irudigintza diferentea jorratu arren, helburu estetiko argia izan zuten 
irudigile guztiek: plazera sorraraztea irudiaren interpretazioaren bidez. 

IV.5.1.2. Egokitzapenak. 

Hamarkada honetako lehen aleak Hordago argitaletxeak eman zituen 
“Ikusi-makusi” bildumaren bitartez, 198�. urtean. Aktibitate-koaderno gisara 
antolatuta, aztergai ditugun ipuinon bi egokitzapen argitaratu ziren, hamabost tituluko 
zerrendaren barnean (%13,3). Tomas Goikoetxeak itzuli zuen tituluetako bat. 

 Urte berean, Joxe Arratibelen Kontu zaarrak izeneko ipuin liburua plazaratu 
zuen La Gran Enciclopedia Vasca argitaletxeak. Formatu handiko liburua izan zen; 
hogeita bat ipuin izan ziren guztira. Txikitan senideei entzundakoak, kontu horiek 
berrogeita hamar urte zituela idatziz ondu zituen Arratibelek (Elustondo, 1995: 23; 
Eskisabel, 2���: 6). Horietako bat, “Blanca Niebes”, hain zuzen, Grimm anaien 
Sneewittchen ipuinaren bertsioa da (%4,7). Eremu erromanikoan ehundik gora aldaera 
izanik (Camarena, 1992: 414), gaztelania bitartez zabaldu zatekeen ipuina Euskal 
Herrian, izenburuak berak salatzen duenez83. 

 Hurrengo urtean, Hemma belgikar argitaletxeak “Ipuin miragarriak saila”-n 
zortzi titulu argitaratu zituen. Haietatik bik (%25) anaia alemanen testuak dituzte 
oinarri. Itzultzailea J. M. Mendizabal izan zen; ilustrazioak S. Macíasek egin zituen. 
Ilustrazioek gaina hartzen diote testuari. 

 Irbis argitaletxeak “Fantasia bilduma” argitaratu zuen 1982. urtean. Disneyren 
ekoizpena dugu bilduma; plazaratutako bederatzi aleetatik bi (%22,2) Dornröschen eta 
Sneewittchen ipuinen egokitzapenen jarraipen edo luzapentzat (Genetteren 
                                                           
82 Marrazkilari eta margolari horrek Jean Piaget-ekin lan egin zuen. Suitzar psikologoak saiatu zen osatzen 
zer izan zitekeen espazioa hiru urteko ume batentzat (Soriano, 1995: 493). 
83 Begi onez ikusi dugu Arratibelen bilduma gure corpusean sartzea. Izan ere, ohargarria baita ipuinetan 
autorearen lorratza; autorearen baliabideek eta jakituriak moldatua, literatur lanketaren eta orrazketaren 
ondorio dira, Arratibeli dagokionean, ipuinak; aitzitik, Webster, Cerquand, Barandiaran, Etxebarria eta 
gainerako biltzaileen bildumetan herri-ipuinak landu gabe azaldu izan ohi dira edo, baita ere, zenbaitetan, 
transkripzio filologikoz; entzun eta jaso zuten bezala, azken batean. 
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terminologian) har litezke, Disneyren erara; esan nahi baita, jarraipenok faktoriaren 
ohiko irudigintza agertzen dutela. 

 Lourdes Iriondok, bestalde, hainbat ipuinen moldaera dramatikoa prestatu eta 
bideo formatuan ekoitzi zituen. “Glotodidaktika lanak” sailean argitaratu ziren lanak 
1983 eta 1985. urteetan. Hamabosna ipuineko bi bideo plazaratu ziren eta lau istorio 
(%13,3) Jacob eta Wilhelm-en lanetan oinarritzen dira. Sortaren izenburuetan argiro 
aipatzen denez, haurrak euskalduntzeko material gisa erabiltzeko prestatu zituen 
Iriondok ipuinon antzezpenok. Kredituek diotenez, hizkuntzaren orrazketa Andu 
Lertxundik egin zuen; musikaren ardura Xabier Letek izan zuen. 

 1984. urtean, “Ipuin klasikoak” bilduma argitaratu zuten Erein/Saldaña 
argitaletxeek. Lau aleetatik batek (%25) Rotkäppchen-eko narrazioari eusten dio; 
aktibitate-koadernoa da. 

 Handik bi urtera, 1986.ean, “Lekuko behinenak bilduma” plazaratu zuen 
Beascoa argitaletxe katalanak. Aladino eta Pinotxo tituluekin batera, Grimm anaien 
Txano gorritxo eta Hansel eta Gretel aleak ditugu (%5�). Ilustrazioa nagusi da sortako 
albumetan. 

 Hemma belgikar argitaletxeak “Panorama saila” argitaratu zuen 1987. urtean. 
Pop-up motakoa da Donostiako Haur Liburutegiko Ondare Historikoan aurkitu dugun 
ale bakarra (%1��). Luce-Andrée Lagarde da ilustrazioen egilea. 

 Urte berean, Susaeta argitaletxeak “Lehengo ipuinak oraingo ipuin” bilduma 
argitaratu zuen. Hamabi ipuin izan ziren guztira, kartulina plastifikatuzko azalekikoak; 
haietatik lau (%33,3) KHMko titulu batzuen egokitzapenak dira. Hipotesturik 
hurbilenak, halere, argitaletxe berak “Cuentos de ayer para hoy” izeneko bilduman 
argitaratutakoak dira, gazteleraz: La casita de chocolate, Blancanieves, El sastrecillo 
valiente, Caperucita Roja. Formato txikiko albumak dira; ilustrazioak eta testua 
elkarren osagarri dira. 

 Urte berean, argitaletxe berak “Ipuin laburrak saila” argitaratu zuen. Lau ale 
album tipokoak plazaratu ziren eta horietatik hiruk (%75) KHM dute oinarri. Juan 
Garziak itzuli zituen; irudiak C. Busquets-ek egin zituen. Ilustrazioa testuari gailentzen 
zaio. 

 1989. urtean, Pamiela argitaletxeak Joseba Sarrionandiaren Ez gara geure 
baitakoak izeneko liburua plazaratu zuen “Ilargia Kondagintza” bilduman. Narrazio 
guztiz laburrez, gogoeta literario eta filosofikoez eta bestelako literatur materialez 
osatua dago liburua. Horien arteko bat, “Edurne Zuri” izeneko testu hiperlaburra, hain 
zuzen, Grimm anaien Sneewittchen ipuinaren luzapen parodikotzat har daiteke. 

 Hamarkadako azken aleak, Abril argitaletxe katalanarekin elkarlanean, Ihardun 
argitaletxeak plazaratu zituen 1989. urtean. “Lehen ipuinak saila” izan zuen sorta hark 
izena. Sei ale izan ziren guztira; haietatik bi (%33,3) Grimm anaien obrarekin lot 
daitezke, Txanogorritxo ipuinaren aitatasuna Perraulti aitortzen zaion arren. 
Itzultzaileak Miren Agur Meabe eta Iñaki Mendiguren izan ziren. Irudiak Octavi Intente 
eta Ester Jaumek eginak dira. Testuak eta ilustrazioak elkarren osagarri dira. 
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 Bukatzeko, kredituetan data jakinik ez azaldu arren, Izar argitaletxeak “Izar” 
bilduma plazaratu zuen hamarkada honetan (Sancho el Sabio Fundazioaren iturri 
bibliografikoak). Sei ale plazaratu zituen album modura; horietako batek (%16,6) 
Rotkäppchen du hipotestu urrun. Testua eta ilustrazioak elkarren osagarri dira. 

IV.5.1.3. Guztira. 

Guztira, beraz, 198�-9� urtealdian, itzulpen-arloari dagokionean, hiru bildumak 
jaso zituzten KHMko ipuinen itzulpenak eta, batez beste, %22,4ko agerpena izan zuten 
Grimm anaien ipuinek bilduma horietan. 

Bestalde, egokitzapenen arloari dagokionean, hamahiru bildumak jaso zituzten 
Grimm anaien ipuinen egokitzapenak. Tipologiari dagokionean, aurreko bi urtealdiekin 
alderatuz gero, argitalpen-modua dibertsifikatu zen: aurreko urtealdian bezala, album 
ilustratua da kopuruan gailen (6); horietatik lautan, ilustrazioa eta testua elkarren 
osagarri dira eta bitan, berriz, ilustrazioa gailentzen zaio testuari. Gainerako 
bilduma-erak berriak dira: formato handiko ipuin-liburua (1); pop-up (1); 
aktibitate-koadernoak (2); bideo bidezko antzerki piezak (1); narrazio hiperlaburra (1); 
azkenik, ipuin garaikideak (1). Grimm anaien ipuinen presentzia, tipologiaren arabera, 
honela gelditzen da: album bildumetan, %38,8; aktibitate-koadernoetan; formato 
handiko liburuan, %11,1; %19,1; Disneyren jarraipenetan, %22,2; pop-up erakoetan, 
%1��; Lourdes Iriondoren bideoetan, %13,3. 

IV.5.2. Urtealdi honetako itzulpenen eta egokitzapenen funtzioak. 

Itzulpenei dagokienean, funtzio literarioa nabarmendu behar da, lehenik. 
Autonomia hori irabazi zuten garai hartako itzulpenek, batzuetan ipuin garaikideez 
besteetan ipuin klasikoez osatutako bildumen barruan argitaratu zirelarik. Funtzio 
horrekin batera, irudien funtzio estetikoa aipatu behar da. 

Egokitzapenei dagokienean, hezkuntza funtzioa nabarmendu behar da lehenik: bi 
bilduma beren-beregi irakaskuntzan erabiltzeko sortu ziren; asmo hori aipatzen da 
besteak beste, Ihardun/Abril argitaletxeen eta Lurdes Iriondoren lanetako paratestuetan. 
Lehena, Haur Hezkuntzan lantzeko; bigarrena, haurrak euskalduntzeko. 

Beste bilduma batzuek jostatzeko edo denborapasarako ekintzen eta eskolako 
materialen erdibidean dagoen funtzioa hartu zuten; aktibitate-koaderno gisara argitaratutako 
biek, hain zuzen. 

Gainerako album-bildumek, berriz, eskolaz kanpoko jardunetan (gurasoek 
kontatzeko, haurrek berek irakurtzeko...) erabiltzeko funtzioa hartu zuten, batik bat; alegia, 
haurren kontsumorako sortu ziren. Horrek ez du baztertzen, halere, eskola orduetan ere 
maisu-maistrek baliatu izana, material premien eta beharrengatik. 

Pop-up erako alean bereziki nabarmendu behar dira plazer estetikoa sortzeko 
ahalegina eta bolumenekin jostatzeko gonbita. Disneyren ekoizpenek ere badute alderdi 
estetiko hori ilustrazioetan. 

Bukatzeko, berretsi behar ditugu gure tesian gure egiteko, Xabier Etxanizek bere 
tesian adierazitako hainbat joera (1997a: 425-428). Batetik, kanpoko argitaletxeekin 
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elkarlanean plazaratu zirela bilduma gehienak; bestetik, bilduma murritzak direla, ale 
edo egokitzapen gutxikoak; azkenik, menpekotasun kulturala, HGL sistemaren esparru 
honen argitaragintzan (ibidem: 428). 

 

IV.6. 1990-2000 urtealdia. 

Aurreko hamarkadan bezala, hamarkada honetan ere nabarmen hazi zen Grimm 
anaien obra oinarri duten lanen kopurua. Baita, oro har, euskal HGLko obren ekoizpena. 
Eragile nagusietako bat dugu Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako curriculumen 
diseinua berritu izana. Haur Hezkuntzako curriculumean, esaterako, haurrek esanguren 
eraikuntzan aurrera egin zezaten, hitzezko lengoaia komunikazio egoeratara egokitzea 
oinarrizko jarraibidea izan zen. Ildo horretan, komunikazioaren eta errepresentazioaren 
esperientzi eremuan, ahozko mintzaira lantzeko prozedurazko edukien artean, “ipuin eta 
esperientziei buruzko deskribapen eta kontaketak ulertzea” gomendatu zen (Eusko 
Jaurlaritza, 1992a: 66). Baita ere, “kultur tradizioko testuak ulertzea eta erreproduzitzea 
(aho-korapiloak, asmakizunak, bertsoak...)”, eta, aurrerago, “ipuin eta eguneroko 
bizitzaren gertaerak, gorabeherak eta jazotakoak gogora ekartzea eta denboraren arabera 
ordenatuta kontatzea” (op. cit.: 67). Eduki kontzeptualen artean, ahozko mintzaira 
lantzeko, kultur tradizioaren ahozko testuak lantzea proposatu zuen diseinu berriak. 

 Ahozko tradiziozko testuak, oro har, eta ipuina, bereziki, berriz agertu ziren 
Lehen Hezkuntzako curriculumeko Gaztelania eta Euskara sailean. Batetik, edukien 
artean, ahozko eta idatzizko testu gisa (kantak, erromantzeak, ipuinak, herri leienda, 
bertsoak, poemak, narrazioak...). Bestetik, ekoizpenerako prozeduren artean, fikziozko 
komunikazio-testuinguruak sortzea (fantasiazkoak, magikoak, errealistak...) gomendatu 
zen (Eusko Jaurlaritza, 1992b: 163-167). Eta, azkenik, orientazio didaktiko gisa, honako 
jarraibide hau eman zen: “ipuinak idazten badira, ikasgela edo ikastetxeko liburutegian 
integratu behar dira, zuzentzeaz aparteko helburuarekin norbaitek irakurri eta gozatu 
ditzan” (op. cit.: 191). 

 Euskal Eskola Publikoaren legeak (Eusko Jaurlaritza, 1993) izan zuen hazkunde 
horretan eraginik. Eztabaida, aurkamendu eta sesiobide ugari —baita alderdi edo 
erakunde berekoen artean— sortu zituen legea izan bazen ere (cf. Mateos, 2���: 6��-
6�3), publifikazioaren bitartez, euskarazko irakaskuntzak eremu garrantzitsuak irabazi 
zituen. Paulo Iztuetaren hitzez: 

Egun, 199�eko hamarkada-hasieran eskola publikoaren inguruan izandako eztabaida eta kalapita 
haiek errekak bere marmar isilean eramandako ur geldoak dira, baina ez ahantziak. Dena den, 
harrezkero bide luzea egin da eta euskarazko irakaskuntzak, bereziki sare publikoan, eremu 
garrantzitsuak irabazi ditu. Eta hau poztekoa da (2���:32). 

Ipuingintza tradizionalari gagozkiola, hausnarketa berriak plazaratu ziren gure 
artean. Juan Kruz Igerabidek, esaterako, Bularretik mintzora saioan (1993), amandre 
ipuinak eskolako eta etxeko pedagogian erabiltzearen aldeko aldarria egin zuen. 
Ipuinotako sinboloek sortzen duten komunikazio sinbolikoa lehenetsi zuen eta istoriook 
“izakeratik izakerara eginiko elkarrizketa eta zubitzat” jo zituen. Haren hitzez: 
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(...) garbi dagoena da, amandre ipuinetan denbora luzean ondutako sinboloak ari direla lanean, 
eta horrek aberastasun iturri amaigabea eskaintzen digula. Ez dugu harritu behar, beraz, ipuin 
horietan pedagogia oso bat gordeta dagoela entzuten baldin badugu: garapen psikologikoaren eta 
adimenaren handitzearen eta ezagueraren pedagogia oso bat (1993: 15). 

Psikologia kognitiboaren ekarpenei inplizituki egindako balioespen horren 
ondoren, gipuzkoar ikertzaileak psikoanalisiaren ekarpenak ere berretsi eta balioetsi 
zituen —Bruno Bettelheimen gogoeta teorikoarenak, batik bat—. Igerabideren iritzian, 
ipuingintza mota honen “eginkizun terapeutikoa edo sendatzailea ez da ahaztekoa” 
(ibidem: 32); hortaz, “ipuin horiek haurrari, bizitzarekin aurrez aurre jartzeaz gain, 
babes gozoa eskaintzen diote” (ib.: 39). 

Bestela ere, Euskaltzaindiak 1992. urtean “Herri-literaturari buruzko bigarren 
jardunaldiak” antolatu zituen. Diziplinartekotasunetik heldu zitzaion gaiari. Besteak 
beste, Satrustegik herri jakintzaren alor aberatsa hobeki ezagutzeko deia egin zuen, 
Martin Etxeberriak euskal ipuin harrigarrien corpusa osatzeko beharra nabarmendu 
zuen, Camarena euskal ipuingintzaren berezitasunez mintzatu zen, Juan Manuel 
Etxebarriak etnotestuak jasotzeko argibideak eman zituen eta Larrek, Kaltzakortak eta 
Lekuonak Iparraldeko, Bizkaiko eta Gipuzkoako ipuingintza tradizionalaren berri eman 
zuten. Folklore-alderdia alde batera utzirik, Emile Larreren hitzak aipatu behar dira, 
ipuinen alderdi hezitzailea nabarmendu zuelako. Larrek bere iritziak josi zizkion Mayi 
Ariztiak Amattoren uzta ipuin bildumako hitzaurrean jaulkitako aburuei: 

Mayi Ariztiak erakusten du bere hitzaurrean etxeko haurren atsegina ipuinak entzutean aratsetan 
etxeko neskatoaren ahotik eta asmatzerat uzten du ohidura horren eragina. Neskatoak (lehen) edo 
amatxik, edo amak (orain) haurrari lo egiterakoan kontatzen dion ipuintxoak baliorik ez dauka 
iduriz, baina iduriz bakarrik. Egunez egun, aratsez arats, ipuinez ipuin, kondairaz kondaira, 
horiekin ere hazten, moldatzen eta apaintzen da haurraren izpiritua, modu batera eta ez bestera: 
gure herriko modura, gure euskaldun modura, hots, eta ez beste sorbideko batzuen modu eta 
moldera. Haur hura gero ere markatua izango da, ez da edozein haur izango, ez diote nolanahiko 
kontakizun, ixtorio, kirola mota ez ahusagailuk inarrosiko barrena baina gureek izango dute beti 
haren baitan lehentasuna, bera ttiki ttikitik hazia izana delako (Euskera, XXXVII., 2. aldia, 474). 

Beste erreten batzuetatik joan zen Bernardo Atxagaren jarduna; izan ere, ahozko 
tradiziozko narratibaren eragina duten idazleez mintzatu baitzen, eta arlo horretako 
idazle-kate edo idazle-sare bat badagoela nabarmendu baitzuen. 

Bukatzeko, Grimm anaien ipuin bati buruz jardun zuen Juan Kruz Igerabidek 
Egan aldizkarian (1992). Artikuluan bi ipuin konparatu zituen: Grimm anaien Urrezko 
antzara eta Orixeren Euskaldunak poemako “Artazuriketa” atalean ageri den ipuin bat, 
tristurak jota bizi den erregearen alaba eriarena, hain zuzen. Sorginkeria eta sendakuntza 
gaiak jorratu zituen Igerabidek, eta Bettelheim-ek ipuinei aitorturiko balio terapeutikoa 
edo psike-osalaria bere egin zuen gipuzkoar autoreak. 

IV.6.1. Lanen deskribapena. 

Urtealdi honetako lanak deskribatzeari ekin baino lehen, bi ekimen garrantzitsu 
aipatu behar ditugu itzulpengintzaren alorrean. Bata, literatura unibertsala euskaratzeko, 
EIZIE elkarteak eta Eusko Jaurlaritzak aurreko hamarkadan abiarazitako itzulpen 
plangintza; plangintza horrek, batik bat, XIX. eta XX. mendeetako lanak itzultzea izan 



Grimm anaien Kinder- und Hausmärchen  euskaraz: itzulpenen eta egokitzapenen azterketa 128

zuen xede. Bestea, pentsamendu unibertsaleko klasikoak euskaratzeko, EAEko 
erakundeek eta hainbat kutxa eta banketxek sustatutako itzulpen programa. Bi ekimenok 
uzta galanta eta prosa-azpiegitura sendoa ekarri zioten urtealdi honetan euskal 
literaturaren eta euskal kulturaren polisistemari. Ezinbestekoa da, beraz, horien 
testuinguruan kokatzea urtealdi honetako Grimm anaien ipuinen itzulpenak. 

IV.6.1.1. Itzulpenak. 

Grimm anaien ipuinen bi itzulpen ditugu urtealdi honetan; arestiko literatura 
unibertsala itzultzeko programatik atekoak, biak. 

IV.6.1.1.1. Grimm Anaien Ipuinak, J. M. Sarasola, 1990. 

Gero argitaletxeak formato txikiko bi liburuki plazaratu zituen “Kimu saila” 
bilduman 199�. urtean. Guztira, hogeita bost ipuin euskaratu zituen Juan Mari Sarasola 
itzultzaileak. Emma Von Bánastonek gaztelaniara ekarritako bertsioa erabili zuen 
Sarasolak euskarara ekartzeko. Mensajero argitaletxeak 1989.ean berrargitaratu zuen 
itzultzaile alemanak 1884. urtean egindako bertsioa; hartara, Sarasolak berrargitalpen 
hori erabili zuen. Seve Callejak prestatu zuen Mensajeroren ediziorako hitzaurrea eta 
hainbat datu eman zituen Von Bánastonek erabilitako edizio alemanaz: 

La traductora y antologista alemana Emma Von Bánaston, de quien sólo sabemos que se había 
ocupado de adaptar al castellano La Biblia al alcance de los niños de Schuster, siguió para esta 
adaptación la edición alemana de Kinder- und Hausmärchen gesammelt durch die Brüder Jacob 
und Wilhelm Grimm (Kleine Ausgabe, Berlin, 1884), y lo hizo tratando de adaptar los originales 
a un castellano que hoy llega a resultarnos peculiar en algunos vocablos y hábitos lingüísticos ya 
en desuso... (Calleja, 1989: 9). 

Alderatu ditugu, bada, Von Bánaston-en itzulpenaren aurkibidea eta Grimm anaien 
1858ko Kleine Ausgabe-arena eta, gaztelaniazko bertsioak bost ipuin falta dituen arren, 
parekoak direla egiaztatu dugu. Beraz, 1858ko edizioa erabiliko dugu Sarasolaren 
itzulpenaren hipotestu urruntzat eta Von Bánastonena, hipotestu hurbiltzat. 

Ohi den bezala, Sarasolak hitzaurrea jarri zion itzulpenari. Larrakoetxearen eta 
Altunaren itzulpenak aipatu zituen; haienak ez bezala, berea euskara batuaz egin zuela 
esan zuen: 

Gu geure aldetik euskara batuan egiten ahalegindu gara, eta aukeratu ditugun hamaika ipuin 
hauek lehenengo ale honetan zure gustokoak izango direlakoan gaude (Sarasola, 199�: 6). 

Azalpen horrek hizkuntz normatibizazioaren aldeko kezka adierazten du, hain justu. 

IV.6.1.1.2. Grimm anaien ipuinak, G. Gomez, 1999. 

Pamiela argitaletxeak Grimm anaien ipuinak izenburuarekin eta Haur-ipuinak 
eta supazterrekoak, Grimm anaien bilduak azpitituluarekin, hirurogeita bi ipuin hautatu 
argitaratu zituen 1999an, “Tamaina Ttikia” bilduman. Ipuinez gain, edizioaren egileak 
gibelsolasa, oharrak eta Grimm anaien biografia laburra erantsi zituen. Oharretan 
itzultzaileak itzulpena egiteko erabilitako iturria aipatu zuen. Hauxe: Kinder- und 
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Hausmärchen gesammelt durch die Brüder Grimm, hirugarren argitaraldian (1937) 
oinarritutako edizio osoa, Heinz Rölleke (ed.), Frankfurt am Main, Deutscher Klassiker 
Verlag, 1985. Liburua Otto Ubbelohde-ren marrazkiez hornitu zuen Pamiela Etxeak. 
Beraz, hirugarren edizio haren aldamenean aztertuko dugu euskal hipertestua, azterketa 
kualitatiboari ekiteko garaian. 

Pamiela etxeko arduradunek liburuaren aurkezpenean esan bezala, “gainerako 
hizkuntzetan erreferentea den obra euskarara ekartzea” izan zen argitaletxearen asmoa 
(Egunkaria, 2���-�3-11). Nerea Alzola eta Pello Añorgak beren Haur txikientzako 
liburu gida-n “obra klasiko hau euskaraz izatearen garrantzia” azpimarratu zuten (2���: 
86). Bestalde, liburuari buruzko iruzkinen artean, Behinola aldizkarian (2���, 2. zka. 
7�. or.) izenpetu gabeko ohar batean, iruzkingile anonimoak liburua gomendatu zuen 
“bere kabuz irakurri nahi duen umearentzat zein interes pedagogiko edo filologikoz 
hurbiltzen zaion helduarentzat”; beste modu batera esanda, ipuin bildumak jasotzaile 
bikoitza duela adierazi zuen iruzkingileak. 

IV.6.1.2. Egokitzapenak. 

Hamarkada honetako lehen obra Txanogorritxoren bertsio moderno bat da, 
Txanogorritxu bere ipuina kontatzen (199�), hain zuzen; zenbait osagai parodiko ditu 
eta zahartzaroari buruzko gogoeta eragiten du. Álvaro del Amo da egilea, Luis Vives 
argitaletxeak plazaratu zuen “Ala delta” bilduman eta Nekane Umerezek euskal 
itzulpena egin zuen. Ilustrazio bakan batzuk ditu, testuaren apaingarri. Testua, jakina, 
gaztelaniazko hipotestutik itzulia dago: Caperucita cuenta Caperucita (1989). 

 1991n, Gipuzkoako Ikastolen Elkarteak, Elkar argitaletxearekin batera, ipuin 
bilduma zabal bat argitaratu zuen, Haurtxoa izeneko metodoaren baitan, Haur 
Hezkuntzan erabiltzeko. Guztira 45 ipuin izan ziren hiruna ipuineko hamabost 
liburuxkatan argitaratuak, bost liburuxka maila bakoitzeko (Haurtxoa bat, 3 urte; 
Haurtxoa bi, 4 urte; Haurtxoa hiru, 5 urte). Era guztietako ipuinak ageri dira bilduman: 
ipuin klasikoak, euskal ipuin tradizionalak, bildumarako beren-beregi sortutako 
istorioak... Bada “Haurtxoa bat (3 urte)” bildumako bi ipuin (%13,3) egokitu ziren 
Grimm anaienak abiapuntu direla, eta “Haurtxoa bi (4 urte)” bildumakoen artean, 
bakarra (%6,6). GIEko taldeari egozten zaio egokitze-lana; edozein modutan, Ramon 
Etxezarreta eta Josu Zabaletak izan zuten ipuinen atala lantzeko ardura. Ilustrazioak 
José Gastón Majarenas-ek egin zituen. Testua eta ilustrazioak elkarren osagarri dira. 
Ohartzekoa da, bestalde, ipuin bakoitzari kanta baten letrak eta musika egokitzen 
zaizkiola; Imanol Urbieta izan zen musikaren egilea. 

 Hurrengo urtean, Susaeta madrildar argitaletxeak album sorta bat argitaratu zuen 
“Zure Ametsak bilduma”-n. Zazpi albumetatik bakar batek du KHMrekiko zorra 
(%16,6). Ilustrazioak, bestalde, testuaren hornigarri dira. 

 Argitaletxe berak “Irakur-mirakur bilduma” argitaratu zuen hamarkada 
honetan (Sancho el Sabio Fundazioaren katatalogoko datu bibliografikoek hala 
egiaztatzen dute), kredituetan data jakinik agertu ez bazen ere. Lau titulu izan ziren 
guztira eta horietako bat (%25) Musikari ibiltariak izeneko egokitzapena da, KHM 
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bildumako hogeita zazpigarrena, hain zuzen. Album modura ekoitzita, Marifé 
Gonzalezek egin zituen ilustrazioak. Irudiak eta testua elkarren osagarri dira.  

1992. urtean, formato txikiko liburu batzuk argitaratu zituen Fher bizkaitar 
argitaletxeak “Poltsiko-liburuak sorta” izenez. Bilduma osatzen duten bost 
liburuetatik hirutan ageri da KHMko ipuinen egokitzapen bana, batez beste %23, ipuin 
guztiak kontuan hartuta. Xabier Kintana euskaltzaina dugu ipuinon egokitzailea. 
Ilustrazioak testua osatzeko dira, bestalde; testuaren hornigarri huts, alegia. 

Urte berean, Ttarttalo argitaletxeak, Timun Mas argitaletxearekin elkarlanean, 
“Kotoizko hodeia” bilduma plazaratu zuen. Era guztietako hogeita zortzi istorio biltzen 
dira sorta horretan. Haietatik bik Grimm anaien ipuinak dituzte iturri (%7,1). Album 
modura ekoitzita, ilustrazioak eta testua elkarren osagarri dira. Itziar Olabarriak itzuli 
zituen; ilustrazioak eta testuak Tony Ross-ek egin zituen. Ipuinen hipotesturik 
hurbilenak gaztelaniazkoak dira “La nube de algodón” bilduman argitaratuak: Mamá 
cabra y los siete cabritillos eta Hansel y Gretel (Herminia Dauer-en itzulpena, 
Bartzelona: Timun Mas/Ceac, 1991). Jatorrizkoak, halere, ingelesezkoak: Mrs. Goat 
and her seven little kids eta Hansel and Gretel. 

“Haurren klasikoak sorta”-ko zortzi aleetatik bi (%25) anaia alemanen 
bildumako tituluak dira. Formato txikiko liburuxkak dira eta ilustrazioak testuaren 
hornigarri huts dira. 

Ttarttalo argitaletxeak kartone azal gogorrez egindako “Nere klasikorik 
maiteenak” bilduma argitaratu zuen 1993. urtean. Madame de Villeneuve/Madame 
Leprince de Beaumont, Halliwells, Swift, Barrie, Collodi, Andersen, Grimm anaien eta 
Perrault-en obren egokitzapenak dira, besteak beste, sorta zabal honetara ekarritakoak. 
Guztira zazpi dira Grimm anaien ipuinen bertsioak (%27,6). Ilustrazioek testuak 
bezainbeste garrantzia dute eta argumentua sekuentziaka fidelki eta objektiboki islatzen 
dute. Patxi Elizegik84 itzuli zituen albumetako testu guztiak; ilustratzaile bat baino 
gehiago ageri da kredituetan: Van Gool, Comicup eta Manuel Barco. “Mis cuentos 
clásicos favoritos” izeneko bilduma dugu, edozein modutan, ipuin sorta honen 
jatorrizkoa; Libsa madrildar argitaletxeak argitaratu zuen bilduma. 

Izar/Fher argitaletxeek 1995.ean “Pintatu zeure ipuina sorta” plazaratu zuen 
Aktibitate-koaderno gisara antolatutako album modukoak dira. Sei ale izan ziren 
guztira. Haietako bat (%16,6) KHMko titulu bat da. 

Ttarttalo eta Libsa argitaletxeek “Betiko Ipuin Ederrenak” bilduma kaleratu 
zuten 1995.ean. Sei alek osatu zuten bilduma eta aleetako bat (%16,6) Das tapfere 
Schneiderlein ipuinaren egokitzapena da, Jostun txiki ausarta, hain zuzen. Ilustrazioa da 
nagusi albumean. Patxi Elizegik egin zuen itzulpena; ilustrazioak, Manuel Barcok. 

Hurrengo bi urteetan, Elkar argitaletxeak “Betiko ipuinak” bildumako aleak 
kaleratu zituen. Andersen, La Fontaine, Perrault eta Grimm anaien kontakizunen 
bertsioak eta Mila eta bat gau-eko ipuin parea argitaratu ziren. Guztira hamabi album 
                                                           
84 Xabier Mendiguren Elizegi-ren ezizena dugu hori. 
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izan ziren eta haietatik hirutan (%25) kredituek Grimm anaiei egiten diete egile-aitortza. 
Egileon testuak Xavier Carrasco, Roser Ros eta Miquel Desclot-ek egokitu zituzten 
aurrena La Galera argitaletxe katalanak argitara zitzan. Euskarara, berriz, Joxan 
Ormazabalek ekarri zituen. Ilustrazioek testuak adinako garrantzia dute eta orotara estilo 
ugari ageri dira bilduman. Esan liteke, artistek (F. Infante, P. Montserrat eta T. Schamp), 
nagusiki, helburu estetikoa izan zutela; irakurleari plazera sorrarazteko asmoa 
albumetako irudien interpretazioaren bidez, alegia. Jatorrizkoak gaztelaniazkoak dira, 
“La Galera Popular” izenburupeko bilduman La Galera etxe katalanak argitaratuak: Los 
músicos de Bremen, Blancanieves, El enano saltarín. 

1996. urtean, Anastasio Albisuk Txano-gorritxo hamaika orriko libretoa prestatu 
zuen antzerkirako. Kredituetan Charles Perraulten ipuinaren moldaketa dela esaten da. 
Azterketa kualitatiboan adieraziko dugunez, Grimm anaien ipuinetik ere badu bertsio 
honek. 

Urte berean hasita eta hurrengoan jarraipena emanda, Ttarttalo/Esin argitaletxeek 
“Ipuin klasiko trokelatuak bilduma” argitaratu zuen. Hamabi izenburu izan 
zituelarik, Andersen, Perrault, Collodi eta Grimm anaien ipuinen egokitzapenak ekarri 
zituzten euskarara Joxantonio Ormazabalek eta Antxiñe Mendizabalek. Haietatik seik 
(%5�) KHM dute abiapuntua. Ilustrazioak Margarita Ruizek egin zituen; hala, testua eta 
irudia elkarren osagarri dira. Hipotesturik hurbilenak, halere, Libsa madrildar 
argitaletxeak argitaratutako “Cuentos clásicos troquelados” bildumako tituluak dira 

1997. urtean, Ttarttalo argitaletxeak “Betiko klasikoak” bilduman lau album 
trokelatu argitaratu zituen. Horietako bi (%5�) Hänsel und Grethel eta Rotkäppchen-en 
egokitzapenak dira. Testua eta ilustrazioa elkarren osagarri dira. 

Urte berean, argitaletxe berak “Gure klasikoak” bilduma plazaratu zuen hiru 
titulurekin. Horietako bat —Jostun txiki ausarta, hain zuzen—, trokelatua eta kolorezko 
ilustrazioekikoa, Das tapfere Schneiderlein ipuinaren egokitzapena da (%33,3). 
Ilustrazioak eta testua elkarren osagarri dira. Hipotestua, berriz, gaztelaniazkoa dugu: El 
sastrecillo valiente, M. del Mar Recoder-ek egindako testua, Bartzelonako Con-Isa 
argitaletxeak “Colección clásicos populares” bilduman plazaratua. 

Anaya Haritza argitaletxeak, berriz, Bruno Munari eta Enrica Agostinelliren 
Txano Gorri, Berde, Hori, Urdin eta Zuri ipuin liburua kaleratu zuen 1998. urtean 
“Liburu Zopa” bilduman. Grimm anaien Rotkäppchen lehengai izan zutelarik, istorio 
sonatu hura irauli, beste toki- eta denbora-marko batzuen zedarrietan jarri eta 
kontakizun berriak asmatu zituzten. Ilustrazioek berebiziko garrantzia dute. Izan ere, 
kontakizunak iradokitzen dituen sentimendu berak sorrarazi nahi dituzte irudiek, 
aldagaitasun kromatikoarekin jolas eginez. Ohi ez bezala, autoreenak dira marrazkiak. 
Igone Etxebarriak egin zuen itzulpena. Urte berean, argitaletxe berak, “Sopa de Libros” 
izeneko bilduman, Caperucita Roja, Verde, Amarilla, Azul y Blanca kaleratu zuen; 
itzulpen hartatik datorke Cappucetto Rosso Verde Gialdo Blu e Bianco obraren euskal 
bertsioa. 

Urte berekoa dugu “Bilduma bitxia” ipuin sorta. Ttarttalo/Agata argitaletxeek 
kaleratu zuten, hamabi ipuin ditu eta horietatik hiruk (%25) Grimm anaien ipuinak 
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dituzte hipotestu. Album gisara ekoitzita, ilustrazioa da nagusi eta ipuinen 
sekuentziazioa fidelki ematea dute irudiek helburu. 

Urte hartan bertan, Kriselu-Oria argitaletxeak “Haurbide bilduma” plazaratu 
zuen. Andersen, Perrault eta Grimm anaien ipuinen egokitzapenak aurkeztu zituen 
poltsiko-liburu formatoan eta, liburu bakoitzean, ipuin bat edo bi ipuin. Zortzi 
testuetatik bostek (%71,4) KHMko ipuinak dituzte hipotestu. Miren Caminos izan zen 
ipuinon egokitzailea. Ilustrazio zuri-beltzak ditu, testuaren hornigarri huts. 

1998. urtean hasita eta hurrengo bi urteetan jarraipena emanda, Ikastolen 
Elkarteak eta Elkarlanean-ek, Urtxintxa proiektuaren baitan, 36 ipuineko bilduma 
argitaratu zuen Haur Hezkuntzan lantzeko, ale bat ipuin bakoitzeko, hain justu ere. 
Hamabi ale argitaratu zituzten Haur Hezkuntzako maila bakoitzeko (Urtxintxa, 3 urte; 
Urtxintxa, 4 urte; Urtxintxa, 5 urte). Era guztietako ipuinak ageri dira bilduma zabalean: 
ipuin klasikoak, euskal ipuin tradizionalak, ipuin sortuak... Bada “Urtxintxa (3 urte)” 
bildumako ipuinetatik bi (%12,5) Grimm anaien ipuinen moldaerak dira. “Urtxintxa (4 
urte)” bildumakoen artean, berriz, hiru ipuin dira Grimm anaien ipuinen egokitzapenak 
(%25). Mitxel Murua eta Joxan Ormazabal izan ziren, besteak beste, egokitzaileak. 
Ilustrazioak egiteko marrazkilari talde handia bildu zuten Urtxintxa proiektuaren 
kudeatzaileek: Elena Odriozola, Manuel Ortega, Daniel Fano, Jose Belmonte, Jesus 
Lucas, besteak beste. Hainbat estilo lantzen direlarik, ilustrazioak eta testua elkarren 
osagarri dira. Aipatzekoa da ale bakoitzean, ipuina bukatutakoan, hainbat kantaren 
hitzak eta musika jarri izana; ipuineko gaiekin badute zerikusia batzuek, euskal abesti 
tradizionalak dira beste batzuk. 

 1999. urtean, Ttarttalo argitaletxeak “Kontaidazu bilduma” argitaratu zuen. 
Sail hartan autore klasikoen ipuinak egokitu zituzten. Autore bakoitzeko liburu bat, 
album formatokoa, kaleratu zuten. Autore egokituen artean, Perrault, Grimm anaiak... 
Concha Cardeñosok egokitu zituen Grimm anaien ipuinak, guztira zazpi. Ilustrazioa eta 
testua elkarren osagarri dira; hala, Montserrat Tobellaren irudiek fidelki adierazten dute 
ipuinen argumentua. Mitxel Muruak itzuli zituen Cardeñosoren egokitzapenak, 
gazteleratik, Bartzelonako Ceac argitaletxeak 1999an kaleratutako Cuéntame un cuento 
3, Cuentos de Grimm izeneko liburutik, hain zuzen. 

 Ttarttalo/Libsa argitaletxeek “Urrezko ipuinak” bilduma argitaratu zuten 1999. 
urtean. Swift, Andersen, Perrault eta gure anaien kontakizunak egokitu eta zortzi aleko 
saila osatu zuten. Haietatik bi (%25) Grimm anaien ipuinetan oinarritzen dira. Album 
gisara ekoitzita, ilustrazioa da nagusi. Joxan Ormazabalek itzuli zituen testuak. 
Hipotestuak, halere, gaztelaniazkoak ditugu: Libsa argitaletxeak ekoitziriko “Cuentos de 
oro” bildumako La bella durmiente eta El lobo y los siete cabritillos. 

 Ttarttalo argitaletxeak “Klasiko urdinak” bilduma kaleratu zuen 1999. urtean. 
Zazpi aleko saila osatu zen eta haietatik bik (%33,3) KHMko ipuinak dituzte oinarri. 
Miren Arratibelek itzuli zituen testuak eta M. Gracia Pastor-ek egin zituen ilustrazioak. 
Irudia da nagusi albumetan. Hipotestua, berriz, gaztelaniazkoak ditugu: Libsa 
argitaletxeak “Cuentos clásicos azules” bilduman plazaratutako Caperucita roja eta 
Blancanieves, hain zuzen. 
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 1999koa dugu Ttarttalo/Esin argitaletxeek plazaratutako “Klasiko trokelatuak 
saila”. Funtsean, 1996-97 urteetan jalgitako “Ipuin klasiko trokelatuak” bilduma hura da 
oinarria. Izan ere, bilduma hartako lehenengo zortzi titulu berak ditugu urte honetako 
zerrendan. Zerrenda horri beste lau titulu gehitu zizkieten eta horietatik bi Grimm 
anaien ipuinen egokitzapenak dira; Mitxel Muruak itzuli zituen biak. Orduko 
ilustratzaile berak egin zituen marrazkiak. Guztira, beraz, 1996-97ko bilduma hura 
kontuan hartuz, sei dira Grimm anaien ipuinen egokitzapenak (%5�). Orduko 
bildumarenak bezala, gaztelaniazkoak dira hipotestu hurbilenak. 

 1999koa dugu, halaber, Beascoa argitaletxe katalanak ekoitzitako “Disney 
Albumak” bilduma. Hamar album kaleratu zituen eta horietatik batek (%1�) Grimm 
anaien Sneewittchen du hipotestu urruna. Komiki tankeran taxutua dago albuma. 
Itzulpena Hori-Hori enpresak egin zuen. 

 2���. urtean Izar bizkaitar argitaletxeak “Ipuin aktiboak bilduma” kaleratu 
zuen. Sei aletatik bi (%33,3) KHMko tituluak dira. Bi alderdi ditu ale bakoitzak: batetik, 
album erako alderdia, zeinean ilustrazioa baita nagusi eta testua, bigarren mailako; 
bestetik, aktibitate koaderno erako alderdia, zeinean agertzen baitira hainbat ariketa, 
narrazioari eta irudiei buruz. Testuaren itzultzailea Xabier Kintana dugu eta, Tarig, 
ilustratzailea. 

 Urte berekoa dugu Urrezko ipuinak liburua, Susaeta argitaletxeak kaleratua. 
Ipuin bilduma bat da; guztira hamazortzi istorio biltzen dira. Autore klasiko baten obra 
—edota haren egokitzapenen bat— dute denek abiapuntu: Grimm anaiak, Barrie, 
Perrault, Disney, Collodi, Andersen, Madame de Villeneuve/Madame Leprince de 
Beaumont, Lyman Frank Barrie eta beste dira hipotestuen egileak. Hamazortzi 
ipuinetatik lauk (%22,2) Grimm anaien istorioak dituzte hipotestu. Hipotesturik 
hurbilena, halere, gaztelerazko Cuentos dorados izeneko liburua da, Susaeta 
argitaletxeak plazaratutakoa. 

Bestalde, Kalandraka galiziar argitaletxeak plazaratutako “Amets egiteko 
liburuak” bilduma dugu. Herri-ipuinak eta ipuin klasikoak argitaratzen hasi ziren 
Kalandrakakoak galizieraz, aurrena, eta euskaraz eta katalanez, hurrena, hamarkada 
honen bukaeran. 1999. eta 2���. urteen artean hamaika titulu plazaratu zituzten; 
horietako bat (%9,1) Grimm anaien Der Wolf und die sieben jungen Geißlein ipuinaren 
bertsio bat da, Xosé Ballesterosek egina eta Koldo Izagirrek itzulia, 2���. urtean. 
Testuari besteko garrantzia ematen diote editoreek ilustrazioari85. Nerea Alzola eta Pello 
Añorgak beren Haur txikientzako liburu gida-n Kalandrakakoen “apustu estetiko 
berritzailea” txalotu zuten (2���: 83). Bilduma bizirik da gaur egun eta, corpusean sartu 
ez dugun arren, berriki Grimm anaien beste testu bat egokitu dute bilduma horretarako: 
                                                           
85 Ane Sarasketak Egunkaria-ren Begia gehigarrian Kalandrakako jendeari eginiko elkarrizketan Oscar 
Villa ilustratzailearen esanak transkribatu zituen: 

Bere esanetan, batzuetan ilustrazioek testuak baino garrantzi handiagoa izaten dute. “Ez dute nahi deskripzio huts den 

lanik [Kalandrakari buruz ari da]. Ezberdina baita testuaren deskripzio hutsa marraztea, edo sormenezko ilustrazioa 

egitea. Azken finean, ilustrazio horrek, testuak adierazten duenaz gain, beste zerbait ere komunikatzen du. Istorio 

paralelo bat sortu behar dugu marrazkilariok. Osagarriak dira biak; elkar elikatzen dute”, adierazi du bere lanaz mintzo 

dela (2��2: 2-3). 
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Hamalau, jostun kementsua (egok.: Xoan Couto, il.: Jose Ignacio García; itzul.: Koldo 
Izagirre, Pontevedra 2��1), Das tapfere Schneiderlein ipuinaren egokitzapena, hain 
zuzen. 

Bukatzeko, data jakinik gabe baina hamarkada honetan argitaratua, Sancho el 
Sabio Fundazioko bibliografi datuek argitzen dutenez, Hemma belgikar argitaletxeak 
“Ireki saila” plazaratu zuen. Hiru tituluetatik bik (%75) Grimm anaien ipuinak dituzte 
hipotestu. Pop-up erako edizioa da eta Luce-Andrée Lagarde da ilustrazioen egilea. 
Bildumaren izena aldaturik, 1987an argitaletxe berak plazaratutako “Panorama saila” 
sortakoen ezpalekoak dira hamarkada honetakoak. 

Modu berean, kredituetan data adierazi gabe, alegia, Susaeta argitaletxeak 
“Arlekin bilduma” atera zuen. Hamabi izenburuetatik hiru (%25) Grimm anaien 
ipuinen egokitzapenak dira. Hipotesturik hurbilenak, halere, argitaletxe berak 
gaztelaniaz argitaraturiko “Colección Arlequín” bildumako tituluak dira: La casita de 
chocolate, Caperucita roja eta Blancanieves. Kartulina plastifikatuzko azalekiko album 
modura argitaratuak, ilustrazioa da nagusi eta testua, bazterreko. Konprobatu dugunez, 
gerora, 2���. urtean hain zuzen, argitaletxe berak Urrezko ipuinak izeneko liburuan 
argitaratu zituen denak, kartone azal plastifikatu eta akoltxatuaz. Liburu horren 
hipotestu hurbilena gaztelerazkoa da: Cuentos dorados, hain zuzen. 

IV.6.1.3. Guztira. 

Guztira, beraz, 199�-2��� urtealdian, bi argitaletxek plazaratu zituzten Grimm 
anaien istorioen itzulpen bana, ipuin bilduma modura. 

Egokitzapenei dagokienean, hogeita bederatzi bildumatan agertu ziren, nola edo 
hala, Grimm anaien ipuinen bertsioak. Tipologiari dagokionean, honelakoak izan ziren 
bildumak: aktibitate koadernoak (2), ipuin garaikideak (2), komikia (1), poltsiko-
liburuak (3), Haur Hezkuntzako materiala (2), pop-up (1) eta albumak (17); azken 
horietatik batean da testua nagusi, hamarretan testua eta ilustrazioa elkarren osagarri, eta 
seitan ilustrazioa gailentzen zaio testuari. Horiez gain, antzerki obra bat dago. Grimm 
anaien presentzia, bilduma horietan guztietan, tipologiaren arabera, honako hau da: 
aktibitate koadernoetan, %24,9; Haur Hezkuntzako materialean, %14,3; komikietan, 
%1�; formato txikiko liburuetan, %27,7; pop-up erakoetan, %75; albumetan, %31,8. 

IV.6.2. Urtealdi honetako itzulpenen eta egokitzapenen funtzioak. 

Aurreko datuei eta deskripzioari erreparatuz gero, itzulpenei dagokienean, 
klasiko alemana euskal haur literaturaren sistemara igaro zen partzialki, alegia, ipuin 
hautatuen bildumen bidez, dela testu kanonikoa zubi-hizkuntza batetik itzuliz, dela testu 
kanonikoa jatorrizkotik ekarriz. Hala, argitaletxeek beste testu klasiko bat euskal haur 
literaturaren sistemara ekartzea izan zuten helburu, eta itzultzaileek testuaren funtzio 
literarioa gorde eta transmititu nahi izan zuten. Euskal haur literatur sistemaren 
artatzaileek klasikoen garrantziaz jabetu eta haiei begira jarri ziren urtealdi hartan. Alice, 
Ali-Baba eta berrogei lapurrak, Max eta Moritz, Aladin eta beste klasiko asko itzuli 
zirelarik, testu-azpiegitura sendotu zen eta, haur literaturaren eremuan, euskara batua 
finka zedin, itzulpenok lagungarri gertatu ziren. Edozein modutan, euskal kultur sistema 
osoaren premiatzat hartu behar genuke itzulpen-lantegi hori; izan ere, urtealdi hartan 
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hasi baitziren itzultzen eta argitaratzen, besteak beste, pentsamendu unibertsaleko 
klasikoen lanak, batetik, eta literatur obra klasikoak, bestetik. Kultur zubigintzan 
partaide izan ziren, beraz, beste itzulpen guztiekin batera, urtealdi honetako Grimm 
anaien ipuinen itzulpenak. 

 Egokitzapenei dagokienean, urtealdi honetan nahiko taxuz suma daiteke, 
KHMko ipuinak balioesteko, irakaskuntza-sistemak eta argitaragintza-sistemak izan 
zuten eragina. Irakaskuntza-sistemak, curriculumetako helburu, eduki eta zehar lerroei 
kasu emanez, Haur Hezkuntzako programazioan sartu zituen, batez ere, Grimm anaien 
ipuinak, beste tradizio batzuetako ipuinekin batera. Argitaragintza-sistemak, berriz, 
Grimm anaien ipuinen birmoldaketa eta birziklaia ekarri zuen, haurren kontsumoa 
helburu. Haurren (eta bitartekarien) harrera positibo eta kontsumo hori asetzeko, 
argitaletxeek bi joera izan zituzten, oro har. Batetik, funtzio estetikoa zaintzeko joera 
suma daiteke hainbat argitaletxeren politikan, nola testuei buruz, hala ilustrazioei buruz 
ere; horrela sortu eta indartu zen, inoiz ez bezala, irakurgai-liburu erakargarriak 
argitaratzeko joera. Bestetik, merkatu hutsaren meneko joera antzeman daiteke, testu 
bastart eta azpiliterarioak zabaldu zituzten argitaletxeen politikan; ipuinen egitura 
zeharo urratu zuten joera horretako argitaletxeetako egokitzaileek. 

 Nolanahi den, Grimm anaien ipuinen harrera haztearekin batera, euskal ipuinen 
argitalpenak ugaldu ziren urtealdi honetan. Aldiberekotasun horrek adierazten du 
bertoko ipuingintza eta beste tradizioetakoa ez direla bizi elkarri albo egonda; aitzitik, 
elkarren eskutik eta elkarren eraginpean daude, hots, bata suspertzen denean, besteak 
gora egiten du. 

IV.7. Grimm anaien ipuinen euskarazko itzulpenen eta egokitzapenen 
azterketa kuantitatiboa. 

Lehen azpiatalean, bildutako lanak eta datuak sailkatzeko zein kategoria eta 
irizpide erabili ditugun adieraziko dugu, interpretazio akatsik gerta ez dadin. Gero, 
azterketa kuantitatiboari ekingo diogu atalka: hala, bigarren azpiatalean, itzultzaile eta 
egokitzaileei buruzko datuak eskainiko ditugu; hirugarrenean, jatorrizko polisistema 
alemana izan arren, euskarazko itzulpen eta egokitzapenak zein polisistematatik etorri 
zaizkigun esango dugu; laugarrenean, gehien itzulitako eta egokitutako ipuinen zerrenda 
bana agertuko dugu; bosgarrenean, argitaletxeei buruzko datuak; seigarrenean, albumei 
dagokienean, testuen eta ilustrazioen arteko harremanaren eboluzioa iruzkinduko dugu. 

IV.7.1. Datu orokorrak biltzeko kategoriak. 

Bildu dugun materialaren artean, kategoria batzuk egitea komeni da azterketa 
kuantitatiboa zehatzagoa izan dadin. Izan ere, hirurogeita hamarreko hamarkadatik hona 
haurrentzako liburuek egundainoko garapena izan dute formato, material eta edukiei 
dagokienean. Katalunian, esaterako, harako hamarkada hartako bukaera aldeko 
berrikuntza pedagogikoek argitaletxeen ekoizpena bizitu zuten, Duran eta Rosen lanean 
argitzen zaigunez: 

La lectura per a infants apareix, al nostre país, fortament vinculada a la fenomenologia escolar. Si 
bé cal indicar que hi ha glorioses i històriques excepcions al que anem a dir, no serà fins als anys 
setanta quan, lligada amb la voluntat dels moviments de renovació pedagògica, començarà a 
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desenvolupar-se una producció continuada de publicacions editorials per als més menuts de sis 
anys. Aquesta producció arribarà al seu zenit als anys noranta, quan, amb la voluntat 
d’escolaritzar el cent per cent de la població infantil a partir dels tres anys, el sector editorial 
voldrà irrompre amb força en aquesta franja de la població que, fins aleshores, si tenia llibres per 
a llegir es devia més a la bona voluntat de la família que no pas a la insistència de l’escola (1998: 
117). 

Grimm anaien ipuinen egokitzapenak ere, eskola sistemaren eta haur literatur 
sistemaren esparruko bihurtu diren heinean, modu askotara argitaratu dira. Bildu dugun 
corpusaren artean, lehen banaketa honako hau da: batetik, material inprimatua; bestetik, 
bideoko materiala eta antzerkirako gidoiak. Material inprimatua da nagusi, jakina; 
badira, halere, bideo euskarrian agerturiko ale bat eta antzerkirako libreto bat. Honako 
sailkapen teoriko hau egingo dugu: lehenik, hitzezko forma oinarri duten aleak 
(itzulpenak, ipuin garaikideak); bigarrenik, ikusizko forma oinarri duten aleak (albumak, 
pop up erakoak, komikia, irudidun hiztegia); hirugarrenik, irakaskuntzari begira 
egindako aleak (ipuin-liburuxkak, aktibitate-koadernoak...); laugarrenik, modu 
dramatikoa oinarri duten agerkariak (bideoa, antzerki gidoia). Banan-banan azterturik, 
honako material hauek aurkitu ditugu: 

—Itzulpenak. Newmarkek adierazitakoetatik (1992: 7�-72) zeinahi itzulpen 
metodo baliatuz (hitzez hitzekoa, literala, fidela, semantikoa, librea, komunikatiboa) 
egindako testuak dira, adaptazioa edo itzulpen egokitua izan ezik. 

—Itzulpen egokituak. Sail honetan jarri ditugu itzultzeko modurik libreenean 
egindako itzulpenak, jatorrizkoaren berridazketa diren testu adaptatuak, Newmarken 
zentzuan (1992: 71). 

—Ipuin garaikideak. Edo, bestela, egokitzapen ez tradizionalak. Izendapen hori 
eman diegu, ipuin tradizionala lehengai izan dutelarik, hura irauli, luzatu, parodiatu edo 
trabestitu duten egokitzapenei.  

—Albumak. Narrazio bisuala da. Sail honetan sartuko ditugu kartonez egindako 
edizio txukunak zein edizio merkeak (grapaz jositakoak, paper-azalez editatutakoak, 
trokelatuak). Kopururik haziena kategoria honetan atera zaigu. Modu askotako albumak 
direnez gero, azpisailkapen bat egingo dugu atal honetan. Horrela, bada, ilustrazioaren 
eta testuaren arteko harremanari erreparatuko diogu. Hortaz, lanak hiru sail hauetan 
banatuko ditugu: lehenengoan, testua da nagusi eta ilustrazioa hornigarri; bigarrenean, 
ilustrazioa eta testua elkarren osagarri dira; hirugarrenean, ilustrazioa da nagusi eta 
testua, bazterreko. Hiru azpikategariok testuek eta ilustrazioek betetzen dituzten 
funtzioen arabera sortu ditugu. Lehenengoan, beraz, irudia apaindura hutsa da eta testua 
da narrazioaren eramalea; bigarrenean, funtzio narratibo hori bai testuaren bai 
ilustrazioaren bizkar dago neurri bertsuan; hirugarren kategorian, narrazioren hezurdura 
ilustrazioak du eta testua, berriz, ia funtzio narratiboa galtzeraino mehetu da. 

—Pop up. Berez, narrazio bisual bat da, albumekin batera sailkatzekoa. 
Berezitasun bat badu honek, ordea; hiru dimentsioko formak izatea, hots, bolumena 
izatea. Orriak zabaltzearekin, ipuineko pertsonaia edo objekturen bat irteten da. 
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—Komikiak. Marrazki, hitz eta zeinu-bidezko adierazpidea dugu komikia. 
Komikiak istorio bat ekintza bineta-segida baten bitartez irudikatzen du. Narrazioa 
testurik gabe (istorio mutuak) edota testuaz gara daiteke. Testua, kasu horretan, 
pertsonaien elkarrizketek eta testu lagungarriek osatzen dute. Elkarrizketak globo-en 
barruan agertzen dira (ing. balloon, fr. bulle, phylactère, gazt. bocadillo, globo); testu 
lagungarriek funtzio narratiboa betetzen dute (López Socasau, 1998: 1�-11). Beste 
modu batean esanda, komikia irudizko literatura da edota adierazpide grafikoa darabilen 
literatura mota bat.  

—Irudidun hiztegitxoak. Ipuinak lantzeko ale bat aurkitu dugu. Irudi baten 
ondoan, ipuinaren pertsonaia-izen, objektu-izen eta hitz nagusiak azaltzen dira. Halako 
funtzio didaktiko bat dute irudidun hiztegitxook: hitzen itxura grafikoa ikusteko aukera 
eskaintzen dute, batetik; bestetik, ipuinak ahoz kontatzeko aukera eskaintzen dute, 
irudiak lagun. Haur txiki-txikientzako edizioak izaten dira honelakoak. 

—Hezkuntza-materiala. Berez, beste sailetan sailka daitezke, albumekin batera, 
esaterako. Halere, metodo baten unitate didaktiko baten barruan kokatzen direlako, sail edo 
kategoria hau zabaldu dugu. Ez da hori, ordea, diferentzia bakarra. Haur Hezkuntzako 
Urtxintxa metodoko ipuinetan, esaterako, bi testu ageri dira: batak narrazio osoa dakar, 
bestea testu lagungarria da, letra larriz idatzia, haurrei irakurtzen laguntzeko. Haurtxoa 
metodoan, berriz, tipografia berezia erabiltzen da. Bestela ere, honela argitaratutako 
ipuinetan material osagarria ageri da: kantak, olerkitxoak, aho-korapiloak... 

—Aktibitate-koadernoak. Hari narratibo argia dutenak bildu ditugu, soilik. Izan 
ere, gutxi edo asko, merchandising-etik badute horrelakoek zerbait. Albumek bezala, 
narrazioa irudizko dute oinarri, testuarekin batera. Gainera —hauxe dute berezi—, 
hainbat jarduera proposatzen dizkio erabiltzaileari: margotzea, irudiak osatzea, irudi 
berdinak aurkitzea… Irakaskuntza-materialaren ezaugarria da hori. Edozein modutan, ez 
ditugu sail horretan sartu, ezein metodoren barruan agertzen ez direlako. 

—Dramatizazioak. Antzezpenak egiteko gidoiak eta bideoz grabatutako 
antzezpenak sartu ditugu atal honetan. 

—Poltsiko-liburuak. Bestela esanda, formato edo neurri txikiko liburuak dira. 
Batzuetan ipuin bat baino gehiago biltzen dituzte. Testua da nagusi eta ilustrazioak 
izaten ditu, narrazioaren hornigarri huts. 

—Formato handiko ipuin-liburua. Neurri handi estandarra, A4 ingurukoa, izaten 
dute liburu hauek. Ipuin asko biltzen dira. Testua da nagusi eta ilustrazioak izaten ditu, 
narrazioaren apaindurarako. 

—Narrazio hiperlaburra. Edo luze-labur txikiko fikzioa. Definizio bat emanez 
gero, 25� hitz baino gutxiagoko testu narratiboei deritze horrela (Zavala, 2���: 1). 

IV.7.2. Itzultzaileak eta egokitzaileak. 

Puntu hau ongi neurtzeko, bi zerrenda edo bi kategoria egin behar ditugu. 
Lehenengoan itzultzaileak jarriko ditugu; bestean, egokitzaileak eta egileak: 

 Itzultzaileen artean, halaber, bi sail bereizi behar ditugu. Sail batean, jatorrizko 
testutik edo zubi-testuren batetik euskaratu duten itzultzaileak jarriko ditugu; bestean, 
egokitzapenak euskaratu dituzten itzultzaileak jarriko ditugu. 
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 Lehenengo kategorian, bada, ale kopuruari begiratuta, corpus guztia kontuan 
hartuta, hauxe da, ale gehien plazaratu duenetik hasita, jatorrizko testutik edo 
zubi-testuren batetik euskaratu duten itzultzaileen zerrenda, batez bestekoetan:  

Itziar Alkorta .........................................................  %21,42 
Igara.......................................................................  %14,28  
Joxan Ormazabal ...................................................  %14,28 
Juan Mari Sarasola ................................................  %14,28 
Joseba Altuna ........................................................  %7,14 
Genaro Gomez.......................................................  %7,14 
Alejandro Larrakoetxea .........................................  %7,14 
Josu Landa.............................................................  %7,14 
M. Jesus Urmeneta/ Iñaki Iñurrieta .......................  %7,14 

Egokitzapenak euskaratu dituzten itzultzaileen artean, berriz, jarraiko hauek 
itzuli dituzte izenburu gehien. Hona, egokitzapenen izenburu guztiak kontuan hartuta, 
batez bestekoak: 

X.X ........................................................................  %42,5 
Mitxel Murua.........................................................  %6,1 
Joxan Ormazabal ...................................................  %5,4 
Patxi Elizegi ..........................................................  %5,4 
Jon Oñatibia...........................................................  %4,� 
Xabier Kintana ......................................................  %4,� 
Xabier Mendiguren Bereziartu ..............................  %3,4 
Miren Arratibel......................................................  %1,3 
Antxiñe Mendizabal ..............................................  %1,3 
Juan Garzia ............................................................  %1,3 
Gainerakoak...........................................................  %25,3 

Datu esanguratsu bat dugu hemen. Itzultzailea zein den zehaztu gabeko edo kolektiboren 
batek sinatutako egokitzapenen kopurua da batez bestekorik handiena. Datu horrek frogatzen 
digu zeinen garrantzi txikia eman izan zaion beti HGLko atal honi. 

 Bigarren kategorian, bada, hauek dira izenburu gehien egokitu dituzten autoreen 
zerrenda, izenburu guztiak kontuan hartuta eta batez bestekoak adierazita: 

X.X ........................................................................  %61,5 
Concha Cardeñoso.................................................  %4,7 
Lourdes Iriondo .....................................................  %2,7 
Xabier Kintana ......................................................  %2,7 
Miren Caminos ......................................................  %2,7 
Disney....................................................................  %2,� 
Pedro Garai / Beaumont ........................................  %2,� 
Joxan Ormazabal ...................................................  %2,� 
Ramon Etxezarreta / Josu Zabaleta .......................  %2,� 
Mitxel Murua.........................................................  %1,3 
Gainerakoak...........................................................  %16,4 
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Berriz ditugu datu horietan egile-aitortzarik gabeko obrak, kopuru aldetik, nagusi. Lehen 
ondorioztatu dugun gisa berean, garrantzi txikia eman izan zaio beti HGLko atal honi. 
Azpimarratu behar da, bestalde, egokitzapenen artean %14,8 euskaraz sortua dela. 

IV.7.3. Testuen jatorria. 

IV.7.3.1. Itzulpenak. 

Ikusi dugunez, jatorrizko hizkuntzatik zein bestelako zubi-hizkuntzetatik ekarri 
dira Grimm anaien ipuinak euskarara. Urtealdiei begira, ez dago nabarmentzeko 
moduko joerarik. Alemanetik itzuli zuten Larrakoetxeak eta Gomezek 1929an eta 
1999an; frantsesetik, Urmenetak, Iñurrietak, Igarak eta Alkortak 1984-85ean; 
gaztelaniatik, Sarasolak 199�. Altunak 1929an zein testu erabili zuen, ordea, ezin izan 
dugu zehaztu; ezta Landak eta Ormazabalek 1983an erabilitakoak zein izan ziren ere. 

IV.7.3.2. Egokitzapenak. 

Bildu ditugun datuek adierazten dutenez, jatorrizkoaz beste polisistema 
batzuetatik itzuli eta egokitu dira ipuin gehienak, multzorik handiena. Beste multzo bat 
euskaraz sortutako egokitzapenek osatzen dute. Esan dezagun ohar gisa ezin izan dugula 
ipuin guzti-guztien jatorria egiaztatu (zehazki %28,66rena falta da); ezinagatik, joera 
orokorra nondik norakoa den antzeman daiteke. Urtealdiei erreparatuko diegu 
oraingoan, joera bila. 

196�-7� urtealdian, hizkuntza hauetatik ekarri ziren ipuinak: gaztelaniatik (3); 
ezin zehaztuak (4). 

197�-8� urtealdian, honako hauetatik: gaztelaniatik (25); katalanetik (7); 
frantsesetik (1); ezin zehaztuak (1�). 

198�-9� urtealdian, honako hauetatik: euskaraz sortuak (6); gaztelaniatik (4); 
frantsesetik (3); katalanetik (2); ezin zehaztuak (11). 

199�-2��� urtealdian, honako hauetatik: gaztelaniatik (49); euskaraz sortuak (9); 
frantsesetik (2); galizieratik (1); ezin zehaztuak (2�). Azken ipuin horietatik gehienak, 
halere, gaztelaniatik ekarri direla esan liteke; izan ere, koedizioak dira ipuin-bilduma 
gehienak eta Espainiar Estatuko argitaletxe bat ageri da kredituetan Euskal Herriko 
argitaletxearekin batera. 

 Datuok batez bestekoetara ekarriz gero, hauxe dugu: 

 196�-7�: gaztelaniatik, %42,85; ezin zehaztuak, %57,14. 

 197�-8�: gaztelaniatik, %58,13; katalanetik, %16,27; frantsesetik, %1,32; ezin 
zehaztuak, %23,25 

 198�-9�: euskaraz sortuak, %23,�7; gaztelaniatik, %15,38; frantsesetik, %11,53; 
ezin zehaztuak, %42,3�. 

 199�-2���: gazteleratik, %6�,49; euskaraz sortuak, %11,11; frantsesetik, %2,46; 
galizieratik, %1,23; ezin zehaztuak, %24,69. 
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 Hortaz, joera nagusia, urtealdi guztietan, egokitzapenak gaztelaniazko 
polisistematik ekartzea da; neurri apalean, katalanetik, frantsesetik eta, hein bat apalago, 
galizieratik. Nabarmentzekoa da 198�-9� urtealdian euskaraz sortutako egokitzapen 
kopurua beste hizkuntzetatik ekarritakoen kopuruak baino handiagoa izatea. Zehatz 
dezagun, halere, ezin zehaztuen saila nondik ekarri zen jakiteak beste polisistemen 
nagusigoa (gaztelaniarena, seguruenik) adieraziko zukeela urtealdi hartan. Menturaz, 
garai hartako material beharrak, sorkuntza giroak eta beste faktorek eragingo zuten 
nagusitasun hori eta, aurreko urtealdiaren aldean, kopuru hazkor hori. 

IV.7.4. Gehien itzulitako eta egokitutako ipuinak. 

Ipuin hauek itzuli dira gehien: 

Rotkäppchen (5 itzulpen) 
Der Wolf und die sieben jungen Geißlein (4) 
Van den Fischer un siine Frau (4) 
Aschenputtel (4) 
Die Bremer Stadtmusikanten (4) 
Dornröschen (4) 
Sneewittchen (4) 
Rumpelstilzchen (4) 
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich (3) 
Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen (3) 

Ipuin hauek egokitu dira gehien: 

Rotkäppchen (33 egokitzapen) 
Sneewittchen (26) 
Hänsel eta Grethel (22) 
Dornröschen (16) 
Der Wolf und die sieben jungen Geißlein (16) 
Das tapfere Schnederlein (1�) 
Die Bremer Stadtmusikanten (9) 
Rumpelstilzchen (6) 
Aschenputtel (4) 
Schneeweißchen und Rosenrot (2) 

IV.7.5. Argitaletxeak. 

Hogeita hamaika argitaletxek plazaratu dituzte corpuseko aleak. Horien artean, 
honako hauek argitaratu dituzte gehien: 

 Ttarttalo (3�) 
 Maves (12) 
 Susaeta (11) 
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 Elkar (11) 
 Hemma (8) 
 Anaya (7) 
 Edili/Vasco Americana (6) 
 Fher (6) 
 Izar (5) 
 Kriselu/Oria (4) 

 Euskal Herriko argitaletxeek plazaratu dituzte, beraz, ale gehien. Edozein 
modutan, ez da gutxiestekoa kanpoko argitaletxeen ekoizpena: Kataluniakoak, bost 
argitaletxe; Gaztelakoak, hiru; Galiziakoak, bat; Frantziakoak, bat; Belgikakoak, bat. 

IV.7.6. Irudien eta testuen arteko harremana album bildumetan. Eboluzioa. 

Album bildumak hiru azpikategoriatan, testuaren eta irudien arteko 
harremanaren arabera, sailkatu ditugularik, honako eboluzio hau deskriba daiteke, 
kopuru absolutuak batez bestekoetara ekarriz gero. 

 196�-7� urtealdian, album bildumen %1��ean ilustrazioa eta testua elkarren 
osagarri dira. 

 197�-8� urtealdian, album bildumen %25etan ilustrazioa testuaren hornigarri 
huts da; %75etan, berriz, ilustrazioa eta testua elkarren osagarri dira. 

 198�-9� urtealdian, album bildumen %5�etan ilustrazioa eta testua elkarren 
osagarri dira; beste %5�ean, berriz, ilustrazioa nagusitzen zaio testuari. 

 199�-2��� urtealdian, album bildumen %5,8tan ilustrazioa testuaren hornigarri 
hutsa da; %58,8tan, berriz, ilustrazioa eta testua elkarren osagarri dira; %35,3tan, berriz, 
ilustrazioa nagusitzen zaio testuari. 

 Hortaz, batetik, urtealdi guztietan dugu, batez bestekoetan gailen, ilustrazioaren eta 
testuaren arteko osagarritasuna, albumaren izaerak berez behar duenez. Bestetik, apaindura 
hutseko ilustrazioari dagokionean, oso neurri apala suma daiteke urtealdi guztietako album 
bildumetan. Edozein modutan, laurogeiko hamarkadatik aurrera garrantzia hartzen dute 
hirugarren azpikategoriako bildumek, alegia, ilustrazioa nagusi eta testua bazterreko dituzten 
bildumek, hain zuzen. Azterketa zehatzagoa eta garatuagoa behar lukete datu hauek; izan 
ere, tesi honen mugak gainditzen dituen gaia baita irudiaren komunikazio-moduak ikertzea. 
Edozein modutan, zenbait ondorio atera daitezke: 

—ahozko tradiziozko ipuinak haurrei transmititzeko86, irudia alderdi garrantzitsu 
bihurtu da. Hortaz, behialako ahozko transmisioa ahozko eta irudizko transmisio 
bihurtu da hirurogeiko hamarkadatik hona. 

                                                           
86 Izan ere, lotara baino lehen, haurrei ipuinak kontatzeko oraingo ohitura, transmisio-instituzio 
modernotzat jo behar dugu, la veillée eta artazuriketa direlakoen ordezkotzat, liburutegi publikoetako 
haurrentzako ipuinaren ordua eta antzeko ekimenenekin batera. 
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—irudia kontatzailearentzako mnemoteknia-euskarri ezin alboratuzkoa bihurtu 
da, oroimen izugarriko kontulariak desagertu arau. 

—aztertu ditugun zenbait materialetan, irudiak narrazioa harilkatzeko ez ezik, 
hartzaileari plazer estetikoa sorrarazteko ere egin dira. Askotan, gainera, funtzio 
estetiko horrek gaina hartzen dio funtzio literarioari. 

IV.8. Taulak. 

Atal honetan analisi kuantitatiboko datu batzuk modu grafikoan agertuko ditugu. 
 

IV.8.1. Lehenengo taula: Lanen tipologia urtealdika. 

LANEN TIPOLOGIA URTEALDIKA 

ITZULPENAK 1920-1940 1940-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 

Itzulpenak 1 (5�)    2 (1, 6)87 2 (25, 62) 

Itzul.egokituak 1 (14)    1 (2)  

GUZTIRA 2 (64)    3 (9) 2 (87) 
 

EGOKITZAP. 1920-
1940 

1940-
1960 

1960-
1970 

1970- 
1980 

1980- 
1990 

1990- 
2000 

Albuma   2 
(3, 3) 

8 
 (5,5,5,5,1,1,5,5) 

6 
(2,4,3,2,1) 

17  
(1,1,2,7,1,3,6,2,1,3,7,2,2,6,1,3,4) 

Aktibitate-
koadernoa 

    2 
(2, 1) 

2 
(1, 2) 

Antzerkia      1 

Bideoa     1 (4)  

Hezkuntza-
materiala 

     2 
(3, 5) 

Hiztegi 
irudiduna 

   1 
(7) 

  

Ipuin 
garaikidea 

    2 
(2, 1) 

2 
(1, 1) 

Komikia    3 (1, 2, 1)   

Liburua, 
formato 
handikoa 

    1 
(1) 

 

Poltsiko-
liburua 

  1 
(1) 

  3 
(3, 2, 5) 

Narrazio 
labur-laburra

    1 
(1) 

 

Pop-up     1 (1) 1 (2) 

GUZTIRA   3 (7) 12 (43) 13 (26) 29 (79) 

 
                                                           
87 Bi bilduma (batak, ale bakarra; besteak, sei ale). 
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IV.8.2. Bigarren taula: Ilustrazioen eta testuaren arteko harremana, 
album-bildumetan. 
 

Ilustrazioen eta testuaren arteko harremana album-bildumetan 

 

ALBUMA 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 

Ilustr. hornigarri, testua 
nagusi 

 2 
(6, 1) 

 1 
(1) 

Ilustr. eta testua elkarren 
osagarri 

2 
(3, 3) 

6 
(5, 5, 5, 1, 5, 5) 

3 
(4, 2, 1) 

1� 
(1, 2, 7, 3, 6, 2, 1, 7, 6, 1) 

Ilustrazioa nagusi, testua 
bazterreko 

  3 
(2, 3, 2) 

6 
(1, 3, 2, 2, 3, 4) 

GUZTIRA 2 
(3, 3) 

8 
(6,5,5,5,1,1,5,5) 

6 
(2,4,3,2,1) 

17  
(1,1,2,7,1,3,6,2,1,3,7,2,2,6,1,3,4) 

 

IV.8.3. Hirugarren taula: Euskarara ekarritako KHM-ko ipuinen batez 
besteko presentzia, egokitzapen-bildumetan. 
 

Euskarara ekarritako KHMko ipuinen batez besteko presentzia, egokitzapen-bildumetan 

 
 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 GUZTIRA 

Albuma %38,6 %33,3 %38,8 %31,8 %35,6 

Aktibitate-koadernoa   %19,1 %24,9 %22 

Bideoa   %13,3  %13,3 

Hezkuntza-materialea    %14,3 %14,3 

Ipuin garaikidea   %22,2  %22,2 

Komikia  %22,5  %1� %16,2 

Poltsiko-liburua %11,1   %43,1 %27,1 

Pop-up   %1�� %75 %87,5 

 

Euskarara ekarritako KHMko ipuinen batez besteko presentzia, ale bakanetan 

 

 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 GUZTIRA 

Hiztegi irudiduna  %63,6   %63,6 

Liburua, formato handikoa   %4,7  %4,7 

 



V 

EUSKARATUTAKO KHM-KO IPUINEN ITZULPENEN ETA 
EGOKITZAPENEN AZTERKETA KUALITATIBOA: ITZULTZE ETA 

EGOKITZE ESTRATEGIAK ETA ITZULTZE PROZEDURAK 

 

 ... »Ach, wenn wir doch ein Kind hätten!«, und kriegten immer 
keins (Dornröschen, Grimm anaiak, 1857). 

—¡Ene bada-ta! ¡Umerik eukiko al-dogu! Baña Jaungoikua’k 
ezeutsoen umerik bidalduten (Lo luzia, Grimm anaiak/Joseba 
Altuna, 1929). 

 

,,Gott hat verboten, daß der Vater seine Tochter heirate, aus der 
Sünde kann nichts Gutes entspringen, und das Reich wird mit 
ins Verderben gezogen” (Allerleirauh, Grimm anaiak, 1857). 

,,La natura non permette, che il padre sposi sua figlia; da un tale 
abbominio non potrebbe risultare nessun bene, e tutto il reame 
ne sarebbe portato alla rovina” (Millepelli, Grimm 
anaiak/Antonio Gramsci, 1929). 

 

Atal honetan lagineko materialen itzultze eta egokitze estrategiak eta itzultze 
prozedurak aztertuko ditugu. Horrela, azterketa kualitatiboa bukatutzat emango dugu, 
aurreko atalean, corpuseko materialak deskribatu eta lanen funtzioak adierazi 
ditugularik. 

 Ohar metodologiko bat soilik: jatorrizko bertsiotik ekarri ez diren itzulpenen 
hipotestu hurbilenak zein diren adierazi dugu, salbu-eta Altuna Aldasorok itzulitako 
ipuinen kasuan, itzultzaileak nondik ekarri zituen egiaztatzerik izan ez dugulako; 
egokitzapenen hipotestu hurbilenak zein diren jakiteko, berriz, irakurleak tesi honen 
laugarren atalera jo behar du, han adierazi baitugu bilduma gehienak —ez guztiak, 
halere— zein hizkuntzatatik ekarri diren. 
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V.1. LAGINEKO IPUINAK: ITZULTZE ETA EGOKITZE ESTRATEGIAK 
ETA ITZULTZE PROZEDURAK. 

 

KHM 5 Der Wolf und die sieben jungen Geißlein 

KHM 12 Rapunzel 

KHM 15 Hänsel und Grethel 

KHM 19 Von dem Fischer un syner Fru 

KHM 21 Aschenputtel 

KHM 26 Rotkäppchen 

KHM 27 Die Bremer Stadtmusikanten 

KHM 37 Daumesdick 

KHM 39 Die Wichtelmänner 

KHM 50 Dornröschen 

KHM 53 Sneewittchen 

KHM 55 Rumpelstilzchen 

KHM 129 Die vier kunstreichen Brüder 

KHM 161 Schneeweißchen und Rosenrot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Der Wolf und die sieben jungen Geißlein 

Corpusa 

KHM 5, 1812, Der Wolf und die sieben jungen Geislein. 

KHM 5, 1837, Der Wolf und die sieben jungen Geisslein. 

KHM 5, 1857, Der Wolf und die sieben jungen Geißlein. 

KHM 4, 1858, Der Wolf und die sieben jungen Geißlein. 

Larrakoetxea 1929, Otsoa ta zazpi aumeak. 

Altuna 1929, Antxumiak eta otsua. 

Sarasola 1990a, Otsoa eta zazpi antxumeak. 

Gomez 1999, Otsoa eta zazpi antxumeak. 

X.X. (1974). Otsoa eta zazpi antxumeak. Itzul. X.X. Donostia: Boga. 

FAUCHER, Paul (1976). Ahuntza eta pittikak. Itzul. Jean-Louis Davant. Frantzia: Flammarion. 

X.X. (1977). Otsoa eta zazpi ahuntzak. Itzul. X.X. Bilbo: Maves. 

GRIMM, Jacob eta Wilhelm GRIMM (1980). Ahuntza eta zazpi antxumeak. Itzul. Tomas Goikoetxea. 
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I. IPUINAREN EZAUGARRIAK. 

1810eko eskuizkribuan seigarren lekuan ageri da. Hanauko Hassenpflug familiari ahoz 
jasoa. 1812ko ediziotik aurrera bildumako bosgarren ipuina izan zen. Testuari 1843ko 
bosgarren edizioan ukituak eman eta berriz landu zuten, August Stöber-en bertsio 
alsaziar baten arabera (Rölleke, 1985a: 1197). 
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 Kontaera. Osagaiak
88

 

Ahuntz batek bere zazpi antxumeak ohartu ditu otsoarekin kontuz ibil daitezen 
eta haren iruzurrei aurre egin diezaieten (“ahots zakarrarengatik eta atzapar 
beltzengatik ezagutuko duzue”). Joan da gero basora janari bila. Otsoa inguratu da 
etxe-atarira eta, ahuntz amarena eginez, jo du atean. Ahotsagatik ageri du nor den. 
Berriz saiatuko da gero antxumeak engainatzen. Erosi dio klariona saltzaile bati, ahotsa 
argitzeko. Atzapar ilunagatik ezagutu dute antxumeek, halere. Gero agindu dio okinari 
atzaparra orez igurzteko eta behartu du errotaria, jarraian, atzaparra irinez estal 
diezaion. Orduan bai, atzapar zurituari fidaturik, atea zabaldu dute antxumeek. Otsoa 
dela ikusi baitute, izuturik ezkutaleku banatan gorde dira: mahai azpian, ohean, 
labean, sutegian, armairuan, azpil baten azpian eta, zazpigarrena, erlojuaren kutxa 
barruan. Gazteen horixe izan ezik, otsoak denak bilatu, aurkitu eta irentsi zituen. 
Ase-asea, soro batean zuhaitz baten azpian loak hartu zuen otsoa. Itzuli da ahuntz 
zaharra etxera eta ikusi ditu txikizioaren aztarnak. Izenez deitu die antxumeei banan-
banan, inork ez du erantzun, ordea. Antxume gazteenarena esandakoan, ahots mehe bat 
entzun da: “Erlojuaren kutxan nago”. 

 Soroan topatu dute otsoa zurrungaka. Haren sabela mugitu dela ikusi du ahuntz 
zaharrak. Agindu dio antxume gazteenari guraizeak, jostorratza eta haria ekartzeko, 
moztu dio tripa-zorroa eta kalterik gabe atera dira banan-banan sei antxumeak. 
Laguntzeko agindu die, harriak ekartzeko eta otsoaren tripa harriz betetzeko; josi dio 
gero berriz tripa. Otsoa itzartu da. Harriak zama handia dira harentzat. Ur-putzuan 
edateko makurtu denean, harri pisuen indarrez, erori eta ito da. Hurbildu dira zazpi 
antxumeak eta amarekin batera dantza egin dute “akabatu da otsoa, akabatu da otsoa!” 
pozaren pozez ur-putzuaren inguruan. 

 

II. KHM-KO ALDAKETEN AZTERKETA. 

1812-1837 

Lehen ediziotik hirugarrenera bitarte, transposizio formalak dira denak.  

 a. Estilizazio lanak hainbat aldaketa dakartza. Adibide honetan, ñabardura txiki 
bat gehitu da: amaren maitasuna ageri da hirugarren edizioan. 

Eine Geis hatte sieben Junge, [die sie gar lieb 

hatte] und sorgfältig vor dem Wolf hütete 

(KHM 1812: 19). 

Eine Geiß hatte sieben Junge, [die sie 

mütterlich liebte,] und sorgfältig vor dem Wolf 

hütete (KHM 1837: 43). 

Adibide honetan, berriz, hizkuntza mailari dagokio estilizazioa. Hizkera 
arrunteko esapide bat erregistro jasoan emana dago hirugarren edizioan (sich 
vollfressen/ die starke Mahlzeit halten). 

                                                 
88
 Honako laburpena eta beste ipuinenak KHMko azken edizio osoko bertsioenak dira (1857). 
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Der Wolf aber, [weil er sich vollgefressen,] war 

auf eine grüne Wiese gegangen, hatte sich in 

den Sonnenschein gelegt und war in einen 

tiefen Schlaft gefallen (KHM 1812: 20). 

Der Wolf aber, [nachdem er die starke 

Mahlzeit gehalten, war satt und müde 

geworden,] hatte sich auf eine grüne Wiese in 

den Sonnenschein gelegt, und war 

eingeschlafen (KHM 1837: 44). 

b. Zabalkuntza estilistikoak badira. Oraingo honetan otsoaren ahotsari buruzko 
deskripzioa zabaltzeko. 

..., bald aber kam der Wolf vor die Hausthüre 

[und rief]:... (KHM 1812: 19). 

..., kam auch schon der Wolf vor die Haustüre, 

[und rief mit seiner rauhen Stimme]... (KHM 

1837: 43). 

Nabarmenagoa da zabalkuntza estilistikoa adibide honetan. Amak etxeko 
bazterrak nola aurkitu dituen azaltzen du honako zabalkuntza honek. Edozein modutan, 
transposizio horretaz gain, dramatizazioa ere badugu, eta baita gehikuntza tematiko bat: 
amaren negarra. 

Wie der Wolf seine Lust gebüßt, ging er fort, 

bald darauf kam die alte Geis nach Haus. [Was 

für ein Jammern!] [der Wolf war da gewesen 

und hatte ihre lieben Kinder gefressen. Sie 

glaubte sie wären alle todt,] da sprang das 

jüngste aus der Wanduhr, und erzählte, wie das 

Unglück gekommen war (KHM 1812: 20). 

Bald darauf kam die Mutter nach Haus. Was 

mußte sie sehen! [die Haustür stand offen; 

Tisch, Stuhl und Bänke waren umgeworfen; 

die Schüsseln in der Küche waren zerbrochen; 

Decke und Kissen aus dem Bett gezogen: das 

war ein Jammer!] [»Ach«, rief sie, »der Wolf 

ist da gewesen und hat meine lieben Kinder 

gefressen, meine sieben Geißerchen sind tot!«] 

[und fing an zu weinen] (KHM 1837: 44). 

 Hemen, bestalde, antxumeen askapeneko sekuentzia zabaldu da. 

...die sechs Geißerchen, die er in der Gier ganz 

verschluckt hatte, [sprangen unversehrt heraus] 

(KHM 1812: 20). 

...die sechs Geißerchen, die er in der Gier und 

Hast ganz verschluckt hatte, [als sie Luft 

bekamen, sprangen heraus, hatten keinen 

Schaden genommen, und freuten sich daß sie 

aus dem dunkeln Gefängnis erlöst waren] 

(KHM 1837: 45). 

c. Modu dramatikoa erantsi da honako pasarte honetan, antxumeen poza ageri-
agerian uzteko. 

..., und stürzte ins Wasser. Wie das die sieben 

Geißerchen sahen, [kamen sie herzugelaufen,] 

und tanzten vor Freude um den Brunnen (KHM 

1812: 21). 

...stürzte hinab und ertrank. Wie das die sieben 

Geißerchen sahen, [kamen sie herzu gelaufen, 

riefen »der Wolf ist tot! der Wolf ist tot!«] und 

tanzten vor Freude um den Brunnen (KHM 

1837: 45). 
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1837-1857 

II. 1. Transposizio formalak. 

 a. Estilizazio lan ugari suma daiteke. Adibide honetan, esaterako, ipuinetako 
hasiera-formula txertatzen da. Ipuin bilduma Märchen generoaren ezaugarriez 
egokitzen ari ziren seinale dugu hori. 

Eine Geiß hatte sieben Junge, die sie mütterlich 

liebte, und sorgfältig vor dem Wolf hütete. 

Eines Tags, als sie ausgehen mußte, Futter zu 

holen, rief sie alle zusammen und sagte… 

(KHM 1837: 43). 

[Es war einmal] eine alte Geiß, die hatte sieben 

junge Geißlein und hatte sie lieb, wie eine 

Mutter ihre Kinder liebhat. Eines Tages wollte 

sie in dem Wald gehen und Futter holen, da 

rief sie alle sieben herbei und sprach… (KHM 

1857: 51). 

Oraingo adibidean ikus daiteke nola xehetasunik xumeenetan ere eragin zituzten 
Grimm anaiek estilozko aldaketak. Antxumeen gordelekuez ari da pasartea: 

...das sechste [unter eine große Schüssel,] das 

siebente[in die Wanduhr] (KHM 1837: 44). 

...das sechste [unter die Waschschüssel], das 

siebente [in den Kasten der Wanduhr] (KHM 

1857: 53). 

 Haurren psikologiari zuzendutako estilo aldaketa dirudi oraingo honek, egoera 
dramatikoaren tentsioa apaltzeko, kontrapuntu gisara egina eta alderdi barregarria 
bilatzea helburu duela. Marrazki bizidunetako ‘gag’ horietako bat gogorarazten digu 
adarren mugimenduak. 

Der Wolf aber, nachdem er die starke Mahlzeit 

gehalten, war satt und müde geworden, hatte sich 

auf eine grüne Wiese in den Sonnenschein gelegt, 

[und war eingeschlafen] (KHM 1837: 44). 

Endlich ging sie in ihrem Jammer hinaus, und 

das jüngste Geißlein lief mit. Als sie auf die 

Wiese kam, so lag da der Wolf an dem Baum 

[und schnarchte, daß die Äste zitterten] (KHM 

1857: 53). 

 Transestilizatua dago erabat antxumeen askapena kontatzen duen pasartea. 
Nabarmentzekoak dira zazpigarren edizioan, metafora bat galdu izana (dunkeln 
Gefängnis), batetik, eta esakune bat gehitu izana (hüpften wie ein Schneider, der 
Hochzeit hält) poza adierazteko. Halaber, otsoari ‘Ungetüm’ deitu izana. 

...die sechs Geißerchen, die er in der Gier und 

Hast ganz verschluckt hatte, als sie Luft 

bekamen, sprangen heraus, hatten keinen 

Schaden genommen, [und freuten sich daß sie 

aus dem dunkeln Gefängnis erlöst waren]. [Sie 

herzten ihre Mutter,] aber die sprach »geht, und 

tragt große und schwere Wackersteine herbei«. 

Damit mußten sie dem Wolf den Leib anfüllen, 

und die Alte nähte ihn so geschwind wieder zu, 

Dann schnitt sie dem Ungetüm den Wanst auf, 

und kaum hatte sie einen Schnitt getan, so 

streckte schon ein Geißlein den Kopf heraus, 

und als sie weiter Schnitt, so sprangen 

nacheinander alle sechse heraus, und waren 

noch alle am Leben und hatten nicht einmal 

Schaden gelitten, denn [das Ungetüm] hatte sie 

in der Gier ganz hinuntergeschluckt. [Das war 

eine Freude!] [Da herzten sie ihre liebe Mutter 
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daß er nichts merkte, und sich nicht einmal in 

seinem Schlafe regte. Darnach sprangen sie alle 

davon, und versteckten sich hinter eine Hecke 

(KHM 1837: 45). 

und hüpften wie ein Schneider, der Hochzeit 

hält.] Die Alte aber sagte: »Jetzt geht und sucht 

Wackersteine, damit wollen wir dem gottlosen 

Tier den Bauch füllen, solange es noch im 

Schlafe liegt.« Da schleppten die sieben 

Geißerchen in aller Eile die Steine herbei und 

steckten sie in den Bauch, soviel sie 

hineinbringen konnten. Dann nähte ihn die 

Alte in aller Geschwindigkeit wieder zu, daß er 

nichts merkte und sich nicht einmal regte 

(KHM 1857: 54). 

b. Gehikuntzen artean, honako honek hizketan agertzen dizkigu antxumeak; zein 
esanekoak diren adieraztea da helburua, haurrentzat eredugarri izan daitezen, 
beharbada. Gogora dezagun, ipuin hau, hein handi batean, ipuin ohartarazleen sailekoa 
dela. 

Die Geißlein sagten: »Liebe Mutter, wir wollen uns schon in Acht nehmen, Ihr könnt ohne 

Sorge fortgehen.« Da meckerte die Alte und machte sich getrost auf den Weg (KHM 1857: 52). 

 Antxumeak beren izenez deitzea, horixe dakar gehikuntza honek. Halere, ikus 
daitekeenez, aurreko testu guztia estilistikoki birlandu da: 

[Bald darauf kam die Mutter nach Haus. Was 

mußte sie sehen! die Haustür stand offen; 

Tisch, Stuhl und Bänke waren umgeworfen; die 

Schüsseln in der Küche waren zerbrochen; 

Decke und Kissen aus dem Bett gezogen: das 

war ein Jammer! »Ach«, rief sie, »der Wolf ist 

da gewesen und hat meine lieben Kinder 

gefressen, meine sieben Geißerchen sind tot!« 

und fing an zu weinen] (KHM 1837: 44). 

[Nicht lange danach kam die alte Geiß aus den 

Walde wieder heim. Ach, was mußte sie da 

erblicken! Die Haustüre stand sperrweit auf: 

Tisch, Stühle und Bänke waren umgeworfen, 

die Waschschüssel lag in Scherben, Decke und 

Kissen waren aus dem Bett gezogen. Sie 

suchte ihre Kinder, aber nirgend waren sie zu 

finden.] [Sie rief sie nacheinander bei Namen, 

aber niemand antwortete] (KHM 1857: 53). 

 Ahozko narratzaile transferituaren bidez, irakurleari zuzentzen zaio narratzailea, 
honako gehikuntza honekin. Aurreko guztia birlandua dago. 

[Da sprang das jüngste aus der Wanduhr, und 

rief »eins lebt noch, liebe Mutter«, und erzählte 

ihr wie das Unglück gekommen war] (KHM 

1837: 44). 

[Endlich als sie an das jüngste kam, da rief 

eine feine Stimme: »Liebe Mutter, ich stecke 

im Uhrkasten.« Sie holte es heraus, und es 

erzählte ihr, daβ der Wolf gekommen wäre und 

die andern alle gefressen hätte.] [Da könnt ihr 

den denken, wie sie über ihre armen Kinder 

geweint hat] (KHM 1857: 53). 

 c. Dramatizazioa. Kasu honetan, hirugarren edizioko antxumeei buruzko pasarte 
narratiboaren edukia, antxumeen ahotsez ematen zaigu zazpigarren edizioan. 
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Nun ging der Wolf wieder vor der sieben 

Geißerchen Haustüre, und sagte »liebe Kinder, 

laßt mich ein, ich bin eure Mutter: jedes von 

euch soll etwas geschenkt kriegen«. [Die sieben 

Geißerchen wollten erst die Pfote sehen,]... 

(KHM 1837: 44). 

Nun ging der Bösewicht zum drittenmal zu der 

Haustüre, klopfte an und sprach: »Macht mir 

auf, Kinder, eurer liebes Mütterchen ist 

heimgekommen und hat jedem von euch etwas 

aus dem Walde mitgebracht.« [Die Geißerchen 

riefen: »Zeig uns erst deine Pfote, damit wir 

wissen, daß du unser liebes Mütterchen bist.«] 

(KHM 1857: 52-53). 

 d. Bertsifikazio bat dugu orain aipagarri. 

...und sprach [»es rumpelt und pumpelt mir im 

Leib herum, und habe doch nur sechs 

Geißerchen gegessen«] (KHM 1936: 45). 

Da rief er: 

[»Was rumpelt und pumpelt 

in meinem Bauch herum? 

Ich meinte, es wären sechs Geißlein, 

so sind´s lauter Wackerstein.«] (KHM 1957: 

54). 

II. 2. Transposizio tematikoak. 

 a. Desbaliotzea. Adibide honetan autoreek ahozko narratzaile transferituaren 
bidea baliatu dute gizakion izatasunari buruzko beren hausnarketa —gizakiak 
mehatxuaren aurrean duintasuna galtzen duelakoa, gizakiaren koldarkeria, alegia— 
ipuinean tartekatzeko. Eta, horrela, pertsonon desbaliotzea gertatu da: 

...und sprach [der Wolf] »Müller, streu mir fein 

weißes Mehl auf meine Pfote«. Der Müller 

wollte nicht. »Wenn du es nicht tust«, sprach 

der Wolf, »so freß ich dich.« Da tat es der 

Müller, denn er fürchtete sich (KHM 1837: 44). 

...und sprach [der Wolf]: »Streu mir weißes 

Mehl auf meine Pfote.« Der Müller dachte: 

»Der Wolf will einen betrügen«, und weigerte 

sich, aber der Wolf sprach: »Wenn du es nicht 

tust, so fresse ich dich.« Da fürchtete sich der 

Müller und machte ihm die Pfote weiß. [Ja, das 

sind die Menschen] (KHM 1857: 52)
89
. 

 b. Ahuntzaren —amaren— balioestea dakar honako zabalkuntza estilistiko 
honek, haren adimenari dagokionean. 

 

                                                 
89
 Grimm anaien ustez (Anmerkungen, 1822, in Rölleke, 1985), atzapar zurien motiboa frantses jatorrikoa 
zen: “Lafontaine (Fables IV. 15.) hat die Fabel auch einfach, wie Corrozet, doch gedenkt jener des Umstands mit der 
weißen Pfote, welche das Geißlein zu sehen verlangt, wie in unserm Märchen und wir erinnern uns eines 
Bruchstücks aus einem vollständigen Französischen. Der Wolf geht zum Müller, reicht ihm die graue Pfote und 
spricht: 
 »meunier, meunier, trompe (sic) moi ma patte dans ta farine blanche!« 
 —»non, non! non, non!« —alors je te mange« 
Da tut es der Müller aus Furcht.” (Rölleke, 1985a: 875-876). 

Bertsio frantsesa hipotestutzat joz gero, prosifikazioa dugu KHM 5eko 1812ko bertsioaz 
geroztik egindako transposizio formala. Gogora dezagun Hassenpflug familia higanotarengandik jaso 
zutela Grimm anaiek animali alegia hau (Rölleke, 1980c: 444; Diederichs, 1996: 362). 
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Die alte Geiß dachte daran, ob sie ihre Kinder 

nicht noch erretten könnte,... (KHM 1812: 20). 

Die alte Geiß aber, [die klug und listig war,] 

dachte hin und her wie sie ihre Kinder noch 

retten könnte (KHM 1837: 44). 

 

III. ITZULPENEN AZTERKETA. 

Larrakoetxea 1929, Otsoa eta zazpi aumeak 

Hipotestua: Der Wolf und die sieben jungen Geißlein, KHM 5, 1858. 

III. 1. Transposizio formalak. 

a. Transmodalizazioak. Modu narratiboaren transformazio bat ikuspuntuari 

dagokio. Izan ere, ahozko narratzaile batengan fokalizatzen da ikuskizun lazgarriaren 

kontaera, une batez. 

Wer aber hereinkam, das war der Wolf. [Sie 

erschraken] und wollten sich verstecken. Das 

eine... (KHM 1858: 33). 

Baña sartu yakena otsoa berbera izan zan. 

[¡Ene Jaungoikoa! ¡A izan zan ikarea aumeak 

artu ebena!] Arin eta larri ostondu nai izan 

eben. Bata... (Larrakoetxea, 1929: 7). 

Jarraiko adibidean itzultzaileak STko pasarte narratiboa modu dramatikora 

aldatu du XTn: 

[Da mußte das Geislein nach Haus laufen und 

Schere, Nadel und Zwirn holen] (KHM 1858: 

34). 

[«Oa arin etxera»—agindu eutsoan auntzak 

aumeari—«ta ekarri artaziak, yostorratza ta 

aria»] (Larrakoetxea, 1929: 8). 

b. Bi mozte gertatu dira, nahigabean, antza. Lehenengoa: 

Dann nähte ihn die Alte 1[in aller 

Geschwindigkeit] wieder zu, daß 2[er nichts 

merkte] und sich nicht einmal regte (KHM 

1858: 35). 

Ta auntz zarrak, otsoa 2 [-] iratzarri barik, 

barriro yosi eutsan 1 [-] (Larrakoetxea, 1929: 8). 

Bigarren honetan, pertsonaia nagusietako bat, ahuntz ama, aipatu gabe gelditu 
da: 

c. Bertso-lerroak prosifikatu ditu itzultzaileak, aliterazioari eutsi nahiz, halere: 

 

..., und tanzten [mit ihrer Mutter] vor Freude 

um den Brunnen herum (KHM 1858: 35). 

Ta pozaren pozez yantzan egin eben [-] 

oxin-inguruan (Larrakoetxea, 1929: 9). 
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[»Was rumpelt und pumpelt 

in meinem Bauch herum? 

ich meinte, es wären sechs Geißlein, 

so sind´s lauter Wackerstein.«] (KHM 

1858:35). 

..., urdallako arriak alkar yota drun-drun 

durundu egiten eutsen. Ta zirautsan bere 

buruari: [«Zek arrayo egiten ete yok durundu 

an barruan? Sei aume zirealakoan, sei arri 

gogor baño ez-ete-dozak izan gero?»] 

(Larrakoetxea, 1929: 9). 

III. 2. Itzulpen prozedurak. 

a. Hitz bakarrari bi ordain egokitu dizkio itzultzaileak, halako zabalkuntza batez. 
Lehenengo adibideari dagokionean, lizentzia gisa ulertu behar dugu itzultzailearen 
jokabidea, zeren-eta, analisi konponentziala eginik, ia parekotzat jo behar baititugu 
‘lieben’ eta ‘maite izan’. 

Es war einmal eine alte Geis, die hatte sieben 

junge Geislein, [und hatte sie lieb,] wie eine 

Mutter ihre Kinder lieb hat (KHM 1858: 32). 

Antxiña auntz zar bat bizi zan, eta auntz zar 

onek zazpi aume eukazan; [ta aumeok 

maite-laztan ebazan,] amak umetxoak maite 

dauzan lez (Larrakoetxea, 1929: 5). 

Orobat, bigarren adibideko ‘fein’ itzultzeko orduan: 

...und machte damit seine Stimme [fein] (KHM 

1858: 32-33). 

...eta abotsa [bigun eta zoli] yarri yakon 

(Larrakoetxea, 1929: 6). 

b. Shift-a, estilo aukera gisa: alemanezko koordinazioaren ordez, euskarazko 
partizipioaz adierazi du bi ekintzon hariera. 

[[Da meckerte die Alte] und [machte sich 
getrost auf den Weg]] (KHM 1858: 32). 

[Orduan auntz zarrak, meee gedar egiñik, pozik 

artu eban basorako bidea] (Larrakoetxea, 1929: 

5). 

c. Egokitzapen kulturala egin du itzultzaileak ‘Baum’ generikoaren ordez, 
‘pago’ espezifikoa emanez. 

Als der Wolf seine Lust gebüßt hatte, trollte er 

sich fort, legte sich draußen auf der grünen 

Wiese [unter einen Baum] und fieng an 

einzuschlafen (KHM 1858: 33-34). 

Otsoa, bere guraria bete ebanean, yoan zan 

landara ta zelai berdatsu ta [pagape baten] 

etxun eta beingoan loak hartuta gelditu zan 

(Larrakoetxea, 1929: 8). 

 d. SHko azpitestua interpretatuz, XHko testua zabaldu du Larrakoetxeak honako 
adibide honetan. Parafrasi modura ere interpreta liteke; ez, halere, Newmark-en zentzu 
mugatuan; horregatik, egokiagoa ikusten dugu azpitestua itzultzeko prozeduratzat 
hartzea honako gehikuntza hau: 

...»wenn du es nicht thust, so fresse ich dich«. Da 

fürchtete sich der Müller und machte ihm die Pfote 

weiß. [Ja, so sind die Menschen] (KHM 1858: 33). 

...«Eskatu dautsudana egin ezpadagidazu, yan 

egingo zaitut». 
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 Bildurtu zan errotaria ta zuritu eutsazan 

oñak. [Bai, onangoxeak izaten dira gizonak; 

ezeren bildur izan orduko, edozer egiteko makur] 

(Larrakoetxea, 1929: 6). 

e. Testu barruan, hainbat hitzi buruzko informazio gehigarria, sinonimoak-eta, 
ematen ditu itzultzaileak parentesi artean: saleroskari (dendari); okin (ogigin); kutxan 
(kajan); burusi (estalgi); osinera (pozura). 

 f. Egokitzapen kulturaltzat har liteke motibo-aldaketa hau: ‘zati bat klarion’ 
eman ordez, ‘hamabi arrautza’ itzuli du. Ahotsa eztitzeko modua arrautza dela ahozko 
jardunean maiz entzuten den edo dabilen erremedioa da gure inguruan; ez ordea, 
klariona. 

Da gieng der Wolf fort zu einem Krämer [und 

kaufte sich ein großes Stück Kreide]: die aß er 

und machte damit seine Stimme fein (KHM 

1858: 32-33). 

Orduan otsoa saleroskari (dendari) batengana 

yoan zan, [erosi eutsazan amabi bat arrautza,] 

iruntsi ebazan eta abotsa bigun eta zoli yarri 

yakon (Larrakoetxea, 1929: 6). 

Aldaketa bitxia da bitxia denez, zeren irauten baitu motibo aldatuak —hala ikusiko 
dugu aurrerago— ipuin honen egokitzapen garaikideetan. 

Altuna 1929, Otsoa eta zazpi antxumeak 

Hipotestua: Der Wolf und die sieben jungen Geißlein, KHM 5, 1857 

 III. 1. Transposizio formalak. 

 a. Murrizketa prozeduren artean, mozteak badira. Oraingoan ahuntza beeka edo 
marraka hasi izana moztua dago: 

Da [meckerte] die Alte und machte sich getrost 

auf den Weg (KHM 1857: 52). 

Auntza, [-] nasai-nasai, basora juan zan (Altuna, 

1929: 9). 

 Oraingo adibidean, okinak otsoaren atzaparra orez igurtzi edo gantzutu izana: 

Und [als ihm der Bäcker die Pfote bestrichen 

hatte,] so lief er zum Müller und sprach:... 

(HHM 1858: 52). 

[-] Gero errotara juan eta errotarijari agindu 

eutson:.. (Altuna, 1929: 11). 

 Hurrengo adibidean, STko esakune idiomatiko bat ordainik gabe gelditu da 
XTn. 

Das war eine Freude! [Da herzten sie ihre liebe 

Mutter und hüpften wie ein Schneider, der 

Hochzeit hält] (KHM 1857: 54). 

¡A zan poza! [-] Danok batera ama laztandu 

gura eben (Altuna, 1929: 11). 
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 Azkenengo honetan amaren figura desagertu da: 

...und tanzten [mit ihrer Mutter] vor Freude um 

den Brunnen herum (KHM 1857: 54). 

Eta jantza ta jantza egijen [-] (Altuna, 1929: 

14). 

 b. Prosifikazioa dugu hemen aipagarri. 

[»Was rumpelt und pumpelt 

in meinem Bauch herum? 

Ich meinte, es wären sechs Geißlein, 

so sind´s lauter Wackerstein.«] (KHM 1957:54). 

[—Zer arrayo ete-yaukodak neuk sabelian? 

Antxumiak zuazalakoan, arriyak dozak, 

itxuraz] (Altuna, 1929: 14). 

III. 2. Itzulpen prozedurak. 

 a. ‘Oft’ aditzondoaren interpretazio librea egin du itzultzaileak pasarte honetan 
(inor il gura dauenetan): 

Der Bösewicht verstellt sich [oft], aber an 

seiner rauhen Stimme und an seinen schwarzen 

Füßen werdet ihr ihn gleich erkennen (KHM 

1857: 52). 

Otso malmutzak, [iñor il gura daunetan,] bere 

antza (bere itxurea) aldatu darua. Baña abots 

garratzez ta anka beltzez ezagutuko dozube, 

noski (Altuna, 1929: 9). 

b. Testu barruan hainbat hitzi buruzko informazio gehigarria —sinonimoak, hain 
zuzen— ematen du Altunak parentesi artean. Besteak beste: leunduteko (bigundutako); 
okiñari (ogiginari); atzipetu (engañau); arasa (armarijuan); gabeukatz (erloju); azpilak 
(platerak); jazo (pasau). Ikus daitekeenez, aldaera dialektalak ematen ditu batzuetan, eta 
neologismoak azaltzekoak —jaidura garbizalearen ondorioz aukeratuak—, beste 
batzuetan. 

c. Egokitzapen kulturalak dirudite hemengo aldaketek. Batetik, ‘Krämer’ 
‘denda’ itzultzen du, ‘dendari’, ‘merkatari’ edo kidekoren bat eman ordez. Bestetik, 
Larrakoetxearen itzulpenean bezalaxe, arrautzak ditugu ahotsa eztitzeko erremedioa, 
klarionaren ordez. 

Da ging der Wolf fort [zu einem Krämer] und 

kaufte sich ein großes Stück Kreide: die aß er 

und machte damit seine Stimme fein (KHM 

1857: 52). 

Otsua, orduban, [denda batera] joan zan. Eta 

arrautzak erosi ta, abotsa leunduteko 

(bigunduteko), jan ebazan (Altuna, 1929: 11). 

 d. Fenster, ‘ate zirrikitu’ itzuli du Altunak, ‘leiho’ itzuli ordez: 

Aber der Wolf hatte seine schwarze Pfote [in 

das Fenster] gelegt, das sahen die Kinder und 

riefen:... (KHM 1857: 52). 

Baña, igarri-barik, [ate zirrikitutik] anka bat 

sartu eban. Eta berau baltza zala antxumiak 

ikusi ebenian, batera esan eutsoen:... (Altuna, 

1929: 11). 
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 e. Zenbakien ordez, zenbatzaile zehaztugabeak eta izenordainak erabili ditu 
itzultzaileak: 

Das eine sprang unter den Tisch, [das zweite] 

ins Bett, das dritte in den Ofen, [das vierte] in 

die Küche, [das fünfte] in den Schrank, das 

sechste unter die Waschschüssel, das siebente 

in den Kasten der Wanduhr (KHM 1857: 53). 

Euretarik bat mai-azpijan eskutau zan. [Beste 

bat,] oian. [Beste bat] sutontzijan. [Au] 

eskaratzian. [Ori] arasan (armarijuan). 

Seigarrena garbitokijan eta saspigarrena 

gabeukatz (erloju)-barruban (Altuna, 1929: 

12). 

Sarasola 1990a, Otsoa eta zazpi antxumeak 

Hipotestua: Der Wolf und die sieben jungen Geißlein, KHM 5, 1857. Hipotesturik 
hurbilena, halere, Emma von Bánastonek itzulitakoa da: “El lobo y los siete cabritillos”, 
in Cuentos de los Hermanos Grimm, Bilbo: Mensajero, 117-127. Gauzak horrela, 
honako transposizio eta itzulpen prozedura hauek inferitu ditugu. 

 III. 1. Transposizio formalak. 

 a. Bertsifikazioa. Ipuineko bertso-lerroak prosaz ematen ditu Sarasolak, aurreko 
itzultzaileek egin bezala. 

[»Was rumpelt und pumpelt 

in meinem Bauch herum? 

Ich meinte, es wären sechs Geißlein, 

so sind´s lauter Wackerstein.«] (KHM 1957: 54). 

[—Zer (sic) egiten ote du honenbesteko zarata 

nire tripan? Antxumeak zirela uste nuen eta 

harriak dirudite] (Sarasola, 1990a: 98). 

 b. Mozte batzuk antzeman ditugu. Ez dakarte inolako aldaketa tematikorik, 
elipsi murritz-murritzak diren aldetik; itzultzeko jokabide baten adierazgarri badira, 
halere. Lehenengoa, honako hau: 

»Ich habe mich an den Fuß gestoßen, streich 

mir Teig darüber.« [Und als ihm der Bäcker die 

Pfote bestrichen hatte,] so lief er zum Müller 

und sprach:... (KHM 1857: 52). 

 —Kolpe bat hartu dut hankan; 

igurtzidazu orez. [Gero] errota batera joan zen 

eta esan zion errotariari (Sarasola, 1990a: 96). 

Bigarrena, berriz, honako hau: 

..., und er mußte jämmerlich ersaufen. [Als die 

sieben Geißlein das sahen, da kamen sie 

herbeigelaufen, riefen laut:] »Der Wolf ist tot! 

Der Wolf ist tot! (KHM 1857: 54). 

..., eta zorigaiztoz ito zen. [-] 

 —Otsoa hil da!, otsoa hil da! 

(Sarasola, 1990a: 98) 
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Gomez 1999, Otsoa eta zazpi antxumeak 

Hipotestua: Der Wolf und die sieben jungen Geißlein, KHM 5, 1837. 

III. 1. Transposizio formalak. 

 a. Zabalkuntza estilistikoa. Ekintza hanpatzeko (errotaria izutu izana, hain 
zuzen), aditzaren bikoiztapenaz baliatu da itzultzailea. 

Da tat es der Müller, denn [er fürchtete sich] 

(KHM 1837: 44). 

Obeditu zuen, bada, errotariak, [izutu ere izutu 

baitzen] (Gomez, 1999: 32). 

III. 2. Itzulpen prozedurak. 

 a. Alemanezko ‘mütterlich’-en ordaina hitz bakarrean ezin eman baitezake eta 
parafrasiaren prozedura baztertu baitu, aditzaren bikoiztapenaz konpentsatu nahi izan 
du —ez du lortu, halere,— itzultzaileak esanahi-galera: 

Eine Geiß hatte sieben Junge, [die sie 

mütterlich liebte,] und sorgfältig vor dem Wolf 

hütete (KHM 1837: 43). 

Ahuntz batek zazpi antxume zituen, 

otsoarengandik arretaz gorde eta [maite-maite 

zituenak] (Gomez, 1999: 31). 

 b. Hitzez hitz itzuli du ‘mit Haut und Haar’ esamoldea eta erredundantzia ekarri 
dio itzulpenari. 

...so frißt er euch alle [mit Haut und Haar]« 

(KHM 1837: 43). 

...jango zaituzte [larruazal, ile eta guzti] (Gomez, 

1999: 31). 

 c. Transposizioa edo shift-a: perpaus alemanaren hurrenkerari ihes, subjektuaren 
kokagunea menpeko perpausetik perpaus nagusira aldatu du itzultzaileak, euskaraz 
berez behar duen moduan. 

[Wie das die sieben Geißerchen sahen], kamen 

sie herzu gelaufen,... (KHM 1837: 45). 

Hura ikustean, [sei antxumeak harantz 

hurbildu ziren lasterka],... (Gomez, 199: 34). 

 d. Hipotestuak ‘zum Mittagessen’-ik ez dakarrenez, nekez uler daiteke nola 
eman duen itzultzaileak ‘bazkaritako’ euskal testuan. Efektu gaizto bati egotzi behar 
diogu esanahi-aldaketa, beste azalpenik ezean. 

..., »[zum Abendessen] hat er meine sechs 

Kindlein hinuntergewürgt, und... (KHM 1837: 

45). 

... nire sei kumeak [bazkaritako] irentsi eta... 

(Gomez, 1999: 33). 

e. Libre samar jokatu du itzultzaileak harridura-perpausa hau itzultzean. 

Bald darauf kam die Mutter nach Haus. [Was 

mußte sie sehen!] (KHM 1837: 44). 
Handik laster iritsi zen ama etxera. [Hango 

ikuskizuna!] (Gomez 1999: 32) 
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f. Itzultzaileak STko ekintza koordinatuak (‘laufenkommen’, ‘rufen’, ‘tanzen’) 
banatu ditu eta menperakuntzaz (-ela moduzkoaz) birrantolatu du pasartea. Gaur 
egungo argitalgintzako antolamendu tipografikoari egotz dakioke berrantolatzea: 

Wie das die sieben Geißerchen sahen, kamen 

sie herzu gelaufen, [riefen] »der Wolf ist tot! 

der Wolf ist tot!« und tanzten vor Freude um 

dem Brunnen (KHM 1837: 45). 

Hura ikustean, sei antxumeak harantz hurbildu 

ziren lasterka, [deiadar egiten zutela]: 

 —Akabatu da otsoa! Akabatu da 

otsoa! —eta pozaren pozez dantza egin zuten 

ur-putzuaren inguruan (Gomez, 1999: 34). 

 

IV. EGOKITZAPENETAKO TRANSFORMAZIOEN AZTERKETA. 

X.X. (1974). Otsoa eta zazpi antxumeak. Itzul.: X.X. Donostia: Boga. 

Egokitzapen honek aldaketa ugari ditu KHM 5en aldean. Translongazioa da 
transposizio formalik erabiliena, dela gehikuntzen bidez, dela mozteen eta laburtzeen 
bidez. Gehikuntza dugu, esaterako antxumeen etxearen deskripzioa: ongi babestua 
dago, oso dotorea da barrutik, “etxetxo zoragarria” da; izena ere badu etxeak, 
“antxume-etxea, bizitoki polita”. Basozainaren figura dugu beste gehikuntza 
garrantzitsu bat: ahuntz amaren jarduerak bere gain hartzen ditu; kutsapen argia da 
figura hau ipuin honetan agertzea; izan ere, Rotkäppchen-en bigarren aldaerako 
egurgilea gogorarazten digu. Pasadizo moztuen aldetik, honako hauek desagertu dira: 
otsoaren sabela harriz betetzea, otsoa ur-putzuan itotzea (izan ere, giltzapera eraman du 
basozainak, hauxe bai transpragmatizazioa, bere xumean), antxume gazteenak amari 
laguntzea.  

Transposizio tematikoen artean, transdiegetizazio garrantzitsu bat dugu 
ipuinaren hasieran: ahuntz ama “gauzak erostera” joan aurretik antxumeak ohartarazten 
ditu, oraingo benetako haurrak bailiran: “—Txikitxoak! Ni dendara noa, zuentzat 
gauzak erostera (...). Ikusi argazkiak, irakurri ipuinak, eta ikasi ere apur bat.” 

FAUCHER, Paul (1976). Ahuntza eta pittikak. Itzul.: Jean-Louis Davant. Frantzia: 
Flammarion. 

Hipotesturik hurbilena, album honen paratestuak irakurriz ondoriozta daitekeen bezala, 
frantsesezkoa dugu, La chèvre et les biquets izenburua, hain zuzen. Euskaraz ez ezik, 
Père Castor bildumako album hauek “existent aussi en: allemand, breton, catalan, corse, 
limousin, provenzal”. 

 Aldaketa ugari ditu testu honek KHM 5en aldean. Murrizketa eta emendazio 
prozeduren bidez, testua erabat translongatu eta aldatu da. Hala, gehikuntzen artean, 
kutsapen garrantzitsu bat dugu: azeriarekin gertatu da otsoa eta hark eman dio ‘eiherara’ 
joateko ideia eta atzaparra irinetan sartzekoa; azeria izan ohi da piztia-ipuinetan eta 
alegietan otsoa argitzen duena; hortixek datorke kutsapena. 
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 Garbitze esanguratsu bat badago: otsoak ez ditu antxumeak jan; ondorioz, 
otsoari ez diote tripa zabaldu. Pasarte bortitzenak, beraz, ezabatuak daude.  

 Aldaketa tematikoen artean, ahuntz amaren figuraren balioestea dago. Izan ere, 
otsoa ikustean, aurre egin dio ahuntzak eta “laur-hazka etxera doa, adarrak apal. Otsoa 
bultan joiten du eta, bur-hata haundi batez itzulipurdian igortzen du ibaira”. 

 Pittika handiena ere balioetsi da, txikienaren kaltean, KHM 5en ez bezala. Izan 
ere, txikiak otsoari atea zabaldu nahi zion, “baina haundienak ez zuen utzi eta gora-gora 
oihu egin zuen; «Aztapar xuri erakuts iezaguk eta zabalduko daiagu!»”. Bestetik, pittika 
guztiak balioetsiak daude amaren ahotan: “Holako pittika prestu eta obedientak baititut 
ontsa bozten naiz”. 

 Azkenik, jarraipenik gabeko transdiegetizaziotzat har dezakegu ahuntza 
merkatura joatea. 

X.X. (1977). Otsoa eta zazpi ahuntzak. Itzul.: X.X. Bilbo: Maves. 

Egokitzapen honek eusten dio, otsoak antxumeak jan bitarteko eszenara arte, KHM 5en 
egitura narratiboari. Hortik aurrera zeharo aldatzen ditu hari narratiboa eta, ondorio 
gisa, baita ipuinaren gaia eta mezua ere. Izan ere, antxume txikia “otsokoa, zuhaitz 
azpian ikusi zuenean, geldiro geldiro eta zaratarik egin gabe urrundu zen hirirantza 
zihoan bidetik”. Hipotestuarena ez den beste marko batera —hirira— garraiatu du 
egokitzaileak akzioa eta, beraz, ‘diégèse’-a transformatu du. Horren ondorio zuzena da 
ondoko transpragmatizazio katea: goardiako soldaduak eta osagile bat agertzea, 
otsokoren kartzelaldia, otsokoren erredentzioa (kartzelaren bidez eta, haragia jateari uko 
egin eta gero, begetarianismoaren bidez). Izan ere, “ahuntz-amak erregearen goardiko 
buruzagiari, kontatu zion gertatzen zena. Eta honek soldadu batzuk bialdu zituen ahuntz 
amari laguntzeko eta otsoko basati hura harrapa zedin (sic)”. Osagile batek antxumeak 
otsokoren sabeletik atera ondoren, otsokoa “bere bizi osoa, gazteluko sukaldeko 
dependentzia baten egoten kondenatua izan zen. Eta han agindu zitzaion, ortuariak, 
ekosariak eta soroko beste produktu batzuek dituen janariak prestatzea baina inoiz (sic) 
okelazko janariak. Eta esaten da, hainbeste zaletu zela honelako janarietara, handik 
aurrera inoiz ez zuela nahi okelarik jan. Bere izaera hain ona eta baketsua bihurtu zen, 
erregeak erabaki zuela otsokoa askatzea”. Bukaera gisa, barkamenaren gaia plazaratu 
du egokitzaileak: “Eta esaten da ere, egun baten otsokoa askaturik zegoenean 
ahuntz-ama eta zazpi ahuñak bizitatzen (sic) joan zela eta parkamena eskatuaz bere 
portaera gaiztoagatik, lagun handiak egin zirela”. 

Gauzak horrela, hipotestuaren aldean egokitzapen honek lantzen dituen beste 
gaien artean, elikadura baita foko edo gune nagusia, helburu didaktiko-morala ikusten 
diogu ixtorio honi: batetik, sabelkoikeria zigortzeko modukoa dela; bestetik, pertsona 
—haur— sabelkoia elikagai garbiak janez zuzendu eta zentza daitekeela. Ohar gaitezen, 
bestalde, Grimm anaien ipuinean otsoa itota hiltzen dela eta antxumeek eta ahuntz-ama, 
otsoa hil dadin, parte-hartzaile zuzenak direla. Apurtzen da, beraz, ipuin hauetan ohikoa 
den begia begi truk delako lege biblikoa. Sheldon Cashdanek ohartzen gaitu ipuinetako 
jokabide horretaz: 
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Los cuentos de hadas occidentales, especialmente los de los hermanos Grimm, suscriben el 

pricipio bíblico de ojo por ojo y diente por diente. En última instancia, uno debe pagar por sus 

pecados. Sólo destruyendo el mal de la historia se puede servir a la justicia y dominar las 

tendencias indeseables del lector (2000: 93). 

Egokitzapenaren argitarapen urteari erreparatuz gero, Hego Euskal Herriko 
gizartean garai hartan zebilen haize berriaren islatzat har genitzake otsoak bizirik 
irautea eta bukaera zoriontsua. 

Bukatzeko, motibo-aldaketa bat eta kultur egokitzapen bat adieraz ditzagun 
hurrenkera horretan: klarionaren ordez, “hiru dotzena arraultz erosi zituen eta haien 
zuringoak hartu zituen ahotsa leuntzeko”; ‘otsoko’, euskal ipuin tradizionaletako 
figuraren izena hautatu du ipuinaren itzultzaile anonimoak, ‘otsoa’ neutroa aukeratu 
ordez. 

X.X. (1980). Ahuntza eta zazpi antxumeak. Itzul.: Tomas Goikoetxea. Donostia: 
Hordago. 

Bertsio erabat kondentsatua dugu honako hau. Bere laburrean hipotestuko pasarte 
guztiak islatzen ditu. 

 Badira, halere, aldaketak. Esaterako, antxumeak bakarrik uzteko arrazoia zera 
da, ahuntzak azokan esnea saldu behar izatea. Beste egokitzapen batzuetan bezalaxe, 
arrautzak jaten ditu otsoak ahotsa argitzeko. Bestalde, ur-putzua erreka bihurtua dugu. 

 Ohartzeko modukoa da, ipuineko oiloak eta errotariak, arrautza eta irina 
ematean, otsoari egindako oharra: “—Tori, otso jauna, baina ez egin kalte inori”. 
Hipotestuko errotariak hartutako susmo txarraren modukoa da oharpen hori (“»Der 
Wolf will einen betrügen«”, KHM 1857: 52). 

IRIONDO, Lourdes (1983). “Otsoa eta zazpi antxumeak” in Ipuin zahar eta 

berriak: haurrak euskalduntzen bideoaren bidez (1. zatia). Gasteiz: EJAZN. 

Guztizko dramatizazioa da, bideo euskarrirako egindako bertsioa da. Kutsapen bat 
badu, halere; izan ere, Hiru Txerritxoak ipuineko otsoa balitz lez aurkezten baita otsoa, 
bere buruarekiko jardunean: “Atzo hiru zerrikitoak ez nituen jan, baina antxume horiek 
jango ditut”. Nabarmentzekoa da gehikuntza bat; antxumeen jolasetako bat biribilean 
abestea da eta kanta “Xirula Mirula” taldekoek egina da (“Txori txiki bat negarrez ari 
da,/ txio-txioka amari deika”). 

ETXEZARRETA, Ramon eta Josu ZABALETA (1991). “Zazpi antxumeak”, in 
Ipuinak. Haurtxoa bat (4 urte), Bilbo: GIE/Elkar. 

Egitura narratiboari eusten dion bertsio kondentsatua da. Egokitzaleek aldatu duten 
motibo bakanetarikoa da otsoak, ahotsa fintzeko, arrautzak jatea, klariona jan ordez. 
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 Ohartzeko modukoa da ale honi erantsitako abestia. Imanol Urbietak egina da 
eta ipuinaren sintesi moduko bat da. “Bee, bee, ahuntxumeak bee! / mendiko txabolan 
bizi dire. / Etxetik herrira / ama joan zaigu / basoan jolastu nahi dugu. / Otsoa dator /...”. 
Hiru urteko haurrekin motrizitatea, erritmoa eta ahotsa lantzeko tresna da kanta, 
Haurtxoa metodoan zehazten denez. Esan dezagun “etxea eta familia” gaiak lantzeko 
unitatearen barruan kokatu dutela metodoaren egileek ipuina. 

ROSS, Tony (1991). Ahuntz ama eta zazpi antxumeak. Itzul.: Itziar Olabarria. 
Donostia: Ttarttalo/Timun Mas. 

Hipotestuaren edukiari eusten dio egokitzaileak, oro har. Halere, erregimen ludikora 
lerratzen da honako egokitzapen hau. Izan ere, hainbat parodia-ukitu eman dizkio 
egokitzaileak: batetik, hipotestuaren diégèse-a ipuin-hasieratik bertatik aldatuz (“Behin 
batean Ahuntz-Amak supermerkatura joan behar zuen”); bestetik, motibo tradizionalen 
ordez, beste batzuk jarriz (esaterako, ahotsa musika-irakasleak hezi zion otsoari 
mehatxupean, hanka txuria artista batek margotu zion gero, eta, azkenik, dentista batek 
moztu zion buztana —gehikuntza dugu motibo hori); baita ere, antxume txikiaren 
izaerari ezaugarri berriak erantsiz (nagusiki, antxume bihurri bat aurkezten zaigu, 
otsoari ostikadak eta mailukadak jotzen baitizkio). 

 Nolanahi den, bukaera aldatu du egokitzaileak eta, otsoaren fin gaizto 
tradizionalaren ordez, ahuntz-amak ostikoka aterarazten dizkio antxumeak ahotik. 
Zentzu parodikoan ulertu behar da transformazio hori ere. Rossen marrazkiek berek 
gaurkotasuna eta ludikotasuna ematen dizkiote istorioari. 

 Aintzat hartzekoa da, bestalde, paratestuetako informazioa. Izan ere, haurren 
heziketa pertsonala aipatzen da eta, hura osatzen laguntzeko, bildumako istoriook 
baliagarriak direla esaten da. Baita ere, “helduaren eta haurraren arteko elkarrizketa sor 
dadin lagungarri” izan daitezkeela bildumako liburuak. 

X.X. (1996). Otsoa eta zazpi antxumeak. Itzul.: Patxi Elizegi. Donostia: Ttarttalo. 

Nagusiki, eusten dio egitura narratiboari. Gehikuntza garrantzitsu bat dago: 
egurgilearen figura. Laguntza eskatu dio ahuntzak eta, hala, otsoari tripa zabaltzea-eta 
haren ardura da. Kutsapentzat har daiteke, Grimm anaien Txanogorritxoren bertsiotik 
hartutako motibotzat, hain zuzen. Bertsio hartan ehiztaria da laguntzailea. Laguntza 
maskulino armatua, horixe da kutsapena, beraz. Ipuinak gordetzen duen egitura edo isla 
matriarkalaren kaltean dator, nolanahi ere, gehikuntza hori. 

 Aldaketa batzuk badira: otsoak antxume txikiena ere jan du; otsoak, ahotsa 
argitzeko, “dozena bat arrautza jan zuen”, klarion zatia jan ordez. Pasarte batzuk 
moztuta daude: ez errotaririk, ez okinik ez dago; otsoak “inork ikusi gabe, hanka bat 
sartu zuen irin-zaku baten barruan”. Egokitzaileak motibo komiko bat erantsi du 
ipuinaren amaieran: “...eta atean, bada-ezpada ere, begira-txulo bat ipini zuten”. 
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X.X. (1997). Otsoa eta zazpi antxumeak. Itzul.: Antxiñe Mendizabal. Donostia: 
Ttarttalo. 

Eusten dio, oro har, KHM 5en egitura narratiboari. Edozein modutan, aldaketak 
badaude. Patxi Elizegik 1996an itzulitako bertsioaren aldaketa berak, hain zuzen. 
Honako honek, beraz, aurreko bertsioaren bertsio kondentsatua dirudi.  

X.X. (1998). Otsoa eta zazpi antxumeak. Itzul.: X.X. Ttarttalo/Agata. 

Testua oso laburtua dago. Eusten dio, oro har, egitura narratiboari. Aldentzen da, halere, 
Grimm anaien bertsiotik zenbaitetan. Patxi Elizegik itzulitako bertsioaren aldaketa 
berak gordetzen ditu, hain zuzen, bertsio honek. Honako honek, beraz, Elizegik (1996) 
itzulitakoaren bertsio kondentsatua dirudi. Marrazkiak ere berberak dira. Bukaera aldea 
aldatzen da soilik Elizegik itzuliaren aldean: hura motibo komiko batez amaitzen da; 
honek, ordea, ipuinondo edo ikaskizun batez ixten du bukaera: “Zazpi antxumeak, 
pozaren pozez, ama besarkatu zuten eta beti berak esandakoa egingo zutela zin egin 
zuten. Susto ikaragarri harekin eskarmentu nahikoa izan zuten”. 

GRIMM anaiak (1998). “Otsoa eta antxumeak”, in Miren CAMINOS (egokitz.) 
Hansel eta Gretel. Otsoa eta antxumeak, Alegia: Kriselu/Oria, 50-63. 

Nagusiki, bertsio laburtu baten aurrean gaude. Izan ere, alderdi tematiko guztiei eusten 
die eta ez dago inolako emendaziorik. Hortaz, bertsio fidela da. Dudarik gabe, KHM 
1857ko testuaren laburtzea da, zeren eta soilik edizio hartan deitzen baitie amak 
antxumeei banan-banan: “Banan-banan deitu zien, baina inork ez zuen erantzuten. 
Azkenean, gazteenaren erantzuna besterik ez zuen jaso” (op. cit.: 60). 

 Badira, bestalde, aldaketa batzuk, inolako eraginik gabeak testuaren esanahiari 
buruz. Ama faltsuak ate joka dagoela dakarren oparia zein den agertzen du bertsio 
honek, 1857ko testuak ez bezala. 

—Ireki, laztanak, hemen da zuen ama, eta 

[janaria dakart] zuetako bakoitzarentzat (op. 

cit.: 52) 

»Mach auf, ihr lieben Kinder, eure Mutter ist 

da und hat jedem von euch [etwas] 

mitgebracht.« (KHM 1857: 52). 

Ezkutaleku bat, jatorrizkoaren konketa, delako ontzia, hain zuzen, jarri ordez, 
hura izaten den lekua jarri du itzultzaileak 

...bosgarrena, armairuan; seigarrena 

[bainugelan] eta zazpigarrena erlojuaren kutxan 

(Grimm anaiak/Caminos, 1998: 58). 

...das fünfte in den Schrank, das sechste [unter 

die Waschschüssel], das siebente... (KHM 

1857: 53) 

Laburtze adibide bat hurrena; etxera itzultzean, ahuntzak aurkitzen duenari 
buruzko pasartea, hain zuzen: 
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Handik berehala ahuntz ama heldu zen basotik. 

[Atea zabalik eta etxe guztia nahasita ikusi 

zuenean] erabat izutu zen. Banan-banan deitu 

zien, baina inork ez zuen erantzuten. Azkenean, 

gazteenaren erantzuna besterik ez zuen jaso 

 —Ama, erloju kaxan nago (Grimm 

anaiak/Caminos, 1998: 58-59). 

Nicht lange danach kam die alte Geiß aus den 

Walde wieder heim. [Ach, was mußte sie da 

erblicken! Die Haustüre stand sperrweit auf: 

Tisch, Sthüle und Bänke waren umgeworfen, 

die Waschschüssel lag in Scherben, Decke und 

Kissen waren aus dem Bett gezogen. Sie suchte 

ihre Kinder, aber nirgend waren sie zu finden.] 

Sie rief sie nacheinander bei Namen, aber 

niemand antwortete. Endlich als sie an das 

jüngste kam, da rief eine feine Stimmen: 

»Liebe Mutter, ich stecke im Uhrkasten.« Sie 

holte es heraus, und es erzählte ihr, das der 

Wolf gekommen wäre und die andern alle 

gefressen hätte. Da konnt ihr den denken, wie 

sie über ihre armen Kinder geweint hat (KHM 

1837: 53). 

MURUA, Mitxel (egok.) (1999). Zazpi antxumeak. Donostia: Elkarlanean/GIE. 

Ohartzekoa da ale honek bi testu dituela. Lehenak oso-osorik jasotzen ditu 
hipotestuaren gaiak eta motiboak, eta hari narratiboa. Bertsio fidela da, beraz. 
Aldaketen artean, ohartzekoak dira ahuntza “lanera” joatea, hipotestuko “janari bila” 
joan ordez. Baita ere otsoak arrautzak jatea, klariona jan ordez, ahotsa xirulatzeko. 
Bestalde, bukaerako euskal formulismoa erantsi dio egokitzaileak: “Hori hala bazan...”. 

 Bigarrena, berriz, marrazkiaren azpian letra larriz idatzia dago. Esaldi laburrez 
egina, testu lagungarria da, lau urteko haurrak irakurtzearen jabekuntzan treba daitezen 
edo lehen urratsak eman ditzaten. Halako guztizko kondentsazioa da, beraz. 

Esan dezagun, bestalde, 1991. urtean Etxezarretak eta Zabaletak moldatutako 
istorioak bezala, bertsio honek ere badakarrela Imanol Urbietaren kanta. Dena den, 
kanta gehiago erantsi dira ale honetan. Haurtxoa metodoaren egileek bezala, “etxea eta 
familia” gaiak lantzeko unitatearen barruan kokatu dute ipuina Urtxintxa metodoaren 
egileek. 

X.X. (1999). Otsoa eta zazpi antxumeak. Itzul.: Joxan Ormazabal. Donostia: 
Libsa/Ttarttalo. 

Eusten dio egitura narratiboari. Halere, zenbait ekintza eta motibo aldatzen, zuzentzen, 
murrizten ditu; gehitu ere egiten ditu beste batzuk. 

 Aldaketen artean, honako hauek: antxumeak etxola polit batean bizi dira; ama 
ahuntza “gaixo zegoen bere lehengusina bati bazkaria eramatera joan zen”; antxumeei 
oharrak ematean, ama ahuntzak ez die otsorik aipatzen, “txintxo portatu eta aterik ez 
ireki ezezagunei” esanez ohartzen ditu; ahotsa leuntzeko, klarionaren ordez, arrautzak 
jaten ditu otsoak; otsoak antxume txikiena ere jaten du. 



Azterketa kualitatiboa: Der Wolf und die sieben jungen Geißlein 165

 Mozteen artean, honako hauek: ez okinik, ez errotaririk ageri da; antxumeen 
ezkutalekuen zerrendarik ez dago. 

 Gehikuntzen artean, bi ardien pasadizo arrotza: haien ahotsa entzutean, otsoak 
“pentsatu zuen bi ardien haragia probatzea ere, baina baserritarrak etorriko ziren ardien 
orroak entzutean. Eta bere bideari jarraitzea erabaki zuen”. Baita egurgilearen figuraren 
gehikuntza edo kutsapena (irakur bedi Elizegiren 1996ko itzulpenari buruzko iruzkina).  

BALLESTEROS, Xosé (2000). Zazpi antxumeak. Itzul.: Koldo Izagirre. 
Pontevedra: Kalandraka. 

Eusten dio egitura narratiboari eta alderdi tematiko guztiei. Egokitzapen fidela da, 
beraz. Badira, nolanahi, aldaketak eta murrizketak. Aldaketen artean, bada, bere 
xumean transdiegetizaziotzat har daiteke ahuntz ama erosketak egitera herrira jaitsi 
behar izatea, hipotestuko ‘janari bila’ joan beharraren aldean. Transpragmatizazio 
xumea dakar horrek; izan ere, hori jakinik otsoak amarruz antxumeei diotse: “Ireki 
iezadazue atea dirua ahaztu zait eta”. 

 Beste bertsio batzuetan bezala, ahotsa gozatzeko, oilategi bateko arrautzak jan 
ditu otsoak, hipotestuko klarion zatia jan ordez. 

 Hipotestuan bezala, antxume txikia balioetsi da bertsio honetan ere, beste modu 
batean, baina. Otsoa ate aurrean gertatzen zaien aldiro, antxume txikiak haren amarruei 
kemenez aurre egiten die: “Zalantzan gelditu ziren besteak, baina antxume txikienak 
esan zuen: —Erakutsi hanka ate azpitik”. Eta: “Bazihoazen atea irekitzera, antxume 
txikiak esan zuenean: —Hori ez da amaren ahotsa. Badu antzik, baina ez da bera”. 

 Hipotestuko ur-putzua, erreka bihurtua dugu: “Uraren lasterrak betiko eraman 
zuen otsoa errekan behera.” Murrizketen artean, errotariareneko eta okinareneko 
pasarteen mozteak ditugu nabarmenenak. 

X.X. (2000). “Zazpi antxumeak eta otsoa”, in Urrezko Ipuinak, itzul. X.X., Madril: 
Susaeta, 11-26. 

Jatorrizkoaren hari narratiboari eusten dio. Oso bertsio murriztua dugu hau, halere; ia 
testua desagertzerainokoa. Hala, akzioa ez beste guztia ezabatua dago. Marrazkiek, 
nolanahi, ezabaketa horien informazioa gordetzen dute. Emozioen harira, esate 
baterako, otsoa etxera sartzean, hipotestuak zehazki azaltzen du antxumeen izua eta, 
ondoren, amaren nahigabea. Bertsio honetan testuak ez, marrazkiek ematen digute 
informazio hori. 

 Mozte nabarmenen artean, hauek: amaren oharpenean ez dago otsoaren ahots 
zakarrari ezta atzapar beltzei buruzko aipamenik; okinareneko eta errotarieneko 
pasarteak; antxumeak ezkutatzen direnekoa; ahotsa fintzeko, klariona, arrautzen ordez... 
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V. ONDORIOAK. 

 —Grimm anaien testuaren ibilbideari dagokionean, 1812ko ediziotik 1837kora 
transestilizazioa eta zabalkuntza estilistikoa dira transposizio nagusiak: deskripzioak eta 
eszenak lantzeko, batzuetan; erregistroa aldatzeko, besteetan. Hala, bada, Der Wolf 
und...-en lehen edizioa ahozko erregistrotik hurbilago dago hirugarrena eta zazpigarrena 
baino. Ipuina literatur ereduen zedarrietan sartzeko, autoreek testuari aldaketa 
estilistikoak eragin zizkioten, dela deskripzioak zabaltzeko, dela hizkuntz erregistro 
neutroagoak edo jasoagoak entseatzeko.  

Zazpigarren edizioan, ildo beretik jo zuten: aldaketa estilistikoen aldetik 
nabarmendu behar dira umoreari uzi zioten zirritua eta estilo zuzenaren erabileraren 
areagotzea; aldaketa tematikoen aldetik, amaren figuraren balioestea. Haurren 
psikologia eta gustuak jomugatzat hartu zituztela adierazten dute aldaketa horiek. Oro 
har, aldaketa horiek guztiek ipuin honen funtzio ohartarazlea areagotzen dute. 

 —Lehen euskal itzulpenei buruz, berriz, Larrakoetxeak, batetik, itzulpen fidela 
egin du, oro har. Halere, sorkuntzazko hainbat lizentzia tartean direla, batzuetan 
itzulpen semantikorantz lerratzen da; zabalkuntza estilistikoak, dramatizazioa eta 
egokitzapen kulturala ditugu horren adibide. Azpitestua itzultzeari itzulpen librerantz 
egindako lerradura dela deritzogu. Altuna, bestetik, itzulpen idiomatikoaren eta itzulpen 
komunikatiboaren artean ibili da. Batzuetan itzulpen librera jotzen du: horren froga gisa 
ditugu itzultzaileak egindako murrizketak eta interpretazio libreren bat edo beste. 
Murrizketek ez dute aldaketa tematiko garrantzitsurik ekarri, bai ordea, esanahi 
galerarik: itzultzaileak halako inausketa arbitrario bat egin duela dirudi. 

 1990-2000ko urtealdiko itzulpenei buruz, berriz, Sarasolaren itzulpeneko 
transposizioek gaztelaniazko itzulpena dute sorburu. Ondorio gisa, euskal itzulpenak 
itzulpen semantikoaren bidetik jo du, zenbaitetan. Gomez, bestalde, itzulpen fidelaren 
eta itzulpen semantikoaren artean ibili da, oro har. Itzultzaile horrek, halere, lizentzia 
estilistikoak hartu ditu zenbaitetan. 

 —Egokitzapenei dagokienean, berriz, 1970-80 urtealdian hiru ale ditugu eta 
horietako bat, ohi ez bezala, polisistema frantsesetik ekarria. Bi egokitzapenek leuntzen 
dute otsoaren bortxazko akabera. Aipagarri da, garai hartako haur literatura 
antiautoritarioaren zantzu bat baduelako (ortuariak janez erredimitutako otsoaren 
motiboa), Maves argitaletxeak plazaratu bertsioa. 

 1980-90 urtealdian bi egokitzapen ditugu. Dibersifikatzen da, tipologia aldetik, 
urtealdi honetan ipuin honen eskaintza; izan ere, Iriondoren bertsioa bideo euskarrian 
dugu. Aipagarri da, bertsio horretan, ahozko tradiziozko literaturako beste ipuin bati 
buruzko aipamena (Hiru txerritxoak); nolanahi den, aipamen horrek adierazten du ipuin 
mota hau hartzaileen sistema erreferentzialean txertatuta dagoela. 

 1990-2000 urtealdian hamar egokitzapen dira guztira. Nola edo hala, luze zein 
labur, guztiek eusten diote argumentuari. Badira, halere, hainbat transposizio. Hauek 
dira transformazio prozedurarik aipagarrienak: motibo komikoak eta ludikoak eranstea 
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(Ross-en bertsioan, ia parodia bihurtzeraino), ikaskizun moralak edo ‘moralité’ 
direlakoak eranstea, beste ipuin bateko motiboez kutsatzea (ehiztariaren figura ia 
bertsio guztietan ageri da; ez du, halere, hipotestuak berezko), kontestua doi bat 
modernizatzea (ama ahuntzaren erosketak direla eta). Hortaz, soilik hiru bertsio zaizkio 
fidelak hipotestuari. Kontuan hartzekoa da, hezkuntzaren ikuspegitik, Tony Rossen 
bertsioak haurren heziketari erreferentzia zuzena egiten diola eta Mitxel Muruarena 
(1998) Haur Hezkuntza sisteman bete-betean integratuta dagoela. Aipagarri da, 
bestalde, bertsioetako bat galizierazko polisistematik ekarri izana. 
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I. IPUINAREN EZAUGARRIAK. 

1812tik hamabigarren zenbakiduna. Friedrich Schultz-en Kleine Romane-tik hartua 
(Rölleke, 1985a: 1119). 

 Kontaera. Osagaiak 

Rapunzel luzaroan haurrik gabe bizi izandako bikote baten alaba dugu. 
Etxe-atzeko bizitza batean bizi ziren apalki senar-emazteak. Alboko baratzea sorgin 
batena zen. Haurdun gelditu zen, ordea, emaztea. Ikusi zuen, leihotik begira zegoela, 
lur sailtxo bat rapunzelez betea eta piztu zaio rapunzelak jateko gogoa. Hil egingo 
zen, nonbait, jan ezean. Hartu zion, bada, gizonak eskukada bete rapunzel. Bigarren 
hartualdian berriz, kargu hartu zion sorginak. Jaioberria ematea agindu behar izan 
zion gizonak. Handik laster, sorginak umea eraman eta Rapunzel izena jarri zion. 

 Hamabi urte zituela, basoko dorre batean itxi zuen sorginak, ez aterik ez 
eskailerarik ez zuen dorre batean; leiho txiki bat zuen, halere, goialdean. Rapunzelek ile 
fin-fina zuen, urrea bezalakoa, txirikordetan bildua. Txirikordak askatu eta ilea hogei 
kanatan behera erortzen uzten zuen. Sorginak “Rapunzel, Rapunzel, jaurti ezan behera 
hire ilea” esaten zuen bakoitzean, txirikordak leihoko gako batean lotzen zituen atsoa 
igo zedin. Urte batzuk geroago, printze bat igaro zen handik, eta Rapunzel kantatzen 
entzun zuen dorrean. Sarbiderik ez zion dorreari aurkitu, ordea; egunero joaten zen, 
halere, hura entzutera. Ikusi zuen printzeak sorgina nola igo zen, eta deiadar bera 
baliatu zuen hark gauean. Gora onik heldu zelarik, printzeak hizketa atsegina izan zuen 
Rapunzelekin, lasaitu zuen neskatxa eta senartzat nahi zuenentz galdetu zion. 
Rapunzelek baiezkoa eman zion; izan ere, neskatxak pentsatu zuen printzeak sorginak 
—andre Gothel, testuan— baino gehiago maiteko zuela. Zetazko eskailera bat egitea 
bururatu zuen, printzearekin ihes egiteko. Eskailera egin artean, printzea gauero joan 
beharko zitzaion. Aitzin-gibel gutxi begiraturik, oharkabean bezala, printzearekikoak 
kontatu dizkio andre Gotheli eta, era hartara, bere burua salatu eta saldu du. Iruzurrak 
koleran ipini baitu, sorginak ilea moztu dio Rapunzeli eta basamortura bidali du. Igo 
da gauean printzea, leiho ondoan gakoturiko txirikordetan gora, sorginak harrera egin 
dio begirada gaizto pozointsuaz eta esan dio: “katuak txoria eraman dik eta hiri begiak 
aterako dizkik, gainera”. Halatan, bada, bere burua bota zuen printzeak dorrean behera
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desesperaturik, erori zen sasi artean eta bi begiak galdu zituen. Urte luzez itsu eta deslai 
ibili ondoren, heldu zen azkenik basamortu batera. Rapunzel bizi zen han bere 
neska-mutiko bikiekin. Ezagutu zuen ahotsagatik eta, hurreratzean, Rapunzelek ere 
ezagutu zuen printzea. Neskatxaren bi malkok begiak busti zizkioten printzeari eta 
orduan argitu zitzaizkion. 

 

II. KHM-KO ALDAKETEN AZTERKETA. 

1812-1837 

II. 1. Transposizio formalak. 

a. Transestilizazioa. Ipuin hasierari estilo-ukitu batzuk eman zizkioten Grimm 
anaiek 1837ko edizioan. Fee frantses (eta latin) etorkizkoaren ordez, Zauberin ematen 
dute, hizkuntza garbia-edo helburu (joera hori argi ikusten da; izan ere, gauza bera 
gertatzen da Prinz-en ordez, Königssohn erabiltzen dutenean) (Tonnelat, 1912: 98-99). 
Izenondoz hornituak ageri dira, bestalde, 1837ko edizioko izenak. Ukituak egin bai, ez 
halere, aldaketa semantikorik ekarri gabe, hainbat zabalkuntza estilistikoren ondorio 
baitira: batetik, ‘der liebe Gott’ ekarri dute testura, andreak haren boterearengan jarri 
baitu umea izateko esperantza; bestetik, sorginaren izaera gaizto eta beldurgarria 
zehaztuago dago hirugarren edizioan. 

Es war einmal ein Mann und eine Frau, die 

hatten sich schon lange ein Kind gewünscht 

und nie eins bekommen, [endlich aber ward die 

Frau guter Hoffnung]. Diese Leute hatten in 

ihrem Hinterhaus ein kleines Fenster, daraus 

konnten sie [[in den Garten [einer Fee]] sehen, 
der voll von Blumen und Kräutern stand, 

allerlei Art, [keiner aber durfte es wagen, in den 

Garten hineinzugehen] (KHM 1812: 32). 

Es war einmal ein Mann und eine Frau, die 

wünschten sich schon lange vergeblich ein 

Kind, [endlich machte sich die Frau Hoffnung 

der liebe Gott werde ihren Wunsch erfüllen]. 

Die Leute hatten [in ihrem Hinterhaus ein 

kleines Fenster, daraus konnte man in einem 

prächtigen Garten] sehen, der voll der 

schönsten Blumen und Kräuter stand, [[er war 
aber von einer hohen Mauer umgeben, und 

niemand wagte hinein zu gehen, weil er [einer 

Zauberin] gehörte]], [die große Macht hatte 
und von aller Welt gefürchtet wurde] (KHM 

1837: 75). 

b. Dramatizazioa. Lehen edizioko pasarte narratiboak, pertsonaien ahotsen bidez 
emanak daude hirugarrenean. Adibide honetan, gizona eta sorgina mintzo direnean. 

Der Mann sah wohl, daß keine Ruh wäre, also 

stieg er noch einmal in den Garten, [allein er 

erschrack gewaltig, als die Fee darin stand und 

ihn heftig schalt, daß er es wage in ihren Garten 

zu kommen, und daraus zu stehlen. Er 

entschuldigte sich, so  gut er   konnte,   mit   der  

Sollte sie Ruhe haben, so mußte der Mann 

noch einmal in den Garten steigen. Er machte 

sich also in der Abenddämmerung wieder 

hinab, als er aber die Mauer herabgeklettert 

war, [wie erschrak er als die Zauberin vor sich 

stehen sah. »Wie kannst du es wagen«, sagte  
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Schwangerschaft seiner Frau, und wie 

gefährlich es sey, ihr dann etwas 

abzuschlagen,]... (KHM 1812: 33). 

sie zornig, »in meinen Garten wie ein Dieb zu 

kommen, und mir meine Rapunzeln zu 

stehlen?« »Ach«, antwortete er, »ungern habe 

ich mich dazu entschlossen, und nur aus Not: 

meine Frau hat eure Rapunzeln aus dem 

Fenster erblickt, und hat ein so großes 

Gelüsten danach daß sie sterben würde wenn 

sie nicht davon zu essen bekäme.«] (KHM 

1837: 75-76). 

Orobat, honako adibide honetan, printzeak bere buruarekin diharduenean: 

[Darauf sah er wohl, auf welcher Leiter man in 

den Thurm kommen konnte] (KHM 1812: 34). 

 

[»Ist das die Leiter auf welcher man hinauf 

kommt«, sprach der Königssohn, »so will ich 

auch einmal mein Glück versuchen.«] (KHM 

1837: 77). 

c. Translongazioa jasan du testuak. Gehikuntza bidez, adibide honetan bezala. 
Izan ere, lehen edizioko pasartea entzunda edo irakurrita, haurrak nozitu lezakeen 
larridura apaltzeko-edo, sorginak amaordetasun gizabidetsua agindu dio gizonari 
hirugarren edizioan; jaioberria zainduko omen du ‘wie eine Mutter’. Hona: 

..., endlich sprach die Fee: ,,ich will mich 

zufrieden geben und dir selbst gestatten 

Rapunzeln mitzunehemen, soviel du willst, 

wofern du mir das Kind geben wirst, womit 

deine Frau jetzo geht.” (KHM 1812: 33). 

 

Da ließ die Zauberin in ihrem Zorne nach, und 

sprach zu dem Mann »verhält es sich so, wie 

du sagst, so will ich dir gestatten Rapunzeln 

mitzunehmen so viel du willst, allein ich 

mache eine Bedingung: du mußt mir das Kind 

geben, das deine Frau zur Welt bringen wird. 

[Es soll ihm gut gehen, und ich will für es 

sorgen wie eine Mutter]« (KHM 1837: 76). 

Garbitze edo expurgazio bidez, berriz, adibide honetan. Rapunzelen 
haurdunaldia ezabatua dago eta, haren ordez, Grimm anaiek motibazio inozoa idatzi 
zuten: sorgina printzearen arratseroko bisitaldiez ohartzen da Rapunzelek esaten 
diolako zailagoa zaiola bera goraino ekartzea printzea baino. 

So lebten sie lustig und in Freuden eine 

geraume Zeit, und die Fee kam nicht dahinter, 

bis eines Tages das Rapunzel anfing und zu ihr 

sagte: [,,sag´ sie mir doch Frau Gothel, meine 

Kleiderchen werden mir so eng und wollen 

nicht mehr passen.”] (KHM 1812: 34). 

Sie verabredeten daß er alle Abend zu ihr 

kommen sollte, aber die Zauberin die nur bei 

Tage kam, merkte nichts davon, bis einmal 

Rapunzel anfing und zu ihr sagte [»sag sie mir 

doch, Frau Gothel, wie kommt es nur, sie wird 

mir viel schwerer heraufzuziehen, als der junge 

Königssohn, der ist in einem Augenblick bei 

mir«] (KHM 1837: 77). 
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Gehikuntza dugu adibide honetan. Lehen edizioan, maitemintze tupustekotik 

egunero elkarrekin egoteko hitzeman arte ez dago tartekirik. Hirugarrenean ordea, tarte 

zabala dago bi gertaeren artean: gehitu dira halako kortejatze lasai bat eta —Röllekeren 

ustean (1985a: 1200)— ezkontza erritual bat; izan ere, senartzat nahi zuenentz galdetu 

zionean neskak bere eskua luzatzen baitio printzeari (sie reichte ihm ihre Hand).  

Rapunzel erschrack nun anfangs, [bald aber 

gefiel ihr der junge König so gut, daß sie mit 

ihm verabredete,] er solle alle Tage kommen 

und hinaufgezogen werden. So lebten sie lustig 

und in Freuden eine geraume Zeit,... (KHM 

1812: 34). 

Anfangs erschrak Rapunzel gewaltig [als ein 

Mann zu ihr herein kam, wie ihre Augen noch 

nie einen erblickt hatten, doch der Königssohn 

fing an ganz freundlich mit ihr zu reden, und 

erzählte ihr daß von ihrem Gesang sein Herz 

so sehr sei bewegt worden, daß es ihm keine 

Ruhe gelassen, und er sie selbst habe sehen 

müssen. Da verlor Rapunzel ihre Angst, und 

als er sie fragte ob sie ihn zum Manne nehmen 

wolle, und sie sah daß er jung und schön war, 

so dachte sie »der wird mich lieber haben als 

die alte Frau Gothel«, und sagte ja, und reichte 

ihm ihre Hand. Sie verabredeten daß] er alle 

Abend zu ihr kommen sollte... (KHM 1837: 

77). 

Gehikuntza dugu jarraian. Kasu honetan sorginari buruzko desbaliotzea dakar, 
haren izaera beldurgarria areagotzen du eta. 

..., allein wie erstaunte der Prinz, als er statt 

seines geliebten Rapunzels die Fee oben fand. 

,,Weißt du was, [sprach die erzürnte Fee], 

Rapunzel ist für dich verloren!” (KHM 1812: 

35). 

..., aber der arme Königssohn fand oben nicht 

seine liebste Rapunzel, sondern [die Zauberin, 

die ihn mit bösen und giftigen Blicken ansah, 

und zu ihm sprach] »für dich ist Rapunzel 

verloren, [du wirst sie nie wieder erblicken]« 

(KHM 1837: 78). 

Gehikuntza da honako hau, bukaeran egina. Gehitutako esaldiak zoriontsuago 

bilakatu du amaiera. Horrela biribildu da ipuina, Märchen generoan halako bukaerak 

bilatzen baitira. Estilizazioa ere gertatu da pasarte berean: ‘fallen’-en ordez, ‘benetzen’ 

erabiltzen da, berez jasoagoa. 

Zwei von ihren Thränen [fallen in seine 

Augen], da werden sie wieder klar, und er kann 

damit sehen, wie sonst (KHM 1812: 35). 

Zwei von ihren Tränen aber [benetzten seine 

Augen], da wurden sie wieder klar, und er 

konnte damit sehen wie sonst. [Er führte sie in 

sein Reich, und sie lebten noch lange glücklich 

und vergnügt] (KHM 1837: 78). 
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II. 2. Transposizio tematikoak. 

a. Transbalioespena. Lehenengo edizioan, Rapunzelen kantuak eta haren 
edertasunak berehalakoan eragin dute printzearen maitemintzea. Hirugarren edizioan, 
Rapunzelen edertasuna ez da aipatzen, eta haren kantuaren sentimenduzko indarrak 
halako bihotz-hunkidura bat eragin dio printzeari, hots, edertasun fisikoaren kaltean, 
kantuaren balioestea gertatzen da, haren indar emozionalari dagokionean, bederen; 
maitemintzea (eta ezkontza errituala) beranduago agertuko da, benetako kortejatze kode 
erromantikoaren araberako baten ondoren (cf. supra II.1.c. “Gehikuntza dugu...”). 
Bestetik, printzesaren ‘bakardadea’ eta printzearen ‘bihotz hunkitua’ azaltzeak dekoratu 
erromantikoa osatzen laguntzen du. 

Eines Tages kam nun ein junger Königsohn 

durch den Wald, wo der Thurm stand, [sah das 

schöne Rapunzel oben am Fenster stehen und 

hörte sie mit so süßer Stimme singen, daß er 

sich ganz in sie verliebte]. Da aber keine Thüre 

im Thurm war und keine Leiter so hoch reichen 

konnte, so gerieth er in Verzweiflung, doch 

ging er alle Tage in den Wald hin,... (KHM 

1812: 33-34). 

Nach ein paar Jahren trug es sich zu, daß der 

Sohn des Königs durch den Wald ritt, und an 

dem Turm vorüber kam. [Da hörte er einen so 

lieblichen Gesang, daß er still hielt, und 

horchte. Das war Rapunzel, die in ihrer 

Einsamkeit sich die Zeit damit vertrieb, ihre 

süße Stimme erschallen zu lassen.] Der 

Königssohn suchte vergeblich nach einer Türe 

des Turms, [der Gesang hatte ihm aber so sehr 

das Herz gerührt,] daß er jeden Tag hinaus in 

den Wald ging und darauf horchte (KHM 

1837: 76). 

1837-1857 

II. 1 Transposizio formalak. 

a. Transestilizazioa. Tonu dramatikoari dagokionean, koska bat gehiago estutu 
zuten Grimm anaiek 1857ko testua. Sorginaren eta gizonaren arteko elkarrizketan ageri 
du hori ipuinak, gizonaren erruki-eskean, batik bat. 

Er machte sich also in der Abenddämmerung 

wieder hinab, als er aber die Mauer 

herabgeklettert war, wie erschrak er als er die 

Zauberin vor sich stehen sah. »Wie kannst du 

es wagen«, [sagte sie zornig,] »in meinen 

Garten wie ein Dieb zu kommen, und mir 

[meine Rapunzeln zu stehlen?« »Ach«, 

antwortete er, »ungern habe ich mich dazu 

entschlossen, und nur aus Not:]... (KHM 1837: 

75-76). 

Er machte sich also in der Abenddämmerung 

wieder hinab, als er aber die Mauer 

herabgeklettert war, erschrak er gewaltig, denn 

er sah die Zauberin vor sich stehen. »Wie 

kannst du es wagen«, [sprach sie mit zornigen 

Blick,] »in meinen Garten zu steigen und wie 

ein Dieb mir [meine Rapunzeln zu stehlen? 

Das soll dir schlecht bekommen.« »Ach«, 

antwortete er, »laßt Gnade für Recht ergehen, 

ich habe mich nur aus Not dazu 

entschlossen:]... (KHM 1857: 87-88). 
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Adibide honetan, berez gehikuntza bat gertatu da. Estilizazioa ere bada, halere, 
hemengo transposizioa, hainbat metaforaz edota hizkuntza metaforikoaz (die Vogel, die 
Katze, das Nest) aberasten baitute Grimm anaiek hirugarren edizioko mezua 
zazpigarrenean. 

...[»für dich ist Rapunzel verloren,] du wirst sie 

nie wieder erblicken« (KHM 1837: 78). 

[»Aha«, rief sie höhnisch, »du willst die Frau 

Liebste holen, aber der schöne Vogel sitzt 

nicht mehr im Nest und singt nicht mehr, die 

Katze hat ihn geholt und wird dir auch noch 

die Augen auskratzen. Für dich ist Rapunzel 

verloren,] du wirst sie nie wieder erblicken.« 

(KHM 1857: 90). 

b. Translongazioa. Kasu honetan gehikuntza bat dugu. Ihesaren prestakuntza, 
zetazko eskaileraren eta zaldiaren bitartez, ez da hirugarren edizioan ageri.  

..., und als er sie fragte ob sie ihn zum Manne 

nehmen wolle, und sie sah daß er jung und 

schön war, so dachte sie »der wird mich lieber 

haben als die alte Frau Gothel«, und sagte ja, 

[und reichte ihm ihre Hand. Sie verabredeten 

daß] er alle Abend zu ihr kommen sollte, aber 

die Zauberin die nur bei Tage kam, merkte 

nichts davon,... (KHM 1837: 77). 

... und als er sie fragte, ob sie ihn zum Manne 

nehmen wollte, und sie sah, daß er jung und 

schön war, so dachte sie: »Der wird mich 

lieber haben als die Frau Gothel«, und sagte ja 

[und legte ihre Hand in seine Hand. Sie sprach: 

«Ich will gerne mit dir gehen, aber ich weiß 

nicht, wie ich herabkommen kann. Wenn du 

kommst, so bring jedesmal einen Strang Seide 

mit, daraus will ich eine Leiter flechten, und 

wenn die fertig ist, so steige ich herunter, und 

du nimmst mich auf dein Pferd.« Sie 

verabredeten, daß] er bis dahin alle Abend zu 

ihr kommen sollte, denn bei Tag kam die Alte 

(KHM 1857: 89). 

Beste honetan, berriz, zabalkuntza estilistikoa.  

»Ach du gottloses Kind«, rief die Zauberin, 

»was muß ich von dir hören, so hast du mich 

doch betrogen!« (KHM 1837: 77). 

»Ach du gottloses Kind«, rief die Zauberin, 

»was muß ich von dir hören, [ich dachte ich 

hätte von aller Welt geschieden,] und du hast 

mich doch betrogen!« (KHM 1857: 90). 

 

III. ITZULPENEN AZTERKETA. 

Gomez 1999, Ezkilalore 

Hipotestua: Rapunzel, KHM 12, 1837  
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III. 1. Transposizio formalak. 

a. Zabalkuntza estilistiko bat burutu du itzultzaileak: alemanezko aditzondoa, 
moduzko perpaus adberbialaz ekarri du euskarara. Era hartara, itzulpen idiomatikoaren 
bidetik jo du. 

»...«, sagte sie [zornig],... (KHM 1837: 75) —... —esan zuen sorginak [bere barru guztia 

kiskaltzen zuela]... (Gomez, 1999: 43). 

III. 2. Itzulpen prozedurak. 

a. Transposizio edo shift-ak. Aktiboa, pasiboaren ordez. Izan ere, alemanez usu 
erabiltzen da egitura pasiboa. 

... und erzählte ihr daß [von ihrem Gesang sein 

Herz so sehr sei bewegt worden], daß es ihm 

keine Ruhe gelassen, und er sie selbst habe 

sehen müssen (KHM 1837: 77). 

... eta kontatu zion [kantuak zeharo hunkitu 

zuela], eta bakean ezin egon zitekeenez, bera 

ikusi behar izan zuela (Gomez, 1999: 46). 

‘Wo’-dun ‘Relativsätze’-a alboratu eta perpaus koordinatua erabili du, ‘eta’ 
juntagailuaz esaldiak koordinatuz eta ‘bertan’ adizlaguna prozedura anaforiko gisa 
baliatuz, honako testu-zati hau itzultzean. 

Und sie war so unbarmherzig, daß sie die arme 

Rapunzel in eine Wüstenei brachte, [wo sie in 

großem Jammer und Elend leben mußte] (KHM 

1837: 77). 

Eta sorginak, gupidagabea oso zelako, 

Ezkilalore gajoa basamortu batera eraman 

zuen, [eta bertan bizi izan zen mixeria gorrian 

eta estuasunean] (Gomez, 1999: 46). 

STko erlatibozkoaren ordez, moduzko adberbiala dugu XTn. 

... der arme Königssohn fand oben nicht seine 

liebste Rapunzel, sondern die Zauberin, [die ihn 

mit bösen und giftigen Blicken ansah, und zu 

ihm sprach]... (KHM 1837: 78). 

... printze koitaduak ez zuen Ezkilalore maitea 

aurkitu, sorgina baizik, [begirada gaizto eta 

pozointsuz so egin eta esaten ziola]:... (Gomez 

1999: 46). 

Berrantolatu du itzultzaileak SHko perpaus luzea, saihestu du ‘wo’-dun 
‘Relativsätze’-a eta, koordinaziora joaz, ‘eta han’ erabili du erlatibozkoaren ordez. 
Itzulpen literalak lekarkeen atzera-karga arintzeko, ziurrenik. Berrantolatzeak 
desegokitasunen bat ekarri du halere: -a artikulua / bat zenbatzailearen auzia 
(‘basamortu batera’ ez, ‘basamortura’ behar zukeen). 

So irrte er einige Jahre umher, und geriet 

endlich [in die Wüstenei, wo] Rapunzel mit den 

Zwillingen, die sie geboren hatte, einem 

Knaben und Mädchen, kümmerlich lebte 

(KHM 1837: 78). 

Norarik gabe ibili zen, bada, zenbait urtez eta 

azkenik [basamortu batera iritsi zen eta han] 

bizi zen Ezkilalore mixeria gorrian, berak 

izandako neska-mutiko bikiekin batera 

(Gomez, 1999: 47). 
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b. Gaur egungo kultur baliokide batez aldatu du itzultzaileak ‘zwanzig Ellen’ 
euskarara. ‘Kana’ euskal ordain tradizionala eman beharrean, bihurketa metriko 
biribildua egin du. Beraz, gaurkotu du luzera-neurria, hitz zaharkituari ihes. 

... und dann fielen die Haare [zwanzig Ellen] 

tief herunter,... (KHM 1837: 76). 

... eta gero ile mataza [hamar metrotan behera] 

erori zen (Gomez, 1999: 44). 

c. Translazionismoak. Interferentzia baten ondorio dirudi honako itzulpen 
honek. Izan ere, alemanezko hitz konposatuan ‘Haus’ dugu osagai nagusia eta ‘Hinter’ 
menpekoa, euskarazko ‘etxe ostean’-en ez bezala. Hartara, gure ustean, ‘etxe-atzeko 
bizitz(e)an’ edota horren antzeko bat (etxe-osteko eraikinean, atzeko etxean, 
barrualdeko etxean...) behar zukeen. 

Die Leute hatten [in ihrem Hinterhaus] ein 

kleines Fenster... (KHM 1837: 75). 

Senar-emazteek [etxe ostean] leiho txiki bat 

zuten,... (Gomez, 1999: 42). 

Tituluaren esanahiari buruz, bestalde, zera diosku Röllekek (1985a: 1200): 
“»Rapunzel« : Aus radix puntia (Baldrianwurzel); bezeichnet landschaftlich 
verschieden eine Art Feldsalat.” Hartara, botanika azalpenei baino, itzultzaileak 
hiztegiei autoritate handiagoa aitortu diela dirudi. Edozein modutan, lizentzia modura 
hartuz gero, Ezkilalore forma ipuineko bertsoetako aliterazioa lortzeko lagungarri da.  

 

IV. EGOKITZAPENETAKO TRANSFORMAZIOEN AZTERKETA. 

CARDEÑOSO, Concha (1999). “Rapunzel”, in Kontaidazu ipuin bat, itzul.: Mitxel 
Murua, Donostia: Ttarttalo, 46-59. 

Transposizio formalen artean badira gehikuntzak eta mozteak (inauste bidez). Honek, 
esaterako, gehikuntza motibatiboa dirudi, gizona zergatik errefauak lapurtu behar izan 
dituen azaltzeko eta, era hartara, irakurlearen begien aurrean, lapurreta zuritzeko. 

Senarra joan zen auzoaren etxera baina sorginak ez zion atea zabaldu ere egin eta modu txarrean 

bidali zuen handik (Cardeñoso/Murua, 1999: 47). 

Nire emazteak errefau hauek jateko gutizia zuen eta zuk saldu nahi ez zenizkidanez, lapurtu egin 

behar izan ditut. Eskatzen didazun guztia emango dizut, baina utz iezadazu joaten, faborez 

(Cardeñoso/Murua, 1999: 48). 

Gehikuntza honek, berriz, hipotestuaren argumentu-haria aldatu du. Izan ere, 
pasadizo eta motibo arrotzak erantsi ditu egokitzaileak, hipotestuaren aldean luzagarri: 
magoa, eraztun magikoa, sorgin herensuge bihurtua, printzearen eta herensugearen 
arteko borroka, Rapunzelen oroimen galdua eta berreskuratua, printzearen gaixotasun 
sendagaitza... Osagaiok beste herri-ipuinetatik hartuak dira eta nolanahika nahastu dira. 
Efektua, beraz, ikuspegi kritikoz: luzagarri. 
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Mozteen artean, berriz, printzea Rapunzelek hamabi urte betetzean agertzen 
delako pasartea ezabatua dago. Bestalde, neska-mutiko bikirik ez dago bertsio honetan: 
“Bitartean, Rapunzel bakarrik bizi zen basoan” (Cardeñoso/Murua, 1999: 56). KHM 
1812ko bertsioaren aldean, sexu kontuei dagokienean, kutsu moraleko guztizko 
garbitzea da, halere, inausketa baino gehiago. Edozein modutan, KHMren zazpigarren 
edizioa izaten denez honelako egokitzapenen hipotesturik hurbilena, inausketa soiltzat 
jo dugu. 

Transposizio tematikoen artean, Grimm anaien ipuineko basamortua baso 
bihurtu da egokitzapen honetan, hurbilagoko erreferentzia baita irakurlearentzat, 
beharbada; halako transpragmatizazio bat da. Ondorioz, txabola agertuko da. 

...urrutiko baso batera eraman zuen neska eta txabola batean ezkutatu zen (Cardeñoso/Murua, 

1999: 52). 

Bestalde, sorginaren izaeraren transbalioespena eragin du egokitzaileak. 
Sorginak itsutu du printzea, itsutuko dela egin dio mehatxu, behintzat. Halatan, 
kasualitate hutsagatik bada ere, herri-ipuinek berezko duten ezaugarri bat bereganatu du 
egokitzapenak: hipotestuan ez bezala, oraingoan sorgina da zigor-emaile, alegia. Izan 
ere, Röllekek argitzen digunez:  

Verzweiflung und Selbstmordversuch sind keine originär volkmärchenhaften Motive (demnach 

müßte ihn die Hexe hinabstürzen oder blenden) (1985: 1200). 

 Bukatzeko, egokitzapen kulturaltzat har daiteke, ‘Rapunzel’-en ordez (radix 
puntia) errefauak (raphanus sativus) agertzea. Gaztelaniazko hipotestua tartean izan 
delako, hain zuzen. 

 

V. ONDORIOAK. 

—1812ko ediziotik 1836kora translongazioa eta transestilizazioa dira 
mugimendurik garrantzitsuenak. Estilo aldetik, kutsu sentimentala erantsi zioten Grimm 
anaiek hirugarren edizioari, lehen zeukan estilo arin eta bizkorraren kaltean. Luzeagoa 
da ipuina hirugarren edizioan, hainbat gehikuntza eta zabalkuntza estilistiko burutu 
zituztelako; horiez gain, badago garbitze esanguratsu bat, sexu kontuei dagokiena. 
Azkenik, hainbat pasarte transmodalizatu zituzten. 1837ko ediziotik 1857ko ediziora, 
transestilizazioa eta gehikuntza dira transposiziorik aipagarrienak. 

 —1999ko itzulpenari dagokionean, itzulpen fidelaren eta itzulpen 
semantikoaren artean dabil itzultzailea. Zenbaitetan SHren gramatika-egiturak 
baztertzen ditu —erlatiboa, batik bat— SHn egiturazko kalkoak saihesteko eta 
irakurtzearen arina zaintzeko. Beste batzuetan alemanezko menderakuntzatik 
euskarazko koordinaziora igarotzen da lehengo helburu berekin. Translazionismo parea 
antzeman diogu. Anakronismo bat gaurkotu du, bestalde. 
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 —1999ko egokitzapenari dagokionean, Grimm anaien hipotestuaren aldean, 
translongazio kuantitatiboa da transposiziorik aipagarriena: egokitzaileak hainbat 
pasarte arrotz gehitu eta beste hainbat pasarte berezko inausi ditu; luzeagoa da 
egokitzapena eta, gehikuntzaren ondorioz, bukaera nabarmen aldatu da: beste ekintza, 
sekuentzia eta pertsonaia batzuk ageri dira; ipuinari erabat arrotz zaizkio, ahozko 
tradiziozko ipuingintzak usadiozkoak dituen arren. Gauzak horrela, halako fantasia 
estereotipatu samarrean girotu du egokitzaileak bertsioa. Aldaketak aldaketa, ez dugu 
sumatu egokitzapenak mezu ideologiko zehatzik igorri nahi izan duenik, salbu-eta, 
lapurreta zuritzeko ahaleginetan jarri duen excusatio-ak lapurtzearen aurka berez 
dakarren gaitzespena. 
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I. IPUINAREN EZAUGARRIAK. 

Kasselgo Wild sendiaren baitan ahoz jasoa 1810ean, Das Brüderchen und 
Schwesterchen titulupean. 1812ko ediziotik aurrera, 15. ipuina; 1819koan erantsi 
zizkioten haur-errimak. Anaiek bosgarren edizioan berriz landu eta zabaldu zuten, 
Stöber-en bertsio bat kontuan hartuz. Hasiera, txoriek jandako bideko ogi-apurren 
motiboa eta sorgineneko altxorra bat datoz Madame d’Aulnoy-ren Finette cendron 
ipuineko motiboekin. Blauen Bibliothek bildumaren bitartez alemanez 1790tik aurrera 
zabaldu zen idazle frantsesaren ipuina (Rölleke, 1985a: 1202). 
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Kontaera. Osagaiak 

Hansel eta Gretel egurgile behartsu baten seme-alabak ziren. Aldikada batez 
garestitze bolada bat izan zen eskualdean eta egurgilearen familiak gosea pairatu zuen. 
Gauean, ohean, amaordeak aitari esan zion haurrak basoan abandonatu behar zituztela. 
Haurrek elkarrizketa entzun zuten; Hanselek arreba kontsolatu, ilargipean hartxintxar 
zuriak bildu eta, hurrengo egunean, harri koskorrokin bidea markatu zuen. 
Baso-basoan sua egin zuten. Amaordeak haurrei atsedena hartzeko esan zien; bien bitartean 
egurra ebakiko zutela. Eguerdian haurrek beren ogi zatia jan zuten. Aizkorakada-hotsak 
entzutea iruditu zitzaien eta, horregatik, gurasoak inguruan zeudela uste izan zuten. Adar 
bat zen, ordea, nahita lotua, haizeak hara eta hona erabil zezan. Gaua zela eta bakarrik 
zeudela ohartzean, Gretel negarrez hasi zen; Hanselek kontsolatu zuen. Ilargiari eta 
hartxintxar distiratsuei esker, etxerako bidea aurkitu zuten. Amaordeak errieta egin zien; 
aita, berriz, poztu zen. 

Behar gorrian gertatu ziren berriz. Ogi-erdia baino geratzen ez zitzaienean, 
berriz ernetu zitzaion andreari haurrak abandonatzeko ideia. Haurrek gurasoen 
solasaldia entzun zuten orduan ere. Hanselek ez zuen hartxintxar bila irteterik izan, 
andreak atea itxi zuelako. Hurrengo goizean baso aldera zihoazela, halere, ogia papurtu 
zuen eta bidea papurrez markatu zuen. Gurasoek haurrak suaren ondoan utzi 
zituzten. Gretelek bere ogiaren zati bat Hanseli eman zion. Gauean, halere ezin izan 
zituzten ogi-papurrak aurkitu, txoriek jan zituztelako. Gau osoa eta bi egun ibiltzen 
eman ondoren, txoritxo bat ikusi zuten. Elurra bezain zuria zen eta zoragarri kantatzen 
zuen. Hegan joan zitzaien txoria; atzetik joan zitzaizkion haurrak, etxetxo baten teilatu 
gainean pausatu zen arte. Ohartu ziren etxetxoa ogiz eta opilez egina zegoela eta 
leihoak azukre zurizkoak zirela. Dastatu zuten, harik eta barrutik ahots bat entzun zen 
arte: “Kirri-karra, karraska, / zein dabil nire etxean lardaska”. “Haizea, haizea, 
zeruko umea” erantzun zuten Hanselek eta Gretelek, eta berriz heldu zioten dastatzeari 
eta jateari, harik eta andre zahar-zahar bat isil-isilean irten zen arte. Jateko onak eta lo 
egiteko hobeak emango zizkiela esan zien. Hurrengo goizean, berriz, agerira azaldu zen 
andre zaharra sorgin gaizto bat zela, haurrak zelatatu, hil, egosi eta jaten zituen 
sorgin gaizto bat. Sorginak Hansel burdin-hesiz itxitako gelaska batean sartu zuen; 
Gretel, berriz, Hansel gizentzeko lanetan lagundu ziezaion behartu zuen. Hanselek 
goizero atzamarra atera behar izaten zuen sorginak uki zezan; hezurtxo bat ateratzen 
zuen, ordea, Hanselek, eta halaxe atzeratu zuen bere heriotza. Begiak lausotuta 
zituelako, sorgina engainatu ahal izan zuen denbora batez; gero, sorginak pazientzia 
galdu zuen. Ur irakinean sartu nahi izan zuen sorginak Hansel eta, horretarako, 
Gretelek ura garraiatu, galdara eskegi eta sua piztu behar izan zuen. Sorginak, berriz, 
labea piztu zuen; ogia egingo zuelako itxura eman nahi zuen. Benetako asmoa zen, 
ordea, Gretel labean erretzea. Agindu zion neskari labeko berotasunari kasu emateko 
eta, horretarako, barrualdera sartzeko. Gretelek, baina, tuntunarena egin eta sorginari 
esan zion erakuts ziezaion nola sartu behar zuen burua. Bultza egin zion orduan 
Gretelek sorginari, labean sartu eta giltzarrapoz itxi zuen burdinazko atea. Ikaragarrizko 
txilioen artean, erreta hil zen sorgina. 
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 Gretelek Hansel askatu zuen; besarkada eman zioten elkarri. Sorginaren 
altxorreko perlaz eta harribitxiz bete zuen Hanselek poltsikoa, eta Gretelek, amantala. 
Ihes egin zuten sorgin-baso hartatik; ibai zabal baten aurrean gertatu ziren, ordea. 
Gretelek laguntza eskatu zion ahate zuri bati eta, lehenengo bata, gero bestea, ahate 
zuriak beste aldera igaro zituen anai-arrebak. Basoa gero eta ezagunagoa iruditu 
zitzaien; aitaren etxea begiztatu zuten azkenik. Emaztea hil zitzaion denbora hartan 
bitartean; aitak poztasunik ez zuen izan, haurrak agertu ziren arte. Haurrak 
aberastasunak erakutsi zizkioten. Bukatu ziren, behingoz, pena guztiak. 

 

II. KHM-KO ALDAKETEN AZTERKETA. 

1812-1837 

II. 1. Transposizio formalak. 

a. Transestilizazioa, narrazio-erregistroa doi bat jasotzeko, kasu honetan. 

…, da ließ sie ihm keine Ruhe, [bis er Ja sagte] 

(KHM 1812: 39). 
…, und ließ ihm keine Ruhe, [bis er 

einwilligte] (KHM 1837: 87). 

 b. Gehikuntzak. Honako honek, haurren itxaropen faltsua elikatzen duen aldetik, 
tentsioa gehitzen dio narrazioari eta angustia, irakurle edo entzuleari. Ohartu behar da, 
bestalde, literarioki landua dagoela. Baliabide estilistikoen aldetik, aliterazioa dugu 
nabarmen, hitzen hots-kidetasuna baliatuz: “…einer Axt… war ein Ast…”. 

Hänsel und Gretel saßen an dem Feuer, bis 

Mittag, da aß jedes sein Stücklein Brod, und 

dann wieder bis an den Abend; aber Vater und 

Mutter blieben aus, und niemand wollte 

kommen und sie abholen (KHM 1812: 40). 

Hänsel und Gretel saßen an dem Feuer bis zu 

Mittag, da aß jedes sein Stücklein Brot; [sie 

glaubten, der Vater wäre noch im Wald, weil 

sie die Schläge einer Axt hörten, aber das war 

ein Ast, den er an einen Baum gebunden hatte, 

und den der Wind hin und her schlug.] Nun 

warteten sie bis zum Abend, aber Vater und 

Mutter blieben aus, und niemand wollte 

kommen und sie abholen (KHM 1837: 88). 

Adibide honetan, umeen ahotan erantzun gisako bertsoak gehitu izana da 
azpimarratzekoa. Gainerako aldaketak berrantolakuntza estilistikoak dira. 

…; ich will vom Dach essen, iß du vom 

Fenster, Gretel, das ist fein süß für dich.” 
1[Hänsel hatte schon ein gut Stück vom Dach 

und Gretel schon ein paar runde 

Fensterscheiben gegessen, und brach sich eine 

neue aus,] 2[da hörten sie eine feine Stimme, 

die von innen herausrief: 

…»ich will vom Dach essen, iß du vom 

Fenster, Gretel, das ist fein süß für dich.« Wie 

nun Grethel an dem Zucker knuperte, 2[rief 

drinnen eine feine Stimme 

 »knuper, knuper, kneischen, 

 wer knupert an meinem Häuschen?« 



Azterketa kualitatiboa: Hänsel und Grethel 181

 „knuper, knuper, Kneischen! 

 „wer knupert an meinem Häuschen!” 

Hänsel und Gretel erschracken so gewaltig, daß 

sie fallen ließen, was sie in der Hand hielten,] 

und gleich darauf sahen sie aus der Thüre eine 

steinalte Frau schleichen (KHM 1812: 42). 

Die Kinder antworteten 

 »der Wind, der Wind, 

  das himmlische Kind«.] 

Und aßen weiter. 1[Grethel brach sich eine 

ganze runde Fensterscheibe heraus, und Hänsel 

riß sich ein großes Stück Kuchen vom Dach 

ab.] Da ging die Türe auf, und eine steinalte 

Frau kam heraus geschlichen (KHM 1837: 90). 

 Adibide honetan, osagai magiko edo mitiko bat gehitzen da: antzara edo ahate 
zuria. Märchen generoaren ezaugarriekin ongi ezkontzen da; edozein modutan, 
antropologia-lan eta materialetan ageri den bezala, hegazti gaineko garraioaren 
mistifikazio bat da; izan ere, kultura anitzetan hegaztiek hildakoen arimak beste 
mundura garraiatu ohi dituzte (Propp, 1987: 302-306). 

…gingen fort und fanden den Weg nach Haus. 

Der Vater freute sich… (KHM 1812: 44). 
…gingen fort, und suchten den Weg nach 

Haus. [Sie kamen aber vor ein großes Wasser, 

und konnten nicht hinüber. Da sah das 

Schwesterchen ein weißes Entchen hin und her 

schwimmen, dem rief es »ach, liebes Entchen, 

nimm uns auf deinen Rücken«. Als das 

Entchen das hörte, kam es geschwommen, und 

trug Grethel hinüber, und dann holte es auch 
Hänsel.] Darnach fanden sie bald ihre Heimat. 

Der Vater freute sich… (KHM 1837: 92). 

Azken adibide honetan, bukaera luzatzen da, haurrek beharrizan materialekikoak 
konpondu dituztela esanez. 

[der Vater]...ward nun ein reicher Mann. [Die 

Mutter aber war gestorben] (KHM 1812: 44). 

[Die Mutter aber war gestorben. Nun brachten 

die Kinder Reichtümer genug mit, und sie 

brauchten für Essen und Trinken nicht mehr zu 

sorgen] (KHM 1837: 92). 

1837-1857 

II. 1. Transposizio formalak. 

 a. Gehikuntza. Txoria agertzen da zazpigarren edizioan, elementu magiko gisa, 
basoko etxerainoko gidari. 

[Als sie am dritten Tage wieder bis zu Mittag 

gegangen waren, da kamen sie an ein 

Häuslein,] das war ganz aus Brot gebaut, und 

Nun war’s schon der dritte Morgen, daß sie 

ihres Vaters Haus verlassen hatte. Sie fingen 

wieder an zu gehen, aber sie gerieten immer 
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war mit Kuchen gedeckt, und die Fenster waren 

von hellem Zucker (KHM 1837: 89). 
tiefer in den Wald, und wenn nicht bald Hilfe 

kam, so mußten sie verschmachten. [Als es 

Mittag war, sahen sie ein schönes 

schneeweißes Vöglein auf einem Ast sitzen, 

das sang so schön, daß sie stehenblieben und 

ihm zuhörten. Und als es fertig war, schwang 

es seine Flügel und flog vor ihnen her, und sie 

gingen ihm nach, bis sie zu einem Häuschen 

gelangten, auf dessen Dach es sich setzte, und 

als sie ganz nah herankamen, so sahen sie, daß 

das Häuslein] aus Brot gebaut war und mit 

Kuchen gedeckt; aber die Fenster waren von 

hellem Zucker (KHM 1857: 104). 

Txoriaren figura gehitzeaz gain, Grimm anaiek narrazioa estilistikoki zabaldu zuten. 
Gauzak horrela, aurreko eta ondoko pasarte narratiboak (haurren ibilaldi deslaia eta 
basoko etxea aurkitu izana) hobeki uztartu zituzten. Tentsio narratiboari dagokionean, 
indartsua da zazpigarrena (“…und wenn nicht bald Hilfe kam, so mußten sie 
verschmachten.”). 

 b. Narrazio-zatiak dramatizatzeko joera sumatu dugu zazpigarren edizioan. 
Esaterako:  

[Hänsel meinte doch den Weg nach Haus zu 

finden,]… (KHM 1837: 89). 
[Hänsel sagte zu Gretel: »Wir werden den Weg 

schon finden«,]… (KHM 1857: 104). 

Orobat, honako pasarte honetan: 

…, da sollten sie wieder bei einem großen 

Feuer sitzen und schlafen, [und Abends wollten 

die Eltern kommen und sie abholen] (KHM 

1837: 89). 

 

Da ward wieder ein großes Feuer angemacht, 

[und die Mutter sagte: »Bleibt nur da sitzen, 

ihr Kinder, und wenn ihr müde seid, könnt ihr 

ein wenig schlafen; wir gehen in den Wald und 

hauen Holz, und abends, wenn wir fertig sind, 

kommen wir und holen euch ab.«] (KHM 

1857: 103). 

c. Bertsifikazioa da honako transposizio hau. ‘Kinderreim’ moduko bat eginez. 

Da sah das Schwesterchen ein weißes Entchen 

hin und her schwimmen, dem rief es [»ach, 

liebes Entchen, nimm uns auf deinen Rücken«] 

(KHM 1837: 92). 

Da rief sie:  

[»Entchen, Entchen, 

da steht Gretel und Hänsel. 

Kein Steg und keine Brücke, 

 nimm uns auf deinen weißen Rücken.«] 

(KHM 1857: 107). 
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II. 2. Transposizio tematikoak. 

 a. Motibazio bat antzeman dugu zazpigarren edizioko testuan. Izan ere, 
narratzaileak egurgilearen familiak pairatzen duen gosea zergatik den arrazoitzen du; 
gizarte maila guztiak ukitzen dituen gertaera sozial baten ondorio bezala: ‘die 
Teuerung’, alegia. 

Vor einem großem Walde wohnte ein armer 

Holzhacker, der hatte nichts zu beißen und zu 

brechen, und kaum das tägliche Brot für seine 

Frau und seine zwei Kinder, Hänsel und 

Grethel. [Endlich kam die Zeit da konnte er 

auch das nicht schaffen, und wußte keine Hülfe 

mehr für seine Not] (KHM 1837: 86). 

Vor einem großem Walde wohnte ein armer 

Holzhacker mit seiner Frau und seinen zwei 

Kindern; das Bübchen hieß Hänsel und das 

Mädchen Gretel. [Er hatte wenig zu beißen und 

zu brechen, und einmal, als große Teuerung ins 

Land kam, konnte er auch das täglich Brot nicht 

mehr schaffen] (KHM 1857: 100). 

Gosetearen zabala berriz izango du hizpide narrazioak geroxeago (“...Not in 
allen Ecken...”), hirugarrenean ez bezala: 

Nicht lange darnach war wieder [kein Brot im 

Hause,]… (KHM 1837: 88). 
Nicht lange danach war wieder [Not in allen 

Ecken,]… (KHM 1857: 102). 

 Izan ere, Robert Darntonek heltzen dio gaiari: ipuinetan gosetearen gaia agertzea 
XVII. eta XVIII. mendeetako demografi krisien adierazle da. Perraulten Petit Poucet-i 
dagokio komentarioa: 

En abandonnant leurs enfants dans la fôret, les parents du Petit Poucet essaient de résoudre un 

problème qui s’impose à la payssannerie à maintes reprises au cours des XVIIe et XVIIIe siècles 

— celui de la survie en période de crise démographique (Darnton, 1985: 34). 

 b. Hedakuntza dugu zazpigarren edizioko transformazio nagusia. Xehetasunak 
gehitu zituzten autoreek. Bost mikrosekuentzia bereizi ditugularik, gehikuntza hauek 
ditugu: 1. Gretelek ahate zuria ikusi du, 1’. Hanselen eta Gretelen arteko elkarrizketa; 
Gretelek ahate zuria ikusi du. 2. Gretelek ahateari errimaz dei egin dio, 2’. Gretelek ahateari 
olerkitxoaz dei egin dio. 3. Ahateak Hansel eta Gretel beste aldera igaro ditu, 3’. Ahateak 
Hansel eta Gretel beste aldera banan-banan igaro bai, baina Gretelen zuhurtzia ageri da, 
banan-banan igarotzeko arrazoia emanik. 4. Hansel eta Gretelek etxea eta aita berehala 
aurkitu dituzte, 4’. Basoa geroago eta ezagunago zaie haurrei, gero aurkitu dituzte etxea eta 
aita. 5. Aberastasunak, 5’. Perlak eta harribitxiak. 6. Bukaera zoriontsua, 6’ Bukaera 
zoriontsuari bukaera formulistiko moduko bat gehitu zaio. 

Sie kamen aber vor ein großes Wasser, und 

konnten nicht hinüber. 1[Da sah das 

Schwesterchen ein weißes Entchen hin und her 

schwimmen,] 2[dem rief es »ach, liebes 

Entchen, nimm uns auf deinen Rücken«]. 3[Als 

das Entchen das hörte, kam es geschwommen, 

und trug Grethel hinüber, und dann holte es 

Als sie aber ein paar Stunden gegangen waren, 

gelangten sie an ein großes Wasser. 1[»Wir 

können nicht hinüber«, sprach Hänsel, »ich sehe 

keinen Steg und keine Brücke.« »Hier fährt auch 

kein Schiffchen«, antwortete Gretel, »aber da 

schwimmt eine weiße Ente, wenn ich die bitte, so 
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auch Hänsel.] 4[Darnach fanden sie bald ihre 

Heimat. Der Vater freute sich herzlich als er sie 

wieder sah, denn er hatte keinen vergnügten 

Tag gehabt, seit seine Kinder fort waren. Die 

Mutter aber war gestorben.] 5[Nun brachten die 

Kinder Reichtümer genug mit,] 6[und sie 

brauchten für Essen und Trinken nicht mehr zu 

sorgen] (KHM 1837: 92). 

hilft sie uns hinüber.«] 2[Da rief sie: 

»Entchen, Entchen, 

 da steht Gretel und Hänsel. 

 Kein Steg und Keine Brücke, 

nimm uns auf deinen weißen Rücken.«] 

3[Das Entchen kam auch heran, und Hänsel setzte 

sich auf und bat sein Schwesterchen, sich zu ihm 

zu setzen. »Nein«, antwortete Gretel, »es wird 

dem Entchen zu schwer, es soll uns nacheinander 

hinüberbringen.« Das tat das gute Tierchen,] 
4[und als sie glücklich drüben waren und ein 

Weilchen fortgingen, da kam ihnen der Wald 

immer bekannter und immer bekannter vor, und 

endlich erblickten sie von weitem ihres Vaters 

Haus. Da fingen sie an zu laufen, stürzten in die 

Stube hinein und fielen ihrem Vater um den Hals. 

Der Mann hatte keine frohe Stunde gehabt, 

seitdem er die Kinder im Walde gelassen hatte, 

die Frau aber war gestorben.] 5[Gretel schüttete 

sein Schürzchen aus, daß die Perlen und 

Edelsteine in der Stube herumsprangen, und 

Hänsel warf eine Handvoll nach der andern aus 

seiner Tasche dazu.] 6[Da hatten alle Sorgen ein 

Ende, und sie lebten in lauter Freude zusammen. 

Mein Märchen ist aus, dort lauft eine Maus, wer 

sie fängt, darf sich eine große, große Pelzkappe 

daraus machen] (KHM 1857: 107-108). 

c. Desbaliotzea. Zuzenketa baten ondorio da: ez da amaren figura agertzen; 
haren ordez amaordea dugu. Aldaketa horrekin batera, figura hori gaiztoago ageri da. 
Esaterako, neba-arrebek lehen aldiz etxerako bidea aurkitu eta etxera iristen direnean, 
amaordearen errieta gezurrez betea entzun behar dute zazpigarren edizioan: 

…; [die Mutter stellte sich als wenn sie sich 

freute, heimlich aber war sie bös] (KHM 1837: 

88). 

Sie klopften an die Tür, und [als die Frau 

aufmachte und sah, daß es Hänsel und Gretel 

war, sprach sie: »Ihr bösen Kinder, was habt 

ihr so lange im Walde geschlafen, wir haben 

geglaubt, ihr wolltet gar nicht 

wiederkommen.«] (KHM 1957: 102) 

d. Gretel balioetsi da zazpigarren edizioan. Batetik, berez ohartu da Gretel, ez 
ordea Jainkoaren laguntzaren bitartez, sorginak labean erretzeko asmoa darabilela. 

[Gott gab es aber dem Mädchen in den Sinn,] 

daß es sprach… (KHM 1837: 91). 
[Aber Gretel merkte, was sie im Sinn hatte,] 

und sprach… (KHM 1857: 106). 
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Bestetik, ibaiaren beste aldera igaro aurretik, Gretelek esan dio ahateari banan-banan 
igaro ditzala, arriskuei aurre egiteko, badaezpada: 

…[kam es geschwommen, und trug Grethel 

hinüber, und dann holte es auch Hänsel] (KHM 

1837: 92). 

[»Nein«, antwortete Gretel, »es wird dem 

Entchen zu schwer, es soll uns nacheinander 

hinüberbringen.«] (KHM 1857: 107) 

Ikuspegi psikologiko batetik hel dakioke transformazio horri. Haztean haurrak 
ohartzen dira ingurua tranpa ugariz beterik dagoela. Cashdanek dioenez: 

…[los niños] deben aprender a mantenerse despiertos si quieren evitar grandes desastres. 

Además de lo que representan, los cuentos de hadas dan a los niños la posibilidad de ocuparse en 

la resolución de problemas (Cashdan, 2000: 86). 

 Bettelheim-ek, berriz, generoaren ikuspegitik aztertu zuen gaia. Horrela, bada, 
ipuineko andrazkoen rolak aztertu zituen: 

Los personajes femeninos —la madrastra y la bruja— costituyen, en esta historia, las fuerzas 

enemigas. La importancia de Gretel en la salvación de los dos hermanos asegura al niño que un 

personaje femenino puede salvar además de destruir (1988: 232). 

  

 III. ITZULPENEN AZTERKETA. 

Larrakoetxea 1929, Yulitxo ta Libetxo 

Hipotestua: Hänsel und Grethel, KHM 15, 1858 

III. 1. Transposizio formalak. 

 a. Badira gehikuntzak. Honek aldaketa tematikoa dakar. Otoizlari agertzen digu 
egurgilea. Izan ere, gogoeta egiten edo hausnarrean baitago hipotestuko gizona. 

[Wie er sich nun Abends im Bett Gedanken 

machte] und sich vor Sorgen herumwälzte, 

seufzte er und sprach zu seiner Frau… (KHM 

1858: 76). 

[Alango baten gizonak gabaz oyan otoitzak esaten 

ziarduala,] umeen arduraz geldi egon eziñik batetik 

bestera itzulika ta asperenka asi zan eta esan eutsan 

emazteari… (Larrakoetxea, 1929: 139). 

 Honako gehikuntza honek oihanean piztiak —hots, arriskuak— badirela ekarri 
nahi du hizpidera. Hipotestuan gai horren arrastorik ez dago: 

Grethel fieng an zu weinen und sprach »wie 

sollen wir nun aus dem Wald kommen!« 

Hänsel aber tröstete sie… (KHM 1858: 78). 

Libetxo negarrez asi zan eta esan eban:  

«—¿Zelan urten orain oyanetik? [Otsoen bat 

edo etorriko yaku ta yan egingo gaitu]». 

Yulitxok baña poztu eban zirautsala… 

(Larrakoetxea, 1929: 141). 
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 Egurgilearen familiaren egoera zein larria den adieraztea du helburu honako 
gehikuntza honek: 

Nicht lange darnach war wieder Noth in allen 

Ecken, und die Kinder hörten, wie die Mutter… 

(KHM 1858: 78). 

Andik gerotxoago barriro be goseteak yo eban 

lurralde a [ta batez be egurgiñaren etxea] 

(Larrakoetxea, 1929: 78). 

Adibide honetan badugu gehikuntza txiki bat. Baserri giroko jarduera tradizional 
bat —artoa garantzea— gogora ekartzen digu, hipotestuko sukalde-txoko girotu gabea, 
XHko kultur girora ekartzeko. 

Da fiengen sie an zu laufen, stürzten die Stube 

hinein und fielen ihrem Vater um den Hals 

(KHM 1858, 86). 

Asi zirean ba zein ariñago ta sukalderaño sartu 

zirean iñon gelditu barik. [Antxe egoan aitatxo 

sutondoan arto-garanduten eragoyola] eta ¿nok 

esan batzuen eta bestetzuen poza alkar 

ikusteaz, ayen mosuak, ayen laztanak? 

(Larrakoetxea, 1929: 149) 

Bestetik, azken galdera hori ahozko narratzaile transferituaren hondartzat har liteke. 

 b. Zabalkuntza estilistikoak ere badira. Honetan, esaterako, STk unitate bakarra 
(izenondo bat) duen lekuan, bi ematen ditu itzultzaileak (dürren Hand / esku igar-azurtsua): 

Da packte sie Hänsel [mit ihrer dürren Hand] 

und trug ihn in einen kleinen Stall (KHM 1858: 

84). 

Ta oratu eban Yulitxo [bere esku igar-

-azurtsuagaz] ta kortatxira eroan eban… 

(Larrakoetxea, 1929: 146). 

Orobat, oraingoan. Aditzondo bakarraren ordez, bi ditugu XTn, beste esanahi 
batekin, halere (schnurstracks / yauzika ta artazika): 

Grethel aber lief [schnurstracks] zum Hänsel, 

öffnete sein Ställchen und rief… (KHM 1858: 

85). 

Orduan yoan yakon Libetxo [yauzika ta artazika] 

Yulitxori, zabaldu eutsan kortatxiko atea ta esan 

eutsan: …(Larrakoetxea, 1929: 148). 

 Oraingoan STko hiru ekintzak lau dira XTn: 

[Wie haben sie sich gefreut,] [sich 

herumgesprungen] [und haben sich geküßt!] 

(KHM 1858: 85). 

[¡A izan zan poza aik artu ebena! ¡aien alkar laztandu 

bearra!] [¡aien yauziak eta yantzak!] [¡aien alkar 

mosuka yan-bearra!] (Larrakoetxea, 1929: 148) 

 Oraingoan, hipotestuko ekintza bat zabaldua dago (stoßen / bultzadaka, 
ostikadaka eroan): 

[Sie stieß das arme Grethel hinaus] zu dem 

Backofen,… (KHM 1858: 85). 

[Ta bultzadaka ta ostikoka eroan eban Libetxo] 

labaurrera… (Larrakoetxea, 1929: 85). 
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 c. Honako adibide honek gehikuntza txiki bat dakar eta mozte txiki bi (‘gottlos’ 
eta ‘elendiglich’). 

…; [aber Grethel lief fort,] und [die gottlose 

Hexe] [mußte elendiglich verbrennen] (KHM 

1858: 85). 

[Libetxo baña, bape yaramonik egin barik, 

ariñeketan urrindu zan] eta [atsoa] [kiskalduta 

il zan] (Larrakoetxea, 1929: 148). 

III. 2. Itzulpen prozedurak. 

 a. Itzulpen gehienetan ez bezala, itzultzaileak uko egiten dio izenburua 
transferitzeari. Asmoa zera da, bertokotzea edo nazionalitatea aldatzea, alegia, 
neba-arrebei —eta ipuinari— euskalduntasuna ematea: Yulitxo ta Libetxo. 

 b. Itzulpen libre samarrak. Honako honetan, badirudi hipotestuko amaordeak 
esan nahi zukeena, alegia, esaten duenaren azpitestua interpretatu duela Larrakoetxeak: 

…, dann gehen wir an unsere Arbeit [und 

lassen sie allein]. [Sie finden den Weg nicht 

wieder nach Haus, und wir sind los].« (KHM 

1858: 76) 

…gu geure lanera joango gara [ta ondatu 

daitezela umeok]; [olantxe aldenduko doguz 

geugandik ume ta euroekiko ardura guztiak] 

(Larrakoetxea, 1929: 139). 

 Honako honetan, berriz, itzultzaileak amaordearen asmoari buruzko iritzi moral 
bat ematen dio euskal irakurleari: 

…, und ließ ihm keine Ruhe, [bis er einwilligte] 

(KHM 1858: 76). 

Ta beti ziri ta ekin ezeutsan itxi [arik eta bere 

asmo txarrera senarra be ekarri arte] 

(Larrakoetxea, 1929: 139). 

 Honako honetan, berriz, badirudi STko izenondoaren fonetikari edo hotsei eutsi 
nahi izan diela (dürren Baum / zugatz arro), esanahiaren kaltean, halere. 
Konpentsatzeko-edo ‘zugatz’-ek berez behar duen ‘igar’ izenondoa lekuz aldatu du: 

…, es war 1[ein Ast,] den er 2[an einen dürren 

Baum] gebunden hatte, und den der Wind hin 

und her schlug (KHM 1858: 78). 

…, 2[zugatz arro batetik] dingilizka egoan eta 

axeak batera ta bestera erabilen 1[adar igar] 

batenak baño (Larrakoetxea, 1929: 141). 

Honako honetan, berriz, estilistikoki zabaldu du sorburu testua: 

…und wie flossen ihm [die Thränen] über die 

Backen herunter! (KHM 1858: 84) 

¡[Aren negarren garratzak bere begi zabal, 

ederretatik] urtenda arpegi gorritik bera 

yausten yakozanak! (Larrakoetxea, 1929: 146) 

 c. Egokitzapen kulturalak. Hemen, ‘zuhaitz’ generikoaren ordez, ‘pago’ 
espezifikoa ematen digu: 

…, so legten sie sich [unter einen Baum] und 

schliefen ein (KHM 1858: 80). 

…ta alan [pagape baten] etxun zirean eta loak 

hartu ebazan (Larrakoetxea, 1929: 143). 
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 Honetan, esapide idiomatiko batez egokitzen da hipotestuko formulismoa. 

[Wer A sagt, muß auch B sagen],… (KHM 

1858: 78). 

[Ta arre diñoanak ixo be esan behar;]… 

(Larrakoetxea, 1929: 142). 

 Janariari dagokio honako egokitzapen hau, parafrasiaz azaltzen baitu jatorrizko 
janaria nola egina dagoen: 

…, Milch und [Pfannekuchen mit Zucker] 

(KHM 1858: 83). 

… esnea ta koipez ta gozoz erreko opilak,… 

(Larrakoetxea, 1929: 145). 

 Bukaera formulistikoaren kultur egokitzapen bat egin du Larrakoetxeak 
oraingoan. 

[Mein Märchen ist aus, dort lauft eine Maus, 

wer sie fängt, darf sich eine große, große 

Pelzkappe daraus machen] (KHM 1958: 86). 

[Nire ipuñau amaitu da; zozo bat egaz doa, 

bera arrapetan dauanak eztau iñoiz goserik 

izango] (Larrakoetxea, 1929: 149). 

Bi bukaeretan ageri da abila izateak (sagutxo bat, zozo bat harrapatzeak) zein onura 
dakarren. Nolarenahi, zorteari zirritu bat ireki zaio euskal itzulpenean. Izan ere, zozoak 
ez du beti sasi berean kantatzen. 

Igara 1984, Hänsel eta Gretel 

Hipotestua: Hänsel und Grethel, KHM 15, 1857. Edozein modutan, paratestuetako 
kreditu eta copyright-ei sinestea ematen badiegu, frantsesezko etorkizkoa da 
hipotesturik hurbilena. Izan ere, Parisko Grasset & Fasquelle argitaletxeak du 
copyright-etako bat, Madrilgo Anaya argitaletxeak, bestea. Hipotestuak hipotestu, 
honako transposizio eta itzulpen prozedura hauek aurkitu ditugu Grimm anaien KHM 
15.aren aldean. Horietarik gehienak, dudarik gabe, “Jeannot et Margot” ipuinetik 
eratortzen diren transposizio eta itzulpen prozedurak dira, euskal itzultzaileak, oro har, 
testu horri izan dion fideltasunarengatik. Hauxe da beraz, arakatu dugun itzulpen 
frantsesaren erreferentzia: GRIMM, Jacob eta Wilhelm GRIMM (1986). Les contes. 
Kinder — und Hausmärchen (1). Itzulpena eta aurkezpena: Armel Guerne. Ligugé, 
Poitiers: Flammarion, 94-103 or. Zehazkiago, 1967ko lehen edizioaren testua baliatu du 
itzultzaileak. 

III. 1. Transposizio formalak. 

 a. Doi bat zabaldu du testua itzultzaileak, une ‘itsusia’ dela adieraziz, testuak 
halakorik ez badio ere. 

Wie können wir unsere armen Kinder ernähren, 

da wir für uns selbst nichts mehr haben? (KHM 

1857: 100) 

Zer egin ote dezakegu geure seme-alabei jaten 

emateko; geure buruak mantentzeko adina ere 

ez daukagun [mementu itsusi honetan]? (Igara, 

1984) 
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 Oraingo zatia ere doi bat zabaldua dugu. 

…»Wart nur ein Weilchen, bis der Mond 

aufgegangen ist, dann wollen wir den Weg 

schon finden.« (KHM 1857: 102) 

 —Egon apur bat, ilargia jaiki arte 

bakarrik. [Ez dun oso luzea izango.] Eta bidea 

aurkituko dinagu (Igara, 1984). 

 Adibide honetako zabalkuntza estilistiko xumeak azalpen didaktikoa dirudi, 
ateak bi atal dituela adierazteko. 

…aber die Frau hatte die Tür verschlossen, und 

Hänsel konnte nicht heraus (KHM 1857: 103). 

Amaizunak, ordea, zerbait somaturik, atearen 

bi atalak hetsi zituen oraingoan: [bai goikoa, 

bai behekoa;] eta irten ezin (Igara, 1984). 

 Honako zabalkuntza hau azalpentzat har liteke. Erredundantea, halere. 

…da kam ihnen der Wald immer bekannter und 

immer bekannter vor… (KHM 1857: 108). 

…gero eta ezagunagoa zitzaien, [eta ez 

hasieran bezain arrotz];… (Igara, 1984). 

Puska bat zabaldu da testua adibide honetan. 

Nun ward dem armen Hänsel das beste Essen 

gekocht, aber Gretel bekam nichts als 

Krebsschalen (KHM 1857: 106). 

Hortik aurrera, beraz, janaririk ederrenak 

prestatu zizkion Hänsel-i. Gretel-ek ozta-ozta 

lortzen zituen [mihiskatzeko hezurtxo edo-ta] 

karramarro azal batzu (Igara, 1984). 

b. Itzultzaileak hipotestuko ‘Redewendung’ bat (das Lied ein Ende haben) 
ezabatu du perpaus honetan.:

90
 

…wir haben noch einen halben Laib Brot, 

[hernach hat das Lied ein Ende]. Die Kinder 

müssen fort… (KHM 1858: 78). 

…ogi koxkor bat baizik ez zaigu gelditzen [-]. 

Bidali egin behar dira haurrak;… (Igara, 1984). 

 Zabalagoa da, hedaduraz, honako mozte hau. Sorginaren ohitura antropofagikoei 

buruzko pasartea utzi da hipertestutik at. Garbitze bat da, haurrei beldurra eragin 

liezaiekeelako ustean egina: 

 

                                                 
90
 Redewendung terminoaren edota, euskaraz, esamolde edo esapideen definizio baterako, 

Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten hiztegiaren sarreran ematen den definizioa baliatuko 

dugu geure azterketarako: 

Feste oder idiomatische Verbindungen, Redewendungen, Idiome, Wortgrupennlexeme, Phraseologismen, 

Phraseolexeme – mit diesen und anderen Termini versucht man in der Sprachwissenschat, bestimmte 

sprachliche Erscheinungen zu fassen, die man als »vorgeformte«, nicht frei gebildete Wortketten 

umschreiben könnte (1992: 7). 
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…und meinten, sie wären im Himmel. 

[Die Alte hatte sich nur so freundlich angestellt, 

sie war eine böse Hexe, die den Kindern 

auflauerte, und hatte das Brothäuslein bloß 

gebaut, um sie herbeizulocken. Wenn eins in 

ihre Gewalt kam, so machte sie es tot, kochte es 

und aß es, und das war ihr ein Festtag. Die 

Hexen haben rote Augen und können nicht weit 

sehen, aber sie haben eine feine Witterung, wie 

die Tiere, und merken’s, wenn Menschen 

herankommen. Als Hänsel und Gretel in ihre 

Nähe kamen, da lachte sie boshaft und sprach 

höhnisch: »Die habe ich, die sollen mir nicht 

wieder entwischen.«] Frühmorgens, ehe die 

Kinder erwacht waren… (KHM 1857: 105). 

…eta zeruan egon uste zuten. 

 [-] Biharamon goizean, goiz oso, 

haurrak esnatu baino lehenago… (Igara, 1984). 

c. Estilizazioa dugu hainbatetan erregistro jasoen aldera. Izan ere, lexiko eta 
esamolde jasoak eta iparraldeko euskalkietako hitzak erabiltzeko joera da nabari 
hainbatetan. Esaterako: egurgintzan jardun (‘Holz hauen’), zeruan egon uste zuten 
(‘meinten, sie waren im Himmel’), amaizun, hetsi. 

 Beste batzuetan herri kontakizunen estilora lerratzen da, kasu honetan bezala, 
adizki laguntzailea ezkutatuz. 

…[und legte sich wieder in sein Bett] (KHM 

1857: 101). 

[Eta ohera berriro] (Igara, 1984). 

III. 2. Itzulpen prozedurak. 

 a. Shift gramatikalak. Oraingo adibidean, alemanezko menderakuntzaren ordez, 
perpaus katea zatitu eta alborakuntza nahiago izan du itzultzaileak. 

…[und waren so hungrig, denn sie hatten nichts 

als die paar Beeren, die auf der Erde standen] 

(KHM 1857: 104). 

…[lurrean topatutako fruittu kaskar txiki batzu 

besterik ez zuten jan.] [Eta, hura gosea!] 

(Igara, 1984) 

 Oraingo adibidean, alemanezko menderakuntzaren ordez, perpaus bakuna osatu 
du itzultzaileak. 

[Hänsel, dem das Dach sehr gut schmeckte, riß 

sich ein großes Stück davon herunter],… 

(KHM 1857: 104-105). 

[Gustagarri atxeman zuen Hänsel-ek bere 

zatia,] eta... (Igara, 1984). 

b. Esanahi galera dugu adibide honetan; malkoen nolakotasunari dagokio galera. 
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Grethel weinte [bittere Thränen] und sprach zu 

Hänsel… (KHM 1858: 76). 

Gretel orduan, [negarra] zeriolarik, honela 

mintzatu zitzaion Hansel-i:… (Igara, 1984). 

 c. Kontrako esanahia duen aditzondoa ezeztatuz modulatu du itzultzaileak, 
jatorrizko testuko perpausa. 

…, so glaubten sie, ihr Vater wäre [in der 

Nähe] (KHM 1857: 102). 

Aita [urrun ez] zegoela uste zuten… (Igara, 

1984). 

 d. Egokitzapen kultural parea dago. Lehena janariei dagokie, basoko etxetxoaren 
jangaiei, hain zuzen. ‘Brot’, ‘Kuchen’ eta ‘hellem Zucker’-en ordez, ‘gozokia’, 
‘bizkotxoa’ eta ‘kristaldutako azukrea’ ditugu. 

…so sahen sie, daß das Häuslein [aus Brot] 

gebaut war und [mit Kuchen] gedeckt; aber die 

Fenster waren [von hellem Zucker] (KHM 

1857: 104). 

Eta etxetxoaren murruak [gozokiz] eraikia zela 

erreparatu zuten; eta teilatua [bizkotxozkoa]. 

leihoak, berriz, [kristaldutako azukrez] eginak 

ziren (Igara, 1984). 

Ohar gaitezen, bestalde, ‘murruak’ gehitu duela itzultzaileak. 

Bigarrena, bukaera formulistikoari dagokio. Izan ere, euskal ipuinen erara 
moldatua baitago. 

…und sie lebten in lauter Freude zusammen. 

[Mein Märchen ist aus, dort lauft eine Maus, 

wer sie fängt, darf sich eine große, große 

Pelzkappe daraus machen] (KHM 1857: 108). 

…eta poz etengabean bizi izan ziren 

elkarrekin. [Eta hau hala bazan eta ez bazan, 

sar dadila kalabazan, eta irten dadila Gasteizko 

plazan] (Igara, 1984). 

 e. Baliokide deskriptibo bat erabili du itzultzaileak: 

…und waren so hungrig, denn sie hatten nichts 

als [die paar Beeren], die auf der Erde standen 

(KHM 1857: 104). 

…lurrean topatutako [fruittu kaskar txiki] 

batzu] besterik ez zuten jan. Eta, hura gosea! 

(Igara, 1984) 

 f. Kasu honetan alemanezko izenondoaren bi osagai semantikoak baliatuz 
(‘stein’ eta ‘alt’), konparazioa sortu du itzultzaileak. 

Da ging auf einmal die Türe auf, und [eine 

steinalte Frau], (…) kam herausgeschlichen 

(KHM 1857: 105). 

…zabaldu egin zen atea brauki; eta [harriak 

berak baino zaharragoa zen atso zahar bat] 

hurbildu zitzaien… (Igara, 1984). 

Sarasola 1990b, Hansel eta Gretel. 

Hipotestua: Hänsel und Grethel, KHM 12, 1858. Hipotesturik hurbilena, halere, Emma 
von Bánastonek itzulitakoa da: “Juanito y Margarita”, in Cuentos de los Hermanos 
Grimm, Bilbo: Mensajero, 217-227 or. Gauzak horrela, honako transposizio eta itzulpen 
prozedura hauek inferitu ditugu. 
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III. 1. Transposizio formalak. 

 a. Mozteak badira. Oraingo adibidean, STko ‘Redewendung’ bat ezabatua dago 
XTn. 

…»alles ist wieder aufgezehrt, wir haben noch 

einen halben Laib Brot, [hernach hat das Lied 

ein Ende]. Die Kinder… (KHM 1858: 78). 

Amaitu da guztia, ogi erdi bat besterik ez 

daukagu [-]. Haurrek… (Sarasola, 1990b: 93). 

 Baita oraingoan ere: 

…[die Frau] schalt ihn und machte ihm 

Vorwürfe. [Wer A sagt, muß auch B sagen], 

und weil er das erste Mal nachgegeben hatte, so 

mußte er es auch zum zweiten Mal (KHM 

1858: 78). 

…[andreak] errieta eta kontra egiten zion [-]; 

eta aurrenekoan bezala, amore eman zuen 

bigarrenean ere (Sarasola, 1990b: 93). 

 

 Oraingo adibidean ‘Steg’ itzuli gabe utzi du, soilik ‘Brücke’ itzultzeak esanahi 
galerarik ez dakarrelakoan. 

»Wir können nicht hinüber«, sprach Hänsel, 

[»ich sehe keinen Steg und keine Brücke.«] 

(KHM 1858: 85) 

 —Ez daukagu pasatzerik —esan zuen 

Hänselek—; [ez dut zubirik ikusten] (Sarasola, 

1990b: 99). 

 Grimm anaiek sorturiko bukaera formulistiko modukoa ezabatua dago XTn. 

Da hatten alle Sorgen ein Ende, und sie lebten 

in lauter Freude zusammen. [Mein Märchen ist 

aus, dort lauft eine Maus, wer sie fängt, darf 

sich eine große, große Pelzkappe daraus 

machen] (KHM 1858: 86). 

Orduan amaitu ziren kezka guztiak, eta pozik 

eta zoriontsu bizi izan ziren [-] (Sarasola, 

1990b: 100). 

 

 b. STko olerkitxoak hitz lauz eman ditu itzultzaileak. 

[»knuper, knuper, kneischen, 

 wer knupert an meinem Häuschen?«] 

Die Kinder antworteten 

 [»der Wind, der Wind, 

  das himmlische Kind«] (KHM 1858: 

83). 

[—Zein ari da nire etxea jaten?] 

 Haurrek erantzun zuten: 

 —Airea, airea, zeru haurra (Sarasola, 

1990b: 96). 

III. 2. Itzulpen prozedurak. 

 a. Translazionismotzat jo behar da hipertestuko ‘gure semeak’. Izan ere, 
interferentzia bat sortu da, gaztelaniazko hipotestua tarteko dela (‘hijitos’): 
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wie können wir [unsere armen Kinder] 

ernähren,…? (KHM 1858: 76) 

Nola mantendu [gure semeak] geurontzako 

lain ez daukagula kontuan izanik? (Sarasola, 

1990b: 89) 

 b. Hipotestuko izenondoa galdu izana konpentsatzeko, aditza errepikatu du 
itzultzaileak: 

Grethel weinte [bittere Thränen] und sprach… 

(KHM 1858: 76) 

Gretel [negar eta negar] zegoen,… (Sarasola, 

1990b: 90). 

 c. Ezezko perpausa baiezko bihurtu du itzultzaileak: 

…hab acht und [vergiß deine Beine nicht]« 

(KHM 1858: 77). 

Argi ibili eta [segi] (Sarasola, 1990b: 91) 

Gomez 1999, Hansel eta Gretel. 

Hipotestua: KHM 1837, Hänsel und Grethel. 

III. 1. Transposizio formalak. 

 a. Estilizazio bat antzeman dugu: estilo neutro samarra zegoen tokian, euskalki 

jakin bateko forma (ipar.) erabili du itzultzaileak, XTri tonu poetikoa-edo emateko. Ez 

da testu guztian, halere, estilizazio-modu hori gertatzen. 

[Der Mond ging auf,] wie aber Hänsel nach den 

Bröcklein sah,… (KHM 1837: 89). 

Baina, [ilargi zuritan,] Hansel ogi-apurren bila 

hasi zenean… (Gomez, 1999: 56). 

III. 2. Itzulpen prozedurak. 

 a. Honetan shift-a burutu du itzultzaileak STko ‘wo(-)’-dun ‘Relativsätze’-a 

aldatzean; erlatiboa saihestu eta esaldia segmentatu du, honela: 

Da ging Grethel mit traurigem Herzen, [und 

trug das Wasser, worin Hänsel sollte gesotten 

werden] (KHM 1837: 91). 

Joan zen, bada, Gretel bihotza tristerik, [eta ura 

ekarri zuen;] [izan ere, ur hartan egostekoa zen 

Hansel] (Gomez, 1999: 58). 

b. Itzulpen idiomatikora lerratu da itzultzailea honako esaldi honetan: 

… hab acht [und heb deine Beine auf]« (KHM 

1837: 87). 

…ibil hadi arretaz, [eta dantza itzak hanka 

horiek] (Gomez, 1999: 53). 
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IV. EGOKITZAPENETAKO TRANSFORMAZIOEN AZTERKETA. 

UGALDE, Martin (1966). “Ikatzgillea ta sorgiña”, in Umeentzako ipuinak, 
Itxaropena: Zarautz, 57-65. 

Egokitzaileak berak ohar bat paratu zuen liburuaren hitzaurrean, aldaketa batzuen berri 
emateko: “izenak gure errikoak dira, ta gertakizunak ere gure artean gerta izan balira 
bezala antolatuak”. Izenak aldatuak daude, hortaz: Unai eta Itxaso ditugu, jatorrizko 
izenen ordez. Pertsonaiak egokitu dira: jatorrizkoaren egurgilea, ikazkina dugu bertsio 
honetan, bizitokitzat txabola bat duena. Aldaketa garrantzitsuenak, halere, honako 
hauek dira: Batetik, amarik gabe geratzen dira bat-batean, sorginak bahitu duelako; 
sorginaren basoko etxean agertuko da hura geroago eta Unaik eta Itxasok labean 
erretzetik askatuko dute. Bestetik, amaordetzat duten andrea eta basoko sorgina bat bera 
dira; arrazoibide psikologikotik badu apur bat aldaketa honek, zenbaiten aburuz: 
amaordearen baitan sorgina bizi da edo, bestela esanda, txanpon bereko ifrentzua eta 
aurkia dira amaordea eta sorgina (Cashdan, 2000: 77). 

 Bestalde, hainbat osagai magiko inausi ditu egokitzaileak: hartxintxar zurien 
motiboa, umeak ibaian gaindi garraiatzen dituen ahate zuria. Aldatuak daude basoko 
etxearen osagaiak: turroia eta karamelua, ogiaren eta azukre zuriaren ordez. 

 Garai hartako isla ideologikotzat edo familia antolatzeko moduaren islatzat har 
genezake amaordea etxean onartzeko aitak seme-alabei egindako arrazoibidea, 
jatorrizkoan agertzen ez baita: “etxe onetan bear degu nork arropa garbitu ta nork 
jatekoa jarri”. 

GRIMM, Jacob eta Wilhelm GRIMM (1974). Hansel eta Gretel. Itzul.: J. M. 
Satrustegi. Bartzelona: l’Abadia de Montserrat. 

Komikia da: dramatizazioa dugu, beraz, transformazio formal nagusia. Edozein 
modutan, hipotestua guztiz translongatua dago murrizketa eta emendazio prozeduren 
bitartez. Moztuak daude, esaterako, garestitze-aldiak eragindako gosetea, gurasoek 
haurrak abandonatu izana eta sorgina labean hil izana. Gehitu dira, ordea, pasarte 
arrotzak; esaterako, “sorgin gaiztagile guztien batzarre nagusia”, zeinean sorginak 
kartetan aritzen baitira. Pasarte horrek sorginaren figuraren edo arketipoaren guztizko 
transbalioespena dakar: begikoagoa bihurtzen ditu sorginak edota, bestela esanda, 
tuntunago eta txolinago, ez hain arriskutsu eta hain beldurgarri, bederen.  

Gaineratu du hipertestu honek, bestalde, ‘gadget’-en eta objektu magikoen 
erabilpena: erratz mirarigile hegalariak, makina palankadun edozertarako baliagarriak, 
kristalezko pilota mirarigilea… Komiki eta marrazki bizidunetan usu azaltzen diren 
horiek, hain zuzen. 

 Aldaketen artean, basoko etxetxoa txokolatezkoa dugu, hipotestuan ez bezala. 
Sorginaren etxeraino gidatzen dituen txoria, bestalde, belea dugu; ez ordea, hipotestuko 
txori kantari ederra. 
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 Aipagarri da, bukatzeko, komikiaren bukaerako paratestua, zeinean azaltzen 
baitira Grimm anaien bizitza eta obra. 

X.X. (1975). “Txokolatezko etxea”, in 4 ipuin. Itzul.: X. Mendiguren, Bilbo: 
Maves. 

Hipotestuaren kondentsazio bat dugu hau. Eutsi dio egitura narratiboari. Bada, halere, 
leuntze bat: gurasoek abandonatu ordez, basoan galdu dira haurrak. Bestalde, tituluak 
berak adierazten duen bezala, txokolatezkoa da etxea. 

X.X. (1975). Txokolatezko etxea. Itzul.: X.X. Bilbo: Boga. 

Basoko etxetxoari dagokionez, transformazio formal garrantzitsu bat dugu. Izan ere, 
etxetxoaren deskribapena estilistikoki zabaldua dago eta, bestalde, xehetasun asko 
aldatzen ditu: “Eta illargiaren argitara, etxetxo bat ikusi zuten. Bai, diz-diz egiten zuan 
etxe txikia: txokolatzeko etxea zela zirudian. Eta etzuan itxura bakarrik txokolatezkoa. 
Dana goxokiz egiña: txokolate, bonboi ta goxokiz egina zan. Etxe-ormak, almendra-turroi 
gogorrezkoak zituan; teillatua, dana txokolatezkoa; eta leioak, karamelu-goxokiz 
egiñak.”. Neurri handi batean, etxea eta etxeak dituen jaki goxoak fokalizatuta daude 
hipertestu honetan. Are gehiago, beste ñabardura goxo honi erreparatzen badiogu: 
“…amona oker-oker eta sudur-andia, eskuan goxokizko makilla.” Zabalkuntza eta 
aldakuntza estilistiko honek gozozalekeriaren gaia fokalizatzen eta nabarmenagotzen du.  

 Leungarritzat jo dezakegu honako aldaketa hau: sorginaren asmoa, haurrak jatea 
izan beharrean, honako hau da: “Amona ura, izan ere, sorgin bat zan. Eta serbitzariak 
nai zituan. Baiña zertarako? Belar eta xomorro asko bear zituan, belarrak eta xomorroak 
biltzeko.” Baita honako hau ere: labean erreta hil beharrean, besoak pertz baten barruan 
erretzen ditu sorginak, Gretelek bultza egin ostean. 

 Moztuak daude, bestalde, haurrak basotik etxera egindako lehenengo itzulia, 
hartxintxar zurien motiboa eta, oro har, osagai miresgarri guztiak (ahatea…). 

X.X. (1975). Xokolatezko etxetxoa. Itzul.: X.X. Bilbo: Maves. 

Bertsio honetan transposiziorik aipagarriena da etxeari buruzko deskripzioari egindako 
zabalkuntza estilistikoa, zeinean handitzen baita jaki gozoen zerrenda. Kultur 
egokitzapena ere izan liteke, garaian garaiko kutiziak aipu dituelarik. Hona: “… urrutira 
etxetxo polit bat ikusi zuten arte. Bertara hurbildu zirenean, dena xokolatez egina 
zegoela ikusi zuten: ximinia turroizkoa zuen, atea mazapanezkoa, habeak girlatxezkoak, 
karamelozko leihoak eta, teilatua berriz, goxoki ttipiez egina”. 

 Zabaldua dago ipuineko kanibalismoari dagokion aipua. Sorginaren asmoa zera 
dugu: “Hansel gizentzen denean, patatekin jango dut”. 

 Leungarri gisa hartu behar da sorginaren patua: labera ordez, ur putzuaren 
barrenera bota zuen Gretelek. 
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X.X. (1978). “Txokolatezko etxetxoa”, in 4 ipuin klasikoak. Itzul.: X.X. Bilbo: 
Maves. 

Motibo moral bat dugu bertsio honetan aipagarri: damua. Izan ere, testuak dioenez, 
“biak damutu ziren hain gozozaleak izateagatik. Orain preso ziren biak”. Motibazio 
berria da transformazio tematiko hori, orain artekoen aldean; neurri batean lot daiteke 
Sheldon Cashdan-en azalpen psikologikoarekin, zeinean amerikar psikologoak 
uztartzen baititu Hansel eta Gretelen gozozalekeria eta tripakoikeria (bulimia prozesu 
baten ondorio gisa izatea, oso litekeentzat jotzen du), ipuineko hiltzeak dakarren 
garbikuntza psikologikoarekin. 

IRIONDO, Lourdes (1985). “Txokolatezko etxea”, in Kontu kontari: haurrak 

euskalduntzen bideoaren bidez (2. zatia). Gasteiz: EJAZN, 23-26. 

Guztizko dramatizazioa dugu testu hau, salbu-eta hasierako ahots narratiboa. Ahots 
horrek, hain zuzen, diégèse-aldaketa batekin abiarazten du akzioa: “Egun batez, aitor 
eta eguzki beren etxetik atera ziren, ikastolara joateko…” Ohartzeko modukoa da, 
bestalde, bertsio honek pertsonaien izenak naturalizatu dituela: Aitor eta Eguzki, 
batetik, eta Lorea sorgina, bestetik. 

 Hipotestuko akzio-kateamendua inausi du testu honek, gai korapilatsuak eta 
eszena bortitzak garbituz, batetik (ezabatua daude, esaterako, haurren abandonatzea eta 
sorgin laberatuaren sekuentzia), eta, osagai sinbolikoak baztertuz (hartxintxarrak, ahate 
miragarria…), bestetik. Helburu didaktikoak tartean direla-eta (haurrak bideoaren bidez 
euskalduntzea, hain zuen), arindu eta estilizatu bide du egileak ipuina. 

X.X. (1986). Hansel eta Gretel. Itzul.: X.X. Bartzelona: Beascoa. 

Egokitzapen honen funtzioa da basoan galtzeak dakartzan arriskuez ohartzea. Erabat 
fokalizatzen da asmo hori, bai ipuin-hasieran (basoa jolasleku dute hemengo Hansel eta 
Gretelek eta, gurasoek han abandonatu ordez, haiek berak galtzen dira jolasean 
dabiltzala), bai ipuin-bukaeran (honako ikaskizun edo ipuinondo honen bitartez: “…aldi 
berean neba-arreba biek aurrerantzean kontu handiagoz arituko zirela beraien 
ibilaldietan agindu zieten gurasoei. Inguruak ikustatze eta ezagutzea ona baldin bada 
ezta gutxiagokoa zuhurtziaz aritzea, bestela,…”). 

 Aldaketen artean, sorginaren asmoa aldatua dago; izan ere, zerbitzari izateko 
harrapatu ditu: kanibalismoaren ordez, esklabotasuna azaltzen du bertsio honek.  

X.X. (1987). Txokolatezko etxetxoa. Itzul.: X.X. Madril: Susaeta. 

Bertsio honen gunea ongiaren eta gaizkiaren arteko borroka da. Izan ere, pasarte arrotz 
bat gehitu dio hipotestuari: ipotx onbera baten figura, Hansel eta Gretelen aingeru 
guardako bihurtzen dena. Horixe liskartuko da sorgin gaiztoarekin, harik eta haurrak 
askatu eta etxera eraman arte. Kutsapentzat har daiteke ipotxarena. Izan ere, KHM 
161ean ipotx gaizto purrustari bat ageri da eta, hari bezalaxe, ipuin honetako ipotx 
onberari bizarra harkaitz azpian katigatzen zaio. Osagai magikoen artean, bertsio honek 
erratz hegalaria gehitu du. 
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 Aldaketen artean, honako hau garrantzitsua da eta ongi landua edo ekarria dago, 

gosearen gaiari eusten baitio, hipotestuan bezalatsu: gurasoek haurrak abandonatu 

ordez, gure protagonista gaztetxoak basoan galdu dira, goseak eraginda, bertara 

basa-marrubi bila joateko. Mozte esanguratsu bat, bukatzeko: ez dago ez amarik ez eta 

amaorderik ere. 

ETXEZARRETA, Ramon eta Josu ZABALETA (1991). “Hansel eta Gretel”, in 

Ipuinak. Haurtxoa bat (3 urte), Bilbo: GIE/Elkar. 

Egokitzapen honek hipotestuaren egitura narratiboari eutsi dio. Bada, halere, aldaketaren 

bat: etxea, esaterako, txokolatezkoa da, jatorrizkoan ez bezala, ogi eta opilezkoa baita; 

amaordearen ordez, ama da protagonista; ibaia itsaso bihurtua dugu; garestitze bolada ez 

da ageri. Baita mozteak ere: olerkitxoak; teilatuaren eta katuaren motiboak, etxetik basora 

abiatzean; oilasko hezurrarena. 

 Badu egokitzapen honek kanta bat ipuinaren osagarri. Berriz aipatzen da 

hitzetan itsasoa: “ahate eder batek pasa ditu [H. eta G.] itsasoan”. Litekeena da ipuina 

Haurtxoa metodoaren “mendian eta itsasoan” izeneko unitate didaktikoan kokatua 

egoteak eragina izan izana motibo-aldaketan. Tartekatu dute egokitzaileek, bestalde, 

umeak beldurraren aurka adoretzeko ahapaldi bat: “Datorrela gugana / munduan bada 

sorginik / bosnaka etorri arren / ez dugu beldurrik.” 

ROSS, Tony (1992). Hansel eta Gretel. Itzul.: Itziar Olaberria. Donostia: Ttarttalo, 
1992. 

Paratestuetan egokitzapen honen izenburua Hansel and Gretel dela aitortzen da. 

Egilearen asmoez zera diote paratestuek: “Tony Ross-ek, Hansel, Gretel sudur berdedun 

sorgina eta txokolatez egindako etxearen istorio ezagunaren ikuspuntu berri bat azaltzen 

digu liburu honetan”. 

 Aletu ditzagun, bada, hipotestuarekiko ikuspuntu berri horren osagai eta 

transformaziorik behinenak. Batetik, honako gehikuntza hau dugu: haur xarmatuez 

osatua dago etxeko mazapanezko hesia, gerora, inkantamendua hautsi ostean, berriro 

haur bilakatuko baitira. Bestetik, osagai parodiko bat dugu; izan ere, ibai zabalaren 

aurrean zeharkatu ezinik daudela, Gretelek nola zeharkatuko duten galdetzean, honako 

elkarrizketa hau dugu: «“Ez da zaila”, esan zuen zisneak, “nik eramango zaituztet”. 

“Bihotzonekoa zara”, esan zuen Gretelek. “Ez horixe!”, erantzun zuen zisneak, 

“negozioak beti negozio! Ordaindu beharrekoa sakeletan daramazuen guztia izango 

da”.» Eta, azkenik, gertaera bitxi baten gehikuntza; izan ere, etxera berriz iritsi 

direnean, aitak zera kontatu die seme-alabei: “Gaur goizean basoan zarata arraroak 

entzun ditut. Sute handia ikusten zen, eta txokolate erre usaina. Nere emaztea desagertu 

egin da”. 
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 Azken transformazio horrek baduke interpretazio sendoa, Cashdan-en 
arrazoibide psikologikoaren bitartez. Nolarebait, haren esanetan “la bruja de la historia 
habita en la madrastra” (2000: 77). Eta aurrerago “desde un punto de vista psicológico, 
la muerte de la madrastra es perfectamente entendible. Ella y la bruja del bosque son las 
dos caras de la misma moneda (2000: 88)”. Esan dezagun, hartara, Tony Rosseren 
Hanselek bi sorgin hil zituela basoko sorgina labe barrura bultza egitean. 

 Bestalde, Gretel desbaliotu da, hipotestuaren aldean; izan ere, Hanselek, 
nebakeriaz, egia ezkutatzen baitio arrebari: “Hobe izango da aitak alde egin eta hemen 
bakarrik utzi gaituela ez jakin eraztea [Greteli]”. 

 Bertsio honetan, bukatzeko, ohartzeko modukoa da, ipuina bukatu ostean, 
jolasean eta jostetan aritzeko gida didaktikoa. 

X.X. (1993). Hansel eta Gretel. Itzul.: Patxi Elizegi. Donostia: Ttarttalo. 

Leundua dago haurren abandonatzea; amak aitari diotso: “basora eraman behar 
ditugu… beharbada familia aberatsen batek jasoko ditu eta jaten eman”. Hipotestuaren 
aldean, ama balioetsi da eta aita desbaliotu, biak dira-eta itxurakerian kide; izan ere, 
“gurasoak ongietorria egitera atera ziren kanpora, baina itxurak egin zituzten bi haurrak 
basoan galdu balira bezala. Ezin baitzuten onartu Hansel eta Gretel nahita abandonatu 
zituztela”, eta ipuinaren bukaeran haurrak etxeratzean, “ama ere atera eta zorionez 
gainezka negarrez hasi zen”. 

 Eutsi die egokitzapen honek, oro har, gainerako osagai tematikoei, eta 
berreskuratu du, beste egokitzapenetan ez bezala, hipotestuko olerki eta errimen 
oihartzuna. Honela: “goxoki eta txokolate / nire etxea jaten ari zarete”. Eta honela: 
“Beltxarga polita, / Zatoz gure bila. / Igo gaitzazu zure gainera / Eta eraman beste 
aldera.” 

X.X. (1997). Hansel eta Gretel. Itzul.: X.X. Donostia: Ttarttalo. 

Bertsio honen hipotestua, zalantzarik gabe, argitaletxe berean Patxi Elizegik (1993) 
euskaratua da. Egokitzapen hartan bezalaxe, honetan ere “pozik eta alai, etxerantz 
abiatu ziren lasterka eta bi eskuetan hasi ziren hartzen, piruletak, makilgoxoak eta 
azukre-koskorrak”. Beraz, 1993ko bertsio kondentsatua da honako hau. 

 Aipagarria da bukaerako irakaspen morala, irakurleari honela zuzentzen 
baitzaio: “Gogoan izan ezazu aberastasunean bizi denean, ez dela egiazko gauzen balioa 
aintzat hartzen: inguruko pertsonen maitasuna, adibidez”. 

GRIMM anaiak (1998). “Hansel eta Gretel”, in Hansel eta Gretel. Otsoa eta 

antxumeak, itzul.: Miren Caminos, Alegia: Oria & Kriselu. 

Hipotestua, kasu honetan, KHMren 1857ko bertsio hura bera edo bertsio hartan 
oinarritutako testu bat da. Horregatik, bertsio fidela da hipotestuaren aldean. Bertsio 
laburtu bat dugu hau, edozein modutan. Izan ere, alderdi tematiko guzti-guztiei eutsi 
die; halere, literatur hornidura oro ezabatua dago, adibide honetan bezala, esaterako: 
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Oihanaren erdiraino edo, iritsi zirenean, aitak 

esan zuen: 

 —Orain egur bila joan zaitezte, hotzak 

ez egoteko sua egingo dizuet. 

 Hanselek eta Gretelek egur lehorra 

ekarri zuten eta pilo txiki bat eraiki zuten. [Sua 

piztu zuen aitak eta haurrei esan zien amak:] 

 —Zuek, haurrok, eseri su ondoan; eta 

gu aurrerago egurretan aritzen garen bitartean, 

atseden har ezazue. Bukatutakoan hona itzuliko 

gara berriro. 

 [Hansel eta Gretel bakar-bakarrik 

geratu ziren. Eguerdian, nork bere ogi-zatia jan 

zuen eta gero loak hartu zituen. Esnatzerakoan 

gaua zen eta zuhaitzak ez ziren ikusten] 

(Caminos, 1998: 13-14). 

Als sie mitten in der Wald gekommen waren, 

sprach der Vater: »Nun sammelt Holz, ihr 

Kinder, ich will ein Feuer anmachen, damit ihr 

nicht friert.« Hänsel und Gretel trugen Reisig 

zusammen, einen kleinen Berg hoch. [Das 

Reisig ward angezündet, und als die Flamme 

recht hoch brannte, sagte die Frau:] »Nun legt 

euch ans Feuer, ihr Kinder, und ruht euch aus, 

wir gehen in den Wald und hauen Holz. Wenn 

wir fertig sind, kommen wir wieder und holen 

euch ab.« 

 [Hänsel und Gretel saßen am Feuer, 

und als der Mittag kam, aß jedes sein Stücklein 

Brot. Und weil sie die Schläge der Holzaxt 

hörten, so glaubten sie, ihr Vater wäre in der 

Nähe. Es war aber nicht die Holzaxt, es war 

ein Ast, den er an einen dürren Baum 

gebunden hatte und der Wind hin und her 

schlug. Und als sie so lange gesessen hatten, 

fielen ihnen die Augen vor Müdigkeit zu, und 

sie schliefen fest ein. Als sie endlich 

erwachten, war es schon finstere Nacht] (KHM 

1857: 101-102). 

 Kultur egokitzapena da euskal bertsioaren bukaera formulistikoa. 

[Eta hau hala bazan eta ez bazan, sar dadila 

kalabazan, eta atera dadila Gasteizko plazan] 

(Caminos, 1998: 46). 

[Mein Märchen ist aus, dort lauft eine Maus, 

wer sie fängt, darf sich eine große, große 

Pelzkappe daraus machen] (KHM 1857: 107-

-108). 

X.X. (1999). Hansel eta Gretel. Itzul.: Mitxel Murua. Donostia: Esin/Ttarttalo. 

Guztizko kondentsazioa dugu egokitzapen hau. Murrizketak ditugu (hartxintxarren 
pasartea…) testuaren kondentsazioan bitarteko nagusi. 

 Gainontzean, desbalorizatua dago amaordea, umeei “kalte egitea besterik ez 
zuen buruan”-eta. Pertsonaia horren bukaera aldeko desagerpena leundua dago; hil 
ordez, ihes egin zuen. 

CARDEÑOSO, Concha (1999). “Hansel eta Gretel”, in Kontaidazu ipuin bat, itzul.: 
M. Murua, Donostia: Ttarttalo, 34-45. 

Oro har, bertsio kondentsatu bat dugu honako hau. Aldaketak kultur egokitzapentzat jo 
daitezke. Esaterako: hipotestuko egurgilea, baserritar behartsua bihurtu zaigu 
hipertestuan; etxea “mazapanezkoa zela ikusi zuten, teilatua bizkotxozkoa zuen eta 
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leihoak txokolatezkoak”; hipotestuko olerkiak honela egokituak daude: sorginaren 
galdera, “Kikirikin, kikirikon / Nor dabil hor? //”, eta umeen erantzuna “Kikirikon, 
kikirikin / haizea dabil firin-firin //”; bukaera ere euskal ipuinen modukoa du, “hala 
bazan, ez bazan sar dadila kalabazan”. 

MURUA, Mitxel (egok.) (2000). Hansel eta Gretel. Donostia: Elkarlanean/GIE. 

Ohartzekoa da ale honek bi testu dituela. Lehenak oso-osorik jasotzen ditu hipotestuko 

gaiak eta motiboak, eta hari narratiboa. Bertsio fidela da oro har. Mozteak badira, 

halere: garestitze-boladari buruzko aipamena eta olerkitxoak falta dira, esaterako. 

Gehikuntzak badira: sorginaren araoak (“zinkili zankala, mutiko hau da hezur eta azala, 

bere arreba honek gizendu dezala”) eta errima moduko batzuk (“zinkurin-zinkarin, ez al 

duzu entzun, kaskarin?”, esaterako, eta honako hau, haurren arreta eta barrea helburu, 

“Zinkili-zinkalau, sardina bakallau! Gaur bertan jango zaitut, ri-rau!”). 

Bigarrena, berriz, marrazkiaren azpian letra larriz idatzia dago. Esaldi laburrez 

egina, testu lagungarria da, lau urteko haurrak irakurtzearen jabekuntzan treba daitezen 

edo lehen urratsak eman ditzaten. Halako guztizko kondentsazioa da, beraz. 

Etxezarretak eta Zabaletak 1991.ean moldatutakoak bezala, ale honek ere badu 

kanta bat ipuinaren inguruan. Horrez gain, udaberriarekin lotutako kantak erantsi dira. 

X.X. (2000). “Txokolatezko etxetxoa”, in Urrezko ipuinak, itzul.: X.X., Madril: 
Susaeta, 191-206. = X.X. (19--?). Txokolatezko etxetxoa. Itzul.: X.X. Madril: 
Susaeta. 

Zenbait osagai inausiz (hartxintxar eta ogi-papurren pasarteak, txori miresgarria, 

ahatea,…) bertsio murriztua eskaintzen du egokitzapen honek. Aldaketa garrantzitsu 

bat: Gretelen salbatzaile-rola, Hanselen esku dago; izan ere, “Hanselek ondo janda, oso 

indartsu zegoenez, sorginari berari bultza egin zion sutara (204. or.)”. Arreba desbaliotu 

du aldaketa horrek eta, beraz, pertsonaia femeninoaren rola. 

X.X. (199-?). Hansel eta Gretel. Itzul.: X.X. Belgika: Hemma. 

Pop up tipokoa da edizio hau. Ezaugarri nagusia hiru dimentsiokoa izatea duenez gero, 

testua ia baztertu da. Hargatik, hipotestua inausia dago guztiz (gosetea, hartxintxarrez 

eta ogi-papurrez markaturiko bideak, txori miresgarria, olerkiak…), eta gainerako 

pasarteak, kondentsatuak. Istoriaren abiapuntua beste bat da, leungarri modukoa: 

“Behin batean Hansel eta Gretel basoan zebiltzala galdu egin ziren. Ibili eta ibili, etxe 

eder bat ikusi zuten…” Nolabait leundua dago, halaber, sorginaren heriotza, motibazio 

berri baten bitartez; izan ere, “ekilibrioa galdu eta ur irakinetara erori zen”. 
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V. ONDORIOAK. 

—1812ko ediziotik 1837ko ediziora gehikuntza txiki batzuk badira tentsio 

narratiboa areagotzeko, batetik, eta osagai magiko eta poetikoak tartekatzeko (ahate 

zuria, haurrek esandako errimak). 

1837ko ediziotik 1857kora bitartean, bertsioa berriz landu zen. Transposizio 

formalen artean badira gehikuntza bat, osagai magiko bat tartekatzeko (txori gidaria), 

eta bertsifikazio bat. Berriz landu izanak transposizio tematikoak ere eragin zituen: 

gosetea funtsatzeko motibazio bat, andrazko figuraren desbaliotzea (amaordea jarriz eta 

amaren figura aienaraziz), eta neskatilaren balioestea. 

—1929ko testu itzulian, Larrakoetxea itzulpen fidelaren eta itzulpen 

semantikoaren arten mugitu zen; sarritan jo zuen, halere, itzulpen librera, nola 

xehetasunak gehituz eta zabalkuntza estilistikoak eginez, jatorrizkoaren berezko tonua 

indartzeko eta ekarpen propioak egiteko, hala egokitzapen kulturalen bitartez. 

—1984ko testua itzulpen fidelaren eta itzulpen semantikoaren artean dabil. 

Nabarmentzekoak dira, transposizio formalen artean, antropofagiari buruzko pasartea 

moztu —garbitu— izana (litekeena da itzultzailearen jokabidea ez izatea, 

argitaletxearena baizik), eta kutsu didaktikoko zabalkuntzak; itzulpen prozeduren 

artean, menderakuntza saihesteko shift-ak, segmentazioa eta kultur egokitzapen parea. 

—1990-2000 urtealdiko bi itzulpenak itzulpen fidelaren eta itzulpen 

semantikoaren mugen artean lerrokatzen dira. Sarasolaren testua azterturik inferitu 

ditugun transposizio eta itzulpen prozedurak, gaztelaniazko itzulpenean egindakoak 

dira: mozte txikiak, olerkitxoen prosifikazioa, modulazioa. Gomezenean 

azpimarratzekoa da STko erlatibozkoak saihesteko joera. 

—Egokitzapenei dagokienean, 1960-70 urtealdiko bakarrean pertsonaiak eta 

pertsonaien izenak euskaldunduta daude eta hainbat osagai magiko edo sinboliko inausi 

dira.  

1970-80 urtealdikoen artean, komiki bat eta lau bertsio kondentsatu ditugu. 

Eszena bortitzak modu askotara leunduak edo, bestela, ezabatuak (garbituak) daude. 

Hiru bertsiotan etxetxoaren gaia fokalizaturik ageri da, eta, haren bitartez, 

gozozalekeriaren gaia. 

1980-90 urtealdiko egokitzapenetatik bat bideo-euskarrian aurkeztutako 

antzerkia da eta beste biak, bertsio narratiboak. Hiruretan sekuentzia bortitzak moztuak 

(garbituak) edo leunduak daude. Gainerakoan, jatorrizkoaren osagai sinbolikoak 

baztertu dira. Funtzio didaktikorik bada bi egokitzapenetan: dramatizazioan, hizkuntza 

irakastea; 1986ko egokitzapenean, berriz, basoan galtzeak dakartzan arriskuez haurrak 

ohartaraztea. 
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1990-2000 urtealdian hamaika egokitzapen ditugu. Egokitzapen-erak 
dibersifikatzen dira: bertsio batean osagai parodikoak ageri dira; beste bat, pop-up 
tipokoa da; jatorrizkoaren bertsio laburtu bat bada. Bestela ere, Haur Hezkuntza 
sisteman sartutako bi bertsio agertu dira; beste batek, hainbat jarduera didaktiko 
proposatzen ditu ipuina bukatzerako. Jatorrizkoarekiko fideltasunari dagokionean, 
aurreko urtealdietako joera bertsuak sumatu ditugu: eszena bortitzak leuntzea edota 
moztea; osagai sinbolikoak baztertzea; Gretelen rolaren desbaliotzea. Soilik bi bertsio 
zaizkio fidelak hipotestuari. 

Nabarmen dezagun, bukatzeko, datu bitxi bat. Jatorrizkoan ez bezala, 
aztertutako hemeretzi egokitzapenetatik hamahirutan, basoko etxea txokolatezkoa da. 
Bere tradizioa irabazi duen motiboa da, beraz. 
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CARDEÑOSO, Concha (egok.) (1999). “Arrantzalearen emaztea”. Itzul: Mitxel Murua, in Kontaidazu 

ipuin bat, Donostia: Ttarttalo, 84-93. 

 

I. IPUINAREN EZAUGARRIAK. 

1810ko eskuizkribuan ageri da. Philipp Otto Runge margolari pomeraniarrak hartutako 
oharretan oinarritua. Testua bosgarren edizioan estilo-aldaketa ugariekin berridatzi zen 
(1843), ahozko bertsio batean oinarritua (Rölleke, 1985a: 1204). 

 Kontaera. Osagaiak. 

Arrantzalea eta haren andrea itsasertzean komun batean bizi ziren. Emaztea 
da —Ilsebill— istorioaren indargunea. Egun batez arrantzaleak erreboilu handi bat 
harrapatu zuen. Erreboiluak arrantzaleari esan zion printze xarmatu bat zela eta, 
hargatik, jaki txarra. Arrantzaleak amutik askatu zuen. Komungelara heldu zenean, 

errieta egin zion emazteak: otu zitzaiokeela desio gisara etxola bat bederen arrainari 
eskatzea! Emazteak berriz erreboiluarengana bidali zuen arrantzalea, gizona ados ez 

egon arren. Lehen aldiko ur gardena hori eta berde bilakatu zen, arrantzaleak 

erreboiluari dei egin zionean: “Erreboilu, itsasoko erreboilu,...”. Erreboiluak 

desiratutako etxetxoa eman zien; arrantzaleak bizilekura itzultzea besterik ez zuen: 

etxetxo barruan aurkituko zuen emaztea. Laster, halere, txikiegi iritzi zien andreak etxe, 

korta eta baratzeari; izan ere, Ilsebillek harrizko gaztelu handi batean bizi nahi zuen. 

Eta, ondoren, Ilsebillek errege izan nahi izan zuen; eta gero, kaiser; eta gero, Aita 
Santu. Aldian-aldian joan behar izan zuen gizonak erreboiluarengana eskean, gogoz 
kontrara, halere: “Nire emazte Ilsebillek ez du nahi nik nahi dudanik” zuen arrainari 

deitzeko leloa. 

                                                 
91
 Helga Kaufmannek guretzat propio egindako aleman batuko bertsioez egin dugu alderaketa (Von dem 
Fischer und seiner Frau, 2001). 
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 Aita Santuaren tronuan eserita zegoela, buruan hiru koroa handi zituela, 
arrantzaleak oihu egin zion emazteari: “Pozik egongo zara honezkero, Aita Santu zara, 
ezin zara beste ezer izan”. Emazteak, halere, gogoeta egin zuen eta, egunsentiarekin, 
berealdikoa bururatu zitzaion: Jainkoa bezalakoa izatea, eguzkiari eta ilargiari irteten 
agintzeko. Gizona zirikatu eta erasan zuen, harik eta erreboiluarengana joan zen arte. 
Betiko moduan, arrainak murritz erantzun zion: “Zoaz, emaztea berriz ere komunean 
duzu. Eta hantxe gelditu ziren betiko. 

 Xehetasun bat: itsasoaren kolorea eta egoera desio bakoitzeko aldatzen da. 
Lehenengoan, hori eta berde; ondoren, urdin-urdina eta morea; nahasia eta arrea, gero; 
eta gero eta zakar, haserre eta ilunago. 

 

II. KHM-KO ALDAKETEN AZTERKETA. 

1837-1857 

Autotransestilizazioa da bosgarren edizioan, ordu arteko testu aldaketarik gabeari 
eragindako transposizio formalik esanguratsuena. Testua aztertzeko sei sekuentzia 
bereizi ditugularik (arrantzalea eta emaztea itsasertzeko komunean bizi dira; erreboiluak 
emandako etxolan bizi dira; erreboiluak emandako jauregian bizi dira; erreboiluak 
gaztelua eman die eta emaztea errege bihurtu du; erreboiluak emaztea kaiser bihurtu du; 
erreboiluak emaztea Aita Santu bihurtu du; erreboiluak arrantzalea eta emaztea 
komunean bizitzen jarri ditu berriz), neurri bertsuko aldaketak edo zabalkuntza 
estilistikoak landu zituzten autoreek. Esan nahi baita, literarioki landuak daudela 
sekuentzia bakoitzean, ordena honetan eta simetrikoki, honako hauek: eraikinen 
deskripzioak (oparoagoak eta joriagoak dira 1857ko bertsioan), arrantzalearen eta 
andrearen arteko elkarrizketak eta itsasoaren haserre mailakatuari buruzko 
deskripzioak. Nahikoa izango da, horregatik, sekuentzia horietako bat ikustea, horren 
erakusgarri: bosgarrena. 

[Daar ging de Mann hen, un as he daar kamm, 

so satt siine Fru up eenen seer hogen Troon, de 

was van een Stück Gold, un had eene grote 

Kroon up, de was wol twee Ellen hoch, bi eer 

up de Siiden daar stunnen de Trabanten, ümmer 

een lüttjer as de anner, von den allergrötsten 

Risen, bet to den lüttsten Dwark, de was man so 

lang, as miin lüttje Finger. Vor eer daar stunden 

so veele Fürsten und Graven, daar ging de 

Maan unner staan,] [un sed »Fru, bist du nu 

Kaiser?« »Ja«, sed se, »ick bin Kaiser.« »Ach«, 

sed de Mann un sach se so  recht  an, »Fru, wat 

lett das schön, wenn du Kaiser bist.« »Mann«, 

sed se, »wat steist du daar, ick bin nu Kaiser, nu 

will ick äwerst ook Pabst warden«. »Ach, Fru«,  

sed  de  Mann,   »wat   willst    du    Pabst  

[Do güng de Mann hen, un as he door köhm, 

so wöör dat ganße Slott von poleertem 

Marmelsteen mit albasternen Figuren und 

gollnen Zyraten. Vör de Döhr marscheerden de 

Soldaten, un se blösen Trumpeten und slögen 

Pauken un Trummeln; awerst in dem Huse, da 

güngen de Baronen un Grawen un Herzogen 

man so as Bedeenters herüm; do maakden se 

em de Dören up, de von luter Gold wören. Und 

as he herinköhm, door seet syne Fru up enem 

Troon, de wöör von een Stück Gold, un wö[ö]r 

wol twe Myl hoog, un hadd ene groote gollne 

Kroon up, de wöör dre Elen hoog un mit 

Briljanten un Karfunkelsteen besett’t; in de ene 

Hand hadde se den Zepter un in de annere 

Hand den Reichsappel, un up beyden Syden by 
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warden, Pabst is man eemal in de Christenheit.« 

»Mann«, sed se, »ick möt hüüt noch Pabst 

warden.« »Ne, Fru«, sed he, »to Pabst kan de 

Butt nich maken, dat geit nich good.« »Mann, 

wat Snack, kan he Kaiser maken, kan he ook 

Pabst maken, ga fuurst hen.«] [Daar ging de 

Mann hen, un em was gans flau, dee Knee un 

de Waden slakkerten em, un buten ging de 

Wind, un dat Water was as kaakt dat, de Scheep 

schoten in de Noot, un dansten un sprungen up 

de Bülgen, doch was de Himmel in de Midde 

noch so’n beeten blag: awerst an de Siiden, 

daar toog dat so recht rood up, as een swaar 

Gewitter.] Da ging he recht vörzufft stann, un 

sed 

»Mandje, Mandje Timpe Te, 

Buttje, Buttje in de See, 

miine Fru, de Ilsebill, 

will nich so as ick wol will.« 

»Na, wat will se denn?« sed de Butt. »Ach«, 

sed de Mann, »miin Fru will Pabst warden.« 

»Ga man hen«, sed de Butt, »se is’t all.« (KHM 

1837: 105-106) 

eer door stünnen de Trabanten so in twe 

Regen, jümmer een lüttjer as de annere, von 

dem allergröttesten Rysen, de wöör twe Myl 

hoog, bet to dem allerlüttjesten Dwaark, de 

wöör man so groot as min lüttje Finger. Un vör 

ehr stünnen so vele Fürsten un Herzogen. Door 

güng de Mann tüschen staan] [un säd: »Fru, 

büst du nu Kaiser?« »Ja«, säd se, »ik bün 

Kaiser.« Do güng he staan un beseeg se sik so 

recht, un as he se so’n Flach ansehn hadd, so 

säd he: »Ach, Fru, watt lett dat schöön, wenn 

du Kaiser büst.« »Mann«, säd se, »wat staist 

du door? Ik bün nu Kaiser, nu will ik awerst 

ook Paabst warden, ga hen tom Butt.« »Ach, 

Fru«, säd de Mann, »wat wulst du man nich? 

Paabst kannst du nich warden, Paabst is man 

eenmaal in der Kristenhait, dat kann he doch 

nich maken.« »Mann«, säd se, »ik will Paabst 

warden, ga glyk hen, ik mutt hüüt noch Paabst 

warden.« »Ne, Fru«, säd de Mann, »dat mag ik 

em nich seggen, dat gait nich good, dat is to 

groff, tom Paabst kann de Butt nich maken.« 

»Mann, wat Snack!« säd de Fru. »Kann he 

Kaiser maken, kann he ook Paabst maken. Ga 

foorts hen, ik bün Kaiser, un du büst man myn 

Mann, wult du wol hengaan?«] [Do wurr he 

bang un güng hen, em wöör awerst ganß flau 

un zitterd un beewd, un de Knee un de Waden 

slakkerden em. Un dar streek so ’n Wind äwer 

dat Land, un de Wolken flögen, as dat düster 

wurr gegen Awend; de Bläder waiden von den 

Bömern, un dat Water güng un bruusd as 

kaakd dat un platschd an dat Äver, un von 

feern seeg he de Schepen, de schöten in der 

Noot, un danßden un sprüngen up den Bülgen. 

Doch wöör de Himmel noch so ’n bitten blau 

in de Midd, awerst an den Syden door toog dat 

so recht rood up as en swohr Gewitter.] Do 

güng he recht vörzufft (verzagt) staan in de 

Angst un säd: 

»Mandje, Mandje Timpe Te, 

Buttje, Buttje in der See, 

myne Fru, de Ilsebill, 

will nich so, as ik wol will.« 

»Na, wat will se denn?« säd de Butt. »Ach«, 

säd de Mann, »se will Paabst warden.« »Ga 

man hen, se is’t all«, säd de Butt (KHM 1857: 

124-125). 
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III. ITZULPENEN AZTERKETA. 

Larrakoetxea 1929, Arrantzalea ta emaztea 

Hipotestua:Von dem Fischer un syner Fru, KHM 13, 1858 

III. 1. Transposizio formalak. 

 a. Parafrasi eufemistikoa antzeman daiteke ipuinaren hasieran: ‘komun’ itzuli 
ordez, ‘zulo txiki-zikin’ itzuli du ‘Pißputt’. Zuzenketa dugu, beraz, edo gustuaren 
araberako aldaketa. 

Da wöör maal eens en Fischer un syne Fru, de 

waanden tosamen [in’n Pißputt], dicht an der 

See… (KHM 1858: 87). 

Beñola arrantzale bat emazteagaz itxas-

-bazterreko [zulo txiki-zikin baten] bizi zan 

(Larrakoetxea, 1929: 72). 

 b. Hipotestua hainbat aldiz zabaldu du itzultzaileak. Zabalkuntza horien 
funtzioa, gure aburuz, hipotestuak duen tonua indartzea edo areagotzea da. Jarraiko 
adibidean, arrantzalearen haserrea nabarmenagotzeko: 

»Ach«, säd de Mann, [»wat schull ik door noch 

hengaan?«] (KHM 1858: 87) 
«¡Kontxo, kontxo!» —erantzun eutsan 

senarrak—; [«¿zetan arrayo yoango nayako 

olango zorakeriakaz?»] (Larrakoetxea, 1929: 

73) 

 Ondoko honetan, eskaria edo desira arrazoitzea da zabalkuntzaren helburua: 

»Ach«, säd de Mann, »ik hebb dy doch fungen 

hatt, [nu säd myn Fru ik hadd my doch wat 

wünschen schullt]. Se mag nich meer in’n 

Pißputt wanen, se wull gern ’ne Hütt.« »Ga 

man hen«, säd de Butt, »se hett se all.« (KHM 

1858: 88) 

«¡Kontxo, kontxo!» —yardetsi eutsan 

arrantzaleak—; «ara, lentxoago zelan atzitu 

(arrapau) zaitudan gogoan bide dozu; [ara, ba; 

zure bizia neure eskuan izan dot eta orain 

bizirik bazara, neuri zor daustazu; ara, ba, on-

egite aren ordez etxatan niri burura etorri ezer 

eskatuterik, baña zer eskatu emazteak esan 

daust.] Ez ei-dau luzaroago an zulo zikiñean 

bizi nai, ta etxetxo bat artuko ei-leuke pozik». 

«Zoakioz»—erantzun eutsan izokiak—, «bere 

guraria beteta dauko» (Larrakoetxea, 1929: 

74). 

 Oraingo adibidean eraikinen kalitatea kontrajartzea eta kontrastea areagotzea 
dira zabalkuntzaren helburu: 

Ik much woll in enem grooten stenern Slott 

wanen:…(KHM 1858: 89). 
Amaika bidar pozago biziko nintzake arrizko 

yauregian, [olezko etxe kaskar, ezerez honetan 

baño] (Larrakoetxea, 1929: 75). 
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 Pasarte moldatu honetan, mahai-tresnak eta baratzeko fruta-arbolak zerrendatuz 
edo gehituz zabaldu du itzultzaileak testua, kontakizunaren xehetasunen zehaztapena 
eta zorroztasuna helburu (ez ditu aipatzen, halere, ahateak): 

Do güngen se henin, un in de Hütt was en 

lüttjen Vörplatz un ene lüttje herrliche Stuw un 

Kamer, wo jem eer Bedd stünn, [un Kääk und 

Spysekamer, allens up dat beste mit 

Gerädschoppen, un up dat schönnste upgefleyt, 

Tinntüüg und Mischen (Messing), wat sik darin 

höört.] Un achter was ook en lüttjen Hof [mit 

Hönern] un [Aanten], un en lüttjen Goorn mit 

Grönigkeiten un [Aaft (Obst)] (KHM 1858: 

88). 

Ta sartu zirean barrura ta etxetxoak aurrean 

larrin polita eukan eta etsari (sala) ta etzangu 

(koartu) txanbeliñak eta bakotxentzat bere 

oetxo biguna. [Baita suite ta yatoki lirañak be, 

guztiak apain-apain eta bear zirean tresna ta 

erredixaz orniturik: esku-zapi, mai-zamau, 

azpil (platel), txali (kollara), xarde (tenedol), 

aizto (kutxillo) ta abar.] Ganera etxostean esi 

bat be baegoan [kakaraxka eragoyen olloz 

beterik] [-]; bere baraztxoa be baeukan eta 

bertan [sagar bat eta madari-ondo bi garau 

elduez beterik] (Larrakoetxea, 1929: 75). 

Antzeko gehikuntza dugu hemen, fruta-arbolei dagokienean; ehizari buruzko 
aipamena ere gehitua dugu (distantzia, bestalde, denbora bihurtu du itzultzaileak, kultur 
egokitzearen ondorioz, beharbada): 

…ook was door een grooten herrlichen Goorn 

mit de schönnsten Blomen un [fyne 

Aaftbömer], un [en Lustholt wol ’ne halwe Myl 

lang], door wören [Hirschen un Reh un Hasen 

drin un allens wat man sik jümmer wünschen 

mag] (KHM 1858: 90). 

 

Ta yauregiaren beste aldetik baratz zabal, 

ikuskarria lorarik politenez apain-apain eta 

[sagar, madari, milikitoi, iko, okaran, kerexa, 

mats eta beste igali-zugatzez] yantzita. [Ta 

baratzaren urrengo ordu betean arakatu ezin 

zeitekean oyan (baso) sarratua], ta bertan 

[orein, basauntz, basaurde, erbi ta beste 

orretaiko basabereak, nai ebenean eizan 

(kazan) egiteko] (Larrakoetxea, 1929: 77). 

 Oraingo adibidean, argi urratzea eta gizonaren esnaera eraldatuak daude 
estilistikoki. 

Denn annern Morgen waakd de Fru to eerst up, 

[dat was jüst Dag,] un seeg uut jem ehr Bedd 

dat herrliche Land vör sik liggen. [Der Mann 

reckd sik noch,]… (KHM 1857: 90). 

Urrengo goxean goxetik yagi zan emaztea, 

[eguzkia mendi-tontorrak urreztuten asi za-

nekoxe,] ta oe aurretik agirian eukan lurraldea 

begira yarri zan. [Arrantzaleak ezeukan oindiño 

yagiteko gogorik; goxo artzen eban alango oe 

bigunak]:…(Larrakoetxea, 1929: 77). 

 c. Gehikuntza hauek, oro har, ekarpen tematikoak egin dizkiote hipotestuari. 
Oraingo adibidean, esaterako, izenondoak gehitzeak andrearen izaera desbaliotzen du: 

[Ach, Fru«,] säd de Mann,… [»Ne, Fru«,] säd 
de Mann,… (KHM 1858: 89). 

[«Baña, andra petrala»] —erantzun eutsan 
arrantzaleak—… [«Baña, andra kaskarin»] —
erantzun eutsan arrantzaleak—… 
(Larrakoetxea, 1929: 75). 
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 Oraingoan, pertsonaien ezaugarri psikologikoak gaineratu ditu itzultzaileak, 
desbaliotzea helburu (emazte ase-ezina, gizon oilotua):  

Dem Mann wöör syn Hart so swoor, un wull 

nich: he säd by sik sülwen [»dat is nicht 

recht«], [he güng awerst doch hen] (KHM 

1858: 89). 

Arrantzalea sutan yarri zan eta ezeukan 

yoateko bape gogorik; agin artean bein baño 

sarriago esanau be ba-erabillen: [«Emazte ase-

ezin orren burukeri ori be ba eztok bape 

zuzena».] [Orraitio emaztearen aurrean beti be 

olloegi izaten zan-eta, oraingoan be aren 

gurariari yarrai itxasoratu zan] (Larrakoetxea, 

1929: 76). 

 Beste motibazio bat gehitu dio arrantzalearen jokaerari itzultzaileak adibide 
honetan: erreboiluarengana (izokinarengana) emaztearen beldurrez joan izana. 

He wull nich hen gann, [güng awerst doch hen] 

(KHM 1858: 90). 
…zenbait bider ez yoatea erabagi eban; 

[orratio emaztearen bildurrez atzenean be yoan 

zan] (Larrakoetxea, 1929: 77). 

 d. Moztea da, murrizketa prozeduren artean, esanguratsuena. Izan ere, osoki 
ebaki ditu itzultzaileak bi sekuentzia: lehen sekuentzian, arrantzalearen andreak 
enperadore izateko desira agertzen du; bigarrenean, Aita Santu izatekoa. Ia lau 
orrialdeko ebaketa da guztira (KHM 1858: 91-94). Sekuentzien simetria eta 
antzekotasuna izan liteke murrizteko arrazoia. Nonbait, akzioaren garapenean 
errepikakor eta alferrikako zirelakoan, itzultzaileak bi sekuentziok ebakitzea erabaki 
zukeen. Edo beste edozein arrazoirengatik. 

III. 2. Itzulpen prozedurak. 

  a. Hipotestuko ‘der Butt’ (erreboilua), hipertestuko ‘izoki’ bihurturik egokitu du 
itzultzaileak. Beharbada, arruntagoa eta ezagunagoa zelakoan. 

…un as he se heruphaald, so haald he enen 

grooten [Butt] heruut (KHM 1858: 87). 
Atera ebanean, amuari [izoki] batek eutsala 

ikusi eban (Larrakoetxea, 1929: 73). 

 Egokitua dago, halaber, arrain horren benetako izaera. ‘Printze’ itzuli ordez, 
‘andiki’ eman du itzultzaileak. 

…»hör mal, Fischer, ik bidd dy, laat my lewen, 

ik bün keen rechten Butt, [ik bün’n 

verwünschten Prins] (KHM 1857: 87). 

…enozu ni izoki, [sorgiñak izoki-antza 

emongo andikia baño-ta] (Larrakoetxea, 1929: 

73). 

 Olerkitxoaren hasiera ere egokitua dago: 

»[Manntje, Manntje, Timpe Te,] / Buttje, Buttje 

in der See, / myne Fru de Ilsebill / will nich so 

as ik wol will.« (KHM 1858: 88) 

[Antontxo, Antontxo;] / Ene Izokitxo: / Ene 

emaztetxok / Ez nai ene naitxo (Larrakoetxea, 

1929: 74). 
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 Lehenago bezala, hemen ere egokituak daude noble-deiturak. 

…awerst in dem Huse da güngen [de Baronen 

un Grawen] un Herzogen man so as Bedeenters 

herüm… (KHM 1858: 92). 

[Andiki ta Nagusiak] zirean yauregiko 

morroi… (Larrakoetxea, 1929: 78). 

 b. Protagonistaren sexua eta karguaren generoa uztartu ditu itzultzaileak, 
hipotestuaren egileek ez bezala: 

»Worüm nich?« säd de Fru, »ga stracks hen, ik 

mutt König syn (KHM 1858: 90). 
«Zegaitik ez?» -yardetsi eutsan emazteak. 

«Zoakioz arin, [erregin izan bear dot-eta]» 

(Larrakoetxea, 1929:77). 

 c. Hoskidetasunak interferentziagatiko translazionismoa ekarri bide du, adibide 
honetan. Izan ere, pomeranierazko ‘de Maan’-en ordaina goi-alemanez ‘der Mond’ da, 
ez ordea, ‘der Mann’; ulerkera horretatik itzulia bide dago ‘gizakumea’. Horrekin batera 
—edo horren eraginez, beharbada— itzulpen librera lerratu da itzultzailea pasarte 
honetan guztian eta Jainkoaren ahala hizpidera ekarri du. 

»Mann«, säd se »wenn ik nich [de Sünn un de 

Maan] kann upgaan laten un mutt dat so 

ansehn, dat [de Sunn un de Maan] upgaan, ik 

kann dat nich uuthollen, un hebb kene geruhige 

Stünd meer, dat ik se nich sülwst kann upgaan 

laten.« (KHM 1858: 95) 

«Senartxo, [eguzkia ta gizakumea] irazan 

(ezerezetik egin) ezpadaikedaz ta zelan yagiten 

direan ikusi ezpadaikedaz, ezin neiteke ni 

pozik bizi, zorioneko izateko [eguzki ta 

gizakumea] irazateko ala bear dot [Yaungoiko 

maitearen antzean]» (Larrakoetxea, 1929: 80). 

Altuna 1929, Arrantzalia ta emaztia 

Hipotestua: Von dem Fischer un syner Fru, KHM 19, 1857 

 Egokitzapentzat jo behar dugu bertsio hau, itzulpentzat baino gehiago. 
Pertsonaiei, argumentuari eta gaiei eusten die bertsio honek; berridatzia dago, halere. 
Edozein pasarte har daiteke adibide gisa: 

[Do güng de Mann hen, un as he door köhm, so 

wöör dat ganße Slott von poleertem 

Marmelsteen mit albasternen Figuren und 

gollnen Zyraten. Vör de Döhr marscheerden de 

Soldaten, un se blösen Trumpeten und slögen 

Pauken un Trummeln; awerst in dem Huse, da 

güngen de Baronen un Grawen und Herzogen 

man so as Bedeenters herüm; do maakden se em 

de Dören up, de von luter Gold wören. Und as he 

herinköhm, door seet syne Fru up enem Troon, 

de wöör von een Stück Gold, un wö[ö]r wol twe 

Myl hoog, un haad ene groote gollne Kroon up, 

de wöör dre Elen hoog un mit Briljanten un 

Karfunkelsteen besett’t;… ](KHM 1857: 124). 

[Kepa’k atzera egin eta gauza 

ikaragarrijak ikusi ebazan. Lengo jauregia 

eguan tokijan oin beste jauregi ederragua 

eguan, atxurdinez (marmolez) egindda. 

Jauregiko sabaia urrezkua zan. 

 Jauregira sartu ta lenen-lenen gixa-

irudi (estatua) galantak ikusten ziran. Onen 

artian itturri polittak egozan, usain gozodun 

urak jarijoten ebezanak. 

 Margo askodun gudari artetik igaro ta 

gela eder batera eldu zan gure gixona. Txaki 
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onen erdi-erdijan bakaulki andija eguan, urrez 

ta pitxiz egindda. Bakaulkijan (tronuan) 

jezarritta, emaztia aurkitzen zan. 

 Beronen janzkijak esan eziñala 

txinddi balio eben. Janzkijok pitxiz ta urrez 

jositta egozan…] (Altuna, 1929: 94). 

Berridazketa egitean, halere, mozte esanguratsu bat egin du egokitzaileak: ebaki 
du andreak Aita Santu izateko desira agertzen duen sekuentzia osoa. 

 Bestalde, bi egokitzapen kultural esanguratsu burutu ditu. Lehena, arrantzaleari 
euskal izena jartzea: Kepa. Bigarrena, euskal jainko mitikoa ematea (“Urtz gure Jauna 
baxen altsuba ixan gura ei-dau”), hipotestuko ‘Gott’ kristauaren ordez (“sie will wie der 
liebe Gott werden”). 

 Azkenik, bukaera luzatua dago, egokitzaileak hipotestuko bukaera bat-batekoari 
labur iritzita, nonbait. Arrantzalea balioetsi da euskal bertsioan, haren kemena aipatuaz: 
“Kepa’k, etxera bigurtuta, ikusi eban lengo jauregi ta gauza gustijak ayenatuta egozala. 
Eta emaztia, janzki urratubagaz jantzitta, txabolako atian jezarritta aurkitzen zan. Baña 
arrantzalia etzan orregatik estutu. Sariak artu ta arrañetan juan zan. Emaztiak ezeban 
euki arrezkero bakerik, ez zorijonik”. 

Urmeneta/Iñurrieta 1984, Arrantzalea eta bere emaztea 

Hipotestua: Von dem Fischer un syner Fru, KHM 19, 1857. Edozein modutan, 
hipotesturik hurbilena frantsesezkoa da. Kredituetako copyright-etan Grasset & 
Fasquelle argitaletxe frantsesa azaltzen da, hain zuzen. Erabilitako itzulpen frantsesa 
honako erreferentzia honen lehen edizioa (1967) izan liteke: “Le pêcheur et sa femme”, 
in Jacob et Wilhelm GRIMM (1986), Les contes. Kinder- und Hausmärchen, Armel 
Guerne-ren edizioa eta itzulpena, Ligugé, Poitiers: Flammarion, 116-126. Izan ere, 
euskal itzulpena azterturik inferitu ditugun transposizio guzti-guztiak jatorrizkotik 
itzulpen frantses horretara itzultzean egindakoak dira. Adibide bat jartzeko, 
olerkitxoaren euskal itzulpeneko lehenengo eta bigarren bertso-lerroak frantsesezko 
itzulpena bitarte dela ulertu behar dira. 

»[Manntje,Manntje,Timpe Te, 

Buttje, Buttje in der See,] 

myne Fru de Ilsebill 

will nich so as ik wol will.« 

(KHM 1857: 120) 

[Turbot, Turbot dans la mer, 

Croix de bois et croix de 

fer,] 

Y a ma femme Elsabella 

Qui veut autrement que moi 

(Guerne, 1986: 117). 

[Erreboilu, itsas-erreboilu, 

Zur-gurutze, burdin-gurutze] 

nere emazte Elsabelak 

nahi ez dudana nahi luke  

(Urmeneta/Iñurrieta, 1984.) 

Zehatz ditzagun, bada, inferitutako gainerako transposizioak. 
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III. 1. Transposizio formalak. 

 a. Bi esanahi egozten dizkiote itzultzaileek hipotestuko ‘Pißputt’ delakoari: 
‘txabola’, batetik, eta ‘pixontzi’, bestetik. Zuzenketatzat edota gustuaren araberako 
aldaketatzat hartuko dugu lehena. 

Da wöör maal eens en Fischer un syne Fru, de 

waanden tosamen [in’n Pißputt], dicht an der 

See… (KHM 1857: 119). 

Arrantzale bat eta bere emaztea itsasertzeko 

[txabola batean] bizi ziren elkarrekin 

(Urmeneta/Iñurrieta, 1984). 

 Bigarren honetan, aldiz, eutsi diote ‘Pißputt’-en esanahietako bati: 

»Ach«, säd de Fru, »dat is doch äwel, hyr mann 

jümmer [in’n Pißputt] to waanen,… (KHM 

1857: 119). 

 —Oi! —andreak— horregatio, ez da 

batere goxoa beti [pixontzi batean] bizi 

beharra… (Urmeneta/Iñurrieta, 1984). 

 b. Zabalkuntza estilistiko xumeak badira. Honako adibide honetan, zabalkuntza 
erredundantea dugu: 

[»Hest du dy denn niks wünschd«] säd de Fru 

(KHM 1857: 119). 

 [—Eta ezer eskatu gabe, desioren bat 

adierazi gabe?] esan zuen andreak 

(Urmeneta/Iñurrieta, 1984). 

Oraingo zabalkuntzak andrearen balizko haserrea dakarkigu, XTn ez dagoen 
arren. 

De Mann wull noch nich recht, [wull awerst 

syn Fru ook nich to weddern syn] un güng hen 

na der See (KHM 1857: 120). 

Gizona ez zegoen ados, [baina ez zion andreari 

kontra egin nahi, ezta haserrarazten arriskatu 

ere,] eta itsasertzeraino itzuli zen 

(Urmeneta/Iñurrieta, 1984). 

 Oraingo zabalkuntza erredundantea da; ez dakar gai berririk. 

…he säd by sik sülven: [»Das is nich recht«],… 

(KHM 1857: 121). 

…honela zioen bere artean: [“Hau ez da 

bidezkoa. Ez da burubidea”] 

(Urmeneta/Iñurrieta, 1984). 

 Itsasoaren koloreari buruzko konparazioaz zabaldu da pasarte hau. Izan ere, 
aurreko konparazioarekin batera, halako paralelismo bat egin da. 

…un [de Himmel wöör ganß pickswart], un dat 

dunnerd un blitzd, un [de See] güng in so hoge 

swarte Bülgen as Kirchentöörn un as Baarge… 

(KHM 1857: 127). 

…zerua [bikea baino beltzagoa zegoen], 

trumoikari eta tximistatsu, [itsasoa tinta bezain 

beltz] zegoen eta olatu astun eta elizdorreak 

bezain altuak, mendien pareko… 

(Urmeneta/Iñurrieta, 1984). 
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 c. Estilo poetikora egindako estilizazio xumea dago adibide honetan, iparraldeko 
aginduzko formaren hautuan, gogora baitakarkigu, besteak beste, harako kantore 
hartako “haika, mutil”. 

»[Mann, sta up] un kyk mal uut dem Fenster… 

(KHM 1857: 122). 

 —[Haika, gizon,] eta begira 

leihotik… (Urmeneta/Iñurrieta, 1984). 

Adibide honetan, estilizazio poetikotzat jo behar genuke itzulpen literalari itzuri 
izana: 

»Ha«, dachd se, [»kunn ik nich ook de Sünn un 

de Mann upgaan laten?«] (KHM 1857: 126) 

Ai! —egin zuen bere artean— [ezin al naiteke 

eguzki-ilargien erregina izan, eta neuk agindu 

irtetzeko?] (Urmeneta/Iñurrieta, 1984). 

III. 2. Itzulpen prozedurak. 

 a. Shift-a. Izen abstraktu singularra, izen konkretu pluralez eman dute 
itzultzaileek. Halere, ‘kristandade’ badugu, bizkaierazkoa soilik, ordea. 

…Paabst is man eenmaal [in der Kristenhait], 

dat kann he doch nich maken.« (KHM 1857: 

124). 

Aitasantua bat bakarra dago [kristau 

guztientzat], eta hori ezin dizu eman… 

(Urmeneta/Iñurrieta, 1984). 

b. Konkretutik (galtzak jartzea) orokorrera (jantziak sartu) jauzi egin dute 
itzultzaileek: 

Da slööpd he sik [de Büxen] an un… (KHM 

1857: 127). 

[Jantziak] harrapaladan sartu eta… 

(Urmeneta/Iñurrieta, 1984). 

c. Protagonistaren sexua eta karguaren generoa uztartu dituzte itzultzaileek, 
hipotestuaren egileek ez bezala: 

…Ga he tom Butt, König bün ik, [nu mütt ik 

ook Kaiser warden].« (KHM 1857: 123) 

Izan naiz erregina, [orain enperatriz behar dut 

izan]. Joan eta esaiozu erreboiluari 

(Urmeneta/Iñurrieta, 1984). 

Sarasola 1990, Arrantzalea eta bere andrea 

Hipotestua: Von dem Fischer un syner Fru, KHM 13, 1858. Hipotesturik hurbilena, 
halere, Emma von Bánastonek itzulitakoa da: “El pescador y su mujer”, in Cuentos de 
los Hermanos Grimm, Bilbo: Mensajero, 95-102. Gauzak horrela, honako transposizio 
eta itzulpen prozedura hauek inferitu ditugu. 

III. 1. Transposizio formalak. 

 a. Gustuaren araberako zuzenketatzat jo behar genuke ‘Pißputt’ delakoa 
‘txabola’ itzuli izana. 



Azterketa kualitatiboa: Von dem Fischer  un syner Fru 213

Da wöör maal eens en Fischer un syne Fru, de 

waanden tosamen [in’n Pißputt], dicht an der 

See… (KHM 1858: 87). 

Bazen behin arrantzale bat bere andrearekin 

[txabola batean], itsas ertzean bizi zena 

(Sarasola, 1990a: 69). 

 b. Hainbat izenondo inausi ditu itzultzaileak. Adibide honetan, uraren 
gardentasunari buruzkoa: 

Mit des sett’t he em wedder [in dat blanke 

Water]… (KHM 1858: 87). 

Bota zuen [uretara]… (Sarasola, 1990a: 69). 

Adibide honetan, gazteluaren handitasunari buruzkoa: 

»Ach«, säd de Mann half bedrööft, »se will 

[in’n groot stenern Slott] wanen (KHM 1858: 

89). 

—Aiene! —esan zuen senarrak urduri 

antzan— [harrizko gaztelu batean] bizi nahi du 

(Sarasola, 1990a: 72). 

 c. Olerkitxoa murriztu du itzultzaileak, eta prosaz eman. 

»[Manntje, Manntje, Timpe Te, / Buttje, Buttje 

in der See,] / myne Fru de Ilsebill / will nich so 

as ik wol will.« (KHM 1858: 88) 

 — [-] Nire emazteak ez du nahi nik 

nahi dudana (Sarasola, 1990a: 70). 

 d. Bestelako mozteak ere badira. Adibide honetan itzultzaileak ‘eta’ juntagailuaz 
lotu ditu, oraingoan, parrafo bukaera eta hurrengo parrafoaren hasierako esaldia. 
Baztertu du, ordea, itsasoaren gardentasun galduari buruzko aipamena. 

De Mann wull noch nich recht, wull awerst syn 
Fru ook nich to weddern syn [un güng hen na 
der See. 

 Als he door köhm,] wöör de See ganß 
gröön un geel, [un goor nich meer so blank] 
(KHM 1858: 88). 

Senarrak ez zuen joan nahi halere, baina 

bestalde, ez zion kontra egin nahi andreari, [eta 

joan egin zen eta heldu zenean] itsasoa berde 

hori zegoen [-]; uretara hurbildu zen… 

(Sarasola, 1990: 88). 

 Oraingoan, erreboiluarengana joateko andreak senarrari emandako agindua 
moztuta dago. 

Ik much woll in enem grooten stenern Slott 

wanen: [ga hen tom Butt, he schall uns en Slott 

schenken]«. »Ach, Fru«… (KHM 1858: 89). 

Nik harrizko gaztelu batean bizi nahi nuke. [-] 

 —Emakumea! —erantzun zuen 

senarrak… (Sarasola, 1990a: 71). 

 Mozterik esanguratsuena, halere, sekuentzia oso bati dagokio: andreak Aita 

Santu izateko desira edo asmoa azaltzen duen sekuentziari, hain zuzen. 

Hipotestuko ia bi orriko luzera du ebaketak (KHM 1858: 93-94). Gauzak horrela, 

jakina, itzultzaileak egokitu behar izan ditu Aita Santuari buruzko aipamenak, 

ebaketaz geroztikoak. 
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»Ach, Fru«, säd de Mann, un füll vör eer up de 

Knee, »dat kann de Butt nich. [Kaiser un Paabst 

kann he maken,] ik bidd dy, [sla in dy un blyf 

Paabst.]« (KHM 1858: 95) 

 —Baina emaztea! —esan zion 

senarrak, bere oinetara belaunikaturik—; 

barbarinak ezin dezake egin hori; [erregina eta 

enperatriz ongi egin ahal izan zaitu], baina 

arren eskatzen dizut, [konforma zaitez 

enperatriz izatearekin] (Sarasola, 1990a: 77). 

Oraingoan, kondentsazioz, esaldiotako hainbat osagai eta xehetasun baztertu 

ditu itzultzaileak. Esaterako, ile harrotuari buruzko aipamena eta gerruntze modukoari 

buruzkoa (dat Lyfken/das Leibchen): 

Do köhm se in de Boshait, [de Hoor flögen ehr 

so wild üm dem Kopp,] [do reet se sik dat] 

Lyfken up], un geef em eens mit dem Foot un 

schreed… (KHM 1858: 95) 

Orduan erabat haserratu zen senarrarekin [-]   

[-] eta ostikada bat emanez, oihu egin zion:… 

(Sarasola, 1990a: 77). 

III. 2. Itzulpen prozedurak. 

 a. Hipotestuko ‘der Butt’ (erreboilua), ‘barbarin’ egokitu du itzultzaileak 
hipotestuan. 

…un as he se heruphaald, so haald he [enen 

grooten Butt] heruut (KHM 1858: 87). 

…eta atera zuenean [barbarin handi bat] 

zeukan puntan, eta honek esan zion… 

(Sarasola, 1990a: 69). 

 b. ‘Gu‘ pluraletik ‘zu’ singularrera jo du itzultzaileak honako zati hau itzultzean. 
Zuzenketatzat har liteke. 

…»ach, Fru, wat lett dat schöön, wenn du 

König büst! [nu wähl wy ook niks meer 

wünschen.]« (KHM 1858: 91) 

 —Oi, emakumea! Hau da zoriona zu 

erregina izatea, [orain ez bait daukazu beste 

ezer desiatu dezakezunik] (Sarasola, 1990a: 

74). 

 c. Konkretutik (galtzak jartzea) orokorrera (janztea) igaro da itzultzailea: 

[Do slööpd he sik de Büxen an] un… (KHM 

1858: 95). 

[Senarra, zalapartan jantzi,] eta… (Sarasola, 

1990a: 77). 

 d. Izenondo analogikoa (‘bikea bezain ilun’ edo, literalki, ‘bike ilun’) itzultzea 
baztertu du itzultzaileak eta izenondo neutro eta arrunta soilik eman du. 

…un de Himmel wöör [ganß pickswart],… 

(KHM 1858: 95). 

…zerua [ilun] zegoen… (Sarasola, 1990: 77). 
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IV. EGOKITZAPENETAKO TRANSFORMAZIOEN AZTERKETA. 

CARDEÑOSO, Concha (egok.) (1999). “Arrantzalearen emaztea”. Itzul: Mitxel 
Murua, in Kontaidazu ipuin bat, Donostia: Ttarttalo, 84-93. 

Egokitzapen hau translongaturik dago, testu-zati batzuk murriztuz eta testu-zati arrotzak 
emendatuz. 

 Murrizketen artean, testu egokitu honek Grimm anaien ipuinaren sei 
sekuentziatatik hiru hartu ditu soilik: lehenengoa (senar-emazteak txabolan bizi dira), 
hirugarrena (emaztea erregina da gazteluan) eta seigarrena (emazteak Jainkoa bezalakoa 
izan nahi du). 

 Emendazioen artean, hedakuntza hau dugu, batetik: urpean arrain handiaren bila 
dabilela, arrantzaleak ikusi ditu sirena eder batzuk, olagarro handi bat eta arrain gorri 
bat. Itsaspeko izaki horiei arrainaz galdetu eta arrain gorria da arrain handiaren eta 
arrantzalearen arteko mezularia. Honelako ipuinak osagai fantastikoz betetzeko joera 
dela esango genuke. Ipuinaren egitura eta argumentua erasan ditu joera horrek.  

 Bestetik, honako gehikuntza hau dugu: bukaera aldeko irakaspena. 
Emakumearen ahotan honako hizketa hau jarri du bertsio honen egokitzaileak: “Ba uste 
nuena baino opari hobea eman dit. Orain badakit etxe zahar honek, gure semeak eta 
zeuk zoriontsuago egiten nauzuela Eguzkiak eta Ilargiak baino ere”.  

Gauzak horrela, transformazio psikologiko bat gertatu da pertsonaiaren baitan. Cashdan 
autoreak ixorio honi buruz idatzitakoarekin ongi uztartzen da barne-aldaketa hori: 

…la historia señala, sin embargo, las consecuencias de la avaricia. La esposa es una mandona 

egocéntrica que está descontenta no sólo con sus condiciones de vida, sino con su sitio en el 

mundo. Y aunque al final no muere, es castigada por su trayecto pecaminoso (2000: 190). 

Beraz, zigorrak emakumeari zer irakatsi dion argi utzi nahi du egokitzaileak bukaera 
zoriontsuaren bidez. Haurren heziketa du helburu gehikuntza horrek, zalantzarik gabe. 

 

V. ONDORIOAK. 

 —Grimm anaiek ipuin hau literarioki landu zuten. Autotransestilizazio-lan 
horren bidez, eraikinei eta itsasoari buruzko deskripzioak oparotu eta joritu zituzten. 

 —1929ko itzulpenei dagokienez, Larrakoetxeak bere bertsioan 
translongazioaren eragina jasanarazi dio hipotestuari; izan ere, bi sekuentzia moztu 
izanak hipotestuaren egitura erasan du, batetik, eta, bestetik, zabalkuntza estilistiko eta 
gehikuntza ugariek (sei eta bi, hurrenez hurren) hipotestuarekiko atxikimendu libre 
samarra adierazten dute. 
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 Altunarena, berriz, egokitzapena da, Newmark-en zentzuan, alegia, eutsi die 
itzultzaile/egokitzaileak hipotestuko pertsonaia, argumentu eta gaiei, eta testua 
berridatzi du. 

 —1980-1990 urtealdian, itzulpen bakarra dugu frantsesezko polisistematik 
ekarria. Inferitutako aldaketak, itzultzaileek frantsesezko itzulpenari izan dioten 
fideltasunarengatik etorri dira euskal testura. Transposizioak transposizio, euskal 
itzulpenaren ederra nabarmenduko genuke, Levý-ren zentzuan (1969: 69). 

 —1990-2000 urtealdian, itzulpen bakarra dugu, gaztelaniazko hipotestu bat 
oinarri duela. Mozteak dira transposiziorik behinenak: horien artean, ebaketa luze samar 
bat. Murrizketa horrek eragina du argumentuan, zati esanguratsu bat kendu dion 
neurrian. Hain zuzen ere, Larrakoetxeak ebakitako zati bertsua. 

 —Egokitzapen bat bakarra dugu gaztelaniatik itzulia, 1999-2000 urtealdikoa. 
Fantasiaren ildoko gehikuntzak baditu. Esanguratsua da, halaber, bukaera aldeko 
moralité moduko gehikuntza, haurren portaera eta heziera helburu dituela eginda 
baitago. 
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I. IPUINAREN EZAUGARRIAK. 

1810ean jasoa, ahoz emakume zahar batek kontatua Marburg-en. 1819an beste hiru 
bertsiorekin osatua; horietako bat, Zwehrn-goa; beste bat, Frankfurt-ekoa (Rölleke, 
1985a: 1205-1206). 

 Kontaera. Osagaiak. 

Neskatila on-on bati ama hil zitzaion. Aita berriz esposatu zen; bada, 
harrezkero, neskatilak amaordea izan zuen eta, gainera, bi ahizpaorde gaizto. 
Ahizpaordeek okerkeria galantak egiten zizkioten: dilistak eta ilarrak botatzen zituzten 
errauts gainean eta Aschenputtelek batu behar zituen. Behin, feriara joan behar zuela 
eta, aitak alabei galdetu zien zein opari nahi zuten hark ekartzea, eta esandakoak ekarri 
zizkien: bi ahizpei, soinekoak eta harribitxiak; Aschenputteli, hurritz-adartxoa. 
Landatu zuen adartxo hura amaren hilobian, malkoekin busti eta, laster, zuhaitz eder 
bat hazi zen. Hilobira joaten zen bakoitzean, txori zuri bat joaten zitzaion hegan; 
Aschenputtelek desiratzen zituen guztiak betetzen zizkion txori zuriak. Izan ere, hiltzear 
zegoela, amak Aschenputteli agindu zion beti ondoan izango zuela. Erregeak hiru 
eguneko festa antolatu zuen semeari emaztegaia aurkitzeko, eta, hartarako, herrialdeko 
                                                 
92
 Ipuin honen bertsio ugari bildu ditugu, goian zerrendatuez gain: hamazortzi egokitzapen eta antzerki 
obra bat (Jon Oñatibia, [19- -]?). Horiek guztiek, halere, Perraulten Cendrillon ipuinari lotzen zaizkio; 
izan ere, Perraultenaren motiboak dira bertsio horietan guztietan nagusi (maitagarri jagolea, makila 
magikoa, karroza bihurtutako kalabaza, zaldi bihurtutako arratoiak, lekaio bihurtutako muskerrak, 
kristalezko zapatatxoa, Marierrauskinek ahizpaordeei emandako barkamena); are, Grimm anaien 
ipuineko motiborik ez da horietan ageri. Horregatik, hain zuzen, baztertu ditugu corpusetik eta, ondorioz, 
azterketatik. Beraz, corpusean adierazitako bi egokitzapenek bakarrik atxiki dituzte Grimm anaien 
bertsioaren motiboak (Garai/Beaumont-enak eta Bernal-enak, hain zuzen). 
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neska gazte guztiak gonbidatu zituen. Aschenputtelek ahizpei orrazten, zapatak garbitzen 
eta gerrikoak estutzen lagundu behar izan zien; bera, aldiz, ezin zitekeen festara joan. 
Joateko baimena erregutu ziolako, bi egiteko jarri zizkion amaordeak, eta aise gainditu 
zituen biak, usoen eta beste txorien laguntzarekin: dilistak errautsetik bi aldiz jasotzea 
izan zuen betekizun. Halaz guztiz, festara joatea debekatu zion amaordeak; soinekorik ez 
zuela, eta, horregatik, dantzan ezin ibil zitekeela. Bada hiru aldiz hots egin zuen hilobiko 
hurritz ondoan, “arbolatxo, mugi hadi, astin hadi / urre-zilarrez jantz nadin”. Txori zuriak 
aldi bakoitzean aurrekoa baino ere soineko dotoreagoa botatzen zion eta baita zapatak 
ere, azkenekoak, urre gorrizkoak. Festan printzeak harekin bakarrik dantza egiten zuen, 
eta Aschenputtelek ihes egiten zion, aldi bakoitzean. Lehen gauean, usategira jauzi egin 
zuen; bigarrenean, madariondora; hirugarrenean, ezker-zapata galdu zuen, bikez 
igurtzitako eskaileretan itsatsita gelditu zitzaiolako baina, guztiarekin, alde egin zuen. 
Urrezko zapata hark eramango zuen, nolanahi, printzea benetako emaztegaiarenganaino. 
Ahizpaorde zaharrenak, sartuko ote zitzaion, zapata jarri nahi zuen eta, hartarako, behatz 
erpurua moztu zuen. Gero, ahizpaorde gazteenak jarri nahi, eta orpo zati bat moztu 
behar izan zuen, oina zapatan sar zedin. Bi uso hilobiko hurritz gainean pausatuek 
emaztegai faltsuak zirela ohartarazi zioten printzeari: “zapatan odola dago (…) benetako 
emaztegaia etxean dago”. Beste alabarik ba ote zuten galdetu zuen orduan printzeak, eta 
aitak uko egin zion: soilik, aurreko emaztea izan zenaren Aschenputtel txiki alferrik 
galdutako bat; eta jende aurrean erakusteko zikinegia zela gaineratu zuen amaordeak. 
Printzeak, halere, ekartzeko eta ekartzeko. Garbitu zituen orduan Aschenputtelek 
aurpegia eta eskuak, printzearengana joan aurretik. Zapata ondo egokitu zitzaion. 
Begiratu zion printzeak aurpegira eta ezagutu zuen festako dantza-bikotekide eder hura. 
Hurritzeko usoek baietsi zuten, orduan, benetako emaztegaia huraxe zela. Bada usoak 
Aschenputtelen sorbalda gainetan jarri ziren; ezteietarako elizara sartzean, begi bana 
lehertu zieten ahizpaordeei, eta, elizatik ateratzean, beste begia. Amaordeak, berriz, ez 
zuen zigorrik jaso.  

 

II. KHM-KO ALDAKETEN AZTERKETA. 

1812-1837 

II. 1. Transposizio formalak. 

 a. Autotransestilizazioak, adibide honetan, aldaketa tematikoa dakar, erlijio eta 
sinesmen kontuei dagokienean. Izan ere, 1812ko bertsioan amak esaten dio 
Aschenputteli zuhaitza landatzeko; 1837koan, berriz, aitak ekarritako adartxo bat 
landatu du Aschenputtelek amaren hilobian. Hala, bada, amaren konfesio kristauari 
egozterik ez dago, ipuin honek dakarren sinesmen animista, alegia, ama zuhaitzaren 
bidez berriz haragitzen delako ideia. Izan ere, Röllekek, Grimm anaien ipuinei buruzko 
bere oharretan, ideia eta adigai kristauen eta animisten sinkretismo bitxi hori 
nabarmendu zuen ipuin honetan; alde batetik, ‘zerua’ dugu, eta, bestetik, ‘hilobi 
gaineko zuhaitza’: ipuineko protagonistak bien bitartez jasotzen du hain beharrezko 
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duen laguntza (1985a: 1206). Amaren figura eta sinesmenak, beraz, kristautasunaren 
aldera lerratuak ditugu hirugarren edizioan. Eta osagai animista, berriz, Aschenputtelen 
bizkar. 

Es war einmal ein reicher Mann, der lebte lange 

Zeit vergnügt mit seiner Frau, und sie hatten 

ein einziges Töchterlein zusammen. Da ward 

die Frau krank, und als sie todtkrank ward, rief 

sie ihre Tochter und sagte: [„liebes Kind, ich 

muß dich verlassen, aber wenn ich oben im 

Himmel bin, will ich auf dich herab sehen, 

pflanz ein Bäumlein auf mein Grab, und wenn 

du etwas wünschest, schüttele daran, so sollst 

du es haben, und wenn du sonst in Noth bist, so 

will ich dir Hülfe schicken, nur bleib fromm 

und gut.”] Nachdem sie das gesagt, that sie die 

Augen zu und starb; das Kind aber weinte und 

pflanzte ein Bäumlein auf das Grab und 

brauchte sein Wasser hin zu tragen, und es zu 

begießen, denn es war genug mit seinen 

Thränen. 

Der Schnee deckte ein weiß Tüchlein auf der 

Mutter Grab, [und als die Sonne es wieder 

weggezogen hatte, und das Bäumlein zum 

zweitenmal grün geworden war,] da nahm sich 

der Mann eine andere Frau (KHM 1812: 63). 

Einem reichen Manne dem wurde seine Frau 

krank, und als sie fühlte daß ihr Ende heran 

kam, rief sie ihr einziges Töchterlein zu sich 

ans Bett, und sprach [»liebes Kind, bleib 

fromm und gut, so wird der liebe Gott immer 

beistehen, und ich will vom Himmel auf dich 

herab blicken, und will um dich sein«]. Darauf 

tat sie die Augen zu, und verschied. Das 

Mädchen ging jeden Tag hinaus zu dem Grabe 

der Mutter und weinte, und blieb fromm und 

gut. Der Schnee aber deckte ein weißes 

Tüchlein auf das Grab, und als die Sonne es 

wieder herabgezogen hatte, nahm sich der 

Mann eine andere Frau (KHM 1837: 116). 

 Transestilizazio-lan horretan Grimm anaiek aldaketa batzuk eragin zituzten; 
aldaketa hauetan, aurrekoan ez bezala, aldaketa tematikorik ez dago. 

 -usategia: lehen edizioko bertsioan, hango eskailerako azken mailara igota, 
jaiaren ikusmiran egoteko toki bezala erabili du Aschenputtelek; hirugarren edizioko 
bertsioan, berriz, jaitik etxera —errauts artera— itzultzeko babesleku gisa baliatu du. 
Bietan, halere, usategia eraitsi dute ahizpaordeek eta aitak. 

 -usoak: haiek berek eskaini diote Aschenputteli ale onak eta ale txarrak 
bereizteko laguntza, lehen edizioko bertsioan, eta, horrez gain, arbolatxoaren ahalmen 
magikoez ohartarazi dute neska protagonista; hirugarrenekoan, berriz, Aschenputtelek 
hots egin die. 

 -aleak: lehen edizioko bertsioan ale onak eta ale txarrak bereizi behar ditu 
(plater bateko dilistak, lehenik, zaku bateko zalkeak, bigarrenik, eta plater bateko 
ilarrak, hirugarrenik); hirugarren edizioko bertsioan bitan dilistak batu eta bereizi behar 
ditu errauts artetik. 
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 -arbolatxoa/hurritza: arbolatxoak eman dizkio neska protagonistari soineko 
ederrak eta zapatak, 1812ko testuan; 1837koan, berriz, hurritz gaineko txori batek. 

 b. Gehikuntza. Aita feriara joan da 1837ko edizioan; bidaia hori, berriz, ez dago 
1812ko edizioan. Gehikuntza honen helburuetako bat da, hain zuzen, hurritz-adarraren 
jatorria narratiboki ongi lotzea. Hala, bada, lehen esan bezala, Aschenputtelen figuraren 
esku gelditu da amaren haragitze animistaren sinbolizazioa. 

Und weil es da immer in Asche und Staub 
herumwühlte und schmutzig aussah, gaben sie 
ihm den Namen Aschenputtel. 

Auf eine Zeit stellte der König einen Ball an,… 
(KHM 1912: 64). 

Und weil es darum immer staubig und 
schmutzig aussah, nannten sie es Aschenputtel. 

 [Es trug sich zu, daß der Vater einmal 
in die Messe ziehen wollte, da fragte er die 
beiden Stieftöchter, was er ihnen mitbringen 
sollte? »Schöne Kleider«, sagte die eine, 
»Perlen und Edelsteine« die zweite. »Nun, 
Aschenputtel«, sprach er, »was willst du 
haben?« »Vater, das erste Reis, das euch auf 
eurem Heimweg an den Hut stößt, das brecht 
für mich ab.« Er kaufte nun für die beiden 
Stiefschwestern schöne Kleider, Perlen und 
Edelsteine, und auf dem Rückweg, als er durch 
einen grünen Busch ritt, streifte ihn ein 
Haselreis, und stieß ihm den Hut ab. Da brach 
er das Reis ab, und nahm es mit. Als er nach 
Haus kam, gab er den Stieftöchtern was sie 
sich gewünscht hatten, und dem Aschenputtel 
gab er das Reis von dem Haselbusch. 
Aschenputtel dankte ihm, ging zu seiner 
Mutter Grab, und pflanzte das Reis darauf, und 
weinte so sehr, daß es von seinen Tränen 
begossen ward. Es wuchs aber und ward ein 
schöner Baum. Aschenputtel ging alle Tage 
dreimal darunter, weinte und betete, und 
allemal kam ein Vöglein auf den Baum, und 
das Vöglein gab ihm was es sich wünschte.] 

 Es begab sich aber, daß der König ein 
Fest anstellte,… (KHM 1837: 116-117). 

c. Bada beste gehikuntza bat bukaera aldean. Usoek esandako olerkitxoarekin 
bukatzen da 1812ko bertsioa. 1837koak, berriz, luzagarri bat du: ahizpaordeek 
pairatutako zigorra erantsi zioten autoreek. 

»rucke di guck, rucke di guck, 

kein Blut im Schuck, 

der Schuck ist nicht zu klein, 

die rechte Braut, die führt er heim« (KHM 

1812: 71). 

[Und als sie das gerufen hatten, kamen sie 

beide herab geflogen, und setzten sich dem 

Aschenputtel auf die Schultern, eine rechts, die 

andere links, und blieben da sitzen. 

 Als die Hochzeit mit dem Königssohn 

sollte gehalten werden, kamen die falschen 

Schwestern, wollten sich einschmeicheln, und 
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Teil an seinem Glück nehmen. Als die 

Brautleute nun zur Kirche gingen, war die 

älteste zur rechten, die jüngste zur linken Seite, 

da pickten die Tauben einer jeden das eine 

Auge aus; hernach als sie heraus gingen, war 

die älteste zur linken, und die jüngste zur 

rechten, da pickten die Tauben einer jeden das 

andere Auge aus: und waren sie also für ihre 

Bosheit und Falschheit mit Blindheit auf ihr 

Lebtag gestraft] (KHM 1837: 122). 

 Garrantzitsua da gehikuntza hau zigorraren gaia badakarrelako; itsu gelditzea, 
hain zuzen. Cashdanek —beti ‘bekatua’ baitarabil bere azterketan— ahizpaordeek 
Aschenputteli egindako gaiztakerien ordain egokia dela deritzo. Bekaizkeria du aipagai 
eta hortaz, 

…la envidia es apodada «el monstruo de los ojos verdes»; y la envidia es un término que deriva 

del latino videre, ver. Al ser privadas de su capacidad de ver, las hermanastras quedan privadas 

para siempre de su capacidad de envidiar (2000: 110). 

 Zigorraren beste arrazoietako bat da ahizpaordeen faltsukeria. Aschenputtelek 
koroa du patu, bera da-eta zapatatxoaren jabe; ahizpaordeek, halere, oina zapatan 
sartzeko proba egin dute. 

 d. Murrizketa bat badago: hartaz usoek ohartu dutelarik (“geh zu dem Bäumlein 

auf deiner Mutter Grab, schüttele daran und wünsche dir schöne Kleider, komm aber 

vor Mitternacht wieder”), gauerdiko hamabiak jo baino lehen alde egin behar du jaitik 

Aschenputtelek, lehen edizioko bertsioan; hirugarrenekoan, berriz, horrelako oharrik 

inork ez dio egiten; halere, “er [der Prinz] tanzte bis es Abend war, da wollte es 

[Aschenputtel] nach haus gehen” (119. or.). 

 Eta aldaketa bat: lehen edizioko bertsioan Aschenputtel karrozaz joan da jaira 

(zaldi zuri baten atoian, lehen joanean; zaldi beltz batenean, bigarren aldian); hirugarren 

edizioko bertsioan, berriz, “und ging zur Hochzeit” soila dugu. 

 Irudipena dugu, beste autore batzuek beste zenbait motibori buruz esan bezala, 

bi motibook Perraulten Cendrillon-en kutsapentzat jo zituztela anaiek
93
. Jakina da, ildo 

horri jarraituz, frantses jatorriko hainbat ipuin kendu zituztela bildumatik, hirugarren 

edizioa apailatzeko, hala nola Der gestiefelte Kater eta Blaubart. 

                                                 
93
 Hona Cendrillon ipuineko pasarte batzuk konparagai: 

…ce qui fit un bel attelage de six cheveaux, d’un beau gris de souris pommelé (Perrault, 1987: 82). 
Quand elle fut ainsi parée, elle monta en carrosse; mais sa marraine lui recommanda sur toutes choses de ne 
pas passer minuit,…(Perrault, 1987: 83). 
…Cendrillon entendit sonner onze heures trois quarts: elle fit aussitôt une grande révérence à la compagnie, 
et s’en alla le plus vite qu’elle put (Perrault, 1987: 85). 
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1837-1857 

II. 1. Transposizio formalak. 

 a. Transestilizazioa. Urtaroak aipatzen dira zazpigarren edizioan, ezkontzeko 
erabakia hartu izana eta aro aldaketa uztartuak daudela argiago uzteko, beharbada. 
Edota, aro bat bederen igaroa baita, gizonak dolua egoki gorde duela adierazteko. 

Der Schnee aber deckte ein weißes Tüchlein 

auf das Grab, und als die Sonne es wieder 

herabgezogen hatte, nahm sich der Mann eine 

andere Frau (KHM 1837: 116). 

Als der Winter kam, deckte der Schnee ein 

weißes Tüchlein auf das Grab, und als die 

Sonne [im Früjahr] es wieder herabgezogen 

hatte, nahm sich der Mann eine andere Frau 

(KHM 1857: 138). 

 Ipuinean duten eta merezi duten garrantziari begira, zapatei buruzko aipamena 
gehitua dago estilistikoki pasarte birlandu honetan: 

»Du Aschenputtel«, sprach sie, »hast du nichts 

am Leib, und [hast keine Kleider], und kannst 

nicht tanzen, und willst zur Hochzeit!« Als es 

noch weiter bat… (KHM 1837: 117). 

»Du Aschenputtel«, sprach sie, »bist du voll 

Staub und Schmutz und willst zur Hochzeit? 

[Du hast keine Kleider und Schuhe] und willst 

tanzen! Als es aber mit Bitten anhielt,… 

(KHM 1857: 138). 

Amaordeak Aschenputteli egindako destaina doi bat indartzeko aldaketa 
estilistikoa dugu hemen. Ahizpaordeak desbalorizatu ditu, halere, estilizazioak (zwei 
stolzen Tochter). 

[[Darauf ging sie mit ihren zwei Töchtern] 
fort]] (KHM 1837: 118). 

[[Darauf kehrte sie ihm den Rücken zu und 
eilte [mit ihren zwei stolzen Töchtern] fort]] 
(KHM 1857: 140). 

 Izenondoen aukera estilistikoak aldaketa dakar Aschenputteli buruzko izaeraz. 
Printzeak beste alabarik ba ote duen galdetzen dionean, jaunaren erantzunean dugu 
aldaketa: 

»Nein«, sagte der Mann, »nur von meiner 

verstorbenen Frau ist noch [ein kleines 

garstiges Aschenputtel] da, das kann aber nicht 

die Braut sein.« (KHM 1837: 122) 

»Nein«, sagte der Mann, »nur von meiner 

verstorbenen Frau ist noch [ein kleines 

verbuttetes Aschenputtel] da, das kann 

unmöglich die Braut sein.« (KHM 1857: 143) 

‘Itsusi’ neutrotik ‘atzeratu’ markatura. Diederichs-ek eman digu bidea izenondoaren 
adieretako bat neska protagonistaren ezaugarri psikologoekin uztartzeko, “ein kleines 
»verbuttetes« (also in der Entwicklung züruckgebliebenes) Aschenputtel” (1997: 32). 

 b. Dramatizazioa. Pasarte honetako estilo aldaketak gorabehera, printzearen 
erabakia estilo zuzenean emana dugu zazpigarren edizioan, zehar estiloan 
hirugarrenean: 



Azterketa kualitatiboa: Aschenputtel 223

Als er nun Abend war, wollte Aschenputtel fort, 

und der Königssohn wollte es begleiten, aber es 

entsprang ihm. Doch verlor es seinem linken 

ganz goldenen Pantoffel, denn der Königssohn 

hatte Pech auf die Treppe steichen lassen, und 

daran blieb er hängen. Nun nahm er den Schuh, 

[und ging am andern Tag damit zu den Mann, 

und sagte die sollte seine Gemahlin werden, an 

deren Fuß dieser goldene Schuh paßte] (KHM 

1837). 

Als er nun Abend war, wollte Aschenputtel fort, 

und der Königssohn wollte es begleiten, aber es 

entsprang ihm so geschwind, daß er nicht folgen 

konnte. Der Königssohn hatte aber eine List 

gebraucht und hatte die ganze Treppe mit Pech 

bestreichen lassen: da war, als es hinabsprang, 

der linke Pantoffel des Mädchens 

hängengeblieben. Der Königssohn hob ihn auf 

und er war klein und zierlich und ganz golden. 

[Am nächsten Morgen ging er damit zu den 

Mann und sagte zu ihm: »Kein andere soll 

meine Gemahlin werden als die, an deren Fuß 

dieser goldene Schuh paßt.«] (KHM 1857: 142) 

 c. Zabalkuntza estilistikoa dugu hemen, ahizpaordeen hizketa ironikoaren bidez. 
Baita ere, egurrezko oinetakoei buruzko erreferentziaren bidez. 

Sie nahmen ihm seine schönen Kleider weg, 

zogen ihm einen grauen alten Kittel an, lachten 

es dann aus, und führten es in die Küche (KHM 

1837: 116). 

Sie nahmen ihm seine schönen Kleider weg, 

zogen ihm einen grauen alten Kittel an und gaben 

ihm hölzerne Schuhe. »Seht einmal die stolze 

Prinzessin, wie sie geputzt ist!« riefen sie, lachten 

und führten es in die Küche (KHM 1857: 137). 

 Hurritzeko txoritxoa, bestalde, ‘zuria’ izenondoaz hornitu zuten autoreek 
zazpigarren edizioan. 

…und allemal kam [ein Vöglein] auf den 

Baum, und das Vöglein gab ihm was es sich 

wünschte (KHM 1837: 117). 

…und allemal kam [ein weißes Vöglein] auf 

den Baum, und wenn es einen Wunsch 

aussprach, so warf ihm das Vöglein herab, was 

es sich gewünscht hatte (KHM 1857: 138). 

Txori zuriaren esanahi sinbolikoaz, euskal usadiorako bezainbeste balio 
duelakoan nago mendebaleko usadiorako ere. Hona Perurenak uso zuriari buruz dioena: 

Uso zuriak berak, jainkoak bestek ez daki zeinen sinbologia ugaria duen. Arruntean hitz eginez, 

arima sinbolizatzen du, baina gero fedea, maitasuna, anaitasuna, bakea, edertasuna, garbitasuna 

eta beste mila gauza adieraz lezake (1992: 204). 

 Ahizpaordeak menderatutako minari buruzko zabalkuntza da hurrena: 

Das Mädchen hieb die Zehe ab, [zwängte den 

Fuß hinein,] und ging zum Königssohn (KHM 

1837: 121). 

Das Mädchen hieb die Zehe ab, [zwängte den 

Fuß in den Schuh, verbiß den Schmerz] und ging 

heraus zum Königssohn (KHM 1857: 142). 
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III. ITZULPENEN AZTERKETA. 

Larrakoetxea 1929, Auts-ontzi 

Hipotestua: Aschenputtel, KHM 14, 1858. 

III. 1. Transposizio formalak. 

 a. Zabalkuntza estilistikotzat jo behar da honako hau, halako helburu 
azalpenezkoa duelarik: hipotestuko ‘Bett’, ‘eriotza-oe’ bihurtu du itzultzaileak. 

…und als sie fühlte, daß ihr Ende heran kam, 

rief sie ihr einziges Töchterlein zu sich [ans 

Bett] und sprach… (KHM 1858:96). 

…ta bere atzena laster zala igarri ebanean, 

alabatxo bakarrari [eriotza-oe ondora] dei egin 

eta esan eutsan:… (Larrakoetxea, 1929: 150). 

 Zabalduak daude, izenondoen bidez, arropari eta zapatei buruzko ezaugarriak.  

Sie nahmen ihm [seine schönen Kleider] weg, 

zogen ihm [einen grauen alten Kittel] an und 

gaben ihm [hölzerne Schuhe] (KHM 1858: 97). 

Ta erantzi eutsezan [soñeko polit bitxidunak] 

eta [yantzi zar-zikin-urdiña] emon eutsen ta 

oñetakotzat [zulezko oski (zapata) andi-zarrak] 

(Larrakoetxea, 1929: 151). 

III. 2. Itzulpen prozedurak. 

 a. Egokitzapen kultural batzuk badira. Oraingo honetan, merkatu eta salerosketa 
gune garrantzitsua delako, itzultzaileak ‘Bilbo’ nahiago izan zuen, ‘Messe’ itzultzeko. 

Es trug sie, daß der Vater einmal [in die Messe] 

ziehen wollte, da fragte er die beiden 

Stieftöchter, was er ihnen mitbringen sollte 

(KHM 1858: 97). 

Alango baten aita [Bilbora] yoateko zan ta 

alabaizun biai ia zer ekarriko eutsen itandu 

eutsen (Larrakoetxea, 1929: 151). 

 Adibide honetan ‘erregea’ itzuli ordez, ‘Dorregaraiko Nagusia’ ematen du 
itzultzaileak; litekeena da Erdi Aroko ahaide nagusien oihartzuna XTra ekarri nahi 
izana. 

Es begab sich aber, daß [der König] ein Fest 

anstellte, das drei Tage dauern sollte und wozu 

alle schönen Jungfrauen im Lande eingeladen 

wurden, damit sich [sein Sohn] eine Braut 

aussuchen möchte (KHM 1858: 97-98). 

Alango baten [Dorregaraiko Nagusiak] iru 

egun iraun bear eben yayak iragarri ebazan ta 

yai ayetara ango alderdiko neska eder guztiai 

dei egin yaken, [Nagusiaren semeak] euren 

artetik emaztegeya autetsi eian (Larrakoetxea, 

1929: 152). 

Badu jarraipena lehengo egokitzapenak: 

Seine Schwestern aber und die Stiefmutter 

erkannten es nicht [und meinten es müßte eine 

fremde Königstochter sein], so schön sah es in 

dem goldenen Kleide aus (KHM 1858: 100). 

Aizta ta amordeak, baña, ezeben ezautu [ta 

atzerriko Nagusien baten alabea izango 

zalakoan egozan]: ain eder emoten eban bere 

urrezko soñekoagaz (Larrakoetxea, 1929: 154). 
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Orobat, honako adibide honetan: ‘erregina’-ren ordez, ‘Nagusi-emazte’: 

…»hau die Zehe ab: wann du [Königin] bist, so 

brauchst du nicht mehr zu Fuß zu gehen« 

(KHM 1858: 102). 

«Ebagin beatz ori, [Nagusi-emazte] egin 

ezkero ezton oñez ibili bearrik izango-ta» 

(Larrakoetxea, 1929: 156). 

 b. Itzultzaileak STko izenordain anaforiko bati (es) bere erreferentea egokitu dio 
(estalgi ori), XTa argiago uler dadin. 

Als der Winter kam, deckte der Schnee ein 

weißes Tüchlein auf das Grab, und als die 

Sonne im Frühjahr [es] wieder herabgezogen 

hatte, nahm sich der Mann eine andere Frau 

(KHM 1858: 96). 

Negua eldu zanean, edurrak izera zuriz estaldu 

eban obia, ta udabarriko eguzkiak [estalgi ori] 

kendu ebanean, gizonak beste emazte bat artu 

eban (Larakoetxea, 1929: 150). 

 c. Shift-ak. Kasu honetan, alemanezko perpaus kontsekutiboarekikoa esakune 
batez kitatu du itzultzaileak. 

…[aber es entsprang ihm so geschwind, daß er 

nicht folgen konnte] (KHM 1858: 102). 

…[Auts-ontzi baña, oñestua baño ariñago 

ondatu yakon ta ezin yarraitu] (Larrakoetxea, 

1929, 156). 

d. Beti lez, Larrakoetxeak hainbat hitzen sinonimoak ematen ditu parentesi 
artean: oski (zapata); ixuri (zabaldu); yauzi zan (salto egin eban); aiztoa (kutxiloa); 
egurasten (paseoan); ikuzi (garbitu); malladi (eskelara). 

Altuna 1929, Zorigaiztokua 

Hipotestua: Aschenputtel, KHM 21, 1857. 

III. 1. Transposizio formalak (eta tematikoak). 

 a. Murrizketa erabili du itzultzaileak gehienbat. Kasu honetan, kondentsazioz, 
hainbat perpaus zati baztertuz, moztuz eta aldatuz (kasurako, ‘im Frühjahr’/‘urrengo 
urtian’): 

Einem reichen Manne, dem wurde seine Frau 

krank, 1[und als sie fühlte, daß ihr Ende 

herankam,] 2[rief sie ihr einziges Töchterlein zu 

sich ans Bett] und sprach: »3[Liebes Kind, bleib 

fromm und gut,] so wird dir der liebe Gott 

immer beistehen, und ich will vom Himmel auf 

dich herabblicken und will um dich sein.« 
4[Darauf tat sie die Augen zu und verschied.] 

Das Mädchen ging jeden Tag hinaus zu dem 

Grabe der Mutter 5[und weinte] und 6[blieb 

fromm und gut]. 7[Als der Winter kam, deckte 

Gixon aberats baten emaztiak, 1[il-zorijan,]  
2 [alaba bakarrari dettu] ta esan eutson: 

-Ene alaba maitia: 3[Jaungozale ta zintzua 

ixan], eta Jaungoikua’k lagunduko zau. Neuk 

donokitik (zerutik) begiratu ta Jaunari zebarren 

(zeugatik) eskatuko dautsot. 

4[Orixe esan eta il zan.] Neskatilla amaren 

illobira egunero juaten zan, 5[-] 6[gustiz 

jaungozalia ta zintzua zalako]. 7[Urrengo 

urtian gixon alarguna bigarrenez ezkondu zan] 

(Altuna, 1929: 149). 
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der Schnee ein weißes Tüchlein auf das Grab, 

und als die Sonne im Frühjahr es wieder 

herabgezogen hatte, nahm sich der Mann eine 

andere Frau] (KHM 1857: 137). 

  Adibide honetan, ilarrei eta dilistei buruzko motibo garrantzitsua murriztu du 
itzultzaileak. 

Obendrein taten ihm die Schwestern alles 

ersinnliche Herzleid an, verspotteten es [und 

schütteten ihm die Erbsen und Linsen in die 

Asche]. Abends,… (KHM 1857: 137). 

Aiztordiak alik eta kalterik geyen egitten 

eutsoen. Orrez ganera, irri-barreka ta destañez 

erabilten eben [-]. Gabian,… (Altuna, 1929: 

150). 

 Oraingo honetan testu zati bat ebaki du itzultzaileak, bi sekuentzia ia berdinak 
direlako aitzakian, beharbada: 

…»Da habe ich dir eine Schüssel Linsen in die 
Asche geschüttet, wenn du die Linsen in zwei 
Stunden wieder ausgelesen hast, so sollst du 
mitgehen.« Das Mädchen [ging durch die 
Hintertüre nach dem Garten] und rief: »Ihr 
zahmen Täubchen, ihr Turteltäubchen, all ihr 
Vöglein unter dem Himmel, kommt und helft 
mir lesen, 

 die guten ins Töpfchen, 
 die schlechten ins Kröpfchen.« 

Da kamen zum Küchenfenster zwei weiße 
Täubchen herein und danach die Turteltäubchen, 
und endlich schwirrten und schwärmten alle 
Vöglein unter dem Himmel herein und ließen 
sich um die Asche nieder. Und die Täubchen 
nickten mit den Köpfchen und fingen an pick, 
pick, pick und da fingen die übrigen an pick, 
pick, pick und lasen alle guten Körnlein in die 
Schüssel. Kaum war eine Stunde herum, so 
waren sie schon fertig und flogen alle wieder 
hinaus. [Da brachte das Mädchen die Schüssel 
der Stiefmutter, freute sich und glaubte, es dürfte 
nun mit auf die Hochzeit gehen. Aber sie sprach: 
»Nein, Aschenputtel, du hast keine Kleider und 
kannst nicht tanzen: du wirst nur ausgelacht.« 
Als es nun weinte, sprach sie: »Wenn du mir 
zwei Schüsseln voll Linsen in einer Stunde aus 
der Asche rein lesen kannst, so sollst du 
mitgehen«, und dachte: »Das kann es ja 
nimmermehr.« Als sie die zwei Schüsseln 
Linsen in die Asche geschüttet hatte, ging das 
Mädchen durch die Hintertüre nach dem Garten 
und rief: »Ihr zahmen Täubchen, ihr 
Turteltäubchen, all ihr Vöglein unter dem 
Himmel, kommt und helft mir lesen, 

 —Azpilbete (platerbete) tillista 
(lenteja) sutauts-artera bota dautzut, ¿bai? 
Ordu bi baño lenago tillista gustijak batuten 
ba-dozuz, geugaz etorriko zara. 

 Neskatillak [baratzera jatsi] ta didar-
egin eban: 

 —¡Ene uso samurrak, zeruko txorijok: 
nigana erdu ta tillistak batuten lagundu 
egistazube! 

 Orixe esan eta eskaratzeko leyotik uso 
zuri bi sartu ziran, gero beste usakume bi ta, 
azkenez, eskaratz-inguruban egaizka asi ziran 
zeruko txori guztijak. 

 Usuak auts-artera mokubak (pikubak) 
sartu ta pi, pi esaten eben. Beste txorijak be pi, 
pi egitten asi ziran. Ordu-erdi-barru lana 
amattuta eguan. 

 Egaztijak, ori ikusitta, egaizka, alde-
egin eben [-] (Altuna, 1929: 151-152). 
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 die guten ins Töpfchen, 
 die schlechten ins Kröpfchen.« 

Da kamen zum Küchenfenster zwei weiße 
Täubchen herein und danach die 
Turteltäubchen, und endlich schwirrten und 
schwärmten alle Vöglein unter dem Himmel 
herein und ließen sich um die Asche nieder. 
Und die Täubchen nickten mit den Köpfchen 
und fingen an pick, pick, pick und da fingen die 
übrigen an pick, pick, pick und lasen alle guten 
Körner in die Schüsseln. Und eh eine halbe 
Stunde herum war, waren sie schon fertig und 
flogen alle wieder hinaus] (KHM 1857: 138-
140). 

 Orain, berriz, ipuinaren bukaerako esaldia kondentsatua dago; itzultzaileak 
zigorraren inguruko arrazoiak jakintzat eman ditu. 

Und waren sie also [für ihre Bosheit und 

Falschheit] auf ihr Lebtag gestraft (KHM 1857: 

144). 

Orretara, [-] bixitz gustirako zigorra artu eben 

(Altuna 1929: 160). 

 b. Itzultzeko modu librearen eraginez, motibazio aldaketa bat gertatu da kasu 
honetan. Aitak alabaren eskaria berez gogoratu izana azpimarratzen du XTk. Motibazio 
aldaketak aita balioestea dakar inplizituki (ez da-eta alabaz ahaztu). 

…und auf dem Rückweg, [als er durch einen 

grünen Busch ritt, streifte ihn ein Haselreis und 

stieß ihm den Hut ab. Da brach er das Reis ab 

und nahm es mit] (KHM 1857: 138). 

Etxerantz etorrala [Zorigaiztokua’ren 

agindduba gomutau eban. Oyan baten ondotik 

igaro zanian, adar bat artu eban] (Altuna, 1929: 

150). 

 c. Zuzenketatzat hartu behar dugu denbora-epeari dagokion aldaketa hau. Izan 
ere, hurrengo goizera arte dantzan ibili dira printzea eta Zorigaiztokua; hipotestuan, 
berriz, gautu arte. 

Es tanzte, [bis es Abend war,] da wollte es nach 

Haus gehen (KHM 1857: 140). 

[Urrengo goxerarte] jantza egin eban. Eta 

bertatik alde-egin gura ixan ebanian,… 

(Altuna, 1929: 154). 

d. Azalpen didaktikoa ematen du zabalkuntza honek; izan ere, usoak kokatzeko 
era lehenago esana dago XTn eta, gainera, erredundantziaz zabaldu du itzultzaileak 
testua (“begibakar itxita”).  

Als die Brautleute nun zur Kirche gingen, war 

die Älteste zur rechten, die Jüngste zur linken 

Seite: [da pickten die Tauben einer jeden das 

eine Auge aus] (KHM 1857: 144). 

Senargei-emaztegeyak txadonera (elexara) 

zuzenduten zirala, aiztorde nagusija eskumara 

ta txikija eskerretara joyazan. Eta 

Zorigaiztokua’k lepuan eroyazan usuak, 

[aiztorde nagusijari eskumako begija ta 

txikijari eskerrekua kendu eutsien, begibakar 

itxita] (Altuna, 1929: 159-160). 
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III. 2. Itzulpen prozedurak. 

 a. Parafrasia erabili du itzultzaileak printzearen erantzuna azaltzeko eta ezezkoa 
indartzeko. 

…und wenn ein anderer kam, es aufzufordern, 

sprach er: [»Das ist meine Tänzerin.«] (KHM 

1857: 140) 

Neskatillari mutillik urreratuten ba-yakon, 

Bakaldunaren semiak esaten eutson: 

 [—Ezin iñogaz jantzarik egin neugaz 

baño] (Altuna, 1929: 154). 

b. Lexiko garbizalea eta aranismoak argitzeko, itzultzaileak parentesi artean 
eman ditu sinonimo arruntak eta erabilera handiagokoak: donokittik (zerutik); oski 
(zapata); txadonera (elexara). Beste euskalki batzuetako lexikoa azaltzeko, prozedura 
bera darabil: zurubi (eskillera); idoroten (topetan). Gaztelaniazko itzulpena ematen du 
batzuetan: uyaz (ui-pez); tillista (lenteja). 

Sarasola 1990a, Mari Errauskin 

Hipotestua: Aschenputtel, KHM 21, 1858. Hipotesturik hurbilena, halere, Emma von 
Bánastonek itzulitakoa da: “Cenicienta”, in Cuentos de los Hermanos Grimm, Bilbo: 
Mensajero, 48-56 or. Gauzak horrela, honako transposizio eta itzulpen prozedura hauek 
inferitu ditugu. 

III. 1. Transposizio formalak. 

 a. Prosifikazioak. Ipuineko olerkitxoak, hitz lauz eman ditu itzultzaileak, adibide 
honetan bezala: 

…»ihr zahmen Täubchen, ihr Turteltäubchen, 

all ihr Vöglein unter dem Himmel, kommt [und 

helft mir lesen. 

die guten ins Töpfchen, 

die schlechten ins Kröpfchen].« (KHM 

1858: 98) 

—Zeruko uso, tortola, txori politok, zatozte 

[eta lagundu niri onak plateran biltzen eta 

txarrak gorgoilean] (Sarasola, 1990a: 32). 

 

 Orobat, adibide honetan: 

…gieng Aschenputtel zu seiner Mutter Grab 

unter den Haselbaum und rief 

[»Bäumchen, rüttel dich und schüttel 

dich, wirf Gold und Silber über mich.«] 

(KHM 1858: 100) 

…Mari Errauskin amaren ilobira joan zen eta 

arbolaren azpian hasi zen esaten: 

 [—Arbolatxo, astindu zaitez eta 

jaurtiki ezazu nire gainera urrea eta zilarra] 

(Sarasola, 1990a: 33). 
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Orobat, beste adibide honetan: 

[»rucke di guck, rucke di guck, 

Blut ist im Schuck (Schuh): 

der Schuck ist zu klein, 

die rechte Braut sitzt noch daheim.«] (KHM 

1858: 103) 

[“Zapatan odola; txikiegia du hau eta benetako 

andregaia etxean dago oraindik”] (Sarasola, 

1990a: 36). 

III. 2. Itzulpen prozedurak. 

 a. Shift-ak. Erreferentearen egoera (der Mann/alarguna) eman du itzultzaileak, 
prozedura anaforiko gisa: 

…und als die Sonne im Frühjahr es wieder 

herabgezogen hatte, nahm sich [der Mann] eine 

andere Frau (KHM 1858: 96). 

Udaberrian, eguzkiak elurra urtu zuenenan, 

[alarguna] ezkondu egin zen berriro (Sarasola, 

1990a: 29). 

 Oraingoan koordinazioa baztertu eta erlatibozko bat eman du itzultzaileak. 
Gaztelaniazko hipotestuaren itzultzaileak hala egin duelako (“arrancó una rama de 
avellano que le quitó el sombrero”) (Grimm/von Bánaston, 1989: 49). 

…als er durch ein grünen Busch ritt, [streifte 

ihn ein Haselreis und stieß ihm den Hut ab] 

(KHM 1858: 97). 

…baso bat zeharkatzean, [kapela burutik 

kendu zion urritz adar bat eskuratu zuen] 

(Sarasola, 1990a: 97). 

 b. Adjektibazioari dagokionean, bitik batera murriztu da STko ‘grauen alten 
Kittel’ delakoa; aukeratutako substantiboa, bestalde, orokor samarra da (mantalaren 
ordez, ‘soinekoa’) 

…zogen ihm [einen grauen alten Kittel] an und 

gaben ihm hölzerne Schühe (KHM 1858: 97). 

Bere jantzi dotoreak kendu, [soineko zarpail 

batzuk] jantzi eta kito, eta eskalapoi batzuk 

eman zizkioten (Sarasola, 1990a: 30). 

c. Itzulpen librera lerratu da itzultzailea oraingoan, esanahia gordez. 

»Nein«, sagte der Mann, [»nur von meiner 

verstorbenen Frau ist noch ein kleines 

verbuttetes Aschenputtel da, das kann 

unmöglich die Braut sein.«] (KHM 1858: 103) 

—Ez —erantzun zuen senarrak—; [nire 

lehenengo emazteagandik neska tuntun bat 

izan nuen, Mari Errauskin deitzen diogu; baina 

hau ezin izan daiteke zuk bila nahi duzun 

andregaia] (Sarasola, 1990a: 37). 

Gomez 1999, Marierrauskin 

Hipotestua: Aschenputtel, KHM 21, 1837.  

Honako itzulpen prozedura hauek antzeman ditugu:  
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 a. Shift-a. Erlatibozko esaldia literalki itzultzeari ihes egin dio itzultzaileak, kasu 
honetan. Nolakotzailea erabiliz, hain justu. 

…und das Vöglein gab ihm [was es sich 

wünschte] (KHM 1837: 117). 

…eta [zernahi desira] ematen zion txoritxoak 

(Gomez, 1999: 70). 

 b. Egokitzapen kulturala. Euskal kanta baten oihartzunez (“txarrak kanpora, 
onak golkora”) aldatu du ‘papora’ itzuli beharreko ‘ins Kröpfchen’ eta, horren ordez, 
‘golkora’ eman du. 

…kommt und helft mir lesen, 

[die guten ins Töpfchen, 

die schlechten ins Kröpfchen] (KHM 

1837: 118). 

zatozte eta lagun iezadazue dilistak batzen, 

[onak eltzera 

txarrak golkora] (Gomez 1999: 71). 

c. Desegokitasunak aurkitu ditugu itzulpenean. Honako hau interferentzia 
batengatik, beharbada, itzultzaileak oker interpretatu du STa. 

[…hinaus mit der Küchenmagd] (KHM 1837: 

116). 

[…alde egin ezan hemendik sukaldera, 

neskame] (Gomez, 1999: 69). 

 Oraingoan, interferentzia baino gehiago akats nabarmena dugu (Erbs=ilar). 

…und schütteten ihm [die Erbsen] und Linsen 

in die Asche… (KHM 1837: 116). 

…eta [garbantzuak] eta dilistak botatzen 

zizkioten errauts gainera… (KHM 1999: 69). 

 

IV. EGOKITZAPENETAKO TRANSFORMAZIOEN AZTERKETA. 

GARAI, Pedro (ed.) (1975). Zenizienta. Kolorezko 150 irudi baino gehiagorekin. 
Itzul.: X.X.; il.: Beaumont. Bilbo: Fher/Laida. 

Komiki-albumen tipologia barruan sailkatu behar da bertsio hau. Egokitzapen 
dramatizatu baten aurrean gaude, beraz. Lehen begiratuan, Grimm anaien bertsioan 
oinarritua dagoela ematen du. Zorrotzago azterturik, ordea, Perraulten Cendrillon-en 
motibo garrantzitsuak dituela konturatu gara. Baita, neurri apalxeagoan bada ere, 
Disney-ren Cinderella bertsioarenak ere (litekeena da, edozein modutan, Perraultenak 
zuzenean Disneyren bertsiotik hartu izana; jakina da estatubatuarrak akademiko 
frantsesaren bertsioa hautatu zuela oinarri gisa). Hona bada osagaion banaketa, egileen 
arabera: 

—Grimm anaien ipuinean bezala, komiki honetan ere Zenizientaren ama 
hilzorian dagoela ageri da; arbola amaren sinbolizazioa dela Grimm anaien bertsioak 
baino argiago eman du bertsio honek, Zenizientaren hitzez arbolaren aurrean (“zihur 
nago nire amatxo dela poz hau ematen didana”); dilistak batu behar ditu Zenizientak; 
txoriño zuriak eman dizkio Zenizientari jantziak; dantzaldiko neska ezezagunari 
buruzko aitaren susmoa argi azaldu da (“Zenizienta ote da?”) 
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 —Perraulten bertsioaren osagai garbiak dira gauerdiko hamabiak baino 
lehenago etxeratu beharra, karroza eta Zenizientak ahizpaordeei emandako barkamena 
(izan ere, gaztelura bizitzera eraman ditu). 

 —Disneyren bertsioaren osagaia bikote antagonista hau dugu: Mixi katua eta 
Toto txakurra. Izan ere, Zenizientaren lagun eta laguntzailea dugu katua; txakurra, 
berriz, amaordearen asmo zitalen eragilea (hark barreiatu ditu dilistak bi aldiz zoruan). 
Disneyren bertsioan, dena den, bertsio honen aldean, rolak aldatuak ditugu: Luzifer 
katua da Errauskinen sagu laguntzaileen etsai, Bruno txakur onkotea ez bezala. 
Guztiarekin, mailegu argia da: Disneyren bertsioko on eta gaiztoen arteko borrokaren 
adierazpide ditugun animaliak hartu ditu Zenizienta honek. 

 Transposizio batzuk, bestalde, badira. Egokitzaileak murriztu ditu garbiketa 
bidez, esaterako, sekuentzia ‘gogorrak’ edo ‘ankerrak’ (hainbat autorek definitu 
dituzten moduan deitzeagatik): ahizpaordeek orpo-behatzak ebakitzea; usoek 
ahizpaordeei begiak lehertzea. Badago, bestetik, motibazio berri bat: Zenizientaren 
balizko eromena, aitak esana, amaordearen gezur batek (“ez zaitu maite nirekin 
ezkondu zinelako”) sorturiko egoneza zuritzeko: “Zenizienta minaren minez burutik 
eginda dago”. Aldaketa txiki batzuk badira: Grimm anaien bertsioko “gizon aberatsa”, 
“merkatari aberats” bihurtu da; zapata, berriz, zilarrezkoa da: ez urre gorrizkoa 
(Grimm), ezta kristalezkoa ere (Perrault, Disney).  

BERNAL, M. C. et al. (1989). Lehen ipuinak. Mari Errauskin. Itzul. eta egokitz.: 
Iñaki Mendiguren. Bartzelona/Eskoriatza: Abril/Ihardun. 

Hipotesturik hurbilenak zein diren kredituetan azaltzen da: Amades-en eta Grimm anaien 
bertsioak; bertsio horiekin egokitzapen librea egin dutela adierazten dute egileek. Hala, 
bada, kondentsazio hibrido bat dugu egokitzapen hau. Hibridazioaren osagaiak bereiziz 
gero, Grimm anaien bertsioaren hiru motibo garbi baino ez ditugu aurkituko: 
ahizpaordeek dilistak errautsetara botatzea, txori laguntzaile dilista-biltzaileak eta 
bukaerako zigorra. Azken biak doi bat aldatuak daude: batetik, maitagarri jagoleak dei 
egin die txoriei, ez ordea Mari Errauskinek; bestetik, leundua dago zigorra, eta guztiz 
garbitua, ahizpaordeen itsutzeari dagokion sekuentzia (“neska gaixoak jasandako 
zoritxarren berri izan zuenean, izugarri heserretu zen printzea eta jauregian hankarik ez 
sartzeko agindua eman zien amordeari eta alabei”). 

Amadesen bertsioaren honako motibo hauek gorde ditu (esan gabe doa 
Perraulten bertsioak motibo horiek guztiak badituela, poxi bat aldatuak badaude ere): 
Mari Errauskinen aita ipuin hasieratik alarguna izatea; maitagarri jagolea eta haren 
makila magikoa; karroza bihurtutako kalabaza; gurdizain bilakatutako arratoia; zetazko 
soineko bihurtutako jantzi zatarrak; gauerdiko hamabiak baino lehenago etxeratzeko 
agindua; kristalezko zapata. 
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DISNEY, Walt (1999). Errauskine. Itzul.: Hori-Hori. Bartzelona: Beascoa. 

Tipologia aldetik komikia dugu honako albuma hau. Ingelesezko izenburua aipatzen da 
paratestuetan jatorri gisa: Cinderella. Esan dezagun, bestalde, Walt Disneyk 1922.ean 
egin zuela film bat ekoizteko lehen saioa; halere, 1950.ean estreinatu zuen Cinderella 
animazio-filma; horixe du hipotestu aztergai dugun komikiak. 

 Lehen begiratuan, Perraulten Cendrillon-en osagaiak oinarri hartzen dituelako, 
akademiko frantsesaren egokitzapentzat jo behar genuke (zaldun alarguna eta haren alaba, 
komikiaren abiapuntu; maitagarria eta haren makila magikoa; saguak zaldi eta txakurra 
morroi bihurtzea; gauerdiko hamabiak baino lehen etxera erretiran joan beharra; kristalezko 
zapatatxoa). Halere, Disneyk Grimm anaien bertsioaren bi motibo behintzat hartu eta, 
neurri batean, itxuraldatu zituelakoan gaude. Batetik, txorien laguntza; izan ere, 
Errauskineri laguntzen diote janzten, bainua hartzen eta, komikiaren hondarrean, printzeak 
ekarri zuen zapata proba zezan, amaordeak gatibu zeukan ganbaratik irteten. Bestetik, 
amaren soinekoa; izan ere, Grimm anaien azken bertsioan, hurritzeko txoriak ematen dizkio 
Errauskineri festara joateko soineko ederrak (gogora dezagun, lehenago esana dugun 
bezala, hurritz hori dela, sinkretismo kristau-animistaz, amaren berraragitzea); hortaz, 
Grimm anaien bertsioan zein Disneyren bertsioan, amarengandik datorkio soinekoa. 
Disneyk, halere, osagai sinboliko-erlijiozkoa ezabatu du. 

 

V. ONDORIOAK. 

 —Grimm anaien testuak aldaketa eta transposizio ugari izan zituen 1812ko 
ediziotik 1837kora. Aldaketak, batik bat, 1819ko edizioan mamitu zituzten autoreek, 
hainbat bertsio lotzean. Transposizio esanguratsuenen artean, murrizketa eta 
gehikuntza: Perraulten bertsioaren hainbat motibo kendu zituzten eta ahizpaordeen 
zigorraren sekuentzia gehitu zuten. Haurren hezierari begira egindakoa dirudi 
gehikuntzak: jokaera makur eta faltsu orok zigorra eta zentzabidea behar dituela 
erakusteko. 

 1837ko ediziotik 1857kora egindakoak, estilozkoak dira gehienak. Aldaketa 
tematikorik ez dute eragiten, salbu eta Aschenputtelen izaerari buruzkoa (“ein kleines 
garstiges (verbuttetes) Aschenputtel)”. 

 —1929ko testuei dagokienean, garrantzi handikoak dira, Larrakoetxearen 
itzulpenean, egokitzapen kulturalak; izan ere, akzioa beste leku batera garraiatu du 
itzultzaileak, Euskal Herrira, hain zuzen. Hipotestuaren akzioak leku jakinik ez du; 
jakina da ipuin tradizionalek ezaugarri hori dutela, alegia, leku eta denbora jakinik eza; 
Grimm anaien testuak, hortaz, eusten dio ezaugarri horri. Gainerakoan, itzulpen fidela 
da, lizentziak gorabehera. 

 Altunarenean, berriz, murrizketa da transposiziorik erabiliena, dela 
kondentsazioz, dela inausketaz eta ebaketaz. Horregatik, adaptazioaren eta itzulpen 
librearen mugetan dabilela esango genuke. 
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 —1990-2000 urtealdiko itzulpenei dagokienean, lizentziak lizentzia eta 
transposizioak transposizio, fideltasuna gorde diote, oro har, hipotestuari. Newmark-en 
diagramako itzulpen fidelaren eta itzulpen semantikoaren artean koka daitezke. 

 —Egokitzapenei dagokienean, esan dezagun, abiapuntu gisa, urria dela Grimm 
anaien Aschenputtel ipuinaren motiboren bat duten egokitzapenen kopurua (3 bertsio). 
Perraulten Cendrillon-en egokitzapenen aldean (19 bertsio), 

 1970-80 urtealdiko egokitzapen bakarrak, Grimm anaien bertsioa abiapuntu 
duen arren, Perrault-en eta Disneyren bertsioen osagai eta motiboak hartu zituen. 
Garbitu zituen, bestalde, Grimm anaieneko sekuentzia odoltsuak eta ahizpaordeei 
emandako zigorra. 

 1980-90 urtealdiko egokitzapen bakarrak bi hipotestu nahasi zituen (Grimm 
anaiak eta Amades). Lehengoan bezala, bertsio honetan ere ezabatu ziren sekuentzia 
odoltsuak eta leundu zen zigorra. 

 1990-2000 urtealdiko egokitzapen bakarrak apenas jaso zuen Grimm anaien 
bertsioko motiborik. 

 Urtealdiak oro harturik, bi motibok iraun dute bertsio guztietan, hipotestua 
zeinahi delarik. Perraultenak dira biak: gauerdiko hamabiak baino lehen etxeratu 
beharra eta karroza. Bertsio guztietan gailendu direlako, haurren —eta egokitzaileen— 
iruditeria kolektiboan erabat txertatu direla esan genezake, alegia, zail dela aurkitzen bi 
motibo horiek gabeko Mari Errauskinik. Lehen motiboari buruz, Lluch/Salvador-ek 
esana kontuan hartzekoa da: 

…su motivación procede de la lógica interna del relato y responde a la necesidad de no romper 

el encantamiento, a la conveniencia de atizar el interés mediante la negación del deseo y a las 

exigencias de la construcción del misterio. Está claro que los receptores del cuento no se sienten 

intrigados, sino que experimentan el placer de una superioridad cognoscitiva respecto a los 

personajes y, a la vez, a la excitación provocada por el aplazamiento del desenlace final, no por 

previsible menos gratificante (2000: 48). 

Bigarrenari buruz, irakurle edo entzulearentzat animaliak eta objektuak karroza 
bihurtzeko sekuentzia atsegin handikoa dela azpimarratu beharko genuke. 
Transformazioekiko eta metamorfosiekiko gustabide horrexek iraunarazi du motiboa. 
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I. IPUINAREN EZAUGARRIAK. 

1812tik hogeita seigarren ipuina. Ludwig Tieck-en Leben und Tod des kleinen 
Rothkäppchens bertsozko dramatik (1800) hartu zuten anaiek neskatilaren izena 
(Diederichs, 1996: 277). Bi bertsiotan eman zuten Grimm anaiek ipuina; lehena 
Jeanette Hassenpflug-ek esana; bigarrena, Marie Hassenpflug-i jasoa

94
 (Rölleke, 1985: 

1209). Edozein modutan, alemanezko titulua 1790ean jaso zen lehendabiziko aldiz 
Blauen Bibliothek sortan. Euskarazko Txanogorritxo izenburua, berriz, lehenagokorik 
agertu ezean, behintzat, Jon Oñatibiak jendarteratu zuen lehenengo aldiz 1964an. 
Lehenagokoak ditugu 1929ko itzulpenekoak, jarraipenik gabe, halere: Larrakoetxearen 
Txapelgorritxo eta Altunaren Txanotxu gorrija. 

 Kontaera. Osagaiak. 

Rotkäppchen neskatila maitagarri bat da; jende guztiak maite du; haren 
amonak du maiteen, halere. Txano gorri bat egin zion noizbait amonak eta, hortixek 
hain zuzen, datorkio izena. Ondoezik jarri zen behin amona eta amak amonaren etxera 
bidali zuen Rotkäppchen, opil bat eta botila bat ardo soinean. Amak alaba ohartu zuen 
bidetik ez urruntzeko; bai eta esana beteko zuela hitzeman Rotkäppchen-ek. Basoan, 
ordea, otsoarekin gertatu zen; otsoa zein gaiztoa zen, neskatilak jakin ez eta ez zen 
beldurtu. Otsoak hiru jakingarri atera zizkion neskatilari: nora zihoan; zer zeraman 
amantal azpian gorderik; amona non bizi zen. Ondoren, hiru iradokizun egin zizkion 
neskatilari: lore ederrei begiratzea; txorien kantua entzutea; basoko alaitasunaren miran 
egotea. Kontuan hartu zizkion Rotkäppchen-ek eta, hala, lore bila ibilita, bidetik 
aldendu zen; otsoa, berriz, zuzen-zuzenean amonaren etxera abiatu zen. Jo zuen atean 
eta iloba zela esan zion amona gaizkituari. Sartu zen nolanahi otsoa etxean eta, hitzik 
esan gabe, amonaren ohera joan eta irentsi zuen. Haren arropa jarri, burukoa jarri, etzan 
ohean eta errezelak itxi zituen. Iritsi zen Rotkäppchen etxera, aldean lore pila zeramala, 
eta atea zabalik aurkitu zuen. Harritu zen eta bai beldurtu ere. ‘Egun on’ esan zuenean, 
ez zion inork erantzun. Bildu zituen, bada, errezelak eta amona ustekoa ikusi zuen, 

                                                 
94
 Hassenpflugtarrak, etorkiz, frantsesak, amaren aldetik. Ipuinaren jatorri frantsesa egiaztatzen laguntzen 
du datu horrek. Valentina Pisantyk Perraulten Le Petit Chaperon rouge-ren ibilbidearen historia laburra 
eskaintzen du: 

La primera traducción al alemán de nuestro cuento se remonta a 1790 y puede ser considerada como una de 
las distintas fuentes en las que se inspiraron los Grimm para su reelaboración del relato. El relato de los 
Grimm (1812), por tanto, desciende directamente del de Perrault (…): la versión escrita de Perrault se 
difunde nuevamente entre el pueblo, donde es adaptada al diferente contexto cultural y a las modalidades 
de la transmisión oral; cruza la frontera con Alemania mediante los hugonotes que, huyendo de las 
persecuciones religiosas, llevan consigo el repertorio de cuentos franceses… (1995: 124-125). 
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burukoak ia aurpegi osoa estaltzen ziola, itxura xelebrean. Elkarrizketa suspentsez 
beteari ekin zion orduan Rotkäppchen-ek harriduraz: “Nolako belarri —begi, esku, 
aho— handiak dauzkazun!”. Eta otsoak erantzun zion: “Hobeto entzuteko —ikusteko, 
heltzeko, jateko—”. Otsoa, azkenik, ohetik altxatu eta Rotkäppchen irentsi zuen. 

 Handik pasa zen orduan ehiztaria, zurrunga handi batzuk entzun zituen eta 
horien jatorriaren peskizan hasi zen. Otsoa ikusi zuen orduan ohe gainean luze-luze 
etzanda. Tiro egin behar zion eta, bat-batean gogora etorri zitzaion otsoaren tripa 
barruan amona zegokeela. Guraizez tripa-zorroa otsoari ireki eta, lehenik 
Rotkäppchen, gero amona xaharra, bi-biak bizirik irten ziren. Otsoari sabela harriz 
bete eta, eskapo egin ezinda, erori eta hil egin zen. Poz hartu zuten denek, eta 
atarramendu onik: ehiztariak otso-larrua; amonak, opila eta ardoa; Rotkäppchen-ek, 
irakaspena, bizi artean bidetik aldenduko ez zela agindu baitzuen. 

 Beste aldaera bat gehitu zioten ipuinari Grimm anaiek: otsoarekin topo egin 
zuen Rotkäppchen-ek baina, hark begirada gaiztoz so egin ziolako, zuhur jokatu, segi 
bidean eta amonaren etxera heldu zen. Iritsi zen otsoa ere amonaren etxera, teilatura igo 
eta zain gelditu zen, neskatila noiz berriz etxeratuko: atzetik joango zitzaion eta 
ilunbean irentsiko zuen. Amonak, halere, igarri zion otsoaren asmoari: lukainkak 
egositako uraz aska betetzeko ilobari agindu eta, jakiaren usainean irristada eginda, 
otsoa aska barrura erori eta ito zen. Onik etxeratu zen neskatila. 

 

II. KHM-KO ALDAKETEN AZTERKETA. 

 1812-1837 

Lexiko mailako aldaketa estilistiko txiki bat dugu: frantses jatorriko 
‘Bouteille’-ren ordez, ‘Flasche’. Erabaki estilistikoak halako garbizaletasun bat ageri du. 

…komm, Rothkäppchen, da hast du ein Stück 

Kuchen und [ein Bouteille mit Wein], die bring 

der Großmutter hinaus,… (KHM 1812: 78). 

…komm, Rotkäppchen, da hast du ein Stück 

Kuchen und [eine Flasche Wein], die bring der 

Großmutter hinaus,… (KHM 1837: 133). 

 Bestalde, lehen edizioko narrazio zati txiki honen dramatizazioa dugu: 

[Rothkäppchen versprach der Mutter recht 

gehorsam zu seyn.] Die Großmutter aber 

wohnte draußen im Wald… (KHM 1812: 78). 

[Rotkäppchen sagte »ich will schon alles gut 

ausrichten«, und gab der Mutter die Hand 

darauf.] Die Großmutter aber wohnte draußen 

im Wald… (KHM 1837: 134). 
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1837-1857 

II. 1. Transposizio formalak. 

 a. Estilistikoki zabalduak daude amak neskatilari gorde beharreko portaeraz 
esandakoak: 

…[sei aber hübsch artig und grüß sie von mir, 

geh auch ordentlich,] und lauf nicht vom Weg 

ab, sonst fällst du, und zerbrichst das Glas, 

dann hat die kranke Großmutter nichts«. 

 Rotkäppchen sagte »ich will schon 

alles gut ausrichten«, und gab der Mutter die 

Hand darauf. Die Großmutter aber wohnte 

draußen im Wald… (KHM 1837: 134). 

…[Mach dich auf, bevor es heiß wird, und 

wenn du hinauskommst, so geh hübsch sittsam] 

und lauf nicht vom Weg ab, sonst fällst du, und 

zerbrichst das Glas, und die Großmutter hat 

nichts. [Und wenn du in ihre Stube kommst, so 

vergiß nicht, guten Morgen zu sagen, und guck 

nicht erst in alle Ecken herum]«. 

»Ich will schon alles gut machen«, sagte 

Rotkäppchen zur Mutter und gab ihr die Hand 

darauf (KHM 1857: 157). 

b. Estilizatua dago testua zenbaitetan. Honako honetan, aukera lexikoa baliatuz 
(junge zarte Mädchen / junge zarte Ding) eta umorea-edo tartekatuz (“der wird noch 
besser schmecken als die Alte”) testua berridatzia dago: 

Der Wolf dachte bei sich »[das junge zarte 

Mädchen,] das ist [ein guter Bissen für dich: 

wie fängst dus an, daß du den kriegst?]« (KHM 

1837: 134). 

Der Wolf dachte bei sich: »[Das junge zarte 

Ding], das ist [ein fetter Bissen, der wird noch 

besser schmecken als die Alte:] [du mußt es 

listig anfangen, damit du beide erschnappst].« 

(KHM 1857: 157) 

 Oraingoan, berriz, gosea asetzeari buruz, hirugarren edizioko hizkuntza maila 
apaleko esakunea aldatu zuten Grimm anaiek: 

[Wie der Wolf den fetten Bissen im Leibe 

hatte], legte er sich wieder ins Bett, und fing an 

überlaut zu schnarchen (KHM 1837: 135). 

[Wie der Wolf sein Gelüsten gestillt hatte], legte 

er sich wieder ins Bett, schlief ein und fing an, 

überlaut zu schnarchen (KHM 1857: 159). 

 Oraingo adibidean, berriz, otsoari buruzko erreferentzia dago aldatua (Der Böse/ 
der Graukopf): 

Sie schwiegen aber still, und machten die Türe 

nicht auf, da ging [der Böse] etlichemal um das 

Haus, und sprang endlich aufs Dach… (KHM 

1837: 136). 

Sie schwiegen aber still und machten die Türe 

nicht auf: da schlich [der Graukopf] etlichemal 

um das Haus, sprang endlich aufs Dach… 

(KHM 1837: 136). 

 c. Honako gehikuntza xume honek (neskatilak egun on esateak eta erantzunik ez 
izateak) intriga gaineratzen dio ipuinari. 
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…es dachte »ei du mein Gott, wie ängstlich 

wird mir’s heute zu Mut, und bin sonst so gerne 

bei der Großmutter!« Darauf ging es zum Bett 

und… (KHM 1857: 158). 

…es dachte: »Ei du mein Gott, wie ängstlich 

wird mir’s heute zumut, und bin sonst so gerne 

bei der Großmutter!« [Es rief »Guten 

Morgen«, bekam aber kein Antwort.] Darauf 

ging es zum Bett und… (KHM 1857: 158). 

 d. Dramatizazioa eta narratibizazioa batera ditugu pasarte berridatzi honetan: 

Da trat er in die Stube, und wie er vor das Bett 

kam, so lag der Wolf darin, [den er lange 

gesucht hatte]. Nun wollte er seine Büchse 

anlegen, [da fiel ihm ein »vielleicht hat er die 

Großmutter gefressen, und ich kann sie noch 

retten«,] und schoß nicht… (KHM 1837: 135). 

Da trat er in die Stube, und wie er vor das 

Bette kam, so sah er, daß der Wolf darin lag. 

[»Finde ich dich hier, du alter Sünder«, sagte 

er, »ich habe dich lange gesucht.«] Nun wollte 

er seine Büchse anlegen, [da fiel ihm ein, der 

Wolf könnte die Großmutter gefressen haben 

und sie wäre noch zu retten:] schoß nicht,… 

(KHM 1857: 159). 

 

III. ITZULPENEN AZTERKETA. 

Larrakoetxea 1929, Txapelgorritxo 

Hipotestua: Rothkäppchen, KHM 17, 1858 

III. 1. Transposizio formalak. 

 a. Beste motibazio batez hornitua dago Txapelgorritxoren harridura, euskarazko 
testuan; gelako bazterren nahasmenduaz, hain zuzen: 

Es wunderte sich, daß die Thüre aufstand, und 

wie es in die Stube trat, [so kam es ihm so 

seltsam darin vor,] daß es dachte… (KHM 

1858: 116). 

…atea zabalik aurkituteak ikara andia emon 

eutsan, eta etsarira (salara) sarturik, [gauzak 

ain nasturik ikusi ebazanean] esan eutsan bere 

buruari… (Larrakoetxea, 1929: 100). 

III. 2. Itzulpen prozedurak. 

 a. Zuzenketatzat har litezke honako aldaketa arbitrario hauek. Esaterako, amari 
‘mosua ematea’, hipotestuko ‘hitzematea’-ren ordez. Kasu honetan, halere, uler 
genezake hitzematea musuaren bitartez adierazi diola amak neskatilari. Hortaz, esakune 
alemana (jemandem auf etwas die Hand geben) umeen legera egokitzea baino ez 
litzateke. Edozein modutan euskal ordaina ez du berezko esakunetzat euskarak. 

Rothkäppchen sagte »ich will schon alles gut 

ausrichten« [und gab der Mutter die Hand 

darauf] (KHM 1858: 114). 

«Bai, amatxo; esan daustazun dan-dana egingo 

dot»—erantzun eutsan Txapelgorritxok [eta 

amari mosua emonda,] urten eban etxetik 

(Larrakoetxea, 1929: 99). 
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 Adibide honetan, ‘izeratxoa’ ‘burukoa’-ren ordez. 

…da lag die Großmutter [und hatte die Haube 

tief ins Gesicht gezogen] und… (KHM 1858: 

116). 

...eta antxe zetzan amamatxo [ta izeratxoa 

begietaraño sartuta eukan] eta… 

(Larrakoetxea, 1929: 101). 

 b. Itzultzaileak kontrakoa ezeztatuz (iratzarri barik) modulatu eta itzuli du 
hipotestuko orainaldiko partizipioa (schlafenden Wolf): 

…nahm eine Schere und fieng an, [dem 

schlafenden Wolf] den Bauch aufzuschneiden 

(KHM 1858: 116). 

…baña artu ebazan artaziak eta [iratzarri barik 

otsoari] sabela idegi eutsan (Larrakoetxea, 

1929: 102). 

 c. Jaki kontuak itzultzeko orduan, bi jarrera ditu itzultzaileak ipuin honetan. 
Oraingo adibidean, ordain zuzenik ezean, egokitzapen kulturalaz baliatu da (Würste, 
buzkantzak). 

…»nimm den Eimer, Rothkäppchen, gestern 

hab ich [Würste] gekocht,… (KHM 1858: 119). 

…«Artu murkoa (yarroa), atzo [buzkantzak] 

egosi ñonazan eta… (Larrakoetxea, 1929: 

103). 

 Oraingoan, berriz, hipotestuko hitzaren ordain zuzenik ezean, itzultzailea 
azalpen edo parafrasi batez baliatu da (Gebackenes, opil bigun erre-barria). 

…»mach auf, Großmutter, ich bin das 

Rothkäppchen, ich bring dir [Gebackenes]« 

(KHM 1858: 119). 

«Amamatxo, zabal egidazu atea; Txapel-

gorritxo nozu ta [opil bigun, erre-barria] 

dakatsut» (Larrakoetxea, 1929: 103). 

 d. Hainbat hitzi buruzko azalpenak eman zituen itzultzaileak parentesi artean: 
altzokopean (amantalpean); oyanean (basoan); egurastea (paseetea); etsarira (salara); 
su-izkilua (eskopetea); murkoa (yarroa); erauzi (disparau); yauzi zan (salto egin eban); 
gebendu (galazo). Aukera lexiko jasoa eta garbizalea ulertaraztea eta argitzea helburu. 

Altuna 1929, Txanotxu gorrija 

Hipotestua: Rotkäppchen, KHM 26, 1857 

III. 1. Transposizio formalak. 

Hipotestuaren aldean, pasarte ugari egokitu eta moldatu zituen Altunak bere Txanotxu 

gorrija-n. Oraingo adibidean, esaterako, hasierako perpaus zatia moztua dago; esaldien 

hurrenkera, bestetik, aldatua dago; aldatua dago, halaber, amak neskatilari etxean 

zokomiran ibil ez dadin esandako portaera-oharra, beste honen ordez: “ezegijozu apurtu 

etxeko tresnarik”. 
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[Mach dich auf, bevor es heiß wird, und wenn 

du hinauskommst,] [so geh hübsch sittsam und 

lauf nicht vom Weg ab, sonst fällst du und 

zerbrichst das Glas, und die Großmutter hat 

nichts]. [Und wenn du in ihre Stube kommst, so 

vergiß nicht, guten Morgen zu sagen, und guck 

nicht erst in alle Ecken herum]« (KHM 1857: 

157). 

[Beragaz zintzua ixan, ¿bai?. Ta ezegijozu 

apurtu etxeko tresnarik. Eta ez aiztu egunon 

esaten.] [-] [Kontuz ibilli biarko dozu, ta bidian 

ez geratu astirik galduten, bestelan jausi ta 

bonbillak apurtuko zeunkez-ta. Orrezkero ezer 

barik lotuko litzake amama gaxua] (Altuna, 

1929:37). 

 Oraingoan, hipotestuko perpausa fragmentatua dago; bestetik, ‘abere ixugarria’ 
eman du ‘otsoa’ itzuli ordez; bukatzeko, harridura perpausa dugu XTn, STko 
adierazpen perpausaren ordez. 

Wie [der Wolf] sein Gelüsten gestillt hatte, 

legte er sich wieder ins Bett, schlief ein [und 

fing an, überlaut zu schnarchen] (KHM 1857: 

159). 

[Abere ixugarrija,] gosia kenduta geroxe, oera 

sartu ta luak artu eban. [Gerotxuago zurruka 

eguan. ¡Baña a zan zurru-egittia!] (Altuna, 

1929: 40) 

 Oraingo moldaeran, pasarteko hainbat testu-zati eta osagarri inausi ditu 
itzultzaileak: 

Da waren alle drei vergnügt; der Jäger zog dem 

Wolf den Pelz ab [und ging damit heim], die 

Großmutter aß den Kuchen und trank den 

Wein, den Rotkäppchen gebracht hatte, [und 

erholte sich wieder,] Rotkäppchen aber dachte: 

»[Du willst dein Lebtag nicht wieder allein vom 

Wege ab in den Wald laufen,] wenn dir’s die 

Mutter verboten hat.« (KHM 1857: 159) 

Iru notiñak (pertsonak) asko poztu ziran. 

Eiztarijak otsuaren narruba artu eban [-]. 

Amamak jan-edan eban Txanotxu’k eruan 

eutsona [-]. Eta gure neskatuak kolkuari esan 

eutson: 

 —[-] Amak galerazoten yaustanik 

etxonat beste bein egingo (Altuna, 1929: 41). 

Pasarte honen moldaeran, transmodalizazio labur bat gertatu da; modu 
narratibotik modu dramatikora igaroarazi du itzultzaileak testu-zati bat: 

Und wenn es eine gebrochen hatte, [meinte es, 

weiter hinaus stände eine schönere,] und lief 

darnach, und geriet immer tiefer in den Wald 

hinein (KHM 1857: 158). 

Bat artzen ebanian, [auxe otuten yakon: 

«aruntzago juan ezkero, lora polittagoak 

egongo dozan»]. Eta geruago oyan-barrurago 

sartuten zan (Altuna, 1929: 39). 

III. 2. Itzulpen prozedurak. 

 a. Egokitzapen kulturalaz baliatu da oraingo adibideko jakia itzultzeko (Würste / 
okela). 

»Nimm den Eimer, Rotkäppchen, gestern hab 

ich [Würste] gekocht,… (KHM 1857: 160). 

 —Sullera bota egixu, [okelea] egosteko 

atzo erabilli geban ura (Altuna, 1929: 42). 
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b. Parentesi artean sinonimoak ematen ditu itzultzaileak, ondoko hitzak 
argitzeko eta azaltzeko: ardao-bonbil (botilla); aurkitu (topau); altzoyal (amantal); ittun 
(triste); anbarrari (kisketari); geldu (miraritu); ogokira (oe-tokira); eiztari (kazadore); 
idoro (topau); notiñak (pertsonak); edestu (esan) egastira (tellatura). Aranak sorturiko 
hainbat neologismo (edestu, notin, geldu) eta erabilera gutxiko hitzak (egasti) azaltzea 
da helburua.  

Sarasola 1990a, Txanogorritxo 

Hipotestua: Rothkäppchen, KHM 17, 1858. Hipotesturik hurbilena, halere, Emma von 
Bánastonek gaztelaniara itzulitakoa da: “La caperucita encarnada”, in Cuentos de los 
Hermanos Grimm, Bilbo: Mensajero, 1989, 56-60. Gauzak horrela, honako transposizio 
eta itzulpen prozedura hauek inferitu ditugu. 

 Transposizio formalen artean bi aldaketa txiki. Apelatibo bat moldatu izana, 
aurrena: 

»Finde ich dich endlich, [alter Graukopf]«, 

sagte er,… (KHM, 1858: 116). 

 —Azkenean orratio, aurkitu zaitut, 

[arraio hori] —esan zuen—… (Sarasola, 

1990a: 45). 

Hurrena, otsoak neskatila zelatatu eta ilunbean irentsi ordez, otsoak neskatila 
harrapatu eta irenstea: 

…und sprang endlich aufs Dach und wollte warten, 

bis Rothkäppchen Abends nach Haus gienge, [dann 

wollte er ihm nachschleichen und wollts in der 

Dunkelheit fressen] (KHM 1858: 119). 

…orduan otsoa teilatura igo zen eta han itxoin 

nahi izan zuen, Txanogorritxo gauean bere 

etxera itzuli arte; [orduan harrapatu eta 

irensteko asmotan] (Sarasola, 1990a: 46). 

 Itzulpen prozeduren artean, egokitzapen kultural hau, janariaren arlokoa hain 
zuzen, gaztelaniazko bertsioa bitarte dela (‘carne’): 

…»nimm den Eimer, Rothkäppchen, gestern 

hab ich [Würste] gekocht, da trag das Wasser, 

worin sie gekocht sind, in den Trog« (KHM 

1858: 119-120). 

 —Txanogorritxo, hartu eltzea eta atzo 

[okela] egosteko erabili genuen ura eramazu 

ontzira (Sarasola, 1990a: 46). 

Gomez 1999, Txanogorritxo 

Hipotestua: Rotkäppchen, KHM 26, 1837 

 Itzulpen prozeduren artean, egokitzapen kultural bat badago, janariaren arlokoa: 

…»nimm den Eimer, Rotkäppchen, gestern hab 

ich [Würste] gekocht… (KHM, 1837: 136). 

 —Har ezazu pertz bat, Txanogorritxo, 

atzo [lukainkak] egosi nituen… (Gomez, 1999: 

88). 
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IV. EGOKITZAPENETAKO TRANSFORMAZIOEN AZTERKETA. 

X.X. (1964). Txano Gorritxu. Bizkaieraz. Itzul.: Jon Oñatibia. Bilbo: Edili. 

Charles Perraulten eta Grimm anaien bertsioen nahasketa edo hibridazio kondentsatua 
da Oñatibiak itzulitako hau. Osagai komunez gain, Perraultena du basoko sekuentzia; 
izan ere, otsoak ez zuen orduan Txanogorritxo jan, “baserritar batzuek ebizen” eta. 
Grimm anaien bertsioena du ehiztari salbatzailea. Bertsio leundua eta garbitua da; izan 
ere, otsoak ez ditu amona eta Txanogorritxo jan; sekuentzia horien ordez, sekuentzia 
arrotzak asmatu ditu egokitzaileak: amona, otso izugarria ikusita, arasa barruan sartu 
zen; Txanogorritxo, berriz, ehiztariak salbatu zuen otsoari tiroa joz, otsoak neskatila 
ukitu baino lehen.  

X.X. (1964). Txano Gorritxu. (Caperucita Roja). Itzul.: Jon Oñatibia. Bilbo: Edili. 

Euskalkia aldagai, aurrekoaren berdina da bertsio hau. 

PERRAULT, Charles (1968). Txano Gorritxu. Itzul.: X.X. Bilbo: La Gran 
Enciclopedia Vasca. 

Charles Perraulten eta Grimm anaien bertsioen nahasketa kondentsatua da. Hasiera 
Perraultena du. Grimm anaiena du, halere, ipuin bukaerako gizon salbatzailea; egurgilea 
da ogibidez, Grimm anaieneko gizona ez bezala. Litekeena da, horregatik, KHM 5en 
kutsapena izatea. Osagai arrotz bat ageri da argumentuan: koneju zuria: amonaren eta 
Txanogorritxoren patu latzaren berri eman dio hark egurgileari. 

X.X. (1974). Txano gorritxu. Itzul.: X.X. Donostia: Boga. 

Charles Perraulten eta Grimm anaien bertsioen nahasketa kondentsatua eta garbitua da. 
Perraultena da hasiera. Grimm anaiena, ordea, bukaera: ehiztariaren figura ageri da, 
batetik, eta Txanogorritxok ikasitako lezioa, bestetik, aldatuxea badago ere 
(“Txanogorritxok hitz eman zuan, aurrerakoan beti egingo zituala amaren esanak eta 
txintxo egingo zizkiola enkarguak”). Arrotza da guztiz, otsoarengandik begiratzeko, 
amona eta Txanogorritxo jantzi-armairuan sartzea. 

X.X. (1975). “Txano Gorritxo”, in 4 ipuin. Itzul.: Xabier Kintana. Bilbo: Maves. 

Charles Perraulten eta Grimm anaien bertsioen nahasketa kondentsatua eta garbitua da. 
Hasiera Perraultena da, osagaiak aldatuxeak (“medizinak eta ezti potetxoa”, opiltxoaren 
eta gurin ontzitxoaren ordez). Grimm anaiena, ehiztariaren figura eta Txanogorritxok 
ikasitako lezioa (“prometatu zuen amaren esanak beti beteko zituela”). Bertsio honetan 
ere azaltzen da armairu babeslea. 

X.X. (1975). “Txano Gorritxo”, in 2 ipuin ezagun. Itzul.: Xabier Kintana. Bilbo: 
Maves. 

Aurrekoa da, beste edizio batean. 
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X.X. (1975). Txano gorritxo. Itzul.: X.X. Bilbo: Maves. 

Charles Perraulten eta Grimm anaien bertsioen nahasketa kondentsatua eta leundua da, 
aurrekoen modura egina. Murrizketa garrantzitsu bat du bertsio honek: otsoaren eta 
Txanogorritxoren arteko elkarrizketa suspensez betea.  

X.X. (1976). Txano gorritxo. Itzul.: X.X. Bilbo: Fher/Ediciones Vascas. 

Charles Perraulten eta Grimm anaien bertsioen nahasketa kondentsatua eta leundua da. 
Pasarte arrotzak dira, otsoarengandik ihes egiteko, amona kutxan gordetzea eta 
Txanogorritxok lasterka ihes egitea. Irakurleari zuzendutako gogoeta bat bada, 
amonaren ahotan jarria, adierazteko zein den ume on baten portaera zuzena: “Bai 
zaretela txintxoak gaurko neskatxoak. Asko maite dituzue zuen amona, aitona eta 
etxekoak. Zuen etxean berdin izango zarete, ezta?”  

KINTANA, Xabier (1976). Txano Gorritxo. Bilbo: Cinsa. 

Charles Perraulten eta Grimm anaien bertsioen nahasketa guztiz kondentsatua eta, 
aurrekoen ildoan, leundua. Bereizten da orain arteko bertsioetatik, euskal ipuinen 
moduko bukaeragatik: “…irten dadila Derioko plazan”. 

X.X. (1978). “Txano Gorritxo”, in 4 ipuin klasikoak. Itzul.: X.X. Bilbo: Maves. 

Aurreko bertsioak bezala, Charles Perraulten eta Grimm anaien bertsioen nahasketa 
kondentsatua eta leundua da. Bertsio honen hizkuntza erasana nabarmenduko genuke. 

X.X. (1980). Txano gorritxo. Itzul.: X.X. Donostia: Hordago. 

Charles Perraulten eta Grimm anaien bertsioen nahasketa guztiz kondentsatua da; izan ere, 
sekuentzia osoak bizpahiru esalditan edo, batzuetan, esaldi bakarrean errenditzen dira. 

SUIGNE, M. C. (1981). Txanogorritxo. Itzul.: J. M. Mendizabal. Belgika: Hemma. 

Aurreko bertsioak bezala, Charles Perraulten eta Grimm anaien bertsioen nahasketa 
kondentsatua da. Halere, eusten die hipotestuko sekuentzia bortitzei (amona-jatea, 
Txanogorritxo-jatea, otsoari sabela ireki, harriz bete eta hiltzea). Grimm anaien 
bertsioaren bukaera bertsua du, egokituxea, halere: ehiztariaren ordez, artzaina; 
eskopetaren ordez, labana; Txanogorritxoren agindua, ordutik aurrera “bidean 
aurkitutako otso gaiztoei ez ziela hitzik ere egingo sekula eta amaren esanak beteko 
zituela”. Guztiarekin, bertsio fidela da hipotestuaren aldean. 

IRIONDO, LOURDES (1983). “Otsoa eta Txanogorritxu”, in Ipuin zahar eta 

berriak: Haurrak euskalduntzen bideoaren bidez. Gasteiz: EJAZN, 91-96. 

Modu dramatikora aldatua dago hipotestua. Kontatzailearen ahots narratiboa dugu, 
halere, zenbaitetan. Eusten die ipuineko osagai guztiei. Badira halere, aldakuntzak: 
izena jarri dio egokitzaileak otsoari (Benito) eta, hala, begikoago ageri zaigu; amona bai 
jan du otsoak baina Txanogorritxok ihes egin dio; bertsifikatua dago bukaera, amonak, 
ehiztariak eta Txanogorritxok esandako bertsoen bidez. 
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X.X. (1984). Txano Gorritxu. Itxaso eta Nekaneren jantziak. Itzul.: X.X. Gasteiz: 
Erein. 

Oso kondentsatua dago bertsio hau; esaterako, Txanogorritxoren eta otsoaren arteko 
elkarrizketatik galdera-erantzun bakarrari eusten dio: “Amonatxo, bai hortz zorrotzak 
dituzula”. Aktibitate-koaderno gisakoa izatea da, beharbada, narrazioa hain murriztua 
eta erasana egoteko arrazoia; izan ere, jantzi ebakitzekoak dakartza edizio honek, 
narrazioaz gainera. Bukaera Grimm anaien bertsioarena du: ehiztaria ageri da; halaber, 
Txanogorritxok agindutakoa, “ezezagunekin basoan ez zela geldituko”, alegia. 

X.X. (1987). Txanogorritxo. Itzul.: Juan Garzia Garmendia. Belgika: Hemma. 

Bertsio inausia eta leundua dugu honako hau. Perraulten bertsioko bideen amarrua 
gorde du. Grimm anaien bertsioko ehiztaria ageri da. Garbituak daude pasarte bortitzak: 
otsoak sartu du amona armairuan; Txanogorritxok ihes egin dio otsoari. Erasana dago, 
oro har, hipotestuaren hari narratiboa. 

X.X. (1987). Txano gorritxo. Itzul.: X.X. Bartzelona: Beascoa. 

Bertsio hau Charles Perraulten eta Grimm anaien bertsioen nahasketa kondentsatua da. 
Basoko sekuentzia Perraultena da; izan ere, “Otso Basatia Txano Gorritxo erasotzen 
etzen ausartu inguruan egurgile batzuk ikusi zituen eta”. Egurgileen figurak Grimm 
anaieneko ehiztaria dakarkigu gogora. Garbituak daude sekuentzia bortitzak (amonak 
armairuan gorde du bere burua; Txanogorritxok ihes egin dio otsoari).  

X.X. (1987). Txanogorritxo. Itzul.: X.X.. Belgika: Hemma. 

Pop up tankerako liburu zaindua dugu edizio hau. Testua marrazkien eta paperezko 
figura tolestatuen mende dagoenez, oso bertsio murriztua dugu argumentuari 
dagokionean: esaterako, ipuina basoaren sekuentzian abiatzen da. Aurreko bertsioen 
leuntze eta garbitze berak ditugu honetan ere: otsoak armairu batean sartu du amona; 
amonak ohartarazi du Txanogorritxo, ihes egin dezan; ihes egin dio otsoak ehiztariari. 

BERNAL, M. Carmen et al. (1989). Txanogorritxo. Itzul.: Agur Miren Meabe, 
Iñaki Mendiguren. Eskoriatza/Vic: Ihardun/Abril. 

Bertsio kondentsatua eta garbitua dugu hau. Perraulten bertsioko bide luzearen eta bide 
laburraren sekuentzia azaltzen da. Grimm anaien bertsioko ehiztaria agertzen da. 
Garbitzeak otsoarekiko enkontruei eta pasarte bortitzei dagozkie: batetik, “amona 
zorabiatu zen otsoa ikustean. Otsoak armairuan gorde zuen amonatxo gaixoa”; bestetik, 
“neskatilak arineketan basorantz ihes egin zuen” 

 Nabarmentzekoa da bukaeran bi bertso-lerro gehitu izana: “Izan zenik ez da 
sinetsi behar, / izan ez zenik ez da esan behar.” 
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X.X. (198-?). Txano Gorritxo. Itzul.: X.X. Barakaldo: Izar. 

Bertsio kondentsatua eta garbitua dugu hau, orain artekoen ildoan. Kutsapen bat 
nabarmenduko dugu; zera: amona, otsoarengandik babesteko, “erlojuaren barnean 
ezkutatu zen”. KHM 5eko antxume gazteena bezalaxe. 

DEL AMO, Alvaro (1990). Txanogorritxu bere ipuina kondatzen. Itzul.: Nekane 
Umerez. Zaragoza: Luis Vives. 

Autorea erregimen ludikora igaro da ipuina berridaztean. Osagai parodiko ugari aurki 
daitezke testuan jarduera hipertestual hori egiaztatzeko. Beste batzuen artean, hauek 
dira garrantzitsuenak: Txanogorritxo eta otsoa lagun minak dira (26. or.); otsoa 
zahartzen hasia da eta janaria zaindu behar du (27. or.); errukia sentitzen du neskatilak 
otsoaz (“pena ematen dit. Hezurretan gelditu da. Hori da piurea!”); jolas gisa eta 
ohikeriaz hartu dute amonarenerako bidea; otsoak erreumaren aurkako pilulak galdu 
ditu bidean eta Txanogorritxok goibel, irribarre egin du; otsoak bere zahardadeaz 
gogoeta egiten du (“zaharregia naiz horrela ibiltzeko”, 37. or.); etsiak hartu du amona, 
otsoa atean agertzean (“—Aurrera —erantzun du amonak, bere ohetik, bere dezepzioa 
ezkutatu ezinik, instant bat geroago, Otsoaren irudi argala atean agertzean—. A, zeu 
zara, Otso?”, 38. or); hizketan hasi zaio amona otsoari eta errieta egin dio (“Itxura 
txarra duzu, Otso… Goseturik etorriko zara”, 40-44. or.); edozein modutan, otsoak 
amona jan du eta ‘Txanogorritxoren jokoari’ jarraitu dio, nekez bada ere (“Ez dut 
Txanogorritxoren jokoa jarraitzeko gogorik”, 46. or.); neskatila bera ere aspertua dago 
jokoaz, otsoaren itxurak kezkatzen duelako.  

 Osagai parodikoak bata bestearen atzetik pilatzen dira, harik eta azkenik, denen 
artean, Txanogorritxoren jolasa utz dezan otsoa konbentzitu duten arte. Neskatilaren 
izeba Maria Elenak zuzentzen duen abel-zaharretxean ematen ditu bere azken egunak. 
Txanogorritxo, berriz, hazi zen eta “Txanogorritxoren ipuina kondatuz jarraitzen zuen, 
bera Txanogorritxo zela eta Otsoaren lagun mina zela aitortu gabe”. 

Parodia eta guzti, Del Amoren bertsioak zahardadearen gaiaz eta egoera hori 
bizi dutenei eman beharreko irtenbideaz gogoeta eragiten du.  

KINTANA, Xabier (egok.) (1992). “Txano gorritxo”, in Txano gorritxo eta beste 

ipuin batzuk, Bilbo: Fher, 5-18. 

Bertsio hau Charles Perraulten eta Grimm anaien bertsioen nahasketa kondentsatua da. 
Osagai komunak alde batera utzirik, Perraulten bertsiokoak dira bide luzea eta 
lasterbidea; Grimm anaien bertsiokoa da ehiztariaren figura. Euskal ipuinen erako 
bukaera du: “Hau hola bazan, sar dadila kalabazan eta irten dadila Derioko plazan” 

PERRAULT, Charles (1993). Txanogorritxo. Itzul.: X.X. Bilbo: Izar. 

Autoretza Perraulti egotziagatik, kondentsazio honek Charles Perraulten eta Grimm 
anaien bertsioen osagaiak nahasten ditu. Perraultenak dira bide laburraren aipamena. 
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Grimm anaiena, ehiztariaren figura. Garbitzea dugu transposiziorik erabiliena: batetik, 
irensteak ezabatuak daude eta, haien ordez, armairuan gorde da amona eta laguntza eske 
hasi da neskatila; bestetik, hil ordez, ikaratu eta uxatu egin du ehiztariak otsoa. 

X.X. (1995). Txano gorritxo. Itzul.: X.X. Bilbo: Izar. 

Margotzea dugu aktibitate koaderno honek proposatzen duen jarduera. Kontestu 
horretan txertatzen da Txanogorritxoren istorio kondentsatua, haren mendean, alegia. 
Hari narratiboan bada osagai berririk: txoritxoak eta loreak lagun ditu neskatilak. 
Sekuentzia bortitzak garbituta daude: amona armairuan gorde da; aizkolariak buruan jo 
du otsoa eta neskatila salbatu du, otsoak jan baino lehen. 

X.X. (1996). Txanogorritxo. Itzul.: Joxantonio Ormazabal. Donostia: Ttarttalo-Esin. 

Oso bertsio kondentsatua da oraingo hau. Charles Perraulten eta Grimm anaien 
bertsioen osagaiak nahastu ditu. Perraultena da, esaterako, otsoak basoan neskatila ez 
jateko arrazoibidea: “Hemen ezin dut horrelakorik egin, egurgileek ikusiko naute eta”; 
baita bide luzearen eta laburraren aipamena. Grimm anaien bertsioaren oihartzuna dira, 
berriz, amaren aholkua (“basoan ez gelditu inorekin hizketan”) eta ehiztariaren figura. 
Bertsio garbitua da, edozein modutan: amona armairuan gorde da; ihes egin du 
Txanogorritxok; otsoa ezkutatu da. 

ALBISU, Anastasio (1996). Txano-Gorritxo. Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren 
Ondarea, KM Kulturunea. 

Antzoki batean antzezteko gidoia da Albisuren bertsioa. Modu dramatikora egindako 
transposizioa dugu hemen gailen, beraz. Kontulari batek obra aurkeztu, pertsonaien 
berri eman eta bukaerako agurra esaten du. Beste zenbait unetan parte hartzen du 
(esaterako, ehiztaria ohartarazten du otsoak egindako jukutriaz). Nabarmentzekoa da, 
obra aurkeztean, kontulariak emandako datua: “…gaur kontatu nahi dizuedan kontu au, 
ezaguna zan Europa-n antziña-antziñatik, eta Charles Perrault-ek argitaratu zuan 
lenengoz… Eta izen onekin argitaratu zuan, ‘Txano-Gorritxo’ izenarekin…” Halere, 
Grimm anaien bertsioaren berririk ematen ez duen arren, haiek egindakotik osagai bat 
baino gehiago hartu du gidoilariak: opila eta ardoa eman dizkio amak Txanogorritxori 
amamarentzat, KHM 26n bezalaxe; bestelako aholkuak diren arren, biderako aholkuak 
eman dizkio amak Txanogorritxori bertsio honetan, Grimm anaien bertsioan bezala 
(Albisurenean, “kontu bidean… ez gelditu iñorkin izketan, eta ibili askar… ondo 
bait-dakizu zuk, izan oi dirala basoetan ere, animali gaizto batzuek”; Grimm anaienean, 
“hoa zuzen, ez hadi bidetik aldendu, eroriko haiz eta botila apurtuko dun bestela…”; 
ehiztariaren figura; ehiztariak otsoari sabela ireki eta harriz betetzea. Perraultenetik 
hainbat motibo gorde ditu: otsoak Txanogorritxo basoan ezin jan izana, ehiztaria han 
zebilelako; bide luzea eta bide laburra. 
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X.X. (1997). Txanogorritxo. Itzul.: X.X. Donostia: Ttarttalo. 

Bertsio kondentsatua eta garbitua da honako hau; Perraulten eta Grimm anaien 
bertsioen osagaiak ditu, aurreko egokitzapenaren era berean. Nabarmentzekoa du 
egokitzapen honek, halere, bukaera aldeko moralité modukoa, irakurleari zuzendua: 
“Gogoan izan ezazu etxekoen esanak beti behar direla. Inork ez digu haienak bezain 
aholku onik emango”. Forma aldetik, Perraultena dakarkigu gogora; eduki aldetik, 
berriz, Grimm anaieneko Txanogorritxok ikasitako lezioa. 

MUNARI, Bruno (1998). Txano Gorri, Berde, Urdin eta Zuri. Koegilea: Enrica 
Agostinelli. Itzul.: Igone Etxebarria. Bilbo: Anaya Haritza. 

Grimm anaien Rotkäppchen (1858koa, egiaztatu dugunez) abiapuntu izan zutelarik, 
1981ean Bruno Munarik hiru bertsio ondu zituen eta Enrica Agostinellik, bat (Txano 
Urdin). Euskal itzulpenaren kredituetan italierazko jatorrizko titulua aipatzen da: 
Cappuccetto Rosso Verde Giallo Blu e Bianco. 

 Bertsioak sortzeko araua edo abiapuntua (edo konstrikzioa, Oulipoko idazleen 
hizkera erabiliz) zera da: aldagai kromatiko batek akzioa eta haren marko diegetikoa 
mendean hartzen dituelarik, ipuina berridaztea. Azter ditzagun banan-banan: 

“Txano Gorritxo” (op. cit.: 11-19) itzulpen fidela da, oro har. 

“Txano Berdetxo” (ibidem, 22-52). Aukera kromatikoak basoan iraunarazi du 
akzioa, hipotestuan bezala. Kolore hautaketak halere, aldaketa esanguratsuak dakartza. 
Esaterako, gehikuntza garrantzitsu bat dago: Txano Berdetxoren lagun andanak 
(Berdeska izeneko igela, Zip matxinsaltoa, Josepa apoarmatua, Ilartxo barraskiloa) 
otsoari eraso egiteko eta neskatila babesteko funtzioa hartu du. Leundua dago 
bortizkeria oro; izan ere, otsoak “Txano Berdetxo izutu nahi du otzara kentzeko”. 
Aldatu ditu Munarik otzarako gauzak: izan ere, hipotestuko opila eta botila ardoaren 
ordez, menda botila, perrexila, entsalada eta menda-tea eraman behar dizkio neskatilak 
amona Esmeraldari. Bukaeran menda-tea prestatu die amonak neskatilari eta haren 
lagunei. Lasaitu dira ipuineko pertsonaiak eta, osagai berdez deskribaturiko egoerak 
lasaitasuna sentiarazten dio irakurleari. Beltza dugu, kontrajarririk, otsoa; beldur eta 
ezinegon sortzaile. 

 Pisantyk, bersio honi buruzko iruzkinean, irakurketa ekologikoa egin zuen: 

En este microambiente totalmente verde se insinúa un ser extraño, el lobo negro. 
Podríamos sentirnos tentados a ver en este elemento de malestar una metáfora del 
peligro de contaminación que actualmente amenaza el medio ambiente. 

 El lobo se esconde en la floresta (¿vertederos ilegales?) a la espera de realizar 
su fechoría. Pero la solidaridad entre las especies menores de la floresta consigue 
conjurar la amenaza y restablecer el equilibrio originario. Obsérvese que en esta versión 
no se mata al lobo, sino que presumiblemente sigue vagando por el bosque hasta el 
momento en que volverá al ataque. El optimismo con el que se afronta el problema 
ecológico no es, pues, total. 
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 Visto desde esta perspectiva, el cuento tiene algunos puntos de contacto con el 

corpus de los relatos admonitorios, sólo que aquí está revestido de contenidos 

totalmente ajenos a su forma originaria. El peligro del que hay que protegerse ya no es 

el violador de niños, sino el del medio ambiente (1995: 145-146). 

Irakurketa hori —eta beste batzuk— egitea zilegi den arren, kolore berdearekin 
egindako jolasak haurrengan pitz eta sor ditzakeen sentipenen alorra nabarmenduko 
genuke. 

“Txano Horitxo”, (ib., 56-70). Basoko sasitzatik hiri handi bateko amaraunera 
garraiatu du Munarik akzioa bertsio hori honetan. Transdiegetizazio edota ‘diégèse’ 
aldaketa bat dugu, beraz, hemengo transposizio tematikorik adierazgarriena. Horrela, 
bada, langileen alaba dugu Txano Horitxo: hiriko etxerik altueneko beheko solairuan 
bizi dira; aita (ezein bertsiotan ageri ez den pertsonaia, kasu eman) auto-aparkaleku 
bateko zaindaria da eta ama, supermerkatu bateko langilea. Hiriko bide-korapiloak, 
zirkulazio nahasia eta auto-ilarak ditugu basoaren ordez. Haien artean ibili behar du 
neskatilak amonaren etxe zaharrera iristeko. Semaforo batean geldirik, halere, otsoa 
dago, auto batean eta gonbita egin dio: “nahi duzu nirekin osteratxo bat egin, neska 
polita?” Kanario samalda batek lagundu dio neskatilari eta, hala, amonarenera iritsi da. 
Ironiarako tarterik bada; izan ere, neskatilak gogoeta egin du, etxerako bidean, amonak 
kontatu berri dion Txano Gorritxoren ipuinaz eta haren patu ikaragarriaz: “ume 
gizagaixoak! …halako ipuin beldurgarriak esaten zituzten amona ni bezalako umea 
zenean”. Ironia baliatuz, Munarik adierazi nahi du berak sortutako Txano Horitxoren 
estuasunak Txano Gorritxo klasikoak bizitakoak bezain ikaragarriak direla. Hortaz, 
ipuin ohartarazle gaurkotua dugu. 

 Lehenagoko bertsioan bezala, irakurketa modu guztiak bazter utzirik, aukera 
kromatikoarekin egindako jostaketa nabarmendu nahi dugu: sentimenak ernarazten 
dizkio irakurleari. Hona hemen osagai hori batzuk: ez limoiaren horia ezta kalabazarena 
ere ez duen artile horizko jertsea, kanarioak, otzarako limoi, pomelo eta Gardako olio 
botila. 

 Kolorearen edozein sinbolizazio nabarmentzea haizu denez gero, nabarmen 
dezagun, neurri batean, horia berdearen heriotza dela. Zera deritzogu sinbolizazio horri: 
ondo uztartzen dela azalpen sinbolikoa bertsio honetan autoreak eragindako marko 
diegetikoaren aldaketarekin: Txanogorritxok bizitakoa bezalako ezbeharrak, hiri 
handietan gertatzen dira egun. 

 Pisantyk bere azalpena eman zuen eta ez da baztertzekoa: “…el amarillo evoca 
el peligro y además puede ser asociado a los vapores nocivos que libera la ciudad” 
(1995: 145). 

“Txano Urdintxo” (ib., 73-103). Basoa eta baserria utzi eta itsasertzeko 
bizimodura garraiatu du Agostinellik hipotestuko akzioa. Transdiegetizazioa dugu, 
beraz, lehengo bertsioan bezala, transposiziorik esanguratsuena. Itsasertzean bizi da 
Txano Urdintxo Urdinska amarekin eta aita maitearekin. Urdiño uhartean, berriz, 
Goizalde amona arrantzalea. Amak opari urdinez otzara bete dio amonari eramateko. 
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Txalupaz haraino egindako bidaia dugu basoko ibilbidearen ordezko. Otso-arraina, 
berriz, hango otso gaiztoaren pareko. Irenstea ezabatu da; alde horretatik bertsioa 
leundua dago. Amonak eta Txano Urdintxok otso-arraina harrapatu dute. Bertsioak 
bukaera zoriontsua du, hipotestuak bezala, baina gizonezkoen laguntzarik gabe. 
Transposizio horrek pertsonaia femeninoak balioestea dakar. 

 Kolore urdinarekikoa, jolasa baino gehiago, itsasoko naturaren deskripzioa da. 
Jolasa, gehienbat, izenei lotuta dago: Urdiño uhartea, urdiñargi itsasargia, urdinska ama, 
Urdinkara itsasontzia,… 

“Txano Zuritxo” (ib., 105-127). Munarik erregimen ludikora igaroarazi du 
akzioa, hipotestua transformatzeko garaian. Osagai parodiko batzuk aurkitu ditugu, 
beraz: lehena, Idurre amonarengana arrautzak, azukrea eta esnea eramatera, elurretan 
barrena doalarik, Txano Txuritxok Zuri margolariarekin topo egin du, kolore kutxa 
galdu baitu hark; hurrena, otso zuria “oso gaixorik dago amonak indigestioa izan 
duenez orain arroz zuria baino ezin duelako jan”; azkena, elurraren azpian ote dagoen, 
amonaren etxearen bila dabilela, Txano Zuritxok “klarion zuriz idatzitako kartela 
aurkitu du esanez: «Afrika beltzera joan naiz, udan itzuliko naiz, agur, ez negarrik 
egin»”. Munarik, osagai ludiko eta parodikoen balizko efektuez jakitun, jostarin 
bukatzen du ipuina: “ipuin arraro honek gau bat zuriz igaro eragingo dizue”. 

ORMAZABAL, Joxan (1998). Txanogorritxo. Donostia: Elkarlanean/GIE. 

Bertsio murriztua da honako hau. Oro har, kondentsazioa da transposiziorik erabiliena; 
izan ere, otsoaren eta Txanogorritxoren arteko elkarrizketak laburragoak dira; hainbat 
motibo inausi dira (otsoaren iradokizunak); gainera, Grimm anaien bigarren aldaera 
ebaki du egokitzaileak. Bestalde, sekuentzia bortitz bat garbitua dago; izan ere, 
Txanogorritxok ihes egiten du etxetik, otsoak neskatila jan ordez. Aldaketen artean, 
hauek: gizonezko protagonista egurgilea da, jatorrizko ehiztaria izan ordez, 
aizkorakadaz hil du egurgileak otsoa, tripa ireki, harriz bete eta josi ordez. Ohartzekoa 
da, bestalde, funtzio ohartarazlea egurgile batek betetzen duela (“kontuz ibili, inguru 
hauetan otso goseti bat dabil eta”), hipotestuan ez bezala; izan ere, amaren ardura da 
hori. 

X.X. (1999). Txanogorritxo. Itzul.: Miren Arratibel. Donostia: Ttarttalo. 

Egokitzapen translongatua da honako hau, emendazio bidez. Hauek dira sekuentzia 
gehituak: basoko animaliak Txanogorritxoren lagunak dira eta lagun gisa tratazen ditu 
basoko ibilbidean barrena; ondoren, hontza buru dela, basoko animaliek otsoa uxatzea 
erabaki dute, piztia neskatila amamaren etxean irensteko zorian dagoen unean, eta, 
hartarako, hegaztiek ehiztaria ohartarazi dute, eta oreinak, neskaren ama. Gainerakoan, 
Perraulten eta Grimm anaien bertsioen osagaiak nahastu ditu bertsio honek. Sekuentzia 
bortitzei dagokienean, eusten die egokitzapenak irensteei; leundu du, berriz, otsoaren 
akabera: sabela ireki ordez, soka batez buruz behera lotu dute eta orduan ahotik atera 
zaizkio amona eta neskatila. Gainera, damutzearen saritzat, otsoaren bergizarteratze 
moduko bat harilkatu du egokitzaileak bukaera moduan: “zin eginarazi zioten otsoari, 
sekula inori kalterik ez ziola egingo eta orduan bai, zuhaitzetik jaitsi zuten” 
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X.X. (199-?). Txanogorritxo. Itzul.: X.X. Madril: Susaeta. 

Batetik, egokitzapen translongatua da honako hau hainbat gehikuntzaren bitartez. 
Gehikuntzak, neurri batean, beharrizan editorialengatik egin direla begitantzen zaigu. 
Izan ere, honako ale hau bilduma jakin batekoa eta orri kopuru jakin batekoa (62 orri) 
izan behar izateak eragina izan du egokitzailearen jardueran. Hona, bada, sekuentzia eta 
osagai gehituak: hasierako deskripzioa Txanogorritxori buruz (animalia askoren artean 
bizi zen, animaliei txisteak kontatzea gogoko zuen,…); Babalin izeneko untxi zuria 
(laguntzaile funtzioa du); hontza (otsoari Txanogorritxo basoan dela salatu dio); 
neskatilaren algarak otsoarekiko elkarrizketaren ondoren, amamaz jantzita, piztiaren 
itxura ikustean; amaren gustu moralei buruzko aipamenak (“Txanogorritxoren ama 
maitagarria zen baina ez zitzaion gustatzen neskatoak batere lanik ez egitea”). 

 Bestetik, garbituak daude sekuentzia bortitz guztiak, barregarri gertatzeraino. 
Esaterako, otsoa ikustean, amona zorabiatu zen eta otsoak berak gorde zuen armairuan. 
Ipuinaren jatorrizko logika narratiboa erasan du egokitzaileak. 

X.X. (2000). Txano Gorritxo. Itzul.: Xabier Kintana. Bilbo: Izar. 

Aktibitate-koaderno batean txertatua dago ipuina. Lehenik aztergai dugun narrazioaren 
egokitzapena dugu; ondotik, hainbat jarduera ditugu (labirintoak, irudiak osatzea, irudi 
berdinak aurkitzea,…). Egokitzapenari gagozkiola, Charles Perraulten eta Grimm 
anaien bertsioen nahasketa kondentsatua da. Eutsi die, halere, hipotestuko sekuentzia 
bortitzei. 

X.X. (2000). “Txanogorritxo”, in Urrezko ipuinak, itzul.: X.X., Madril: Susaeta, 
315-332. 

Lauso bada ere, Grimm anaien bertsioaren osagaiak gailendu dira egokitzapen 
kondentsatu honetan: basoan kontuz ibil dadin, amak neskatilari esandako aholkua; 
ehiztariaren figura. Egokitzaileak hiru sekuentzia bortitzak garbitu ditu: armairuan 
gorde da amona, ihes egin du Txanogorritxok eta zauritu du ehiztariak otsoa. Pasarte 
arrotz bat tartekatu du egokitzaileak: izan ere, animaliek neskatila arriskuaz ohartarazi 
nahi dute. Egokitzapen kultural txiki bat dago: hipotestuko opil zatiaren eta botila 
ardoaren ordez, “eztia eta taloak” jarri ditu egokitzaileak (edo itzultzaileak).  

 

V. ONDORIOAK. 

 —KHM 26k aldaketa urriak izan zituen lehen ediziotik hirugarrenera bidean. 
Hirugarrenetik zazpigarrenera egindako transposizioak urri izan ziren; aldakuntza 
tematikorik ez zuten eragin: estilo-aldaketa txikiak eta zabalkuntza estilistikoak dira, 
oro har, azterketan azaldutakoak. 
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 —1929ko itzulpenen artean, Larrakoetxeak egindakoa fidela zaio, oro har, 
hipotestuari. Edozein modutan, hainbat lizentzia direla eta (bi zuzenketak, motibazio 
berria), itzulpen semantikora lerratzen da zenbaitetan. Altunak egindakoa, berriz, 
moldaketa ugariak direla eta, itzulpen librearen parametroetan dabil. 

 —1990-2000 urtealdiko itzulpenen artean, Sarasolarenak fideltasuna gorde dio 
hipotestuari; Gomezenak ere bai. Newmark-en diagramako itzulpen fidelaren eta 
itzulpen semantikoaren artean koka daitezke. 

 —1960-70 urtealdiko egokitzapen guztiak Perraulten eta Grimm anaien 
bertsioen osagaiak nahastuz egokitu ziren. Bi egokitzapenetan sekuentzia bortitzak 
garbituta daude. Osagai arrotzak tartekatu dira guztietan: bitan, armairu babeslea; 
bestean, koneju zuria, laguntzaile funtzioa baitu. 

 —1970-80 urtealdiko egokitzapen guztiak Perraulten eta Grimm anaien 
bertsioen osagaiak nahastuz egokitu ziren. Egokitzaile guztiek sekuentzia bortitzak 
garbitu edota leundu zituzten. Sekuentzia arrotz bera dute guztiek: armairuan 
gordetzearena (bertsio batean, halere, kutxan).  

 —1980-90 urtealdian dibersifikatzen hasi ziren ipuin honen egokitzapenak. 
Forma narratibo ohikoa gorde dute zazpi egokitzapenek; modu dramatikoan emana 
dago egokitzapen bat, bideo euskarrian, hain zuzen; aktibitate-koaderno gisa ekoitzi 
dute beste bat; pop-up tipokoa dugu beste bat. Egokitzaile gehienek beren bertsioa 
garbitu eta leundu dute: armairuaren sekuentzia egokitzapen hauen tradizioan finkatu 
dela esan daiteke. Halere, egokitzapen bakar bat zaio hipotestuari fidel. 

 —1990-2000 urtealdian, aurreko urtealdiko dibertsifikazio joera bera 
antzematen da. Dibertsifikazioarekin batera, autore-lanak ugaritzen dira: ohiko forma 
narratiboa gorde da zazpi egokitzapenetan; osagai parodiko ugari darabiltza Alvaro del 
Amok; irakurleen mundura hurbiltzeko asmoz, diégèse aldaketa baliatu dute Munarik 
eta Agostinellik; modu dramatikora, antzoki batean jokatzeko, aldatu du Albisuk berea; 
aktibitate-koadernoen tipologiaren mende daude bi bertsio; beste bat Haur Hezkuntzan 
hiru urteko haurrekin lantzeko egokitu da. Bestalde, egokitzapen gehienetan sumatzen 
dira garbiketak: zortzi bertsiotan, hain zuzen, garbitu dira sekuentzia bortitzak, aurreko 
urtealdietako modu bertsuan. 

 —Txanogorritxoren euskal egokitzapenei dagokienean, oro har, honako hauek 
ondoriozta daitezke: 

 Batetik, egokitzaile guztiek Perraulten eta Grimm anaien bertsioen osagaiak 
erabili dituzte eurena osatzeko. Edozein modutan, bertsio guztietan Grimm anaien 
bertsioko bukaera zoriontsua gailentzen da. Hortaz, esan daiteke Grimm anaien 
bertsioak Perraultenari lekua jan diola. Nolanahi ere, bat dator gertaera hori, nazioartean 
beste garai batzuetan gertatuarekin. Pisantyren hitzetan: 

La versión de los Grimm suplanta a la de Perrault y es adoptada por la mayor parte de las 

colecciones infantiles desde 1812 hasta la primera guerra mundial (1995:130). 
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 Garaiko haur literaturarako Perraulten bertsioak, Grimm anaienaren aldean, 
izaera zigortzaileegia zuela argudiatu zuen Colomer-ek: 

...la sistemàtica preferència de la versió dels Grimm per damunt de la de Perrault, a causa de la 

moral excessivament repressiva i punitiva d’aquest darrer per als estàndards moderns de la 

literatura infantil (2000a: 80). 

Bestetik, urtealdi guztietako egokitzaile gehienek sekuentzia bortitzak garbitu 
edo leundu dituzte. Haurren larridura emozionala apaltzea zebilkiekeen gogoan. Alde 
horretatik, ipuin honi eragindako garbitzeak ez dira lehenak: Grimm anaiek berek, 
ahozko bertsioen aldean eta baita Perraulten bertsioaren aldean ere, ipuin honi 
eragindako garbitzeak alderdi moralaren ildokoak dira. Zipesekin bat gatoz: 

Le conte de Perrault a donc été rendu plus acceptable par les enfants grâce à la version des 
Grimm, et a acquis ainsi un sens moral bourgeois plus conservateur. Cet accent moral est encore 
plus évident dans les changement que les Grimm pratiquèrent au début du conte. (…) Alors le 
propos narratif rejoint les objectifs de la socialisation des petites filles à cette époque : si tu ne 
restes pas dans le droit chemin, quelles que soient les tentations sensuelles de la forêt sombre, si 
tu n’est pas ordonnée et morale (sittsam = convenable), alors tu seras dévorée par le loup, c’est-
à-dire le diable, ou les mâles affamés de sexualité (Zipes, 1986: 72). 

Hortaz, azken berrogei urteotako euskal egokitzapenek, Grimm anaiek eragindako 
“pratiques d’assinissement” horien ildoan (Zipes, 1986: 72), sekuentzia bortitzak —eta, 
beraz, sekuentzia horiek maila sinbolikoan irudikatzen dutena— garbitu dituzte. 

 Bukatzeko, parodiei egin behar diegu erreferentzia: bai del Amoren bai 
Munari/Agostinellirena Grimm anaien bertsiotik eratortzen dira. Helburu dute barrea 
eragitea eta gogoeta eragitea, batetik, eta gizarteko hainbat gai sozial azalaraztea, 
bestetik (zahartzaro bakardadea, del Amok; hiriko bizimodua eta hango arriskuak, 
Munarik). 
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I. IPUINAREN EZAUGARRIAK. 

1819an agertu zen lehenbiziko aldiz (Rölleke, 1985a: 1209). Hori dela eta, 
lehendabiziko agerraldiko testu hori hartuko dugu azterketa konparatiboa egiteko. 

 Kontaera. Osagaiak. 

Nagusiak laster akabatu behar dituztelako susmoan, lau aberek nagusia eta etxea 
kitatu dituzte –nork bereak-. Lehenik astoak ihes egin zuen, Bremenera bidean, 
musikagintzan bizibidea ateratzeko asmoz. Zakurrarekin egin zuen topo; onetsi zion 
hark Bremenerakoa. Topo egin zuten ondoren katuarekin eta, azkenik, oilarrarekin. 
Hala, astoak lautea eta zakurrak bonboa joko zuten; katuak, gaueko serenata; oilarraren 
kantuarekin osatuko zuten musika-laukotea. Gautu zuen eta zuhaitz baten azpian 
egokitu ziren; oilarra zuhaitz puntara igo eta argi bat begiztatu zuen. Egonleku 
seguruagotzat jo zuten argidun toki hura; beraz, etxe hartara joan eta lapur batzuen 
egoitza zela ikusi zuten; halaber, janari goxoz betetako mahai baten aurrean, lapurrok 
otordua egiteko prest zeudela. Bada gaizkileak uxatzeko, jarri zituen astoak aurreko 
hankak leihoan, igo zen zakurra astoaren bizkar gainera, igo zen katua zakurraren 
gainera eta oilarra katuaren buru gainean pausatu zen hegan. Heldu zioten, orduan, 
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beren musika jotzeari, leihoko kristala hautsi zuten, eta, zalaparta hura entzun zuten 
lapurrek, eta ihes egin zuten izututa. Jan zituzten lapurren mahaiko janariak eta, gero, lo 
egiteko tokia bilatu zuten. Buruzagiak zelatatzera bidali zuen lapurretako bat, etxea 
bakean zegoela ikusita. Orduan ere izututa eta koldartuta itzuli zen miatzailea 
beretarrengana. Katuaren begi gorri dirdaitsuak ilintiak iruditu zitzaizkion, eta katuak jo 
zion atzaparkada, sorgin baten zaflada; zakurraren koskada, gizon batek jotako 
labankada; astoaren ostikada, mamu baten zokor-mazokada; eta oilarraren kurrukukua, 
epaile baten ebazpena: “pikaro hori, niri ekarri”. Eta, halatan, musikari laukotea etxe 
hartan bizi izan zen handik aurrera. 

 

II. KHM-KO ALDAKETEN AZTERKETA. 

1819-1837 

II. 1. Transposizio formalak. 

 a. Estiloari dagokion transposizio bakar hau dugu, besterik ez dago. Esakune 
neutroaren ordez, beste esakune adierazkorragoa jarri zuten: 

Es dauerte nicht lange, so saß da eine Katze auf 

dem Weg [und machte ein gar trübselig 

Gesicht] (KHM 1819: 103). 

Es dauerte nicht lange, so saß da eine Katze 

auf dem Weg, [und machte ein Gesicht wie 

drei Tage Regenwetter] (KHM 1837: 137). 

1837-1857 

II. 1. Transposizio formalak. 

 a. Aldaketa estilistikoak badira. Ipuin hasiera, esaterako, amiñi bat aldatua dago: 

Es hatte ein Mann einen Esel, [der ihm schon 

lange Jahre treu gedient hatte,] dessen Kräfte 

aber nun zu Ende gingen,… (KHM 1837: 137). 

Es hatte ein Mann einen Esel, [der schon lange 

Jahre die Säcke unverdrossen zur Mühle 

getragen hatte,] dessen Kräfte aber nun zu 

Ende gingen,… (KHM 1857: 161). 

 Oraingoan, aditz lokuzioa dago aukeran: 

[Die Katze wars zufrieden], und ging mit 

(KHM 1837: 138). 

[Die Katze hielt das für gut] und ging mit 

(KHM 1857: 161). 

 b. Astoaren gogoeta bat narratibizatu da: 

…, und machte sich auf den Weg nach Bremen, 

[»dort«, dachte er, »kannst du ja Stadtmusikant 

werden«] (KHM 1837: 137). 

…, und machte sich auf den Weg nach 

Bremen: [dort, meinte er, könnte er ja 

Stadtmusikant werden.] (KHM 1857: 161). 

Orain, berriz, zakurraren gogoetari dagokio modu dramatikoaren bestelakotzea:
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…[und der Hund sagte »ja ein paar Knochen 

und etwas Fleisch daran täten mir auch gut«] 

(KHM 1837: 138). 

[Der Hund meinte, ein paar Knochen und 

etwas Fleisch dran täten ihm auch gut] (KHM 

1857: 162). 

 c. Zabalkuntza estilistikoak badira. Oraingo honetan, lagunarteko esamolde bat 
erantsiz: 

»Nun, was jappst du so?« sprach der Esel 

(KHM 1837: 137). 

»Nun, was jappst du so, [Packan]?« fragte der 

Esel (KHM 1857: 161). 

Oraingoan, astoa adar jotzaile zuzentzen zaio katuari, katuaren buruiritzitasuna 
dela eta. 

»Nun, was ist dir denn in die Quere 

gekommen?« sprach der Esel (KHM 1837: 

137). 

»Nun, was ist dir in die Quere gekommen, 

[alter Bartputzer]?« sprach der Esel (KHM 

1857: 161). 

Orain, berriz, astoari eta zakurrari musika-tresna bana egokitzeko: 

…»ich gehe nach Bremen, dort Stadtmusikant 

zu werden, geh mit und laß dich auch [bei der 

Musik annehmen.]« (KHM 1837: 137) 

…»ich gehe nach Bremen und werde dort 

Stadtmusikant, geh mit und laß dich auch [bei 

der Musik annehmen. Ich spiele die Laute, und 

du schlägst die Pauken.]« (KHM 1857: 161) 

 

III. ITZULPENEN AZTERKETA. 

Larrakoetxea 1929, Durango’ko erri-abeslariak 

Hipotestua: Die Bremer Stadtmusikanten KHM 18, 1858.  

III. 1. Transposizio formalak. 

 a. Zabalkuntza estilistikoa maiz erabili zuen itzultzaileak, pasarteotako tonua 
indartzeko. Oraingoan, pasartea tonu alaiaz blaitzeko: 

»Was ich sehe?« antwortete der Esel, »einen 

gedeckten Tisch mit schönem Essen und 

Trinken, und Räuber sitzen daran und lassens 

sich wohl sein.« (KHM 1858: 122) 

—«Zer ikusten dodan?» —yardetsi eutsan 

astoak—. «[¡Mutilaaak! ¡Or yagok egotekoa!] 

Mai andia iñongo yanari ta edariakaz eta lapurrak 

bertan yezarrita yaunak baño be yanari 

bikañagoak iruntsiten» (Larrakoetxea, 1929: 107). 

Oraingoan, katuak lapurrari egindako erasoa bortizteko: 

Aber die Katze verstand keinen Spaß, sprang 

ihm ins Gesicht, spie [und kratzte] (KHM 1858: 

123). 

Katuak, baña, ezeukan olgetako gogorik; 
arpegi-arpegira zapart egin [eta erpaka mosu 
osoa odola eriola yarri arte urrutu eutsan] 
(Larrakoetxea, 1929: 109). 
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Oraingoan, zakurraren ausikia hanpatzeko: 

[der Hund] …[biß ihn ins Bein] (KHM 1858: 

123). 

…eta [iztarrean usikada itzela eman eutsan] 

(Larrakoetxea, 1929: 109). 

Hemen, berriz, pasartea berreginez, haurrentzako alderdi komikoa lantzeko, 
beharbada: 

…und als er über den Hof an dem Miste vorbei 

rennte, [gab ihm der Esel noch einen tüchtigen 

Schlag mit dem Hinterfuß];… (KHM 1858: 

123). 

Badoa, ba, orduan kortara ta satz-ganean egoan 

[astoak yaurti eutsan ostikoaz yo eban bularrean 

eta an yoan zan lapur errukarria bilin-bolaka 

ormaraño] (Larrakoetxea, 1929: 109). 

 b. Abereok Bremenera ez zirela inoiz iritsi, aise ondoriozta daiteke hipotestua 
irakurrita. Larrakoetxeak, halere, ondorio hori ere agertzen dio irakurleari: 

Von nun an getrauten sich die Räuber nicht 

weiter in das Haus, [den vier Bremen 
Musikanten gefiels aber so wohl darin, daß sie 

nicht wieder heraus wollten]. [Und der das 

zuletzt erzählt hat, dem ist der Mund noch 

warm] (KHM 1858: 124). 

Andik atxiña etzirean azarri lapurrak etxera 

elduteko; [Durango’ko abeslariai, barriz, 

ederto yoaken bertan eta Durango’ko kalerik-

kale abestuten baño antxe yarraitzea obetsi 

eben]. [Ta ipuin au oraintsu yazorikoa ei-da; 

siñesten eztauenak bertara yoanda ikusi baño 

eztauko] (Larrakoetxea, 1929: 110). 

Agerikoa da, bestalde, bukaerako esaldia libreki egokitu eta itzuli izana. 

III. 2. Itzulpen prozedurak. 

 a. Hainbat egokitzapen kultural egin zituen itzultzaileak, ipuina ‘naturalizatzea’ 
—Genetteren terminologian (1986: 386)— edota ‘euskal giroa ematea’ —Lopez 
Gaseniren azterketan (2000: 162)— helburu zuela. Izenburuan bertan antzeman daiteke 
ahalegin hori (Bremen=Durango); baita aurrerago ere, zeren eta, diégèse aldaketa 
baitakar, azken batean, itzultzailearen estrategia horrek. Hartara, irakurlearen mesedetan 
aritzea uste izango zukeen itzultzaileak. Hortaz: 

…, lief fort [und machte sich auf den Weg nach 

Bremen],… (KHM 1858: 120). 

…urten zan kortatik [eta Dima’tik zear 

Durangorako bidea artu eban] (Larrakoetxea, 

1929: 105). 

 Eta baita honako hau ere: 

Sie konnten aber die Stadt Bremen an einem 

Tag nicht erreichen und kamen Abends [in 

einen Wald], wo sie übernachten wollten (KHM 

1858: 121). 

Ezin eldu zirean, baña, egun atan Durangoraño 

ta iluntzan [Aramotzeko pagadi batera] yo eben 

gaba bertan emoteko (Larrakoetxea, 1929: 106). 
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         b. Shift-en bidez saihestu du itzultzaileak ipuin hasierako menderakuntza, 
euskaraz zamatu samartua geldituko baitzen, egitura-transposiziorik egin ezean: 
perpaus bakunez, lokailuz eta alborakuntzaz erremediatua dago STko menderakuntza. 
Bestalde, unitatea bikoiztu du itzultzaileak (unverdrossen / txaka-txaka ta ixilik). 

[[Es hatte ein Mann einen Esel, [der] schon 
lange Jahre die Säcke unverdrossen zur Mühle 

getragen hatte, dessen Kräfte aber nun zu Ende 

giengen[, so daß] er zur Arbeit immer 

untauglicher ward]] (KHM 1858: 120). 

[[Gizon batek astoa eukan[.] Amaikatxo zorro 
eroan eutsazan errotara asto zoliak bere bizitza 

luzean, [beti txaka-txaka ta ixilik][.] Baña 

urteak yoan, urteak etorri asto azkarra be 

makaldu zan; etzan gauza zorrorik eroateko]] 
(Larrakoetxea, 1929: 105). 

Azken esaldia, halere, gehikuntza dugu. Astoaren lana zertan den adierazten baitu, 
halako azalpen didaktiko bat dugu gehikuntza. 

 c. Aurkakoa modulatuz (aurkakoa + barik) itzuli du oraingoan hipotestuko 
aditzondoa. 

…er sähe [in der Ferne] ein Fünkchen 

brennen,… (KHM 1858: 122). 

…eta [andik urrin-urrin barik] sua ikusten 

ebala zirudion,… (Larrakoetxea, 1929: 107). 

d. Esakuneak itzultzeko garaian, egokitzera jotzen du itzultzaileak. Oraingoan, 
esanahi literaletik aldenduz, esanahi figuratua interpretatu du: 

Da dachte der Herr daran, [ihn aus dem Futter 

zu schaffen],… (KHM 1858: 120) 

Orduan yabeak, etxakola yateko baño gauza-ta, 

[narrua kentzeko asmoa hartu eban] 

(Larrakoetxea, 1929: 105). 

 Oraingoan berriz, parafrasia baliatu du STren esanahia azaltzeko; halaber, XHko 
esakune bat tartekatu du (‘Zanburuk eztauko…’). 

Es dauerte nicht lange, so saß da eine Katze an 

dem Weg [und machte ein Gesicht wie drei 

Tage Regenwetter] (KHM 1858: 121). 

Gerotxoago katu bat aurkitu eben [eta 

¡begirakune bat beukan itunago-itunagoa! 

Neguko egunik ilunenenan be eztauko 

Zanburuk bekoki ilun eta baltzagorik] 

(Larrakoetxea, 1929: 106). 

 e. Beste ipuinetan bezalaxe, ipuin honetan ere informazioa ematen digu 
Larrakoetxeak, sinonimoak, batik bat: yarrugi (aurkitu); abeslari-batzan (orfeoyan); 
abots-zoli (tenor); abespera (bajo); ikuzi (garbitu); arrotzak (kanpotarrak); yauzi zirean 
(salto egin eben); aiztoa (kutxiloa). Baita oin-ohar bat, glosa modura. Hau dugu 
ipuineko testua: 

…Mai andia iñongo yanari ta edariakaz eta lapurrak bertan yezarrita [yaunak (I) baño be yanari 

bikañagoak iruntsiten]» (Larrakoetxea, 1929: 107). 

Eta hau, azalpena: 



Grimm anaien Kinder- und Hausmärchen  euskaraz: itzulpenen eta egokitzapenen azterketa 258

(I) Yaunak deritxe lan gogorrik egiteke aukeran yan eta bizi direan aberatsai (Larrakoetxea, 

1929: 107). 

Hortaz, egokitzapen kultural baten bidez garbitzen du STko ‘Redewendung’-arekikoa, 
gainera; konpara dezagun hura hipotestuarekin: 

…einen gedeckten Tisch mit schönem Essen und Trinken, und Räuber sitzen daran und [lassens 

sich wohl sein].« (KHM 1858: 122) 

Altuna 1929, Brema’ko abeslariak 

Hipotestua: Die Bremer Stadtmusikanten, KHM 27, 1857.  

III. 1. Transposizio formalak. 

 a. Gehikuntza bat dugu adibide honetan. Aldaketa tematikoak dakartza, bere 
xumean, zeren txertatzen baititu hipotestuak ez dituen motibazioak: larru-ontzailea, 
batetik; Bremengo alkatearen asmoa, bestetik. 

…aber [der Esel merkte, daß kein guter Wind 

wehte,] [lief fort und machte sich auf den Weg 

nach Bremen: dort, meinte er, könnte er ja 

Stadtmusikant werden] (KHM 1857: 161). 

[Gure astoak igarri ebanian alako 

baten narru apaintzalliagana (kurtidoriagana) 

jabiak bidalduko ebala narruba eratsitten, 

kortatik iges-egin eban.] 

 [Iges-egin eta belarrijetara izpar 

pozkarrija eldu yakon: Brema uriko endoriak 

(alkatiak) asmua eukon abestaldia (abeslari-

-taldia) egitteko, udalaren (ayuntamentubaren) 

lepoz. 

 Orduban erabagi eban Brema’ra juatia, 

abots ederra ei-eukon-eta] (Altuna, 1929: 109). 

 Ipuinaren bukaera aldean ere, bada beste gehikuntza bat. Hipotestuak ez 
dakartzan gaiez zabaldua dago hipertestua: lapurren aberastasunak eta Bremeni buruzko 
aipamena. Gai horiekintxe eman dio bukaera itzultzaileak ipuinari, eta jatorrizko 
bukaera baztertu du. 

Von nun an getrauten sich die Räuber nicht 

weiter in das Haus, [den vier Bremer 

Musikanten gefiel’s aber so wohl darin, daß sie 

nicht wieder heraus wollten.] [Und der das 

zuletzt erzählt hat, dem ist der Mund noch 

warm] (KHM 1857: 164). 

Gure lau abeslarijok etxian lotu ziran. [Eta 

bertako janari-edarijak amattu ebezanian, 

lapurren ogasuna topau eben. Eta onegaz nasai ta 

pozik bixi ziran. Orregattik etziran Brema’ra 

eldu. ¿Zetarako, bixitteko baño geyagorako be 

esku-artian euken-eta? Orrattiño, baña, Brema’ko 

abeslarijak eristen eutsien, jazo yakenen barri 

euki ebenak] [-] (Altuna, 1929: 116). 

 b. Murrizketa eginik, molde librean eman du itzultzaileak honako pasarte hau: 



Azterketa kualitatiboa: Die Bremer Stadtmusikanten 259

[Wie die vier Spielleute fertig waren, löschten 

sie das Licht aus und suchten sich eine 

Schlafstätte, jeder nach seiner Natur und 

Bequemlichkeit. Der Esel legte sich auf den 

Mist,]… (KHM 1857: 163). 

[Sabela bete-bete ebenian argijak itxali ta 

lotara juan ziran](Altuna, 1929: 114). 

 

c. Itzultzaileak libreki eman du hipotestua oraingo adibideetan. Honako adibide 
honetan, esaterako, ‘ehiza-zakurra’ ‘eper-zakur’ dela espezifikatu du. 

…fand er [einen Jagdhund] auf dem Wege 

liegen, [der jappte wie einer, der sich müde 

gelaufen hat] (KHM 1857: 161). 

Ibilli ta ibilli, [eper-txakur bat] aurkittu eban 

bidian. [Txakurroi auts-artian jezarritta eguan, 

garrazika] (Altuna, 1929: 109). 

Lehengo moldaketari eutsi (Jagdhund, eper-txakur), eta motiboaren argumentua zabaldu 
egin du itzultzaileak adibide honetan: 

…[auch auf der Jagd nicht mehr fort kann, hat 

mich mein Herr wollen totschlagen,]… (KHM 

1857: 161) 

…[eperrak burla-egitten asi yataz. Eta 

ugazabak, urte asko ta askotan ekarri 

dautsodazan eperrak aiztuta, il gura ixan nau] 

(Altuna, 1929: 110). 

 Ahotsak daude, musika-tresnen ordain, adibide honetan: 

[Ich spiele die Laute,] und [du schlägst die 

Pauken].« (KHM 1857: 161) 

[Neu abesperena (bajo) lez aurkeztuko naz.] 

[Zeuk abespeitija (barítono) lez egon biarko 

zeban] (Altuna, 1929: 110). 

 Orain, berriz, hipotestuko animalia guztien burutazioa, katuaren burutaziotzat jo 
du itzultzaileak. 

[Da ratschlagten die Tiere, wie sie es anfangen 

müßten,] um die Räuber hinauszujagen, und 

fanden sie endlich ein Mittel (KHM 1857: 163). 

[Gustijetarik malmutzena zan katubak esan 

eban: 

 —Nik uste dot bide bat dagola gure 

gurarija betetako.] 

 Eta lagunoi esan eutsen asmua, ta 

oneik ontzat artu eben (Altuna, 1929: 114). 

Sarasola 1990a, Bremen-go musikariak 

Hipotestua: Die Bremer Stadtmusikanten, KHM 18, 1858. Hipotesturik hurbilena, 
halere, Grimm anaien Los músicos de Bremen, Emma von Bánaston-en gaztelaniazko 
itzulpena da (1989: 67-71). Hipotestuak hipotestu, jarraiko transposizioak eta itzulpen 
prozedurak inferi daitezke. 

III. 1. Transposizio formalak. 
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 a. Murrizketa bat dugu bukaeran. Izan ere, formulismo moduko bukaerako 
esaldi hori ezabatua dago: 

…den vier Bremer Musikanten gefiels aber so 

wohl darin, daß sie nicht wieder heraus wollten. 

[Und der das zuletz erzählt hat, dem ist der 

Mund noch warm] (KHM 1858: 124). 

…Bremengo musikariak bertan hain ongi 

zeudenez, ez zuten irten nahi izan etxe hartatik 

[-] (Sarasola, 1990a: 62). 

III. 2. Itzulpen prozedurak. 

 a. Fragmentatua dago hasiera, menderakuntza saihesteko, erlatibozko perpausak, 
hain zuzen:  

[[Es hatte ein Mann einen Esel[, der] schon 
lange Jahre die Säcke unverdrossen zur Mühle 

getragen hatte[, dessen] Kräfte aber nun zu 

Ende gingen,…]] (KHM 1858: 120). 

 [Gizon batek asto bat zeukan[. ]Urteak 
joan, urteak etorri zintzo asko eraman zituen 

zakuak errotara[; ]baina iadanik ez zen gauza 

lanerako] (Sarasola, 1990a: 57). 

 b. Honako esamolde hau, literalki itzuli ordez, haren esanahira hurbiltzen den 
beste bat emanez itzuli digu Sarasolak: 

…; aber womit soll ich nun [mein Brot 

verdienen]?« (KHM 1958: 120). 

…; baina zer arraio egin dezaket [bizitzari 

aurre egiteko]? (Sarasola, 1990a: 57) 

 Oraingoan, berriz, alemanezko ‘Redewendung’-a literalki itzuli du. Emaitza, 
halere, ez da berezko esakunea XHn. 

Es dauerte nicht lange, so saß da eine Katze an 

dem Weg und [machte ein Gesicht wie drei 

Tage Regenwetter] (KHM 1858: 121). 

…, [hiru egun euritsu jarraian baino aurpegi 

tristeagoa zen berea] (Sarasola, 1990a: 58). 

 Oraingoan, STko ‘Redewendung’ kolokiala murriztu du itzultzaileak: 

[»Nun, was ist dir in die Quere gekommen, 

alter Bartputzer?«] (KHM 1858: 121). 

 —[Zer duzu biboteluze zahar horrek]? 

—esan zion astoak (Sarasola, 1990a: 58). 

c. Zubi-testuan egindako kultur egokitzapentzat jo behar dugu honako janari 
aldaketa hau: 

…sie wollte mich morgen [in der Suppe] 

essen,… (KHM 1858: 121). 

…oso gustora jango nauela [arrozarekin],… 

(Sarasola, 1990a: 58). 

d. ‘Hauptmann’ itzultzeko, ‘buruzagi’, ‘nagusi’ eta kidekoak baztertu ditu 
(egokiagoak, beharbada, lapur-talde bati buruz ari delako) eta armadaren arloko 
‘kapitain’ itzuli du. Analisi konponentziala eginik, translazionismo bat da, alemanetik 
gaztelaniara egindakoa (“...les dijo el capitán”, Bánaston, 1989: 70). 

…sprach [der Hauptmann] [»wir hätten uns 
doch nicht sollen ins Bockshorn jagen 
lassen«],… (KHM 1858: 123) 

…eta [kapitainak] esan zuen: 
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 —[Ez genukeen hain erraz amore 

eman behar] (Sarasola, 1990a: 61). 

‘Redewendung’-ari, berriz, euskal lokuzio bat egokitu dio, eta itzulpen literala baztertu 
(“...no hemos debido dejarnos derrotar de esa manera”, Bánaston, 1989: 70). 

Gomez 1999, Bremengo kale-musikariak 

Hipotestua: Die Bremer Stadtmusikanten, KHM 27, 1837.  

III. 1. Transposizio formalak. 

 a. Modu narratiboaren barruan, denbora jauziak —iraganetik orainaldira— 
eragin dizkio itzultzaileak zenbaitetan kontaerari. Tempusaren manipulazio hori ipuinak 
euskaraz ahoz kontatzeko erari berezkoa zaio, edozein modutan. Hona adibide bat: 

…und hieß einen hingehen und das Haus 

untersuchen. Der Abgeschickte 1[fand] alles 

still, 2[ging] in die Küche, wollte ein Licht 

anzünden, und 3[nahm] ein Schwefelhölzchen, 

und weil er die glühenden, feurigen Augen der 

Katze 4[für lebendige Kohlen ansah], 5[hielt er 

es daran,] daß es Feuer fangen sollte. (…) Da 

lief der Räuber, was er konnte, zu seinem 

Hauptmann züruck, und sprach… (KHM 1837: 

139-140). 

…eta bati agindu zion etxea miatzeko. 
1[Aurkitu du] miatzaileak etxe osoa isil-isilean, 
2[sartu da] sukaldean, 3[hartu du] pospolo bat 

argitzeko asmoz, eta, katuaren begi gorri 

dirdaitsuak 4[ikatz-ilintiak iruditu zaizkionez], 
5[hurbildu die] pospoloa sutzeko. (…) Orduan 

lapurra herio-suharrean abiatu zen 

buruzagiarengana, eta esan zion:… (Gomez, 

1999: 92). 

III. 2. Itzulpen prozedurak. 

a. Esanahi literala saihestuz, hots, esanahia interpretatuz konpondu du 
itzultzaileak esakune alemanarekikoa. Euskal ordaina ere bada esakunea. 

Es dauerte nicht lange, so saß da eine Katze auf 

dem Weg, [und machte ein Gesicht wie drei 

Tage Regenwetter] (KHM 1837: 137). 

Geroxeago, bide ertzean katu bat zegoen 

etzanik [egundoko kopeta beltzarekin] 

(Gomez, 1999: 89). 

 b. Translazionismoa dirudi ‘Nachtmusik’ hitz-elkarketaren itzulpenak, hitzez 
hitzeko ordaina eman baitu itzultzaileak, ‘serenata’ eman ordez. 

Geh mit uns nach Bremen, [du verstehst dich 

doch auf die Nachtmusik,]… (KHM 1837: 137). 

—Hator gurekin Bremen aldera, [hik gaueko 

musikaz-eta ulertzen duk]… (Gomez, 1999: 89). 

Translazionismotzat jo behar dugu, baita ere, izenburuaren itzulpena. Izan ere, 
‘udal-bandako musikariak’ edo antzeko zerbait da itzulpen zuzena. 

c. Aldatua dago bukaerako formula, itzultzaileak itzulpen librearen bidetik jo 
duelarik. 



Grimm anaien Kinder- und Hausmärchen  euskaraz: itzulpenen eta egokitzapenen azterketa 262

[Und der das zuletzt erzählt hat, dem ist der 

Mund noch warm] (KHM 1858: 124). 

[Eta honoko ixtorioa kontatu duen azkenari 

eztarria marrantatu zaio] (Gomez, 1999: 92). 

 

IV. EGOKITZAPENETAKO TRANSFORMAZIOEN AZTERKETA. 

ETXEZARRETA, Ramon eta Josu ZABALETA (1991). “Urrestillako 
musiketeroak”, in Ipuinak. Haurtxoa bat (3 urte). Bilbo [L.G.]: Elkar/GIE. 

Bertsio honetan egokitzaileek transferentzia geografiko bat egin dute: Urrestilla dugu, 
Bremen hiriaren ordez. Ipuina irakurleengana hurbiltzea da helburua. Gainerakoan, 
bertsio kondentsatu fidela da. Umore ukituak baditu: esaterako, nagusiak astoa 
“txorizo-fabrika batera saltzea erabakita zeukan”. 

 Ohartzekoa da Imanol Urbietaren abesti bat erantsi dela, ipuinarekin batera 
lantzeko. Ipuina, bestalde, Haurtxoa bat metodoaren “etxabereak” titulupeko 
unitatearen barruan sartu dute metodoaren egileek. 

X.X. (1996). Bremengo musikariak. Itzul.: Patxi Elizegi. Donostia: Ttarttalo/Libsa. 

Egitura narratiboari duin eusten dion kondentsazioa dugu honako hau. Egokitzapen leiala 
da, oro har. Badira, halere, KHM 27ren aldean, aldaketak. Animaliek izena izatea, 
esaterako: Txintxo zakurra, Pitxitxi katua. Haurrei begira egindako aldaketa da, dudarik 
gabe. Lapur zelatariaren kontaera, bestalde, aldatua dago; izan ere, hipotestuko gizon 
labanaduna, mamu beltza eta epailea, tigre, arrano eta mamu bihurtu ditu, hurrenez 
hurren: “…iritsi bezain laster sorgin beltz batek eraso dit eta egundoko atzamarka egin 
dit. Gero, tigre bat hasi zait hozkaka. Atzetik arrano ikaragarri batek eraso dit… eta 
azkenean mamu erraldoi batek ostikoz jo eta bota egin nau. Bukaera, berriz, estilistikoki 
zabaldua dago; izan ere, animaliek “atzeratu egin zuten [Bremenerako] bidaia. Eta berdin 
egin zuten biharamunean, eta hurrengoan eta hurrenagokoan. (…) Hitz batean: lau 
animaliak ez ziren inoiz Bremenera iritsi, eta ez zuten bertako Orkestran jo. Baina oso 
zoriontsu izan ziren, eta bakoitzak nahi zuen musika jotzen zuen, gogoak emandakoan”. 
Beraz, hipotestuak inplizituki dakarrena, agerian utzi nahi izan du bertsio honek. 

X.X. (1997). Bremengo musikariak. Itzul.: Antxiñe Mendizabal. Donostia: 
Ttarttalo/Esin. 

Guztizko kondentsazioa da bertsio hau bere hipotestuaren aldean. Joskera aldetik, 
perpaus bakunak darabiltza; lexiko aldetik, hitz oinarrizkoak. Ume txiki-txikiei 
zuzendua dagoelako, hain zuzen. Edozein modutan, murrizketa esanguratsuak badira: 
ezabatua dago, istorio honetako pasarte zentrala, animaliak bata bestearen gainean, 
mamu bat irudikatuz, igotzen direnekoa, hain zuzen. Bestalde, leungarri gisa, ezabatua 
dago nagusien jokabide zitala animaliekiko. Izan ere, beste motibazio bat sartu du 
egokitzaileak abiapuntu gisa: “Bazen behin abentura handiak bizi nahi zituen asto bat. 
Horregatik, egun batean baserria utzi eta ihes egitea erabaki zuen…”. 
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GRIMM anaiak (1997). Bremengo musikariak. Egokitz.: Roser Ros; itzul.: Joxan 
Ormazabal. Bartzelona [L.G.]: Elkar/La Galera. 

Modu dramatikora aldatutako kondentsazio bat da euskarazko itzulpena Grimm anaien 
testuaren aldean. Eutsi dio, oro har, narrazioaren egiturari. Egokitzapen leiala da, oro har. 

 Nabarmendu behar dira olerkitxoak, hipotestuak olerkirik ez baitu. Batetik, 
bidaiaren leloa den honako errima hau: “Ibili eta ibili, nekatu eta nekatu / zuhaitz baten 
azpian etzanda, etzanda / zuhaitz baten azpian atseden dut hartu.” Bestetik ipuina 
bukatzeko asmatutako aho-korapiloa: “Kontatu eta kontatu ipuina bukatu / gustatu eta 
gustatu ipuina gastatu”. 

 Halaber, testuaren alderdia diren aldetik, nabarmendu behar dira ipuineko 
ikonoak: zein aberek hitz egiten duen adieraztea du helburu prozedura honek, bertsio 
dramatizatu honetan lagungarri. 

X.X. (1998). Bremengo musikariak. Itzul.: X.X. Donostia: Agata/Ttarttalo. 

Elizegik itzulitako bertsioaren bertsioa dirudi oraingo honek. Jarri dizkie moldatzaileak 
animaliei izenak, eta aldatu dio ipuinari hasiera, arbitrarioki, hurrenkera narratiboa 
bortxatuz, horrela: “Bazen behin ehiza-zakur bat Leial esaten ziotena, nagusiari oso 
leial baitzitzaion… nagusiak… basoan bakar-bakarrik utzi zuen. Beharrizan editorialek 
erasandako ipuina dugu, ondorioz, bertsio hau. 

ORMAZABAL, Joxan (1998). Urrestillako lau musikariak. Donostia: 
Elkarlanean/GIE. 

Etxezarretak eta Zabaletak Haurtxoa metodorako 1991n moldatutako bertsioa du 
egokitzapen honek oinarri. Nolanahi den, transferentzia geografiko berari eutsi dio 
egokitzaileak (Bremen=Urrestilla). Bertsio fidela da, oro har. Bukaera aldentzen da 
apur bat jatorrizkotik. Izan ere, bertsio honetako animaliek “Urrestillako banda osatu 
zuten eta erromeria alaiak egin zituzten”. Grimm anaienean, berriz, Bremenera iritsi ez 
eta bandarik ez zuten osatu. 

CARDEÑOSO, Concha (1999). “Bremengo musikariak”, in Kontaidazu ipuin bat, 
itzul.: Mitxel Murua, Donostia: Ttarttalo, 26-33. 

Eusten dio bertsio honek hipotestuaren ordena narratiboari. Fidela zaio hipotestuari. 
Xehetasunetan ere bai; esaterako, abereak etxean sartzeko modua eta lapur zelatariaren 
pasadizoa hipotestuan bezalaxe adieraziak daude. Kondentsazioa dugu bertsio hau. 

 Eraginik gabeko aldaketa bat badu bertsio honek: astoak biolina jotzen du, lautea 
jo ordez. Komikotasunera lerratzen da zenbaitetan, hitz-jokoen bidez: “asto hura astoa 
zen izatez, baina ez zuen batere astakeriarik egiten”. Eta hiperbolearen bidez: “[katuak 
dio] ehun sagu jango nituzke buztan eta guzti”. Haurren dibertimendua helburu, 
seguruenik. Azkenik, bukaerako formulismoaren egokitzapen kulturala dugu: “Hori hala 
bazan, ez bazan sar dadila kalabazan”, Grimm anaien hipotestuko “und der das zuletzt 
erzählt hat, dem ist der Mund noch warm” ederraren ordez. 
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X.X. (19--?). Musikari ibiltariak. Itzul.: X.X. Madril: Susaeta. 

Eraldatua dago bertsio hau, hainbat kutsapenen bitartez. Izan ere, bi istorioren 
gurutzaketa dugu emaitza. Batetik —hemen dugu lehen kutsapena— lapur talde bati 
buruzko istorioa kontatzen zaigu, abiapuntu gisa, eta, bestetik, lau animalia musikariren 
ipuina. Azken horren narrazioa —hemen dugu bigarren kutsapena, Perraulten 
Erpurutxotik hartua eta moldatua, hain segur— errota erre zaion errotari baten 
erabakiak abiarazten du; izan ere, abereak etxetik bidaltzen ditu: astoa, zakurra, katua 
eta bi antzara. Etxera bueltan urrez etorriko zaizkio eta errotariak errota berrituko du. 

 

V. ONDORIOAK. 

 —Grimm anaiek aldaketa urriak eragin zizkioten testu honi 1819ko ediziotik 
azkenengo ediziora. Estilo alorrekoak dira guztiak. 

 —1929ko itzulpenei buruz, Larrakoetxearena itzulpen fidelaren eta itzulpen 
semantikoaren arten mugitzen da; jotzen du, halere, zenbaitetan itzulpen librera, nola 
zabalkuntza estilistikoen bitartez, pasarteotako berezko tonua indartzeko, hala 
egokitzapen kulturalen bitartez. Altunarena, berriz, ezin har daiteke itzulpentzat, 
besteak beste ezin baitateke itzulpen prozedurarik kategorizatu; izan ere, transposizio 
formalak baino ez daude: gehikuntzak, murrizketak eta moldaketa libreak. 

 —1990-2000 urtealdiko itzulpenak itzulpen fidelaren eta itzulpen semantikoaren 
mugen artean kokatzen dira. Antzeko transposizioak eta itzulpen prozedurak 
darabiltzate, hala nola ipuin bukaerako motiboarentzako murrizketa (Sarasola) eta 
aldaketa (Gomez), egokitzapen kulturalak, eta lokuzioak literalki zein interpretatiboki 
itzultzea. 

 —Egokitzapen guztiak 1990-2000 urtealdikoak ditugu, zortzi guztira. Horietarik 
bostek eutsi diote hipotestuaren hurrenkera narratiboari; beste hirurak bertsio erasanak 
dira, hipotestuaren hiperkondentsazioz edo kutsapenez. Nabarmentzekoa da bi bertsio 
Haur Hezkuntzako didaktika-unitateetan txertatuta egotea. 
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I. IPUINAREN EZAUGARRIAK. 

1819tik aurrera 37. zenbakiarekin ageri da. Ahoz jasoa, Köln-Mülheim-en (Rölleke, 
1985a: 1213). 

 Kontaera. Osagaiak. 

Daumesdick senar-emazte nekazari batzuen ume bakarraren istorioa dugu. 
Erpurua baino handiagoa ez zen protagonista. Hala, behin, aitak semeari esan zion 
laguntzeko txikiegia zela; Daumesdick, halere, joan zitzaion aitari laguntzera basora, 
zaldiaren belarri-zuloan, zaldiari gurdia nondik nora eraman esaten ziola. Bi arrotzek 
semea erosi nahi izan zioten aitari; aitak uko egin zion hasieran semea saltzeari baina, 
Daumesdick-ek hala eskatu ziolako, urre trukean saldu zien azkenik bi gizonei. Ihes 
egin zien, halere, Daumesdick-ek, sagu-habian gorde zen eta, halako batean, bi lapur 
inguratu zitzaizkion gordelekura. Entzun zuen Daumesdick-ek haien hizketa: apaiz 
aberatsaren etxean lapurreta egiteko asmoa zuten. Laguntza eskaini zien 
Daumesdick-ek eta, apaizaren etxean zeudela, baita asmo hura zapuztu ere. Gorde zen 
ukuiluko belar artean eta, etxeko neskatxak aziendei belarra jaten eman ondoren, behi 
batek belarrarekin batera irentsi zuen mutikoa. Behiaren urdailean zegoela, 
Daumesdick hitz egiten hasi zen eta, espiritu gaiztoren bat zelakoan, apaizak behi 
hiztuna hiltzeko agindu zuen. Simaur artera bota zuten behiaren urdaila eta otso gosetu 
batek irentsi zuen, Daumesdick artean urdail barruan zegoela. Otsoa engainatu eta 
gurasoen etxeraino eraman zuen, jateko goxoak han aurkituko zituelako aitzakian. 
Laguntza eskatu zuen orduan Daumesdick-ek, otsoa akabatu zuten gurasoek, sabela 
zabaldu zioten eta onik atera zuten mutikoa —jantziak, maiztuxeak—. 

                                                 
95
 Badira, halere, Barbantxo izenburuko egokitzapen gehiago; ez dute horiek, halere, Grimm anaien 

Daumesdick-ekin inolako harreman testualik; bai, ordea, Barandiaranek 1920-35. urteen inguruan 
bildutako Barbantxo ipuinarekin eta haren aldaerekin (Baratxuri, Kukubiltxo). Hargatik ez ditugu corpus 
honetan zerrendatu. 
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II. KHM-KO ALDAKETEN AZTERKETA. 

1819-1837 

Aldaketa txikiak sumatu ditugu edizio batetik bestera; transposizio formalen alorrekoak, 
guztiak.  

 a. Hauen moduko aldaketa estilistiko xumeak antzeman daitezke ipuin honen 
bigarren ediziotik hirugarrenera. Kasu honetan Daumesdick bipila, bere hitz adoretsuez 
(‘verlaßt euch drauf’) bipilago aurkeztuz: 

»O Vater«, rief Daumesdick, »das will ich 

schon ausrichten, der Wagen soll zur 

bestimmten Zeit im Wald sein.« (KHM 1819: 

137) 

»O Vater«, rief Daumesdick, »den Wagen will 

ich schon bringen, [verlaßt euch drauf,] er soll 

zur besimmten Zeit im Walde sein.« (KHM 

1837: 179) 

 Oraingoan, aditza dago aukera estilistikoan (sagen/zurufen): 

…[und sag ihm], wie es gehen soll.« (KHM 

1819: 137) 

…[und rufe ihm zu] wie es gehen soll.« (KHM 

1837: 179) 

 Oraingoan, ‘daß-Satz’ egituran, lokailu edo konektoreak (daß, als) elkarren 
ondotik aldentzea: 

Es trug sich zu, [daß, als] er eben um eine Ecke 

bog und der Kleine har! har! rief, zwei fremde 

Männer daher kamen (KHM 1819: 137). 

Es trug sich zu, [als] er eben um eine Ecke 

bog, und der Kleine har, har! rief, [daß] zwei 

fremde Männer daher kamen (KHM 1837: 

179). 

 Oraingoan, sinonimo bat dugu aukera estilistikoan: 

»Es ist hier auf dem Acker [in der Dunkelheit] 

so gefährlich gehen«, sprach er,… (KHM 1819: 

138). 

»Es ist hier auf dem Acker [in der Finsternis] 

so gefährlich gehen«, sprach er,… (KHM 

1837: 180). 

 Oraingoan, berriz, esamolde bat: 

Die Diebe gingen los und rannten, [als wär 

Feuer hinter ihnen,]… (KHM 1819: 139). 

Die Diebe gingen los und rannten, [als wäre der 

wilde Jäger hinter ihnen,]… (KHM 1837: 181). 

 Izenondoa beste sintagma batean jarri da, honako adibide honetan: 

…[ein Wolf] sprang vorbei und schlang den 

ganzen Magen [mit einem hungrigen Schluck] 

(KHM 1819: 140). 

[Ein hungriger Wolf] sprang vorbei, und 

verschlang den ganzen Magen mit einem  [-] 
Schluck (KHM 1837: 183). 

 b. Moztu da zati bat eta beste bat gehitu da, honako adibide honetan: 
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»Ach, setzt mich nur auf den Rand von eurem 

Hut, da kann ich auf und ab spatziren [wie auf 

einer Gallerie,] [und die Gegend betrachten].« 

(KHM 1819: 138) 

»Ach, setzt mich nur auf den Rand von eurem 

Hut, da kann ich auf und ab spazieren, [-][und 

die Gegend betrachten, und falle doch nicht 

herunter].« (KHM 1837: 180). 

1837-1857 

Aldaketa estilistiko xume batzuk baino ez ditugu antzeman hirugarren ediziotik 
zazpigarrenera. Oraingoan, aditz bereizkorrak (‘trennbare Verbe’) eta preposizioak 
sorturiko errepikapena saihesteko, ziurrenik: 

…so haust du auf auf ihn, und zerschneidest 

ihm den Leib.« (KHM 1837: 183) 

…so mußt du auf ihn einhauen und ihm den 

Leib zerschneiden.« (KHM 1857: 211) 

 Oraingoan, antzeko aditz bat dugu zazpigarrenean: 

…»Vater, gib mich nur hin, [ich will schon 

wieder zu dir kommen]« (KHM 1837: 180). 

…»Vater, gib mich nur hin, [ich will schon 

wieder zurückkommen]« (KHM 1857: 207). 

 

III. ITZULPENEN AZTERKETA. 

Larrakoetxea 1929, Orkolotxo 

Hipotestua: Daumesdick, KHM 20, 1858 

III. 1. Transposizio formalak. 

 a. Zabalkuntza estilistikoa baliatu du itzultzaileak, testua luzatzeko eta moldatzeko 
ez ezik, testua XHko irakurlearengana hurbiltzeko ere (für Geld/txakur txiki bana). 

…»hör, der kleine Kerl könnte unser Glück 

machen, wenn wir ihn in einer großen Stadt 

[für Geld sehen ließen]: wir wollen ihn kaufen« 

(KHM 1858: 129). 

…«Entzuik; morrosko orregaz geure zoriona 

eskuratu gayeinkek; urietara eroanda, [bera 

ikustearren bakotxari txakur txiki bana eskatu 

ezarren be, laster gintzakezak Oxin-baltzeko 

Basa-Yauna baño aberatsagoak]; erosi egin 

bear yoagu» (Larrakoetxea, 1929: 113). 

 Honako bi adibide hauetan, itzultzaileak apelatibo gaitzesgarriak egokitu dizkie, 
zabalkuntzaz, ipuineko pertsonaiei. Lehena: 

»Willst du stille sein«,… (KHM 1858: 133). —«¿Ixilik egongo ete-az, [txaparro ori]? 

(Larrakoetxea, 1929:117). 
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Bigarrena: 

Danach holte er aus und schlug dem Wolf einen 

Schlag auf den Kopf, daß er todt 

niederstürzte… (KHM 1858: 134). 

Sartu zan, ba, bera bakarrik otsoagana, yo eban 

aizkoreagaz buru-buruan eta zerraldo luze 

yausi zan [pizti zatarra] (Larrakoetxea, 1929: 

118). 

 b. Murrizketa. Esaldi oso bat moztuz, kasu honetan. 

…wir wollen dem Karren folgen und sehen, wo 

er anhält.« [Der Wagen aber fuhr vollends in 

den Wald hinein und richtig zu dem Platze, wo 

das Holz gehauen ward.] Als Daumesdick 

seinen Vater erblickte… (KHM 1858: 129) 

…ta dakuskun non geldituten dan [gurdia]». [-] 

Orkolotxok aita begiztatu ebaneko,... 

(Larrakoetxea, 1929: 112-113). 

 

 c. Zuzenketatzat hartu behar genituzke honako aldaketa hauek. Izan ere, 
ipuinaren logika narratiboari hobeto zetozkiolakoan, aldatu bide zituen itzultzaileak 
motibo hauek: suge-habia, barraskilo-oskolaren ordez; 

Zum Glück stieß er [an ein leeres 

Schneckenhaus] (KHM 1858: 130). 

Zorionez [suge-abi antzeko baten] yausi zan 

(Larrakoetxea, 1929: 114). 

dirutokia, gelaren ordez; 

…»ich krieche zwischen den Eisenstäben [in 

die Kammer] des Pfarrers hinein und… (KHM 

1858: 131). 

…«ni burdin-saretik zear abadearen 

[dirutokiraño] sartuko naz ta nai dozuena 

aterako dautsuet» (Larrakoetxea, 1929: 114). 

eta, atso-giltzaina, sukaldariaren ordez. 

Das hörte [die Köchin], die in der Stube daran 

schlief,… (KHM 1858: 131). 

Zaratok alboan lo zetzan [atso giltzañak] 

entzun ebazan;… (Larrakoetxea, 1929: 115).  

III. 2. Itzulpen prozedurak. 

 a. Ipuin-hasiera egokitua dago kultur osagaien aldetik; izan ere, euskal 
baserritarren garai bateko sutondoko ohitura bat tartekatu du, hipotestuan ez agertu 
arren: artazuriketa. Baserriaren izena eman du, bestalde. 

Es war ein armer Bauersmann, 1[der saß 

Abends beim Herd und schürte das Feuer,] und 

die Frau saß und spann (KHM 1858: 128). 

[Belatoki izeneko baserrian] lugin lander bat 

bizi zan. 1 [Lugiñak neguko gabetan sutondoan 

yezarrita artoak garanduten eragoyon]; 

emazteak, barriz, aren ondoan goruetan ekiten 

eutsan (Larrakoetxea, 1929: 111). 

Lehengoaren ildoko egokitzea dugu orain ere. Hipotestuko zaldiaren ordez, 
behiak ditugu hipertestuan: 
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…du bist viel zu klein, um 1[das Pferd] 2[mit 

den Zügel] zu leiten«. (…) Als die Stunde kam, 

spannte die Mutter an 3[und setzte den 

Daumesdick dem Pferd ins Ohr]: da rief der 

Kleine, wie das Pferd gehen sollte, 4[»jüh und 

joh! hott und har!«] (KHM 1858: 129) 

I txikiegi az 1[beyak] 2[akuluagaz] zuzentzeko». 

(…) Garaya eldu zanean buztartu ebazan amak 

beyak, sartu ebazan burdian eta 3[Orkolotxo 

buztarriaren erdi-erdian yarri zan] eta nozean 

bein ots egiten eutsen beyai: 4[«Aida, [gorri,] 
aida; bizkor, [txuri]; zuzen; onago; gora»]. 

(Larrakoetxea, 1929: 112). 

Aberea aldatu izanak beste aldaketa pragmatiko batzuk ekarri ditu: akuilua, uhalen 
ordez; behien uztarria, Orkolotxoren ezkutaleku gisa, zaldiaren belarriaren ordez;… 

 b. Azpitestuaren bila joan da itzultzailea adibide honetan, eta STko 
emakumearen ‘ondoeza’ baztertu, eta emakumea ‘seindun’ zegoela itzuli du. 

[Nun geschah es, daß die Frau kränklich ward] 

und nach sieben Monaten ein Kind gebar,… 

(KHM 1858: 128). 

[Andik lastertxo emaztea seindun yarri zan] eta 

zazpi ilabete barru mutikotxoa yayo za 

(Larrakoetxea, 1929: 111). 

 c. Beti lez, hainbat hitzi buruzko informazioa eman du itzultzaileak testu 
barruan, parentesi artean: ginbail (sombrelu); antzea (abilidadea); mintza adi (egik 
berba); yauziak (saltoak); eran (il); gandolatik (ur loyen bidetik). Azken hori beste 
euskalki bateko hitza delako (BN). 

 d. Honako esakune hau interpretatua dago XTn. 

»Das geht nicht mit rechten Dingen zu«… 

(KHM 1858: 129). 

—[«Etxakiat nik oneik gauzok sorgiñen 

maltzurkerien batzuk edo eztirean»]… 

(Larrakoetxea, 1929: 129). 

 Honako esakune hau, berriz, aldatu du itzultzaileak, jatorri eta osagai 
mitologikoa alboratuz; izan ere, germaniar mitologian der wilde Jäger delakoak, Wotan 
aitzindari duela, airean zehar zaldi gainean doan ostea adierazten du

96
. 

Die Diebe liefen fort und rannten, [als wäre der 

wilde Jäger hinter ihnen]… (KHM 1858: 131-

132). 

Lapurrak uxatu zirean eta [atzetik txakurra 

darraikion erbiak baño arinago egiten eben] 

(Larrakoetxea, 1929: 115). 

 Baita honako hau ere, hiperbolizaziora joaz: 

…[und fraß nach Herzenslust] (KHM 1858: 

133). 

…[ta yan ebanagaz urte beterako gosea kendu 

eban] (Larrakoetxea, 1929: 117). 
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 Deutsches Universalwörterbuch, Leipzig (...): Duden, 1996. 
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Sarasola 1990a, Tom Pouce 

Hipotestua: Daumesdick, KHM 20, 1858. Hipotesturik hurbilena, halere, Emma von 
Bánastonek itzulitakoa da: “Tom Pouce”, in Cuentos de los Hermanos Grimm, Bilbo: 
Mensajero, 60-67 or. Gauzak horrela, honako transposizio eta itzulpen prozedur hauek 
atzeman ditugu inferentziaz. 

III. 1. Transposizio formalak. 

a. Narratibizazioa dugu hemengo adibidea: 

[»Es ist hier auf dem Acker in der Finsterniß so 

gefährlich gehen«, sprach er, »wie leicht bricht 

einer Hals und Bein!«] (KHM 1858: 130) 

[Arriskutsuegi iruditu zitzaion gauez zelaian 

zehar abiatzea, izter bat hausteko huskeri bat 

aski izaten bait da] (Sarasola, 1990a: 50). 

 Eta baita hemengo hau ere: 

[»Ach, Gott«, rief er, »wie bin ich in die 

Walkmühle gerathen!«] merkte aber bald, wo er 

war (KHM 1858: 132). 

[Errota batera erori zela pentsatu zuen 

aurrena,] baina laster konturatu zen non zegoen 

(Sarasola, 1990a: 52). 

b. Zabalkuntza estilistikoa da honako hau; aposizio argigarri bat gehitu du 
itzultzaileak. 

…un rief ihm [aus dem Wanste] zu »lieber 

Wolf,… (KHM 1858: 133). 

Eta otsoaren [tripa barrutik, preso zegoen 

lekutik] oihu egin zion: 

—Otso maitea,… (Sarasola, 1990a: 53). 

 Orobat, adibide honetan, perpaus zati bat (lasterraldiari buruzkoa) moztearekin 
batera; zabalkuntza erredundantea da, halere: 

Wie sie sahen, daß ein Wolf darin hauste, 1[liefen 

sie davon,] und 2[der Mann holte die Axt, und die 
Frau 3[die Sense]] (KHM 1858: 54). 

Otso bat zegoela ikusi zutenean, 1 [-] 2[[armatu 
egin ziren]; gizonak aizkora hartu zuen eta 

andreak  3[igitaia]] (Sarasola, 1990a: 54). 

Irakurtzen denez, ‘igitaia’ eman du ‘kodaina’ edo ‘sega’ eman ordez.  

c. Motibo aldaketa dugu hemengoa: sagu-habiaren ordaina, inurri-zulo. 

»Ach Vater, ich war [in einem Mauseloch,]… 

(KHM 1858: 134). 

—Ai, aita, [inurri zulo batean] egon naiz,… 

(Sarasola, 1990a: 55). 

 III. 2. Itzulpen prozedurak. 

 a. Modulatu du itzultzaileak STa, kontrako esanahia ezeztatuz (‘maitasuna ez 
ukatu’). 
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…»es ist, wie wir es gewünscht haben, [und es 

soll unser liebes Kind sein«,]… (KHM 1858: 

128). 

 —Desio genuen bezalakoxea da; [ez 

diogu horregatik gure maitasuna ukatu behar] 

(Sarasola, 1990a: 47). 

 b. Hipotestuko esakunearen esanahia interpretatu du itzultzaileak. Izan ere, 
jatorri mitologikoaz gainera, zenbait eskualdetan deabruari der wilde Jäger esaten 
baitzaio (iturria: “Der wilde Jäger in Rügen”, in Ulrich JAHN (1889). Volkssagen aus 
Pommern und Rügen, Berlin, 3. zka.). 

Die Diebe gingen los und rannten, [als wäre der 

wilde Jäger hinter ihnen,]… (KHM 1837: 181). 

Lapurrek, hau ikustean, [deabrua atzetik segika 

balute bezala] hanka egin zuten (Sarasola, 

1990a: 52). 

 c. Protagonistaren izena (Tom Pouce), egokitzapen kulturala baino areago, 
halako egokitzapen sintetikoa iruditzen zaigu: ingelesezko tradizioko Tom Thumb 
ipuineko eta Perraulten Le petit Poucet ipuineko protagonisten izenen sintesia, hain 
zuzen. Diederichs-ek zabaldu digu bidea: 

Ein daumengroßer Held begegnet uns in altenglischen Tom Thumb, in Perraults Kleinem 

Däumling, in Grimms Märchen >Daumesdick< (1819) und >Des Schneiders Daumerling 

Wanderschaft< (1812) und auch in Andersens Däumelinchen (1996: 60). 

Gomez 1999, Erpurutxo 

Hipotestua: Daumesdick, KHM 37, 1837 

Honako itzulpen prozedura hauek erabili ditu itzultzaileak. 

 a. Ezezko perpausa modulatu du kontrako esanahia baieztatuz.  

[Sie ließens nicht an Nahrung fehlen], aber… 

(KHM 1837: 178). 

[Jatekoa ugari ematen zioten], baina… 

(Gomez, 1999: 116). 

 b. Honako bi adibide hauetan itzultzaileak unitatea bikoiztu du: 

da sprach [der Kleine]… (KHM 1837: 180). 

 

…orduan [mutiko txikiak] esan zuen… 

(Gomez, 1999: 118). 

…schrie er aber gleich [aus Leibeskräften]… 

(KHM 1837: 181). 

…berehala [indartsu eta kementsu] oihu egin 

zien… (Gomez, 1999: 119). 

c. Itzultzaileak esakun alemanaren erreferenteetako bat interpretatu du (cf. supra 
“Sarasola 1990a Tom Pouce III.2.b.”) 

Die Diebe gingen los und rannten, [als wäre der 

wilde Jäger hinter ihnen,]… (KHM 1837: 181). 

Ihesi joan ziren lapurrak arineketan, [atzetik 

deabrua joan balitzaie bezala] (Gomez 1999: 

120). 
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 d. Itzultzaileak STko esapide metaforikoa XHko metafora arruntago baten 
bitartez eman du. 

»Ach, Gott«, rief er, [»wie bin ich in die 

Walkmühle geraten!«](KHM 1837: 182). 

—Jainkoarren —oihu egin zuen—, [nola 

iritsi naiz errota honetara?] (Gomez, 1999: 120). 

Itzultzaileak, halere, informazio hau eman du liburuaren bukaeran, glosa modura, 
aldaketaren zergatikoa —itzulpen literala zergatik baztertu duen, beraz— azaltzeko: 

‘In die Walkmühle’ egoki itzultzera, ‘bola’ edo ‘bolla’ jarri behar genukeen, ehunak trinkotzeko 

eta zuritzeko erabiltzen zen makinari hala deitzen baitzitzaion. Halere, gutxi erabiltzen denez eta 

homonimiak ez ulertzeari bidea erraz diezaiokeenez, nahiago izan dut ‘errota’ erabiltzea. 

Gainera ‘urdaila’ adierazteko ere balio du errotak (op. cit.: 347). 

 e. Shift-a. Erreferentea (Stall/ukuilua) errepikatu du itzultzaileak, prozedura 
anaforiko gisa: 

…ging aber doch selbst in den Stall 

nachzusehen was da wäre. [Aber kaum hatte er 

den Fuß hineingesetzt,] so rief Daumesdick 

eben aufs neue… (KHM 1837: 182). 

…joan zen, halere, ukuiluan zer gertatzen zen 

ikustera. [Baina erretoreak oina ukuiluan jarri 

ordukoxe,] berriz oihu egin zuen 

Erpurutxok:… (Gomez, 1999: 121). 

 

IV. EGOKITZAPENETAKO TRANSFORMAZIOEN AZTERKETA. 

X.X. (1993). Barbantxo. Itzul.: Patxi Elizegi. Donostia: Ttarttalo. 

Bertsio honek hipotestuaren hurrenkera narratiboari eutsi dio. Guztiarekin, hainbat 
osagai aldatu dituelako, ipuinaren egitura erasana dago. Horrela, bada, Daumesdick 
behiaren eta otsoaren urdail barruan joan da batetik bestera; Barbantxok, berriz, 
animalion belarri barruan egin du bidaia. 

 Bestalde, ez behia ez otsoa akabatu dituzte: behia larra dezaten agindu du 
alkateak; otsoak ziztuan alde egin du. Garbitze edo leuntze modura ulertu behar da 
transposizio hori. 

 Aitak semea saldu izana, motibazio berria ez den arren (izan ere, hipotestuak 
berak badakar), zabalago arrazoituago dago bertsio honetan, Barbantxoren hitzen bidez: 
“…zuk dirua behar duzu eta ni pozik joango naiz abentura moduan. Lana bukatutakoan 
itzuliko naiz etxera”. Entzuleen eta irakurleen gogoa lasaitzea helburu. 

 Aldaketa xumeagoak, ipuinaren barne osakuntzarako eraginik gabeak, alegia, 
honako hauek dira: hipotestuko apaiz aberatsaren ordez, errotari aberatsa dugu; 
arrotzengandik ihes egindakoan, Barbantxo garo artean eta perretxiko baten azpian 
ezkutatu da (sagu-habian eta barraskilo-oskolean, berriz, Daumesdick); izena, bestalde, 
euskal tradizioko Barbantxo ipuinetik hartua dago (Barandiaran, 1973: 316); gurasoek, 
haur bat nahi zuten, “baita garbantzu bat bezain txikia balitz ere” 
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 Ipuinondo edo moralité kutsuko bat gehitu du bertsio honek ipuin bukaera gisa, 
Barbantxoren ahotan jarria: “Aitak arrazoi zuen. Bizitzan garrantzitsua ez da handia edo 
aberatsa izatea. Ausart, zintzo eta bizkorra izatea da garrantzizkoena”. 

X.X. (1996). Barbantxo. Itzul.: Joxantonio Ormazabal. Donostia: Ttarttalo. 

Murriztua dago erabat bertsio hau, ebaketaz eta inausketaz, batik bat: hasieran moztuak 
daude gurasoen kezka eta umeak izateko desioa; gero, umearen salmenta eta gizon 
arrotzak; ondoren, apaiz aberatsa, lapurrak eta lapurreta; azkenik, behia hiltzea eta otso 
gosetuaren sekuentzia. Aldatua dago Daumesdick-en bidaiaren motibazioa: azafrai bila 
dendara joatea da abiapuntu narratiboa. Bukaera ere aldatua dago. Ume txikientzat 
egindako aldaketa dugu hori. Izan ere, animalien heriotza ez da ageri —leundua dago, 
beraz— eta, haren ordez, umeek oso gustuko duten motibo eskatologiko horietako bat 
dugu. 

 

V. ONDORIOAK. 

 —Aldaketa estilistiko xume batzuk izan zituen Grimm anaien testu honek 
bigarren ediziotik hirugarrenera. Handik aurrera, testu ia irmoa dugu hogeita 
hamazazpigarren ipuin hau. 

 —1929ko itzulpenak, fideltasunaren baitan egina dagoen arren, sorkuntzazko 
lizentzia ugari ditu. Horren erakusgarri, hainbat transposizio —zabalkuntza estilistikoak 
eta zuzenketak, batik bat— eta hainbat itzulpen prozedura —egokitzapen kulturalak, 
batez ere—. Azken horien eraginez, ia ‘diégèse’ aldaketaraino lerratu da itzultzailea, 
hipotestua euskal baserriaren girora garraiatu baitu. 

 —1990-2000 urtealdiko itzulpenak STrekiko fideltasunaren baitan eginak 
daude. Itzultzaileek zenbait lizentzia hartu baitituzte (narratibizazioa, zabalkuntza, 
motibo-aldaketak,…, Sarasolak; egokitzapena, zuzenketa didaktikoa,…, Gomezek), 
itzulpen semantikora lerratu dira hainbatetan. 

 —KHM 37ren bi egokitzapen baino ez daude, 1990-2000 urtekoak biak. 
Elizegik itzulitako bertsioak hipotestua erasaten duten hainbat transposizio ditu: 
murrizteak, batik bat; baita irakaspen edo moralité kutsuko gehikuntza bat ere. 
Ormazabalek itzulitakoak protagonistaren txikitasunari soilik eusten dio; bestalde, ume 
txiki-txikiak helburu direla daude eginda transposizio guztiak eta aldaketa tematikoak. 
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Gomez 1999, Prakagorriak. Lehen ipuina. 

X.X. (1999). Iratxo zapatariak. Itzul.: Mitxel Murua. Donostia: Ttarttalo. 

 

I. IPUINAREN EZAUGARRIAK. 

Grimm anaiek 1812ko edizioan hiru istorio bildu zituzten ‘Von den Wichtwelmännern’ 
tituluaren azpian, honako azpititulu hauekin: I. Von dem Schuster, dem sie die Arbeit 
gemacht; II. Von einem Dienstmädchen, das Gevatter bei ihnen gestanden; III. Von 
einer Frau, der sie das Kind vertauscht haben. Kasselgo Dortchen Wildek ahoz 
kontaturik bildu zituzten (Rölleke, 1980c: 459), (Rölleke, 1985a:1214). 

Kontaera. Osagaiak. 

Lehenengo istorioan, laguntzaile ezezagun batzuek larruarekin zapatak egiten 
zizkioten zapatari bati gauez eta, horrela, zapatariak larru gehiago erosi behar izaten 
zuen. Egunez moztutako larrua, zapata bilakaturik aurkitzen zuen zapatariak hurrengo 
goizean. Andrearekin batera, erabaki zuen gauez zelatatzea —Gabonak gertu ziren—. 
Miraz gelditu ziren, gauerdian ikusi zituztelarik bi gizontxo txiki larrugorrian azkar 
lanari ekiten. Esker ona azaltzeko, andreak arropa josi zuen gizontxoentzat opari, eta 
gizonak zapata pare bana egin zien. Hurrengo gauean ere zelatatu zituzten. Arropa 
ikusi zutenean, harritu ziren gizontxoak. Poztu ere poztu ziren, jauzi eta dantza egin 
zuten, kanpora irten eta sekula ez ziren berriz itzuli. 

 

II. KHM-KO ALDAKETEN AZTERKETA. 

1812-1837 

II. 1. Transposizio formalak. 

a. Ipuina zabaldu zuten Grimm anaiek, testu-zatiak gehituz eta zabalkuntza 
estilistikoak eginez. Kasu batzuetan gehitze horiek esanahi aldaketak eragin zituzten 
eta, horregatik, transposizio tematikoen alorrean ere sailka litezke horietarik hainbat.  

Alde batetik gehikuntza hau dugu. Zapatari behartsua zergatik behartu den 
saihesten da ipuinaren bi bertsiootan; halere, lehen edizioan ez bezala, hirugarrenean 
argitzen da haren erruagatik ez dela izan. Hirugarren edizioko bertsioak, halaber,
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zapatariaren irudia hainbat ezaugarri moralez hornitu du: fededuna dugu, bere otoitzak 
lotara joan aurretxoan eta jaiki ordukoxe egiten baititu; ontasuna du bizimodu eta 
jomuga, kontzientzia garbia baitu. Gizaseme birtutetsua, beraz. Lehen gehikuntza 
honetan, batetik, motibazio bat ikusi dugu —pobre gelditu izanagatik, zapatariak ez du 
hargatik errurik—, eta, bestetik, pertsonaia nagusiaren balioestea, irakurleak positiboki 
ikus zezan. 

Ein Schuster war [so arm geworden], daß er 

nichts mehr hatte, als das Leder für ein 

einziges paar Schuhe. Die schnitt er am Abend 

zu, [legte sich ins Bett] und wollte sie am 

andern Morgen in die Arbeit nehmen. [Wie er 

aber aufgestanden ist und sich zur Arbeit 

setzen will,]…(KHM 1812: 119). 

Es war ein Schuster [ohne seine Schuld so arm 

geworden] daß ihm endlich nichts mehr übrig 

blieb als Leder zu einem einzigen Paar Schuhe. 

Nun schnitt er am Abend die Schuhe zu, und 

wollte sie den nächsten Morgen in Arbeit 

nehmen, [und weil er ein gutes Gewissen hatte, so 

legte er sich ruhig zu Bett, befahl sich dem lieben 

Gott, und schlief ein]. [Morgens, nachdem er sein 

Gebet verrichtet hatte, und sich zur Arbeit 

niedersetzen wollte]… (KHM 1837: 187). 

Bi gehikuntza ditugu jarraiko parrafoan. Irudi luke lehenengo gehikuntza bi 
eszena (bata: zapatak mahai gainean eginik daude; bestea: eroslea etorri da) hobeto 
uztartzeko egina dagoela, haien artean berez dagoen elipsia betetzeko; ez dakar, halere, 
esanahi aldaketarik. Bigarren gehikuntza motibazio bat da, erosleak zergatik ohi baino 
lehenago ordaintzen duen azaltzeko. 

…, da stehen die beiden Schuhe schon fertig 

und schön gemacht [auf seinem Tisch.] Es kam 

auch ein Käufer, [der bezahlte sie so gut, 

daß]… (KHM 1812: 120). 

…, so standen die beiden Schuhe ganz fertig 

[auf seinem Tisch. Er verwunderte sich, wußte 

nicht was er dazu sagen sollte, und nahm die 

Schuhe in die Hand um sie näher zu 

betrachten: sie waren so sauber gearbeitet, daß 

kein Stich daran falsch war, gerade als wenn es 

ein Meisterstück sein sollte.] Bald darauf trat 

auch schon ein Käufer ein, [und weil ihm die 

Schuhe so gut gefielen, so bezahlte er mehr als 

gewöhnlich dafür, und]… (KHM 1837: 187). 

b. Zabalkuntza estilistikoa: ekintza orokor samar bat (sie arbeiteten) hainbat 
sekuentziatan banatu zuten Grimm anaiek, ofizioko jarduerak zehaztuz: ‘sie fingen 
an… zu stechen, nähen, klopfen’. 

Um Mitternacht kamen zwei kleine niedliche, 

nackte Männlein, die setzen sich an den 

Arbeitstisch, nahmen alle zugeschnittene 

Arbeit vor sich, [und arbeiteten so unglaublich 

geschwind und behend,] daß der Schuster vor 

Verwunderung die Augen nicht von ihnen 

abwenden konnte (KHM 1812: 120) 

Als er Mitternacht war, da kamen zwei kleine 

niedliche nackte Männlein, setzten sich vor des 

Schusters Tisch, nahmen alle zugeschnittene 

Arbeit zu sich, [und fingen an mit ihren 

Fingerlein so behend und schnell zu stechen, zu 

nähen, zu klopfen,] daß der Schuster vor 

Verwunderung die Augen nicht abwenden 

konnte (KHM 1837: 188). 
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Adibide honetan zabalkuntza estilistikoa eta gehikuntza batera ditugu. Egileek 
esaldiak zabaldu zituzten hirugarren edizioan, gnomoen gauerdiko etorrerako ekintzak 
gehiago zehazteko (herangesprungen kommen, sich an die Arbeit machen wollen, die 
Kleider am Leib streichen). Bestetik, ekintza berri bat gehitu zuten, kantatzea, alegia, 
eta kantuaren bertso-lerroak. Bukaeran gehikuntza garrantzitsu bat dago zapatariaren 
patu zoriontsua adierazteko eta, lehengo edizioan ez bezala, argi uzteko. Izan ere, 
gnomoak ez ziren berriz itzuli, baina zapatariari ondo joan zitzaion bizi artean, eta 
gauza guztiak ondo atera zitzaizkion.  

1[Die Kleinen kamen, wie gewöhnlich, um 

Mitternacht; wie sie die Kleider da liegen 

sahen, schienen sie recht fröhlich,] 2[mit der 

größten Geschwindigkeit zogen sie sich an,] 

und als sie fertig waren, huben sie an zu 

hüpfen, zu springen, zu tanzen, und so tanzten 

sie zur Thür hinaus, und 4[sind nicht wieder 

gekommen] (KHM 1812: 120-121). 

1[Um Mitternacht kamen sie herangesprungen, 

und wollten sich gleich an die Arbeit machen, 

als sie aber kein zugeschnittenes Leder, 

sondern die niedlichen Kleidungsstücke 

fanden, verwunderten sie sich erst, dann aber 

bezeigten sie eine gewaltige Freude.] 2[Mit der 

größten Geschwindigkeit zogen sie sich an, 

strichen die schönen Kleider am Leib], 3[und 

sangen 

 »sind wir nicht Knaben glatt und fein? 

 Was sollen wir länger Schuster sein«] 

Dann hüpften und tanzten sie, und sprangen 

über Stühle und Bänke. Endlich tanzten sie zur 

Türe hinaus. 4[Von nun an kamen sie nicht 

wieder, dem Schuster aber ging es wohl so 

lang er lebte, und es glückte ihm alles was er 

unternahm] (KHM 1837: 188-189). 

c. Autotransestilizazio-adibideak ditugu hurrena. Lehenengo honetan kaufen eta 
erhandeln aditzen inguruan. Lehen edizioan zazpi lerroren buruan ein Käufer, kaufen 
konnte eta berriz kaufen konnte ageri dira. Hirugarren edizioan zortzi lerroren buruan 
ein Käufer, erhandeln, die Käufer eta einkaufen konnte. Litekeena da errepikapena eta 
kakofonia saihesteko ‘erhandeln’ erabili izana ‘kaufen’-en ordez. 

Es kam bald ein Käufer, der bezahlte sie so gut, 

daß sich der Schuster Leder zu zwei paar 

Schuhen [kaufen] konnte (KHM 39, 1812: 

120). 

Bald darauf trat auch schon ein Käufer ein, und 

weil ihm die Schuhe so gut gefielen, so bezahlte 

er mehr als gewöhnlich dafür, und der Schuster 

konnte von dem Geld Leder zu zwei Paar 

Schuhen [erhandeln] (KHM 39, 1837: 187). 

Oraingoan, ordea, testu-zati oso batean gertatu da estilozko transposizioa. 
Gizonak andreari gizontxoak zelatzatzeko proposamena egiteko moduan edo 
modulazioan dagoke bi bertsioon arteko alderik nabarmentzekoena. Gainerakoan ez 
dago esanahi aldaketarik. 
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Wie er sich eines Abends kurz vor 

Weihnachten zu Bett legen wollt, und wieder 

vieles zurecht geschnitten hatte, [sprach er zu 

seiner Frau: „wir wollen doch einmal 

aufbleiben und sehen, wer in der Nacht unsere 

Arbeit thut.” Also steckten sie ein Licht an,] 

verbargen sich in den Stubenecken hinter die 

Kleider, die da aufgehängt waren, und gaben 

acht (KHM 39, 1812: 120). 

Nun geschah es eines Abends, nicht lange vor 

Weihnachten, als der Mann wieder 

zugeschnitten hatte, daß [er vor Schlafengehen 

zu seiner Frau sprach »wie wärs wenn wir 

diese Nacht aufblieben um zu sehen wer uns 

solche hilfreiche Hand leistet?« Die Frau wars 

zufrieden und steckte ein Licht an,] darauf 

verbargen sie sich in den Stubenecken hinter 

den Kleidern, die da aufgehängt waren, und 

gaben acht (KHM 39, 1837: 188). 

Hiztegiari dagokion estilizazio bat dugu 1837ko bertsioan. Batetik, tikigarriak 
erantsi zizkieten anaiek hiru hitzi; haurren hizkerara edota haurrei helduek hitz egiteko 
modura hurbiltzea helburu zutela. Bestetik, ‘Wams’ arrunta eman zuten ‘Camisol’ 
zaharkituaren eta frantses etorkizkoaren ordez. Tonnelat-ek hitz arrotzak aldatzeko 
joera hori nabarmendu zuen bere lanean (1912: 89). Grimm anaiek hizkuntzaren 
garbitasuna helburu zutela dirudi.  

”…; [ich will Hemder, Rock, Camisol und 

Hosen für sie nähen,] auch jedem ein paar 

Strümpfe stricken, mach du jedem [ein paar 

kleine Schuhe].” (KHM 39, 1812: 120). 

»… Weißt du was? [ich will Hemdlein, Rock, 

Wams und Höslein für sie nähen,] auch jedem 

ein Paar Strümpfe stricken; mach du jedem [ein 

Paar Schühlein dazu]« (KHM 39, 1837: 188). 

1837-1857 

Batetik, autotransestilizazioa. Oraingo honetan, esaterako, ‘und’ moztu da eta 
esaldi koordinatuak alborakuntzaz lotu dira, esaldia berrantolatzeko: 

Er verwunderte sich [und] wußte nicht was er 

dazu sagen sollte [und] nahm die Schuhe in die 

Hand um sie näher zu betrachten:…(KHM 39, 

1837: 187). 

Er verwunderte sich, [-] wußte nicht was er 

dazu sagen sollte. [-] Er nahm die Schuhe in 

die Hand, um sie näher zu betrachten:…(KHM 

39, 1857: 215). 

Bestetik, transmodalizazioa. Zehar estilotik estilo zuzenera igarotzea, adibide 
honetan. 

[Der Mann war das wohl zufrieden.] Abends, 

wie sie alles fertig hatten,… (KHM 39, 1837: 

188). 

[Der Mann sprach: »Das bin ich wohl 

zufrieden«], und abends, wie sie alles fertig 

hatten,…(KHM 39, 1857: 216-217). 

 

III. ITZULPENEN AZTERKETA. 

Gomez 1999, Prakagorriak. Lehen ipuina 

Hipotestua: Die Wichtelmänner. Erstes Märchen, KHM 39, 1837. 
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III. 1. Transposizio formalak. 

Mozte txiki bat antzeman dugu: 

Nun schnitt er am Abend die Schuhe zu, [und 

wollte sie den nächsten Morgen in Arbeit 

nehmen,] und weil er ein gutes Gewissen 

hatte,… (KHM 39, 1837: 187). 

Moztu zuen, bada, arratsean larrua neurrira eta, 

[-] kontzientzia garbia zuelako, … (Gomez, 

1999: 124). 

III. 2. Itzulpen prozedurak. 

a. Kultur baliokide hurbil bat ematen du titulua itzultzeko: Prakagorriak, Die 
Wichtelmänner-en ordain. Halere, liburu bukaerako glosetan azaltzen du prozedura hau 
erabiltzeko arrazoia: 

Wichtelmänner egoki itzultzera, gnomo edo iratxo hautatu behar genukeen. Halere, lizentzia 

hartu dugu ikusirik ipuineko gnomo edo iratxo horien ezaugarriek badutela zerikusia geure 

galtxagorri, ximelgorri, pamerial, famerijel, familiar eta prakagorrien izaerarekin:… (Gomez, 

1999: 347). 

c. Transposizio edo shift-a. Estilo aukera gisa, ipuin hasiera delako, 
itzultzaileak baztertu ditu itzulpen literalak eskatzen dituen ordaineko gramatika 
egiturak, esaterako ‘hainbeste(ta)raino..., non’ ondorio-perpausen sailekoak. 

Es war ein Schuster ohne seine Schuld [so arm 

geworden daß] ihm endlich nichts mehr übrig 

blieb als Leder zu einem einzigen Paar Schuhe 

(KHM 39, 1837: 187). 

Behin zapatari bati zapata pare bakar bat 

egiteko larrua baino ez zitzaion gelditzen, 

[behartsu-behartsua gelditu baitzen,] ez bere 

erruagatik, halere (Gomez, 1999: 124). 

c. Konpentsazioa. ‘Und’ lekuz aldatua dago, ez ezabatua, halere, leku bateko 
galera beste batean jarriaz, orekatzeko. 

Er verwunderte sich, wußte nicht was er dazu 

sagen sollte, [und] nahm die Schuhe in die 

Hand… (KHM 39, 1837: 124). 

Harritu zen [eta], zer esan ez zekiela, zapatei 

heldu zien… (Gomez, 1999: 124). 

Beste batzuetan, halere, itzultzaileak moduzko adberbialaz (-eLA) konpentsatu 
du ‘und’-en galera. Izan ere, ondorio gisakotzat jo du alemanezko kopulatiboak loturiko 
esaldia. Aldaketa honek, bestalde, ‘und’-en kopulatibotasunaren unibokotasunaz 
zalantza bidezkoa eragiten du; izan ere, ondorioa da ‘und’-ez juntatutako azken 
perpausa. 

»… Sie laufen so herum, [haben nichts am 

Leib, und] müssen frieren. …« (KHM 39, 1837: 

188). 

—… Batetik bestera ibiltzen dira, [soinean 

ezer ez daramatela,] hotzak akabatzen egon 

behar dute horrela (Gomez, 1999: 125). 
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d. Kasu bakanen batean itzulpen literaletik aldendu da; esate baterako, bi 
bertso-lerro hauek itzultzean, formaren eta errimaren aitzakian, literaltasunari uko 
egiten dio, zentzua gordez, halere. 

[»sind wir nicht Knaben glatt und fein? 

was sollen wir nicht länger Schuster sein!«] 

(KHM 39, 1837: 188). 

[—Mutiko pintxo-pintxoak gaituk! 

Zergatik zapatari lanetan segitu?] (Gomez, 

1999: 127). 

Beste batzuetan, halere, itzulpen idiomatikora lerratu da eta itzulpen era 
horretatik, beharbada, desegokitasunen bat eratorri da. Esaterako, lagunarteko edo 
hizkera arrunteko ‘txora-txora eginda’ esapidea ematearren, baztertu du aditz 
alemanaren benetako esanahia, ‘adierazi’ edo ‘erakutsi’, alegia, eta ‘gelditu’ erabiltzera 
behartua egon da. 

…verwunderten sie sich erst, [dann aber 

bezeigten sie eine gewaltige Freude] (KHM 

39, 1837: 188). 

…harritu ziren lehendabizi, [gero ordea pozez 

txora-txora eginda gelditu ziren] (Gomez, 1999: 

126). 

 

IV. EGOKITZAPENETAKO TRANSFORMAZIOEN AZTERKETA. 

X.X. (1999). Iratxo zapatariak. Itzul.: Mitxel Murua. Donostia: Ttarttalo. 

Egokitzapen kondentsatua da Muruak itzulitako bertsio hau. Hipotestua ez da aipatzen; 
izenburuak ematen du haren erreferentzia ez guztiz zuzena; izan ere, Iratxo zapatariak 
izenburua osatu da, hipotestuaren izenburu generikoari (Die Wichtelmänner), lehenengo 
ipuineko iratxoen ofizio edo jarduera gehituz. Edozein modutan, hipotestuaren lehen 
istorioaren argumentuari eutsi dio: bai pertsonaiei eta haien eginkizunei dagokienean, 
baita istorioaren hurrenkerari dagokionean ere. Halatan, bada, egokitzapen hau nahiko 
kondentsazio fidela da; halere, zenbait ñabardura galdu, aldatu edo gehitu dira. 

Aldatutakoen artean, batetik, zapatari ofizioko jarduerak, irakurtzea erraztea 
helburu duela-edo, aldatuta daude: “Batek josten zuen bitartean, besteak igurtzi eta 
igurtzi egiten zuen; ispiluak bezala geratu ziren zapatak (X.X./Murua, 1999: 10)”. 
Grimm anaien ipuinean, berriz, “… und fingen an, …zu stecken, zu nähen, zu 
klopfen,…” ekintza-andana dugu (KHM 39, 1857: 216). Bestetik, iratxoentzat andreak 
josten duen arropa ezberdina da: “...praka gorriak, kasaka berdeak, txano moreak eta 
galtzerdiak kriskitenekin” (X.X./Murua, 1999: 13). Azkenik, zapatariak ez du otoitzik 
egiten, hipotestuan ez bezala.  

Murrizketen artean, egokitzaileak hipotestua ebaki eta garbitu du. Ebaketari 
dagokionean, bigarren eta hirugarren ipuinak ezabatuta daude egokitzapen honetan. 
Garbitzeari dagokionean, hipotestuak argi adierazten du iratxoak larrugorrian ibiltzen 
direla. Horixe da, hain zuzen, andreak arropa eta gizonak zapatak iratxoentzat egiteko 
arrazoia. Aztergai dugun egokitzapen honetan, berriz, jantzita azaltzen dira: “Bat-batean, 
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tailerreko atea zabaldu zen eta bi gizon txiki sartu ziren zarpail-zarpail jantzita. Iratxoak 
ziren!” (X.X./Murua, 1999: 8). 

Bukaera lauso samarra edo ireki samarra da, bertso-lerro hauekin bukatzen 
baita: “Bukatu da hotza eta akabo, / biba festa gora fandango! / trikitrixa, baltsa eta 
tango / gehiago ez dugu lanik egingo (X.X./Murua, 1999: 16)”. Alde egin dutenik ez da 
esaten, lan egiteari uzten diotela bai; zapatarien patuaren berri ez da adierazten. Ohar 
gaitezen, bestalde, ‘trikitia’ aipatzen duela, bertsioa irakurleengana hurbiltzeko. 

 

V. ONDORIOAK. 

—1812ko ediziotik 1837kora translongazioa da mugimendurik garrantzitsuena. 
Translongazioa hedakuntzaren bidez gauzatu zuten Grimm anaiek eta, ondorioz, 
transformazio semantiko esanguratsuak eragin zituzten, dela motibazioaren bidez, dela 
zapatariaren balioestearen bidez. 1837ko ediziotik 1857kora, autotransestilizazioa eta 
trasmodalizazioa dira erabilitako transposizioak, oso eragin urrikoak, halere. Ipuin honi 
dagokionean, ez zuten ia aldaketarik egin Grimm anaiek urte haietako edizio haietan 
guztietan. 

—1999ko bertsioan, itzultzailea itzulpen fidelaren eta itzulpen semantikoaren 
artean dabil, oro har. Batzuetan, halere, itzulpen idiomatikora lerratzen da. 

 —1999ko egokitzapena Grimm anaien KHM 39ko istorio-andanaren lehen 
ipuinaren kondentsazio bat da. Egokitzaileak hipotestua murriztu du ebaketa bidez, 
bigarren eta hirugarren atalak ezabatuz. Iratxoen biluztasun kontuak, berriz, garbitu 
egin ditu. 
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I. IPUINAREN EZAUGARRIAK. 

1810eko eskuizkribuan 19. zenbakiarekin ageri da, Kassel-en Marie Hassenpflug-ek 
ahoz kontatua (Rölleke, 1985a: 1219-1220). Autore berak azpimarratu zuen bertsio 
honek Perraulten La belle au bois dormant ipuinari (1697) dion zorra. 

 Kontaera. Osagaiak. 

Alaba bat izango zuela iragarri zion erreginari igel batek bainuan. Izan ere, 
luzaz haurrik izan gabe egon ziren errege-erreginak. Iragarpena bete zen eta erregeak 
ospakizun handi bat antolarazi zuen eta erreinuko hamahiru andre jakintsuak 
gonbidatu zituen. Hamabi urrezko plater baino ez zituen eta, horregatik, andre 
jakintsuetako bat ez zuen gonbidatu. Dohain bana eman zioten maitagarriek: lehenak, 
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birtutea; bigarrenak, edertasuna; hirugarrenak, aberastasuna. Hamabigarrenak berea 
esan baino lehen, ordea, hamahirugarrena sartu zen, gonbidatu ez zuten maitagarri hura, 
hain zuzen. Zein dohain zuen opari adierazi zuen orduan: hamabost urte betetzean, 
printzesak ardatz batez ziztada bat hartu eta hilgo zen. Hamabigarren andre jakintsuak 
dohain hori baliogabetzerik ez zuen; bai, ordea, leuntzea: printzesa ehun urtez lotan 
egongo zen; biziko zen gero, halere. Erregeak erreinuko ardatz guztiak suntsitzeko 
agindu arren, ezbeharra gertatu zen, hain justu, errege-erreginak kanpoan zeudelarik, 
neskak hamabost urte bete zituen egun berean. Izan ere, bakarrik gelditu zelako, batetik 
bestera ibili zen neskatxa gazteluan, iritsi zen dorre zahar batera, igo zen eskaileretan 
gora, aurkitu zuen ate bat, sarrailan giltza jarrita, ireki zuen eta andre zahar bat 
aurkitu zuen iruten. Ardatz bat ikusi zuen orduan lehen aldiz, heldu zion iruten ikasteko 
eta atzamar bat ziztatu zuen. Une berean ohe gainera lo zerraldo erori zen eta inguru 
hartako gauza eta bizidun guztiak lo gelditu ziren: guraso orduantxe iritsiak, gorteko 
jendea, gazteluko abereak, laratzeko sua. Haizea bera ere gelditu zen eta, horregatik, 
zuhaitzetako hostorik ez zen mugitzen. Sasitza-hesi bat hazi zen gaztelu inguruan 
oparo. Sasitza hura heriotza-leku bilakatu zitzaien Dornröschen loegile ederraren 
bilatzera ausartzen ziren printzeei —hala zeritzoten-eta printzesari—. Printze 
beldurbako bat heldu zen sasipeko gaztelura, ehun urte bete ziren egun berean, hain 
justu, eta sasiak lore eder bihurtu ziren; loreok printze gaztearen aurrean zabaldu eta, 
aurrera joan ahala, atzetik bildu zitzaizkion. Iritsi zen gaztelura eta denak lo ikusi 
zituen. Heldu zen azkenik dorreko gelara; hantxe zegoen Dornröschen lotan. Makurtu 
zen, musu bat eman zion neskatilari. Ireki zitzaizkion begiak eta goxo begiratu zion 
printzeari. Neska itzartzearekin, gorteko guztiak itzartu ziren. Ezteiak egin zituzten 
ponperia handitan. 

 

II. KHM-KO ALDAKETEN AZTERKETA. 

1812-1837 

II. 1. Transposizio formalak. 

 a. Transestilizazioa da transposiziorik erabiliena. Hasiera berridatzia dago: 
batetik, “vor Zeiten” hasiera-formula erantsi zioten; bestetik, errege-erreginen nahia 
zehar estilotik estilo zuzenera aldatua dago. Azkenik, motibo bat aldatu zuten Grimm 
anaiek (karramarroaren ordez, igela). 

[Ein König und eine Königin kriegten gar keine 
Kinder, und hätten so gern eins gehabt.] Einmal 
saß die Königin im Bade, da kroch [ein Krebs] 
aus dem Wasser ans Land und sprach… (KHM 
1812: 148). 

[Vor Zeiten war] [ein König und eine Königin, 
die sprachen jeden Tag, »ach, wenn wir doch 
ein Kind hätten!« und kriegten immer keins.] 
Da trug sich zu, als die Königin einmal im 
Bade saß, daß [ein Frosch] aus dem Wasser 
ans Land kroch… (KHM 1837: 224). 
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Karramarroaren motiboa dela-eta Madame d’Aulnoy-ren “La biche au bois” ipuineko 
kutsapena dela ohartzen du Jan de Vriesek, beste autore baten froga bideak ekarriz, 
Wesellskirenak, hain zuzen. 

Wesselski hat die Quelle für diese Episode nachgewiesen: in der Sammlung „Contes nouveux ou 

les Fées a la mode” der Madame d’Aulnoy (1698 erschienen) fängt das dritte Märchen „La 

biche au bois” damit an, daß eine Königin, an einer Quelle sitzend, über ihre Kinderlosigkeit 

trauert. Da kommt “une grosse écrevisse”, die ihr mitteilt, ihr Wunsch werde erfüllt werden (de 

Vries, 1958: 112). 

Aurrerago de Vriesek Wesselskiren ikerketen emaitza adierazten du, Grimm anaien 
ipuinaren jatorriari eta igorpen-bideari dagokienean: 

Wesselski gelangt zum Ergebnis, daß das deutsche Märchen von Dornröschen eine Verbindung 

der beiden Geschichten bei Madame d’Aulnoy und Perrault ist. (…) Die Kontamination kann 

aber auch früher entstanden sein; jedenfalls ist das Grimmsche Märchen keine volkstümliche 

Überlieferung, sondern eine Lesefrucht des 18. Jhdts., als die neuen französischen Feenmärchen 

mit Begeisterung aufgenommen wurden (de Vries, 1958: 112). 

Edozein modutan, maila sinbolikoan badu aldaketak eraginik, beti egotzi izan baitzaio 
igelari konotazio sexuala (Bettelheim, 1988: 405-407). 

 Ipuinaren bukaera aldean estilo aldaketa xumeak badira. Oraingo adibidean, 
printzearen harriduraren ordez, harridurak eragindako ezina (ezin begiak apartatzea, 
alegia). 

Da war der Königssohn [so erstaunt über ihre 

Schönheit, daß] er sich bückte und sie küßte,… 

(KHM 1812: 150). 

Da lag es [und war so schön, daß er die Augen 

nicht abwenden konnte], und er bückte sich, 

und gab ihm einen Kuß (KHM 1837: 228). 

 b. Sekuentzia hau modu narratibotik modu dramatikora aldatu zuten egileek: 

…darin saß eine alte Frau und spann ihren 

Flachs. [Die alte Frau gefiel ihr wohl, und sie 

machte Scherz mit ihr und sagte, sie wollte 

auch einmal spinnen, und nahm ihr die Spindel 

aus der Hand.] Kaum aber hatte sie die Spindel 

angerührt, so stach sie sich damit, und alsbald 

fiel sie nieder in einen tiefen Schlaf (KHM 

1812: 149). 

…und saß da in einem kleinen Stübchen eine 

alte Frau, und spann emsig ihren Flachs. [»Ei 

du altes Mütterchen«, sprach die 

Königstochter, »was machst du da?« »Ich 

spinne«, sagte die Alte, und nickte mit dem 

Kopf. »Wie das Ding so lustig herumspringt!« 

sprach das Mädchen, nahm die Spindel, und 

wollte auch spinnen.] Kaum hatte sie aber die 

Spindel angerührt, [so ging der Zauberspruch 

in Erfüllung,] und sie stach sich damit (KHM 

1837: 226). 

c. Estilistikoki aldatua eta zabaldua dago testua adibide honetan, banderari 
buruzko aipamena gehitzearekin. 
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[…um das ganze Schloß zog sich eine 

Dornhecke hoch und immer höher,] [so daß 

man gar nichts mehr davon sah] (KHM 1812: 

149). 

[Rings um das Schloß aber begann eine 

Dornenhecke zu wachsen, die jedes Jahr höher 

ward, und endlich das ganze Schloß umzog, 

und drüber hinaus wuchs,] [daß gar nichts 

mehr, selbst nicht die Fahnen auf den 

Dächern,zu sehen war] (KHM 1837: 227). 

Adibide honetan ere zabalkuntza estilistikoak ditugu. Besteak beste, 1812ko 
testuan ez da ageri madarikazioaren epea betetzeari buruzko aipamenik. Bai, ordea, 
narrazioa hobeki lotzeko, 1837koan; Perraulten ipuinean bezalaxe, “ehun urte igarota”, 
esan dezagun, bidenabar. Zabalkuntza da, halaber, agurearen ahalegina, printzea 
jauregira joan ez zedin. Bestalde, lehen edizioko printze askatzailea printze begirale 
(printzesaren edertasunari so egoteko asmoa du, behintzat) bihurtu da 1837ko edizioan. 

„Das soll mich nicht schrecken, 

sagte der Königssohn, ich will 

durch die Hecke dringen und 

das schöne Dornröschen 

[befreien]”; da ging er fort, und 

wie er zu der Dornhecke kam, 

waren es [lauter Blumen],… 

(KHM 1812: 149). 

Da sprach der Jüngling »das 

soll mich nicht abschrecken, 

ich will hindurch, und das 

schöne Dornröschen [sehen]«. 

[Der Alte mochte ihm abraten, 

wie er wollte, er hörte gar 

nicht darauf. 

 Nun waren aber 

gerade an dem Tag, wo der 

Königssohn kam, die hundert 

Jahre verflossen.] Und als er 

sich der Dornenhecke näherte, 

waren es [lauter große schöne 

Blumen],… (KHM 1837: 227). 

[Au bout de cents ans,] le fils 

du roi qui régnait alors, et qui 

était d’une autre famille que la 

princesse endormie,… 

(Perrault, 1697: 43). 

 

 Ipuinaren bukaera aldean, gorteko jendearen eta animalien esnaera azaltzean, 
honako zabalkuntza xume hauek ageri dira hirugarren edizioan, usoak eta euliak 
mintzagai direla. 

…und die Tauben auf den Dach, und die 

Fliegen an den Wänden,… (KHM 1812: 150). 

…; die Tauben auf dem Dach [zogen das 

Köpfchen unterm Flügel hervor, sahen umher, 

und flogen ins Feld]; die Fliegen an den 

Wänden [krochen weiter];… (KHM 1837: 228). 

II. 2. Transposizio tematikoak. 

 a. Oraingo adibidean, azken maitagarriak maitagarri gaiztoaren profezia 
desegiteko moduaz eta aukeraz, motibazio berri bat dakar 1837ko testuak. Ohar 
gaitezen, nolanahi, Perraulten testuak ere antzeko zerbait dioela. 
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Die Eltern erschracken, aber [die 
zwölfte Fee hatte noch einen 
Wunsch zu thun, da sprach sie]: 
„es soll aber kein Tod seyn, sie 
soll nur hundert Jahre in einen 
tiefen Schlaf fallen.” (KHM 
1812: 148) 

Da trat die zwölfte hervor, [die 
noch einen Wunsch übrig 
hatte: zwar konnte sie den 
bösen Ausspruch nicht 
aufheben, aber sie konnte ihn 
doch mildern, und sprach] »es 
soll aber kein Tod sein, 
sondern ein hundertjähriger 
tiefer Schlaf, in welchen die 
Königstochter fällt« (KHM 
1837: 226). 

« Rassurez-vous, roi et reine, 
votre fille n’en mourra pas : [il 
est vrai que je n’ai pas assez de 
puissance pour défaire 
entièrement ce que mon 
ancienne a fait.] La princesse se 
percera la main d’un fuseau ; 
mais au lieu d’en mourir, elle 
tombera seulement dans un 
profond sommeil qui durera 
cents ans, au bout desquels le 
fils d’un roi viendra la réveiller. 
» (Perrault, 1697: 40). 

 1837-1857 

Transposizio guztiak formalak dira, estiloaren alorrekoak: transestilizazioak eta 
zabalkuntza estilistikoak. Adibide honetan aditz arrunta (sagen) aukeratu da, aurreko 
‘voraussagen’-en ordez : 

Was der Frosch [vorausgesagt] hatte, das 

geschah, und… (KHM 1837: 225). 

Was der Frosch [gesagt] hatte, das geschah, 

und… (KHM 1857: 257). 

 Zabalkuntza estilistikoek narrazioa trinkotzea eta sekuentziak hobeto lotzea dute 
helburu, oraingo adibidean bezala: 

Als elfe ihre Wünsche eben getan hatten, [kam 

die dreizehnte herein,] die nicht eingeladen 

war, und sich dafür rächen wollte. [Sie rief] 

»die Königstochter soll sich in ihrem 

fünfzehnten Jahr an einer Spindel stechen, und 

tot hinfallen«. [Da trat die zwölfte hervor,]… 

(KHM 1837: 225-226). 

Als elfe ihre Sprüche eben getan hatten, [trat 

plötzlich die dreizehnte herein.] Sie wollte sich 

dafür rächen, daß sie nicht eingeladen war, [und 

ohne jemand zu grüßen oder nur anzusehen, rief 

sie mit lauter Stimme:] »Die Königstochter soll 

sich in ihrem fünfzehnten Jahr an einer Spindel 

stechen und tot hinfallen.« [Und ohne ein Wort 

weiter zu sprechen, kehrte sie sich um und 

verließ den Saal. Alle waren erschrocken, da 

trat die zwölfte hervor,]… (KHM 1857: 257). 

Zabalkuntza hauen bidez, autoreek sekuntzien lotura hobetu zuten; bestalde, 
anaiek zehaztapena ere izan zuten helburu (“in den Finger” eta “auf das Bett”): 

Kaum hatte sie aber die Spindel angerührt, so 

ging der Zauberspuch in Erfüllung, [und sie 

stach sich damit]. 

 In dem Augenblicke aber, wo sie den 

Stich empfand, fiel sie auch nieder in einen 

tiefen Schlaf. Und der König… (KHM 1837: 

226). 

Kaum hatte sie aber die Spindel angerührt, so 

ging der Zauberspruch in Erfüllung, [und sie 

stach sich damit in den Finger]. 

In dem Augenblick aber, wo sie den 

Stich empfand, [fiel sie auf das Bett nieder, das 

da stand, und lag in einem tiefen Schlaf. Und 

dieser Schlaf verbreitete sich über das ganze 

Schloß: der König]… (KHM 1857: 258). 
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III. ITZULPENEN AZTERKETA. 

Larrakoetxea 1929, Arantza-lilitxo 

Hipotestua: Dornröschen, KHM 24, 1858 

III. 1. Transposizio formalak. 

 a. Zabalkuntza estilistikoa erabili du inoiz itzultzaileak; adibide honetan, 
irakurleari sasiak elkarrengandik banandu izanaren balizko kausa bat emateko, loreak 
adimendunak izatea, alegia. 

Als der Königssohn sich der Hecke näherte, 

waren es lauter große schöne Blumen, [die 

thaten sich von selbst]… (KHM 1858: 158). 

Nagusi gaztea arantza-esira eldu zanean, 

arantzak lora oso eder ta andiz yantzita egozan 

eta, [adimendunak bailirean-edo, 

alkarrengandik banandu egiten 

zirean]…(Larrakoetxea, 1929: 185). 

III. 2. Itzulpen prozedurak. 

 a. Protagonisten izana egokitua dago kulturalki ipuineko figurak euskal 
herritartzeko. Lehenik, errege-erreginak: 

[Vor Zeiten war ein König und eine 

Königin,]… (KHM 1858: 155). 

[Beñola Azkaraiko Yauregian Nagusia ta 

emaztea bizi zirean]… (Larrakoetxea, 1929: 

182). 

Gero, printzesa: 

…»[die Königstochter] soll sich in ihrem 

fünfzehnten Jahr… (KHM 1858: 156). 

«[Azkaraiko Nagusiaren alabea] bere 

amaboskarren urtean… (Larrakoetxea, 1929: 

182). 

Printzea, berriz, Pirinio urruneko mutila dugu: 

Nach langen langen Jahren kam wieder einmal 

[ein Königssohn] in das Land… (KHM 1858: 

157). 

Urteak yoan, urteak etorri, bein baten gure 

yauregi aldera [Auñe-Mendi urriñeko Nagusi 

baten semea] etorri zan eta… (Larrakoetxea, 

1929: 185). 

b. Parafrasia erabili du itzultzaileak adibide honetan. 

…und [die Königin gebar ein Mädchen], das 

war so schön, daß… (KHM 1858: 155). 

…[urte bete yoan orduko yauregian neskatotxo 

bat agertu zan.] Bera barriz ¡politagoa zan 

politagoa! (Larrakoetxea, 1929: 182). 
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 c. Zuzenketatzat hartu behar da aldaketa hau; izan ere, hipotestuko ‘im Bade 
saß’ itzultzeko, ‘baratzean eguzkitan egoala’ eman du itzultzaileak. 

Da trug sich zu, als die Königin einmal [im 

Bade saß], daß ein Frosch aus dem Wasser ans 

Land kroch und… (KHM 1858: 155). 

Egun baten Nagusia [baratzean eguzkitan 

egoala], txuberaxu bat uretatik urtenda plisti-

plasta legorrera etorri yakon eta… 

(Larrakoetxea, 1929: 182). 

Zuzenketatzat hartu behar dugu honako hau ere bai; izan ere, ‘euliak’ itzuli 
ordez, ‘txoriak’ itzuli du : 

Da schliefen auch (…) [die Fliegen] an der 

Wand,… (KHM 1858: 157). 

…ormetan [txoriak] be lotan yarri zirean 

(Larrakoetxea, 1929: 185). 

 d. Unitatea bikoiztu du oraingoan. Honako izen arrunt hau (Pracht) bi izen 
arrunten bitartez itzuli du haren esanahira hurbiltzeko (yai ta durundu). 

Und da ward die Hochzeit des Könissohnes mit 

dem Dornröschen [in aller Pracht] gefeiert, 

und… (KHM 1858: 159). 

Ta andik lastertxo Arantza-lilitxo ta Auñe-

Mendiko Nagusien semearen ezteguak be [yai 

ta durundu andiz] ospatu zirean… 

(Larrakoetxea, 1929: 186). 

e. Sinonimoak ematen ditu itzultzaileak, hainbat hitz azaltzeko: azpil (platu); 
malladi (eskellara); abeltegian (kortan); lauzatuan (tellatuan); ikurriñik (banderea); 
mokoa (pikue); are (sala); paderako (sarteneko). 

Altuna 1929, Lo luzia 

Hipotestua: Dornröschen, KHM 50, 1857 

III. 1. Transposizio formalak. 

 a. Gehikuntzak badira tarteka. Adibide honetan Jainkoari buruzko aipamena. 

…»Ach, wenn wir doch ein Kind hätten!«, [und 

kriegten immer keins]. Da trug sich zu, als die 

Königin einmal im Bade saß… (KHM 1857: 

257). 

 —¡Ene bada-ta! ¡Umerik eukiko 

al-dogu! [Baña Jaungoikua’k ezeutsoen umerik 

bidalduten.] Bein, Bakaldun-emaztia bañua 

artzen egualarik,… (Altuna, 1929: 141). 

b. Beste batzuetan hipotestuko zatiak murriztu ditu itzultzaileak. Adibide 
honetan, madarikazioa leuntzeari buruzko aipamena ezabatu du. 

Alle waren erschrocken, da trat die zwölfte 
hervor, die ihren Wunsch noch übrig hatte, [und 
weil sie den bösen Spruch nicht aufheben, 
sondern nur ihn mildern konnte, so sagte 
sie]: »Es soll aber kein Tod sein,… (KHM 
1857: 257). 

Entzuliak ikaratu ziran. Baña ondiño bezuzarik 
emon barik eguan amabigarren maittagarriak 
[esan eban]: 

 —Bakaldunaren alabea ez da hilgo… 
(Altuna 1929: 142). 
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 Adibide honetan, inausketaren bitartez, hainbat xehetasun galdu dira: sukaldeko 
mutilari buruzko xehetasunak, jauregiko banderari buruzkoak. 

…das Feuer, das auf dem Herde flackerte, ward 

still und schlief ein, und der Braten hörte auf zu 

brutzeln, [und der Koch, der den Küchenjungen, 

weil er etwas versehen hatte, in den Haaren 

ziehen wollte, ließ ihn los und schlief]. Und der 

Wind legte sich, und auf den Bäumen vor den 

Schloß regte sich kein Blättchen mehr. 

 Rings um das Schloß aber begann eine 

Dornenhecke zu wachsen, die jedes Jahr höher 

ward, und endlich das ganze Schloß umzog, 

[und darüber hinaus wuchs, daß gar nichts mehr 

zu sehen war, selbst nicht die Fahne auf den 

Dach]. (KHM 1857: 258-259). 

Eskaratzeko suba be lotan geratu zan. Eta 

egosten eguan lapikokua egosi-barik lotu zan. 

Azkenez, [eskatseñak eta sukaldeko beste 

morroyak be lozorruan geratu ziran]. Kanpoko 

axia geldittu ta zugatzetako orrijak (jauregiko 

aurrian egozanak) ezeben beste zirkiñik egiten. 

 Andik laster jauregi-inguruban sasijak 

eta bedarrak azten asi ziran. Geruago andijago, 

etxe gustija eskutau eben [-] (Altuna, 1929: 

143). 

 Garbitze bat dugu musuaren sekuentzian. Izan ere, “ukutu eutson” itzuli du 
“musu eman zion”-en ordez. 

Da lag es und war so schön, daß er die Augen 

nicht abwenden konnte, und er bückte sich [und 

gab ihm einen Kuß] (KHM 1857: 260). 

Begira-begira geratu yakon. Ederra zan-eta, ezin 

beragandik kendu begijak. Gure mutilak 

makurtu eta [ukutu eutson] (Altuna, 1929: 146). 

III. 2. Itzulpen prozedurak. 

 a. Perpausen fragmentazioa agerikoa da adibide honetan; koordinazioaren eta 
menderakuntzaren ordez, perpaus bakunen alborakuntza erabili du itzultzaileak 
hainbatetan. 

Da ging er noch weiter, und alles war so still, 

daß einer seinem Atem hören konnte, 1[und] 

endlich kam er zu dem Turm und öffnete die 

Türe zu der kleine Stube, in welcher 

Dornröschen schlief. Da lag es und war so 

schön, daß er die Augen nicht abwenden 

konnte, 2[und] er bückte sich und gab ihm 

einen Kuß. 3[Wie er es mit dem Kuß berührt 

hatte, schlug Dornröschen die Augen auf,] 

erwachte und blickte ihn ganz freundlich an 

(KHM 1857: 260). 

Gustija eguan ixil-ixilik-eta, lotijen 

arnasea be entzun eikian1[.] 

 Batetik bestera ibillitta gero, torrera 

eldu ta «Arantzadun larrosa» lo eguan atia 

zabaldu eban. 

 Begira-begira geratu yakon. 

 Ederra zan-eta, ezin beragandik kendu 

begijak2[.] 

 Gure mutillak makurtu ta ukutu eutson. 

 3[Bat-baten neskatila itxartu zan.] Eta 

bakaldungeyari mattekiro begiratu eutson 

(Altuna, 1929: 146). 
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 b. Sinonimoak eman ditu itzultzaileak, hainbat hitz azaltzeko: igazi (pasau); 
mattagarrijai (mattagarri-hada); azpil (plater); bezuza (erregalo); ekanduna (birtutia); 
ludijon (mundu onetan); atan (kanpuan); ballako (patioko); bakaldungei (printzipe); 
areto (saloi); bakaulkijan (tronuan). Garaiko lexiko garbizalea ulertaraztea da prozedura 
honen funtzioa. 

Sarasola 1990a, Arantza-larrosa 

Hipotestua: Dornröschen, KHM 24, 1858. Hipotesturik hurbilena, halere, Emma von 
Bánastonek gaztelaniara itzulitakoa da: “Rosa con espinas”, in Cuentos de los 
Hermanos Grimm, Bilbo: Mensajero, 1989, 92-95 or. Gauzak horrela, honako 
transposizio eta itzulpen prozedura hauek atera ditugu inferentziaz. 

III. 1. Transposizio formalak. 

 a. Hipotestua doi bat zabaldu eta aldatu du itzultzaileak bere testua moldatzean: 

Der gute Alte rieth ihm ab, [aber er hörte nicht 

auf seine Worte] (KHM 1858: 158). 

Agure jator hau ahalegindu zen gazte honek 

amore eman zezan, [baina alferrik zela 

konturatu zenean, nahi zuena egiten utzi zion] 

(Sarasola, 1990a: 158). 

III. 2. Itzulpen prozedurak. 

 a. Honako adibide honetan itzulpen libre samarra dugu, gaztelaniazko itzulpena 
zubi delarik, eta, horregatik, deskribaturiko ekintza-sorta bakandua gelditu da euskal 
testuan, hipotestuaren aldean: 

…[und der Koch, der den Küchenjungen, weil er 

etwas versehen hatte, in den Haaren ziehen wollte, 

ließ ihn los und schlief] (KHM 1858: 157). 

…[eta sukaldaria eta bere laguntzaileak ere 

azkenik lo geratu ziren], inor esnai gera ez 

zedin (Sarasola, 1990a: 65). 

 b. Erreferentea ez errepikatzearren, beste erreferente bat (ezpainak) erabili du 
itzultzaileak. 

…bückte sich und gab ihm einen Kuß. Kaum 

hatte er es [mit dem Kuß] berührt,… (KHM 

1858: 158). 

…makurtu eta musu eman zion, baina [bere 

ezpainekin] ukitu bezain pronto,… (Sarasola, 

1990a: 66). 

Gomez 1999, Arroxa Arantza 

Hipotestua: Dornröschen, KHM 50, 1837 

III. 1. Transposizio formalak. 

 a. Zabaldua dago erregearen poza adierazten duen ‘Redewendung’-a. 
Itzultzaileak bi esakune erabili ditu bakarra erabili ordez. 
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Was der Frosch vorausgesagt hatte, das 

geschah, und die Königin gebar ein Mädchen, 

das war so schön, daß der König [vor Freude 

sich nicht zu lassen wußte], und ein großes Fest 

anstellte (KHM 1837: 225). 

Gauzatu zen igelak iragarritakoa, eta erregina 

alaba batez erditu zen, eta erregeak [pozaren 

pozez galtzetan kabitu ezinik] festa bat 

antolatu zuen, hain zen polita (Gomez, 1999: 

143). 

III. 2. Itzulpen prozedurak. 

a. Bukaerako formulismoa euskal ipuin tradizionalen erara egokitu du 
itzultzaileak. 

…[und sie lebten vergnügt bis an ihr Ende] 

(KHM 1837: 228). 

…[eta pozik bizi baziren pozik hil ziren] 

(Gomez, 1999: 146). 

 

IV. EGOKITZAPENETAKO TRANSFORMAZIOEN AZTERKETA. 

X.X. (1974). Panpoxa lotia. Itzul.: X.X. Donostia: Boga, 1974. 

Egokitzapen honetan Perraulten eta Grimm anaien bertsioen osagaiak konbinatu dira. 

Akademiko frantsesaren oihartzuna dute, batetik, maitagarriek eskainitako dohain 

andanak (urretxindor ahotsa, besteak beste) eta, bestetik, alaba loak hartu ondoren, hura 

egokitzeko erregeak agindutako apainketak (bertsio honetan, basoko gaztelura 

eramatea; Perraultenean, maitagarriak gaztelu barrua egokitu ondoren, errege-erreginak 

gaztelura inor ez hurbiltzeko agindua). Grimm anaien bertsioarena dirudi, ordea, 

bukaerak; izan ere, ezkontzarekin bukatzen baita bertsio hau, Perraultena ez bezala. 

 Halere, mozteak badira Grimm anaien bertsioaren aldean: igelaren iragarpena, 

gorteko jendearen eta animalien lokartzea eta itzartzea, printzeen heriotza latza. Eta 

pasarte arrotz baten gehikuntza: erregeak alabari lorategian ibil zedin debekatzea. 

GARAI, Pedro (ed.) (1975). Loti ederra. Kolorezko 150 irudi baino gehiagorekin. 
Itzul.: X.X.; il.: Beaumont. Bilbo: Fher/Laida. 

Komikia da honako egokitzapen hau. Komikietan usadiozko denez, modu dramatikoan 

emana dago ipuina. Zalantzarik gabe, Grimm anaien bertsioa du oinarri egokitzapen 

honek; besteak beste, honako motibo hauek hartu dizkio: igelaren iragarpena, gorteko 

jendearen eta animalien lokartzea eta itzartzea, loti ederraren istorioa kontatzen duen 

agure kontularia, lore bihurtutako sastraka, musua eta ezkontza. 

 Edozein modutan, testua zabaldua dago, egokitzaileak hainbat sekuentzia arrotz 

erantsi dituelako eta berezko beste hainbat zabaldu dituelako. Erantsien artean, batzuk 

propio asmatuak dira, beste batzuk, berriz, kutsapen argiak: hiru sorginek printzesa 

hamabost urtez zaintzea, printzeak basoan loti ederraren kantu ederra entzutea (KHM 
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12n bezala), dragoi bihurtutako sorginarekin printzeak izandako borroka (tradizio 

ugaritako motiboa), sorgin gaiztoaren damua. Zabaldutakoen artean, hauek: bataioaren 

ospakizuna, dohainen eskaintza,… Motiboren bat ezabatua dago: atso irulearenganaino 

heltzeko printzesak igo beharreko mailadi estua,…  

X.X. (1975). “Oihaneko Printzesa Lotia”, in 4 ipuin, itzul.: X. Kintana/X. 
Mendiguren, Bilbo: Maves. 

Egokitzapen honek mozte ugari ditu: errege-erreginak haurrak izateko zailtasuna, 

igelaren iragarpena, eskaileraren eta atearen motiboa, gorteko jendearen eta animalien 

lokartzea eta itzartzea, printzeen heriotza latza. Gorde du Grimm anaieneko musua, eta 

haien bertsioa bukatzen den une berean amaitzen da. Perraulten bertsio literarioaren 

osagai asko ditu, halere: esaterako, erregearen agindua, printzesa oihan erdiko gaztelura 

eraman zezaten, alabak han neskame eta zerbitzariz inguratua lasai lo egin zezan.  

X.X. (1975). “Oihaneko Printzesa Lotia”, in 2 ipuin ezagun, itzul.: Xabier Kintana, 
Bilbo: Maves. 

Aurreko bertsio bera da, beste edizio batean. 

X.X. (1977). Loti ederra. Urrezko arraultzedun oiloa. Itzul.: X.X. Bilbo: Maves. 

Mozte ugari ditu egokitzapen honek hipotestuaren aldean jarrita. Besteak beste, motibo 

magiko edo miresgarriak desagertu dira: igelaren iragarpena; sasiak lore bihurtzea eta, 

printzeari bidea eginik, berez zabaltzea. Baita motibo sinboliko batzuk ere: dorrea, 

mailadia eta atea. Kutsu errealista hartzen du beraz egokitzapenak: hasieratik dute alaba 

errege-erreginek. Eta mutilei zuzendua dirudi, ustez jokatu behar duten rola indartzeko 

eszenak: ezpataz zabaltzen du printzeak bidea eta, musu eman ondoren, “printzesari 

maitasuna deklaratzen dio”. 

X.X. (1978). “Loti ederra”, in 4 ipuin klasikoak, itzul.: X.X., Bilbo: Maves. 

Mozte ugari ditu bertsio honek: hasiera, igelaren iragarpena, mailadia eta atea, 

sastrakapeko gaztelua, printze hilak, gortekoen lokartzea eta itzartzea… 

Aldaketak ere baditu: printzesa hilkutxa batean dago, mendian (KHM 53ko 

kutsapentzat hartu behar da xehetasun hori); maitagarria sorgina da eta sorginak berak 

eman dio gorua neskatilari, atzamarra zizta zezan. Eutsi dio, halere, Grimm anaien 

bertsioko musuari. Hizkuntza aldetik, erasan samartua dago testua. 

SUIGNE, M. C. (1981). Oihaneko loti ederra. Itzul.: J. M. Mendizabal. Belgika: 
Hemma. 

Grimm anaien bertsioaren bi motibo gorde ditu egokitzapen honek. Batetik gazteluko 

animalien lokartzea, (“zaldiek ikuiluan hartu zuten lo, zakurrek atarietan. Txoriak isildu 
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egin ziren eta haizea mututu”); bestetik, gazteluaren estaltzea (“dorrerik garaienak ere 

estalirik gelditu ziren”). Halere, mozte batzuk baditu egokitzapen honek: igelaren 

iragarpena; printzesa mailadi estu batetik igo beharra; sastraka lore bihurtzea;…  

DISNEY(1982). Printzea eta loti ederraren ametsak. Itzul.: X.X. Toledo: Irbis. 

Hipotestuko sekuentzia bakar baten hedakuntzaren bitartez osatutako ipuina dugu 

Disneyren bertsio hau. Musuaren sekuentzia zabaldu da ipuin autonomo bat sortzeraino. 

Printzearen eta printzesaren figuren itxuran, bi neska-mutil gazteren maitasun kontuak 

ditu ipuin honek kontakizun, eta modu onirikoan kontaturik daude. 

GARZIA, Juan (egok.) (1987). Oihaneko loti ederra. Belgika: Hemma. 

Egokitzapen honek mozte ugari ditu: hipotestuaren hasiera, igel iragarlea, igo beharreko 

eskailera estua, sastrakaren haziera, gortekoen esnaera… Duda egin daiteke baliatutako 

bertsioa Grimmena ote den, zeren eta Perraulten bertsioarena baitu osagai bat: 

maitagarri batek gazteluko jendea eta gauzak makilatxo magikoaz lokarrarazten 

ditueneko sekuentzia. Halere, Grimm anaiena bukatzen den unean bukatzen da 

egokitzapen hau ere. 

X.X. (1992). Oihaneko lotia eta beste ipuin batzuk. Itzul.: Xabier Kintana. Bilbo: 
Fher. 

Urri dira mozteak: ipuin hasiera, igel iragarlearen motiboa, eskailera estuaren motiboa. 

Gainerakoan, laburki edo era kondentsatuan bada ere, motibo guztiak azaltzen dira. 

Grimm anaien hipotestua bukatzen den puntuan bukatzen da, ezteiak ospatzearekin, 

alegia. Halere, dohainen eskaintzak Perraulten bertsioaren oihartzuna du (“zure boza 

musika bezalakoa izango da”; “elle chanterait comme un rosignol”, akademiko 

frantsesaren testuan). 

X.X. (1993). Basoko loti ederra. Itzul.: Patxi Elizegi. Donostia: Ttarttalo. 

Egokitzapen honek Grimm anaien eta Perraulten bertsioen osagaiak nahasi ditu. Grimm 

anaienak ditugu hasiera eta igel iragarlearen motiboa; baita musu ematea eta bukaera 

zoriontsua ere. Halere, tarteko osagai guztiak akademiko frantsesarenak dira argi eta 

garbi: maitagarrietako bat ez gonbidatzeko arrazoia, dohainak, loti ederraren lokartu 

ondorengo masailetako koloreari buruzko aipamena; maitagarri babeslearen bidaia, 

zazpi legoako botak, pintzearen ehizaldia, printzearen segizioa…; esan dezagun, 

bidenabar, horietakoren bati kultur egokitzapena eragin diola egokitzaileak (konpara 

bitez pasarteok: bertsio honetan, “sukaldean, su gaineko eper eta arkumeak lo gelditu 

ziren, eta sua ere lotan”; Perraultenean, “les broches mêmes qui étaient au feu toutes 

pleines de perdrix et des faisans s’endormirent, et le feu aussi”); nagusitzen da, beraz, 

Perraulten bertsioa.  
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X.X. (1996). Loti Ederra. Itzul.: Joxantonio Ormazabal. Donostia: Esin/Ttarttalo. 

Hipotestua oso lausoturik gelditu da egokitzapen honetan, egokitzaileak pasarte arrotz 

ugari tartekatu baititu. Emendazio prozedura horrek ipuinaren hari narratiboa erasan eta 

desitxuratu du. Hona gehitutako pasarteak: alabari jaio berritan printze ezkongaia 

egokitzea; madarikaziotik gordetzeko, gurasoek alaba hiru maitagarriri eman izana; 

hamasei urte zituelarik, printzesak basoan beste printze batekin topo egin eta 

maitemindu izana; maitagarri gaiztoak printze hura giltzapean utzi izana; maitagarri 

babesleek gaztelukoak lokarraraztea, hitzartutako ezkontza atzeratzearren; askatu 

ondoren, printzeak eta printzesak munstroen aurka borrokatu behar izana. Hori dela-eta, 

esan liteke, hipotestua antzematekotan, egokitzapenaren izenburuagatik antzeman 

daitekeela, batez ere. 

 Edozein modutan, printzesari Aurora deritzotelako, Perraulten bertsioaren 

oihartzuna dakarkigu bertsio honek. (Izan ere, l’Aurore da La Belle au bois-k printze 

salbatzailearekin izan zuen alaba; le Jour, semea). 

 Bertsio honek, bere gehikuntza eta motibazio berriekin, halere, nerabeen 

amodioari eta ernetze sexualari buruzko sinbologia indartzen du, alderdi moraletik, batik 

bat: benetako amodioaren garaipena gertatzeko, protagonistek munstroei (dragoiei, 

piztiei), amodioaren nahigabeei, alegia, aurre egin behar diete eta haiek garaitu. 

X.X. (1998). Loti ederra. Donostia: Agata/Ttarttalo. 

Elizegik 1993an itzulitakoren bertsio kondentsatua da honako egokitzapen hau. Mozte 

esanguratsuen artean, Grimm anaien bertsioaren hasiera eta igel iragarlearen motiboa. 

Horregatik, erabat Perraulten bertsioaren aldera egiten du oraingoan egokitzapenak. 

X.X. (1999). Basoko Loti Ederra. Itzul.: Joxan Ormazabal. Donostia: 
Libsa/Ttarttalo. 

Aldaketa eta ukitu estilistiko batzuk gorabehera, Elizegik 1993an itzulitakoaren berdina 
da Loti Eder hau. 

X.X. (2000). “Neskatxa ederra lo”, in Urrezko ipuinak, itzul.: X.X., Madril: 
Susaeta, 47-62. 

Oso bertsio murriztua da hau. Besteak beste, honako motibo hauek ezabatu ditu: 

errege-erreginek umeak ezin izatea, igela, eskailera estua, agurea eta leienda, printze 

hilak,… Gainerako osagaiek modu kondentsatuan garatzen dute argumentua. Sekuentzia 

bat, halere, Perraulten bertsioarena da: maitagarri batek makilatxo magiko batez 

lokarrarazten du gazteluko jendea. 
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V. ONDORIOAK. 

—Grimm anaiek edizioz edizio berridatzi zuten testua. Lehen ediziotik 

hirugarrenera, transestilizazioa da transposiziorik erabiliena; horrekin batera, 

zabalkuntza estilistikoak badira, narrazioa hobeto lotzeko; baita zehar estilotik estilo 

zuzenera egindako aldaketak ere; bukatzeko, motibazio bat tartekatu zuten eta, 

Perraulten bertsioan antzeman daitekeenez, testu hartatik jasoa izatea oso litekeena da. 

Hirugarren ediziotik zazpigarrenera, berriz, estilo alorrekoak dira aldakuntza guztiak, 

dela erregistroa doi bat apaltzeko, dela hari narratiboa trinkotzeko. 

 —Itzulpenei dagokienean, 1929ko itzulpenek jite ezberdina dute. 

Larrakoetxearenak, hipotestuari fidela zaion arren, hainbat lizentzia hartzen ditu: batetik, 

egokitzapen kulturalak (ipuineko figuren euskal herritartzea, alegia), testua irakurleari 

hurbiltzeko; bestetik, itzultzailearen sorkuntzak (zabalkuntza estilistiko eta zuzenketa 

bana), testua bere gogara interpretatzeko. Altunarenak, berriz, hipotestuaren edukiari 

eusten dion arren, hipotestuaren forma doi bat lausotu du: batetik, translongatua dago 

testua (gehikuntza, mozte, garbitze eta inausketaren bitartez); bestetik, zenbait pasarte 

fragmentatu ditu, STko menderakuntzatik XTko koordinaziora igaroz. 

 1990-2000ko itzulpen biak fidelak zaizkio, oro har, hipotestuari. Hainbatetan 

malgu jokatzen dutelako, ordea, itzulpen semantikora lerratu dira. Ohart gatzaizkien, 

bestela, Sarasolarena azterturik inferitu ditugun zabalkuntzari eta libreki itzulitako 

pasarteari, batetik, eta, Gomezena azterturik, adierazi ditugun zabalkuntzari eta 

egokitzapen kulturalari. 

 —Egokitzapenei dagokienean, 1970-80 urtealdiko gehienek —seik, hain 

zuzen—, Perraulten eta Grimm anaien bertsioen osagaiak nahastu zituzten. Mozte ugari 

dute bertsio horiek guztiek eta, hala, motibo sinboliko ugari inausi dira. Besteak beste, 

gaztelua estaltzen duten sasien motiboa, zeina baita, Itun Zaharrean eta psikoanalisian, 

gainbeheraren eta suntsipenaren sinbolo (Trümpy, 1981: 296): Laharrak aterako dira/ 

hango jauregietan,/ sasiak eta garduak gotorlekuetan, Isaias (34, 13); bestetik Sasiak 

eta larrak/ hartuko ditu aldareak, Oseas (10, 8). Sasien motiboa kentzearen ondorioz, 

beste motibo bat ezabatua dago: sasi-adarren ixtea eta, lore bihurtu ondoren, zabaltzea, 

zeinak baitira, C. G. Jung-en aburuz, berpizkundearen sinbolo (Diederichs, 1996: 68). 

Halaber, eskailerak igotzearen motiboa eta giltza herdoilduarena, zeinak interpretatu ohi 

baitira freudtar erara. Soilik Garai/Beaumonten komikiak du osoki Grimm anaien 

bertsioa oinarri; ikusi dugunez, halere, bertsioa zabaldu du egokitzaileak. 

 1980-90 urtealdian, berriz, dibersifikatzen hasi ziren ipuin honen egokitzapenak. 

Forma narratibo ohikoa gorde dute bi egokitzapenek, guztiz murriztuak, halere; modu 

dramatikoan emana dago egokitzapen bat, komiki moduan, hain zuzen; ipuin autonomo 

bat sortu zuen Disneyk, bestalde, sekuentzia baten hedakuntzaren bitartez, eta, hala, 

modu onirikoan, nerabeen amodio-kontuak ekarri zituen. 



Azterketa kualitatiboa: Dornröschen 295

 1990-2000 urtealdiko sei egokitzapenetatik, Grimm anaien bertsioaren osagaiak 

dituzten arren, Perraulten bertsioaren aldera makurtzen dira gehienak. Horren erantzule 

1993ko egokitzapena dugu; izan ere, Perraulten hariari jarraitu zion bertsio hark, eta, 

hartantxe oinarrituak ditugu, hain zuzen, 1998koa eta 1999koa. Guztietan, ordea, 

mozteak dira nagusi, osagai sinbolikoei dagokienean, batik bat (igela, eskailera 

estua…).  
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I. IPUINAREN EZAUGARRIAK. 

1810ean Grimm anaiek ahoz Hassenpflugtarrei jasoa, Kasselen; 1812tik aurrera 53. 
zenbakidun ipuina, Schwalm eskualdeko bertsio baten arabera, bukaera aldatu ziotela 
(Rölleke, 1985a: 1221-1222). 

 Kontaera. Osagaiak. 

Leiho ondoan josten, elur-malutei begira zegoelarik, erregina batek atzamar 
bat ziztatu zuen orratzaz. Hiru odol tanta erori ziren elur gainera. Une hartan, bere 
golkorako, haur bat izatea desiratu zuen “elurra bezain zuria, odola bezain gorria eta 
markoaren egurra bezain beltza”. Sneewittchen jaio eta berehala hil zen ama. 
Erregearen emazte berriak ispilu miragarri bat zuen; ederrena zela esaten zion 
ispiluak. Sneewittchen-ek zazpi urte bete zituenean, berriz, amaordearen betiko 
galderari (“ispilutxo, hormako ispilutxo, zein da erreinuko ederrena?”), neskatila 
ederragoa zela erantzun zion ispiluak. Bakerik ez zuen hartzen erreginak, hargatik. 
Ehiztari bati agindu zion neskatila basoan hil zezan eta, froga gisa, birikak eta gibela 
eraman ziezazkion. 

 Ehiztariak, halere, errukiagatik aske utzi zuen neskatila, eta basurdekume baten 
erraiak eraman zizkion erreginari. Andreak barrukiak prestatu eta jan zituen. 

 Sneewittchen lasterka ibili zen basoan barrena eta piztiek ez zioten kalterik egin. 
Iluntzean etxe txiki batera heldu zen eta barrualdean zazpirentzat atondutako mahai bat 
ikusi zuen; baita elur kolore zuriaz jantzitako zazpi ohe ere. Plater guztietatik jan zuen 
apur bana; edontzi guztietatik edan zuen poxi bat. Iluntzean, etxeko jaunak —zazpi 
ipotx— mea batzetik iritsi zirenean, ohartu ziren baten batek beren gauzak erabili 
zituela. Zazpigarren ipotxak neskatila bere ohean ikusi zuen lotan. Aterbetu zuten 
Sneewittchen, etxeko lanak egitearen truke. Egunez, ipotxak mea eta urre bila 
aritzen ziren bitartean, bakarrik egoten zen neska etxean. Ipotxek Sneewittchen ohartu 
zuten amaordearekin kontuz ibil zedin. Izan ere, ispiluak eman zion aditzera 
amaordeari, hiltzat jotzen zuen neskatila hura bizirik zegoela: “…baina Sneewittchen 
mendiz bestaldekoa, / zazpi ipotxenekoa, / zu baino ederragoa da mila bider”. 

 Erreginak, hori jakin ondoren, hiru aldiz jo zuen ipotxen etxaldera. 
Lehenengoan, saltzaile ibiltariz jantzita agertu zitzaion alabaordeari, koloretako 
xingola bat erosi zion neskatilak, eta, hain sendo lotu zion xingola erreginak, hil balitz 
bezala konortea galduta erori baitzen; ipotxek, halere, kordelak moztu zituzten eta bere 
onera etorri zen. Bigarren aldian, atso xaharrez jantzita joan zitzaion erregina, orrazi 
pozoitsuak saltzen; ozta-ozta sartu zion atsoak orrazia buruan eta zerraldo erori zen 
neskatxa; ipotxek bizkortu zuten eta haren onera ekarri zuten. Hirugarren aldian, 
baserritarrez jantzita joan zitzaion, sagar pozoitsu bat egin zion neskari opari eta, 
Sneewittchen fida zedin, sagarra erdibitu zuen, erdi zuri pozoirik gabea jan zuen 
erreginak eta erdi gorri pozoiduna, Sneewittchenek. Saiatu ziren ipotxak neska 
bizkortzen, alferrik, halere. Angarila baten gainean jarri zuten eta hiru egunez negar 
egin zioten saminki. Matrailak gorri zituen, bizidun batek bezain gorri, eta, lurperatu 
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ordez, kristalezko hilkutxa batean sartu zuten; hilkutxan, urrezko hizkiez, haren izena 
idatzi zuten eta haren leinuari buruzko aipamena: “printzesa”. Mendian utzi zuten gero 
hilkutxa. Hontza, belea, usotxoa joan zitzaizkion eta negar egin zioten. 

 Handik laster printze bat azaldu zen, irakurri zituen hizkiak eta hilkutxa 
emateko erregutu zien ipotxei, ezin baitzen bizi “Sneewittchen ikusi gabe”; eta baita 
ipotxek hari hilkutxa eman ere. Hilkutxa garraiatzen ari zirela, printzearen zerbitzariak 
zuhaixka batekin estropezu egin zuten eta orduantxe irten zitzaion eztarri zulotik 
sagar zati pozoitua. Ezkontzeko eskatu zion printzeak Sneewittchen-i, eta baiezkoa 
eman zion neskatxak. Prestatu zituzten ezteiak eta amaordea gonbidatu zuten. Ispiluak, 
nolanahi, esan zion erreginagaia mila bider ederragoa zela eta, horregatik, amaordeak 
joan nahi ez. Bakerik ez zuen, ordea, eta joatea erabaki zuen. Azaldu zen eta, izu-ikaraz, 
Sneewittchen ezagutu zuen. Burdinazko oinetako gori-goriak jarrarazi zizkioten eta 
dantza egin behar izan zuen, lehertu eta hil zen arte. 

 

II. KHM-KO ALDAKETEN AZTERKETA. 

1812-1837 

II. 1. Transposizio formalak. 

 a. Honako gehikuntza honek aldaketa tematiko garrantzitsu bat dakar; izan ere, 
hirugarren edizioan, amaren heriotza dugu, Sneewittchen jaio eta berehala. Amaorde 
bat dugu lehen edizioko amaren lekuan. Pertsonaia aldaketa honen helburua da, ezbairik 
gabe, haurren gogoa, amaren figurari dagokionean, lasai uztea eta arketipo horren 
berezko onberatasunaz dudarik ez egitea.  

…und darum ward es das Sneewittchen 

gennant. 

Die Königin war die schönste im ganzen Land, 

und gar stolz auf ihre Schönheit. Sie hatte auch 

einen Spiegel… (KHM 1812: 156). 

 

…Und wurde darum das Sneewittchen 

(Schneeweißchen) genannt. [Und wie das Kind 

geboren war, starb die Königin. 

 Über ein Jahr nahm sich der König 

eine andere Gemahlin.] Es war eine schöne 

Frau, aber sie war stolz und übermütig, und 

konnte nicht leiden daß sie an Schönheit von 

jemand sollte übertroffen werden. Sie hatte 

einen wunderbaren Spiegel,… (KHM 1837: 

236). 

 Gehikuntza honek, bestalde, badakar gai berririk; izan ere, hirugarren edizioan, 
lotarakoan fededunaren otoitz egiteko ohitura ageri da, lehen edizioan ez bezala. 
Haurren heziketan, ohitura eredugarriak zein diren zeharbidez esatea helburu du 
gehikuntzak. 
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Da probirte es die sieben Bettlein nach 

einander, keins war ihm aber recht, bis auf das 

siebente, in das legte es sich [und schlief ein] 

(KHM 1812: 158). 

Hernach, weil es so müde war, legte es sich in 

ein Bettchen, aber keins paßte; das eine war zu 

lang, das andere zu kurz, bis endlich das siebente 

recht war, und darin blieb es liegen, [befahl sich 

Gott, und schlief ein] (KHM 1837: 237). 

b. Ipuin osoan, anitz pasartetan transestilizazioa eragin zuten autoreek. Esanahi 
berak ditugu beste moduz adieraziak edo berridatziak. Jarraikoak ditugu adibiderik 
adierazgarrienetako batzuk. Oraingoan, Schnewittchen edertasunean amaordeari 
gailentzen zaionean:  

„Ihr, Frau Königin, seyd die schönste Frau im 

Land.” 

[Und da wußte sie gewiß, daß niemand schöner 

auf der Welt war.] [Sneewittchen aber wuchs 

heran,] und als es sieben Jahr alt war, war es [so 

schön, daß es selbst die Königin an Schönheit 

übertraf,] und als diese ihren Spiegel fragte:… 

(KHM 1812: 156). 

»Frau Königin, ihr seid die schönste im Land«. 

[Da war sie zufrieden, denn sie wußte daß der 

Spiegel die Wahrheit sagte.] 

 [Sneewittchen aber wuchs heran, und 

wurde immer schöner,] und als es sieben Jahr alt 

war, war es [so schön, wie der klare Tag, und 

schöner als die Königin selbst.] Als diese einmal 

ihren Spiegel fragte… (KHM 1837: 236). 

Oraingoan, berriz, ama/amaordearen esanak berridatzita daude. Halaber, nola 
ipotxek bigarren aldiz neskatila bere onera ekarri zuten: 

[…da fiel es nieder und war todt]. [„Nun wirst 

du liegen bleiben”,] [sagte die Königin, und ihr 

Herz war ihr leicht geworden, und sie ging 

heim.] [Die Zwerge aber kamen zu rechter 

Zeit, sahen was geschehen, und zogen den 

giftigen Kamm aus den Haaren, da schlug 

Sneewittchen die Augen auf, und war wieder 

lebendig, und versprach den Zwergen, es 

wollte gewiß niemand mehr einlassen] (KHM 

1812: 160). 

[…und das Mädchen ohne Besinnung niederfiel]. 

[»Du Ausbund von Schönheit, jetzt ists um dich 

geschehen«] [sprach das boshafte Weib, und ging 

fort.] [Zum Glück aber war es bald Abend, wo die 

sieben Zwerglein nach Haus kamen. Als sie 

Sneewittchen wie tot auf der Erde liegen sahen, 

hatten sie gleich die böse Stiefmutter in Verdacht, 

suchten nach, und fanden den giftigen Kamm, und 

wie sie ihn herausgezogen, kam Sneewittchen 

wieder zu sich, und erzählte ihnen was 

vorgegangen war. Da warnten sie es noch einmal 

auf seiner Hut zu sein, und niemand die Türe zu 

öffnen] (KHM 1837: 241). 

 Oraingoan transestilizazioak Sneewittchen-en ezaugarri bati dagokio: neskatilak 
kolore beltza, ilearen ezaugarri du hirugarren edizioan; begiena, lehenengoan. 

So lag Sneewittchen lange, lange Zeit in dem 

Sarg und verweste nicht, war noch so weiß als 

Schnee und so roth als Blut, [und wenns die 

Aeuglein hätte können aufthun, wären sie so 

schwarz gewesen wie Ebenholz, denn es lag 

da], als wenn es schlief (KHM 1812: 162). 

Nun lag Sneewittchen lange lange Zeit in dem 

Sarg, und verweste nicht, sondern sah aus als 

wenn es schliefe, denn es war noch so weiß als 

Schnee, so rot als Blut, [und so schwarzhaarig 

wie Ebenholz] (KHM 1837: 243). 
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c. Zabalkuntza estilistikoak badira. Honako adibide luzetxo honetan nola 
autoreek basoko sekuentzia literarioki landu zuten ikus daiteke; neskatilaren estutasuna 
eta beldurra adierazteko, hain justu: 

Sneewittchen aber war in dem großen Wald 

mutterseelig allein, [so daß ihm recht Angst 

ward und fing an zu laufen und zu laufen über 

die spitzen Steine, und durch die Dornen den 

ganzen Tag: endlich, als die Sonne untergehen 

wollte, kam es zu einem kleinen Häuschen.] 

Das Häuschen gehörte sieben Zwergen, die 

waren aber nicht zu Haus, sondern in das 

Bergwerk gegangen. Sneewittchen ging hinein 

und fand alles klein, aber niedlich und 

reinlich… (KHM 1812: 157). 

Nun war das arme Kind in dem großen Wald 

mutterselig allein, [und war ihm so angst, daß 

es alle Blätter an den Bäumen ansah, und nicht 

wußte wie es sich helfen sollte. Da fing es an 

zu laufen, und lief über die spitzen Steine und 

durch die Dornen, und die wilden Tiere 

sprangen an ihm vorbei, aber sie taten ihm 

nichts. Es lief so lange nur die Füße noch fort 

konnten, bis es bald Abend werden wollte,] da 

sah es ein kleines Häuschen, und ging hinein 

sich zu ruhen. In dem Häuschen war alles 

klein, aber so zierlich und reinlich, daß es nicht 

zu sagen ist (KHM 1837: 237). 

 d. Modu dramatikora lerrarazi zuten testua, zenbaitetan, hirugarren edizioan. 
Oraingoan, neskatilaren erregua estilo zuzenean dugu. 

…da fing es an zu weinen, [und bat so sehr, er 

mögt ihm sein Leben lassen, es wollt 

nimmermehr zurückkommen, sondern in dem 

Wald fortlaufen] (KHM 1812: 157). 

…fing es an zu weinen, [und sprach »ach 

lieber Jäger, laß mir mein Leben; ich will in 

den wilden Wald laufen, und nimmermehr 

wieder heim kommen«] (KHM 1837: 237). 

II. 2. Transposizio tematikoak. 

 a. Motibazio aldaketa bat dugu honako adibide honetan. Lehenengo edizioko 
motibazioaren ordez (eskuaz bizkarrekoa jotzeagatik, sagar zatia eztarritik irtetea), 
beste motibazio bat dugu hirugarrenean (zuhaixkan estropezu egitean izandako 
dardaragatik). Moztua dago, bestalde, mirabeetako batek esandako kexu zatarra. 

Die Diener aber, die beständig den Sarg 

herumgetragen mußten, waren bös darüber, 

[und einer machte einmal den Sarg auf, hob 

Sneewittchen in die Höh und sagte: „um so 

eines todten Mädchens willen werden wir den 

ganzen Tag geplagt”,] [und gab ihm mit der 

Hand einen Stumpf in den Rücken. Da fuhr ihm 

der garstige Apfelgrütz,] den es abgebissen 

hatte, aus dem Hals, und da war Sneewittchen 

wieder lebendig (KHM 1812: 163). 

Der Königssohn ließ ihn nun von seinen 

Dienern auf den Schultern forttragen. [-] [Da 

geschah es, daß sie über einen Strauch 

stolperten, und von dem Schüttern fuhr der 

giftige Apfelgrütz,] den Sneewittchen 

abgebissen hatte, aus dem Hals, und es ward 

lebendig (KHM 1837: 243). 

 

 b. Erregina desbaliotzen dute honako pasarte hauek, izenondo gaitzesgarriaren 
bitartez, lehen adibidean; aztikeriei edo intxixukeriei lotua azaltzeagatik, bigarren 
adibidean.  



Azterketa kualitatiboa: Sneewittchen 301

[Die Königin] aber fragte ihren Spiegel:… 

(KHM 1812: 160) 

[Das böse Weib] aber, als er nach Haus 

gekommen war, ging vor den Spiegel, und 

fragte… (KHM 1837: 240). 

…und machte einen giftigen Kamm, 

verkleidete sich in eine ganz andere Gestalt, 

und… (KHM 1812: 160). 

…[und mit Hexenkünsten, die sie verstand,] 

machte einen giftigen Kamm. Dann 

verkleidete sie sich, und nahm die Gestalt 

eines andern alten Weibes an (KHM 1837: 

240). 

1837-1857 

II. 1. Transposizio formalak. 

 a. Estilo aldaketa txiki batzuk badira hirugarren ediziotik zazpigarrenera. 
Adibide honetan, irudi bat tartekatu zuten Grimm anaiek, metaforaren bidez, bekaitza 
erreginaren baitan nola hazi zen adierazteko: 

[Und der Neid und Hochmut wuchsen,] und 

wurden so groß in ihr, daß sie Tag und Nacht 

keine Ruhe mehr hatte (KHM 1837: 236). 

[Und der Neid und Hochmut wuchsen wie ein 

Unkraut in ihrem Herzen immer höher,] daß 

sie Tag und Nacht keine Ruhe mehr hatte 

(KHM 1857: 270). 

 Estilizazio lana antzeman daiteke ipuinaren bukaeran, sufrimenduaren 
deskripzioa, neurri batean, kentzeko. 

…und [die eisernen Pantoffeln] wurden 

glühend herein gebracht: [da mußte sie die 

feuerroten Schuhe anziehen, und darin tanzen, 

daß ihr die Füße jämmerlich verbrannten: und 

sie durfte nicht aufhören bis sie sich tot getanzt 

hatte] (KHM 1837: 244). 

…und [die eisernen Pantoffeln] wurden mit 

Zangen hereingetragen und vor sie hingestellt. 

[Da mußte sie in die rotglühenden Schuhe 

treten und so lange tanzen, bis sie tot zur Erde 

fiel] (KHM 1857: 278). 

 b. Modu dramatikora aldatzen da narrazioa adibide honetan: 

…[Das versprach Sneewittchen, und blieb bei 

ihnen] (KHM 1837: 239). 

…[»Ja«, sagte Sneewittchen, »von Herzen 

gern«, und blieb bei ihnen] (KHM 1857: 272). 

c. Edurnezuri, bere onera etorrita, nola bizkortzen den zabaldua dago. 

…[und es ward wieder lebendig] (KHM 1837: 

243). 

[Und nicht lange, so öffnete es die Augen, hob 

den Deckel vom Sarg in die Höhe und richtete 

sich auf, und war wieder lebendig] (KHM 

1857: 277). 
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III. ITZULPENEN AZTERKETA. 

Larrakoetxea, 1929, Edurnetxo 

Hipotestua: Sneewittchen, KHM 27, 1858 

III. 1. Transposizio formalak. 

 a. Noizik behin itzultzaileak hipotestua zabaldu du. Adibide honetan, erregina 
bekaiztuaren erreakzioa deskribatzeko.  

Da erschrak die Königin [und ward gelb und 

grün vor Neid] (KHM 1858: 169). 

Ikaratu zan Etxanderea, [zabaldu yakon 

gorputz osoan beaztun garratza ta bekaitzez ta 

ikusi eziñez bellegi ta oztin gelditu zan] 

(Larrakoetxea, 1929: 199). 

Oraingo adibidean, ehiztaria nonbaitetik etorria dela esateko: 

Da rief sie [einen Jäger] und sprach… (KHM 

1858: 169). 

Alango baten deitu eban [otoz-otoan etxe 

ondotik yoyan eizari bati]… (Larrakoetxea, 

1929: 199). 

 Oraingo adibidean, orraziak neskatilari sortutako lilura indartzeko: 

[Da gefiel er dem Kinde so gut, daß es sich 

bethören ließ] und die Thüre öffnete (KHM 

1858: 174) 

[Benetan zorabiauta itxi eban orraziak gure 

neskatotxoa, ezeban berak alangorik iñoz 

ikusi; bere edertasunaz koipetu ta atzipetuta] 

atea be idigi eutsan atsoari (Larrakoetxea, 

1929: 203). 

 Oraingo adibidean, itzultzaileak adjektiboak gehituz zabaldu du perpausa eta, 
hala, erreginaren figuraren desbaliotzea indartu du: 

[Da betrachtete es die Königin mit grausigen 

Blicken] und lachte überlaut und sprach… 

(KHM 1858: 176). 

[Etxandera biotz gogor-ankerrak txerren-

irribarrez begiratu eban,] gero barre-santzoka 

esan eban:… (Larrakoetxea, 1929: 205). 

 b. Nabarmentzekoa da ipuin bukaerako gehikuntza: izan ere, hipotestuak ez 
duen moralité moduko bat errefrau-egituran gehitu dio testuari itzultzaileak. Hauxe: 

Bekaitza (enbidia) iñorentzat kaltegarri, norberarentzat kaltegarriago (Larrakoetxea, 1929: 208). 

III. 2. Itzulpen prozedurak. 

 a. Kultur egokitzapena erabili du itzultzaileak eta ipuineko pertsonaiak euskal 
herritartu ditu. Hortaz, erregina “Urdin-zubiko etxanderea” da; erregea, “Urdin-zubiko 
Nagusia”; printzea, “Galarrateko Nagusiaren semea”. Edurnetxo, hargatik, “Galarrateko 
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etxandere” bihurtuko da. Horiez gainera, hipotestuko erreginaren ‘sorginkeriak’, 
lamiekin lotzen ditu hipertestuaren egileak: 

…[und mit Hexenkünsten, die sie verstand, 

machte sie einen giftigen Kamm] (KHM 1858: 

174). 

…[ta Lamiña-pozura yoanda sorgin nausiari 

orrazi edendu (benenodun) bat eskatu 

eutsan]… (Larrakoetxea, 1929: 203). 

 b. Honako shift hau erabili du itzultzaileak: ‘und’ juntagailuarekin lotu ordez, 
alborakuntza bidez lotu ditu perpausotako ekintzak. 

Die Zwerglein, wie sie Abends nach Haus 

kamen, fanden Sneewittchen auf der Erde 

liegen[, und] gieng kein Athem mehr aus seinem 

Mund, [und] es war todt (KHM 1858: 176). 

Epotxoak arratsean etxeratu zireanean, 

Edurnetxo lurrean luze yarrugi (aurkitu) 

eben[;] ezeutsan agotik arnasarik urteten[,] ilda 

egoan (Larrakoetxea, 1929: 205). 

 Hemen, berriz, alemanezko ‘irreale Vergleichssätze’-a saihestu du:  

… und es regte und bewegte sich nicht, [als 

wäre es todt] (KHM 1858: 173). 

Ezeban zirkiñik egiten, etxakon arnas-otsik 

entzuten, [ilda zirudian] (Larrakoetxea, 1929: 

203). 

c. Hainbat hitzi buruzko informazioa ematen du itzultzaileak hitzon aldamenean 
parentesi artean: azpiltxo (erratillutxo), txaliña (kollarea), aiztotxo (kutxillotxo), 
xardetxo (tenedol), epoak (gizon txiki-txikiak), eran (il), ikuzi (garbitu), margoztu 
(pintau), edendu (benenodun), edertasun-alatz (mirari), urrurik (debalde), yarrugi 
(aurkitu), adatsa (ulea), zerraldo baten (atutean) leyarrezko (kristalezko), oskiak 
(zapatak), orrikakaz (tenazakaz), bekaitza (enbidia). 

Altuna 1929, Edurne Zuriñe 

Hipotestua: Sneewittchen, KHM 53, 1857 

III. 1. Transposizio formalak. 

 a. Gehikuntza tematikoa agertzen du hipertestuak, Jainkoa aipatzearekin. 

…»Hätte ich ein Kind so weiß wie Schnee, so 

rot wie Blut und so schwarz wie das Holz an 

dem Rahmen.« (KHM 1857: 269) 

 —¡[Jaungoikua’k gurako al yon,] 

gorputzez edurra baxen zurija, arpegiz odola 

baxen zuri-gorrija ta ulez leyo au baxen baltza 

ixango donan alabarik niri emotia! (Altuna, 

1929: 19) 

 b. Murrizketa-prozedurak maiz erabiltzen dira. Moldatua dago, kondentsazioz, 
hipotestuko esaldia: 

Da war sie zufrieden, [denn sie wußte,] daß der 

Spiegel die Wahrheit sagte (KHM 1857: 269). 

Erregiña pozik eguan, [-] antzikurrak egija 

esaten eutsolako (Altuna, 1929: 20). 
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 Oraingo adibidean erakusgarri edo froga gisa ehiztariak erreginari ekarri behar 
zion gorputz-ataletako bat moztua dago (‘birikak’, hain zuzen) eta bestea aldatua 
(bihotza, gibelaren ordez). 

Du sollst es töten und mir [Lunge und Leber] 

zum Wahrzeichen mitbringen.« (KHM 1857: 

270). 

Eta hilda dagoela ziñetsi dagidan, [bere 

bijotza] ekarri biarko daustazu (Altuna, 1929: 

22). 

 Oraingo adibidean, berriz, testuari esanahi-galera handirik ez 
dakarkiolakoan-edo, zati bat moztu du itzultzaileak. 

[Sie zündeten ihre sieben Lichtlein an, und wie 

es nun hell im Häuslein ward,] sahen sie, daß 

jemand darin gewesen war, denn es stand nicht 

alles so in der Ordnung, wie sie es verlassen 

hatten (KHM 1857: 271). 

[Argija biztu] ta laster igarri eben iñor ibilli 

zala etxian, gauzak ezegozalako eurok itxi 

ebezan lez (Altuna, 1929: 23). 

 

Honako mozte hau luzexeagoa da, ordea; ipotx baten loaldi bitxiari dagokio: 

Und hatten so große Freude, daß sie es nicht 
aufweckten, sondern im Bettlein fortschlafen 
ließen. [Der siebente Zwerg aber schlief bei 
seinem Gesellen, bei jedem eine Stunde, da war 
die Nacht herum.] 

Als er Morgen war… (KHM 1857: 272). 

Gure mutil koskorrok asko poztu ziran, eta 

ezeben zaratarik egin, Edurne ez itxartuteko.[-] 

Bijaramon goxian… (Altuna, 1929: 24). 

 Honako mozketa honek, berriz, ezkontzara joateko, amaordeak zein arrazoi 
darabilen jakin gabe uzten gaitu: 

Sie wollte zuerst gar nicht auf die Hochzeit 

kommen; doch ließ es ihr keine Ruhe, sie 

mußte fort [und die junge Königin sehen] 

(KHM 1857: 278). 

Lenengo otu yakon eztegubetara ez juan. Baña 

gero juatia erabagi eban  [-] (Altuna, 1929: 

32). 

c. Olerkitxoak prosifikatu ditu itzultzaileak. 

[»Spieglein, Spieglein an der Wand, 

wer ist die schönste im ganzen Land? 

Da antwortete der Spiegel: 

»Frau Königin, Ihr seid die schönste 

hier, 

aber Sneewittchen über den Bergen 

bei den sieben Zwergen 

ist noch tausendmal schöner als Ihr.«] 

(KHM 1857: 272, 273). 

 [—Ormatik dingillizka zagozan 

antzikurrok esan: ¿Nor ete-da bakalderriko 

emakumerik ederrena? 

 —Eder-ederra zara, ene andria  

—ispilubak erantzun eutson— baña saspi 

epuakin basuan bixi dan Edurne Zuriñe 

askozaz ederragua dozu] (Altuna, 1929: 25). 
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III. 2. Itzulpen prozedurak. 

 a. Fragmentazioa dugu nagusi, hasierako perpausa itzultzean. 

Es war einmal mitten im Winter, [und] die 

Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel 

herab, da saß eine Königin an einem Fenster, 

[das einen Rahmen von schwarzem Ebenholz 

hatte], und nähte. Und wie sie so nähte und 

nach dem Schnee aufblickte, stach sie sich mit 

der Nadel in dem Finger,... (KHM 1857: 269). 

Neguba zan. [-] Edur-malutak, jausten ziran 

ortzetiko (zerutiko) lumak ba’litzaz lez. 

 Bakaldun-emia (Erregiña) josten 

eguan leyo-onduan [-]. 

 Edurrari begira eguan-eta, igarri barik 

atzamar baten jostorratza sartu eban (Altuna, 

1929: 19). 

 b. Aldatua dago motibo bat, ‘basurdekumea’, alegia. Haren ordez, ‘oreina’ eman 
du itzultzaileak. Ez dirudi egokitzapen kulturala denik; izan ere, Euskal Herriko 
basoetan ohikoagoa da lehen animalia bigarrena baino. Litekeena da erromantze eta 
baladetan oreina ohiko motibo literarioa izateagatik aldatu izana (gogora bedi Ura 
isuririk kondaira tragikoa); gure aieru frogagaitza besterik ez da, halere. 

Und als gerade [ein junger Frischling] 

dahergesprungen kam… (KHM 1857: 270). 

Andik laster [orein bat] agiri ixan zan (Altuna, 

1929: 22). 

Honako aldaketa honek, beren-beregi egina izan ala izan ez, basoko ipotxen 
esanahi antropologikoa zeharo agerian uzten du. Ipuinak ez du behin ere esaten ipotxak 
ahaide direnik. Altunaren itzulpenean, ordea, anaiak dira: 

Nun rief er [die andern],… (KHM 1857: 271). Ori ikusitta [anayai] dei-egin eutsen (Altuna, 

1929: 24). 

Izan ere, Propp-en esanetan: 

…los hermanos viven no sólo en la casa «grande» sino también en una pequeña cabaña. (…) en 

el ámbito de la comunidad existen confraternidades más restringidas. En ciertos pueblos, se 

considera que, los que han sido circuncidados e iniciados juntos, se hallan especialmente 

vinculados entre sí y que son casi como parientes (1987: 170). 

c. Zenbaitetan itzulpen librera lerratzen da itzultzailea. Honako honetan, 
xehetasunak baztertuz eta arrazoibidea moztuz. 

1[Sneewittchen, weil es so hungrig und durstig 

war,] aß von jedem Tellerlein 2[ein wenig Gemüs 

und Brot] und trank aus jedem Becherlein einen 

Tropfen Wein; 3[denn es wollte nicht einem allein 

alles wegnehmen.] Hernach, weil es so müde 

war,… (KHM 1857: 271). 

1[Edurne gose andija zan]. Orregattik azpil 

bakotxetik 2[pittin bat] jan eta edontzijetatik 

ardao-tanta bat dan eban 3[-]. Gero, nekatuta 

egualako,… (Altuna, 1929: 23). 
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Adibide honetan, aldez edo moldez, edukiari eusten dio bai, baina formari ez. 

…den roten Backen iß du, den weißen will ich 

essen.« [Der Apfel war aber so künstlich 

gemacht, daß der rote Backen allein vergiftet 

war] (KHM 1857: 275). 

… zeuk gorrija ta nik zurija jango dot. [(Esan 

bearrik eztago, sagarrak ezeukola zittalik alde 

gorrijan baño)] (Altuna, 1929: 30). 

Sarasola 1990a, Edurne Zuri 

Hipotestua: Sneewittchen, KHM 27, 1858. Edozein modutan, hipotesturik hurbilena 
Emma von Bánastonek itzulitakoa da: “Blanca de nieve”, in Cuentos de los Hermanos 
Grimm, Bilbo: Mensajero, 11-20. Gauzak horrela, honako transposizio eta itzulpen 
prozedura hauek inferitu ditugu. 

III. 1. Transposizio formalak. 

 a. Pasarte honek etxeko txukuntasunari buruzko zati bat moztua du (und willst 
du alles ordentlich und reinlich halten) erredundantea delakoan, beharbada. 

Die Zwerge sprachen »willst du unsern 

Haushalt versehen, kochen, betten, waschen, 

nähen und stricken, [und willst du alles 

ordentlich und reinlich halten,] so kannst du bei 

uns bleiben, und es soll dir an nichts fehlen« 

(KHM 1858: 172). 

Iratxoek esan zuten: “Gure etxea zaindu nahi 

baduzu, kuzinatu, oheak egin, garbiketa lanak, 

josi, galtzerdiak egin, [-] gurekin gera zaitezke, 

eta ez zara beharrean izango” (Sarasola, 1990a: 

12). 

Oraingo adibidean froga gisa erakutsi beharreko gorputz-ataletako bat ezabatua 
dago (‘birikak’, hain zuzen) eta bestea aldatua (bihotza, gibelaren ordez). 

Du sollst es tödten und mir [Lunge und Leber] 

zum Wahrzeichen mitbringen« (KHM 1858: 

169). 

Hil egin behar duzu, eta hil duzula ziur nadin, 

[bere bihotza] ekarri behar didazu” (Sarasola, 

1990a: 8). 

 Aldaketa bat dugu oraingo adibidean ere: basahuntza, basurdekumearen ordez. 

Und als gerade [ein junger Frischling] daher 

gesprungen kam… (KHM 1858: 170). 

[Basahuntz bat] zebilen hantxe;… (Sarasola, 

1990a: 9). 

b. Olerkitxoen prosifikazioa, hurrengo adibidean. 

[»Spieglein, Spieglein an der Wand, 

wer ist die schönste im ganzen Land? 

Da antwortete der Spiegel: 

»Frau Königin, Ihr seid die schönste 

hier, 

aber Sneewittchen über den Bergen 

bei den sieben Zwergen 

ist noch tausendmal schöner als Ihr.«] 

(KHM 1858: 172). 

[“Ispilutxo, horman zauden ispilutxo, nor da 

lurralde guztian emakumerik politena?”. 

Orduan ispiluak erantzun zuen: “Oso polita 

zara, Erregina anderea, baina Edurne Zuri 

iratxoekin mendian mila aldiz politagoa da”] 

(Sarasola, 1990a: 12). 
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 c. Gehikuntza xume bat (usoaren kolore zuria), adibide honetan. Maila 
sinbolikoan baduke eraginik. 

…erst ein Eule, dann ein Rabe, [zuletzt ein 

Täubchen] (KHM 1858: 179). 

…Aurrena hontz bat etorri zen, gero bele bat, 

eta azkenik uso txuri bat (Sarasola, 1990a: 16). 

Gomez 1999, Edurnezuri 

Hipotestua: Sneewittchen, KHM 53, 1837 

III. 1. Transposizio formalak. 

 a. Adjektibo batez doi bat zabaldu du izen sintagma itzultzaileak, hipotestuko 
olerkiaren errimari eusteko, hain zuzen. 

»Spieglein, Spieglein an der Wand, 

wer ist die schönste im ganzen Land?« (KHM 

1837: 236) 

—Ispilutxo laztana, hormako ispilutxo [laztana], 

zein da erresuma osoko emakumerik ederrena? 

(Gomez, 1999: 152). 

III. 2. Itzulpen prozedurak. 

 a. Itzulpen literalari itzuri eta euskarazko esaera baten oihartzunak ekarri nahi 
izan ditu itzultzaileak oraingoan (“sasi guztien gainetik, hodei guztien azpitik”, alegia). 

Da fing es an zu laufen, und lief [über die 

spitzen Steine und durch die Dornen]… (KHM 

1837: 237). 

Orduan lasterka hasi zen, abiatu zen [harri 

zorrotzen gainetik eta sasien azpitik]… 

(Gomez, 1999: 152). 

 b. STko ‘Redenwendung’-a beste alor semantiko bateko euskal esamolde baten 
bitartez eman du itzultzaileak, literalki itzultzeari uko eginez. 

Da erschrak die Königin [und ward gelb und 

grün vor Neid] (KHM 1837: 236). 

Ikaratu zen erregina, [eta bere barru guztia 

kiskaltzen zeukan bekaitzez] (Gomez, 1999: 

152). 

c. Errepikapenaren bitartez hipotestuko akzioa hanpatu du itzultzaileak, ahozko 
kontagintzan egiten den moduan. 

…und da [wär es gelaufen] den ganzen Tag,… 

(KHM 1837: 238). 

…eta orduan, egun osoan [ibili, ibili eta ibili] 

zela… (Gomez, 1999: 155). 

 Orobat, honako adibide honetan: 

…und [weinten] drei Tage lang (KHM 1837: 

242). 

…eta hiru egun eman zuten [negar eta negar]… 

(Gomez, 1999: 160). 

 d. STko aditzondoa itzultzeko bi hitz erabili ditu itzultzaileak, adibide honetan. 
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Es hielt [ordentlich] Haus:… (KHM 1837: 

239). 

Etxea [txukun eta garbi] edukitzen 

zuen (Gomez, 1999: 155). 

e. STko menderakuntzaren ordez (‘konsekutive Nebensätze’-aren ordez), 
koordinazioaz baliatu da itzultzailea. 

Da gefiel er dem Kinde [so gut, daß] es sich 

betören ließ, und die Türe öffnete (KHM 1837: 

241). 

Oso gustatu zitzaion orrazia neskatoari, [eta] 

liluraturik atea ireki zuen (Gomez, 1999: 158). 

 Adibide honetan, berriz, “wo”-dun “Relativsätze”-a saihestu, zatitu eta 
alborakuntza baliatu du itzultzaileak bi perpausak lotzeko. 

Darauf ging sie in eine ganz verborgene 

einsame Kammer, [wo niemand hinkam,] 

und… (KHM 1837: 241). 

Geroago ezkutuko gela bakar batera joan zen; 

[hara ez zen inor joaten] eta… (Gomez, 199: 

159). 

 

IV. EGOKITZAPENETAKO TRANSFORMAZIOEN AZTERKETA. 

X.X. (1964). Edurne Zuri ta zazpi Ipotxak (Blanca Nieves y los siete Enanos). 

Bizkaieraz. Itzul.: Jon Oñatibia. Bilbo: Edili/Vasco-Americana. 

Bertsio murriztua dugu honako hau. Izan ere, KHM 53ren hasiera moztua dago. Bai 
halaber, motibo magikoak (hiru odol tanta elur gainean, basoko animalien agerraldia 
Edurnezuriren gorpuaren aurrean…), pasarte antropofagikoak eta eszena gogorrak 
(amaordeak, neskatilarenak zirelakoan, basurdekumearen bihotz-birikak jatea; 
amaordearen heriotza). Karga sinbolikoa galtzen du beraz, bertsioak; izan ere, 
Bettelheimek (1988: 289) azpimarratu zuen beste pertsona baten barrukiak jaten 
dituenak organo horien jabearen ezaugarriak bereganatzeko jaten dituela —kasu 
honetan, edertasuna bereganatzeko—. 

 Bestalde, kutsapen bat badago: Grimm anaien Dornröschen ipuinetik 
zetorkiokeen aztergai dugun ipuinari; izan ere, printzeak “mosu bat emon eutson” eta 
“bat batean, Edurne Zuri biztu ta, irribarrezka, iñoz baño politago agertu zan”, KHM 
50ean bezalaxe, hain zuzen. Hala ez balitz, litekeena da oso, kutsapena Disneyk 
ekoitziriko Snow White and The Seven Dwarfs filmetik jaso izana. 

 Esan dezagun, bukatzeko, bisitaldi bakarrean kondentsatzen dituela jatorrizko 
ipuineko amaordeak ipotxen etxaldera egindako hiru txangoak. 

X.X. (1964). Edurne Zuri ta zazpi Ipotxak (Blanca Nieves y los siete Enanos). 

Gipuzkoeraz. Itzul.: Jon Oñatibia. Bilbo: Edili/Vasco-Americana. 

Aurrekoan bezalaxe, euskalkia gorabehera. 
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GRIMM, Jacob (1968). Edur-Zuritxu ta zazpi epoak (Grimm-en ipuiña). Itzul.: 
Manu Ziarsolo. Bilbo: La Gran Enciclopedia Vasca. 

Hipotestuaren kondentsazio bat da eta, aldaketak aldaketa, fidela zaio hipotestuari. 
Hala, bada, hipotestuaren hasierari eutsi dio egokitzapen honek: hil da, beraz, Edurne 
Zuriren ama. Motibazio berri bat erantsi du, aitaren bigarren ezkontza justifikatzeko; 
izan ere, “Erregea, Edur-Zuritxo ama barik ez egoteko, alboko erreiñuko andrarik 
ederrenagaz ezkondu zan”. Jarraiko motibazioa, berriz, neskatila protagonistaren 
portaerari dagokio; neskek gorde eta landu beharreko arautzat har liteke pasarteak 
dakarren mezu inplizitua: “…Edur Zuritxu oso beargiña zan; eta zazpi lagunen 
borondatea irabazteko, despentsako janariakaz bazkari eder bat atondu eban.” Bestalde, 
Oñatibiaren bertsioan bezalaxe, Dornröschen ipuinetiko edota Disneyren filmetiko 
kutsapentzat har liteke bekokian emandako musua. Bukatzeko, ehiztariaren figura       
—aita sendo babeslearen sinboloa (Bettelheim, 1988: 286)— zerbitzari bihurtu du 
bertsio honek. Moztua dago, bestalde, amaordearen akabera latza; hil egiten da, edozein 
modutan, “illunetan bidea galduta, leza batera jausita”, eta, hartara, umeen gogoa 
arintzeko, amaorde gaiztoaren figurak behar duen zigorra betetzen da. 

X.X. (1975). Edurne Zuri. Itzul.: X.X. Bilbo: Boga. 

Murrizketa prozeduren bitartez berregina dago bertsio hau. Moztuak daude amaordeak 
ipotxen etxaldera egindako hiru txangoetarik bi eta, bukaeran, amaordearen heriotza; 
edozein modutan zigor moduko bat dago figura horrentzat eta, heriotza latzaren ordez, 
“Erregeak, jauregitik bidali egin zuan Erregiña, alako gaiztakeria egin zualako”. Motibo 
magikoak ere mozturik daude (hiru odol tanta, bihotz-birikak jatea,…). Bestalde, 
motibazio berri bat gehitzen da, Edurne Zuriren aita begikoago bilakatzeko; izan ere, 
aita onaren erregina hiltzean “dana naigabetu zan Erregea. Eta, Zuriñe-k ama baten 
maitasuna bear zualako, berriz ezkondu zan Erregea”. Nabarmendu behar da musua, 
kutsapen gisa, neskatila lozorrotik irtenarazteko. 

X.X. (1975). “Edurnetxo eta zazpi ipotxak”, in Edurnetxo. Gulliber. Bilbo: Maves. 

Kondentsazio honek hipotestuaren osagai guztiei eusten die. Hainbat pasarte, gainera, 
berdin-berdinak dira, non baitirudi hipotestua erabili dela bertsioa osatzeko. 
Amaordearen heriotza, halere, moztua dago. Leiala zaio egokitzapen hau, beraz, Grimm 
anaien ipuinari. 

X.X. (1975). “Edurne zuri”, in 4 ipuin, itzul.: Xabier Mendiguren, Bilbo: Maves. 

Oso bertsio murriztua da, mozte ugari baitira: hasierako osagai miresgarriak, 
amaordearen heriotza, amaordeak ipotxen etxaldera egindako txangoetatik bi. Ehiztaria, 
bestalde, zerbitzari bihurtu du egokitzapen honek. 

X.X. (1975). “Edurne zuri”, in Bi ipuin ezagun, itzul.: Xabier Mendiguren, Bilbo: 
Maves. 

Aurreko bera da, beste formato batean argitaratua. 
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X.X. (1978). “Edurne Zuri”, in 4 ipuin klasikoak, itzul.: X.X., Bilbo: Maves. 

Mozte ugari du egokitzapen honek. Ekidin du, esaterako, amaren heriotza; baita 
amaordeak egindako txangoetarik bi eta, bukaeran, amaordearen heriotza latza. Aldatua 
dago Edurne Zuriren esnaera edo bizira esnatzea (edo, esan dezagun, modu sinbolikoan, 
psikoanalisiak interpretatu ohi duenez, iratzartze sexuala); izan ere, printzearen malko 
magikoek itzartu zuten neska. Nabarmentzekoa da, bestalde, testu honen hizkuntza 
erasana. 

ARRATIBEL, Joxe (1980). “Blanca Nieves”, in Kontu zaarrak, Bilbo: La Gran 
Enciclopedia Vasca, 127-136. 

Izenburuak adierazten du Grimm anaien ipuin ospetsuaren bertsioa dela. Arratibelek 
haurtzaroan ahozko tradizioz jaso zuen eta berrogeita hamar urteren bueltan idatzi. 
Edozein modutan, Julio Camarenak hala adierazten digu-eta (1992: 414), ohikoak dira 
bertsio horiek eremu erromanikoan. Autore berak ehun aldaera inguru zenbatu zituen, 
hainbat ipuin-katalogotan (Boggs, Pujol, Hansen...). Camarenak eta Chevalier-ek 
egindako katalogoan, berriz, euskararen eremuan dagoen aldaera bakarra da Arratibelen 
bertsioa (1995: 720). 

 Berregina dago, beraz, ipuin alemana bertsio honetan eta, hortaz, translongatua. 
Osagai guztiak ageri dira, salbu-eta Blanca Niebes hil behar duen ehiztariaren figura. 
Izan ere, amaordeak berak basora eraman eta han abandonatu du neskatxa. Hänsel und 
Grethel ipuinaren kutsapentzat hartu behar da aldaketa hori. Bertsio honetan bi bidaia 
egin ditu amaordeak ipotxen etxera; jatorrizkoan, hiru. 

 Jatorrizkoarekiko aldaketak honako hauek ditugu: hamabost urte zituela hil zitzaion 
Blanca Niebesi ama (jatorrizkoan, jaio eta berehala); Blanca Niebesen gurasoak 
senar-emazte aberatsak dira (jatorrizkoan, errege-erreginak); familia aberatseko mutil gazte 
batekin ezkondu zen Blanca Niebes (printze batekin, jatorrizkoan); amaordea labe handi 
batean erre zuten (burdinazko oinetako goriekin dantza eginaraziz hil zen jatorrizkoan), 
zigor gisa (Hänsel und Grethel ipuineko motiboaren kutsapentzat har liteke).  

 Gehikuntza xume batzuk badira, bestalde: ipotxak Blanca Niebes eta 
senarrarekin batera bizitzea, eta Blanca Niebesen aitaren gerra-bidaiak.  

DISNEY (1982). Zazpi kakanarruak dantzan. Toledo: Irbis.  

KHM 53ko pertsonaia nagusia ageri den aldetik aipatzeko modukoa da ipuin hau. 
Sneewittchen-en —edo, hobeto esanda, Disneyk ekoitziriko Snow White and The Seven 
Dwarfs-en— jarraipentzat har genezakeen ipuin hau. Izan ere, narrazio honetan bi 
hipotestuek komun dituzten ipotxak ageri dira (zehatzago esanda, Disney faktoriako 
pontean Doc, Happy, Sneezy, Dopey, Grumpy, Bashful eta Sleepy izenak harturiko 
ipotxak): Edurnezuriren urtemuga ospatzeko jaira gonbidatu zituzten eta, haien 
tipitasuna dela medio, hainbat bihurrikeria eta hainbat gag tartekatzen dira 
kontakizunean. 
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IRIONDO, Lourdes (1985). “Edurne Zuri”, in Kontu kontari: haurrak 

euskalduntzen bideoaren bidez (2. zatia), Gasteiz: EJAZN. 

Dramatizazio bat da honako bertsio hau. Izan ere, bideo euskarrian editatzeko moldatu 
du egokitzaileak ipuina. Nolanahi ere, pasarte batzuk modu narratiboan ematen dira, 
ohiko narratzaile orojakilearen bitartez. Amaordearen akabera latza saihesten da; hil 
beharrean, ihes egin eta betiko desagertzen da. Bi gehikuntza badira: Lehena, haur 
olerki bat da, Imanol Urbietak Xixupika metodorako sortua; aliteratiboa da eta sagarra 
aipatzen du, neskatila jaio orduko kantatua, geroko heriotza sinbolikoa eragingo 
diolako, ongi datorrena (“zulo, zulo, zulotxo/ zi-za-zi, zizaratxo,/ sagarra janez gero/ zer 
jango amonatxok…/zulo, zulo, zulotxo”). Bigarrena, Disneyren Snow White-n ageri den 
kantaren euskal bertsioa (“ailo, ailo/ basora lanera”). Aipagarria da, ehiztariaren figura 
morroi batek ordezkatu izana eta, ahozko tradiziozko literaturan ez bezala, hark izena 
izatea (Benantzio). 

X.X. (1987). Edurne Zuri eta zazpi ipotxak. Itzul.: Juan Garzia Garmendia. 
Belgika: Hemma, 1987. 

Murrizketa-prozedurak dira nagusi bertsio honetan. Batetik, mozteak (ipuinaren hasiera 
eta amaordearen fin gaiztoa, amaordeak Edurne Zuri hiltzeko egindako hiru saioetarik 
bi). Bestetik, musu baten bitartez esnatu da Edurne Zuri. Bukatzeko, aipagarria da ipotx 
bati izena jarri izana (“…ipotx guztiek, are Purrustik ere, maitasun handia hartu zioten 
printzesari”); dudarik gabe, Disneyren bertsioaren eragina da hori. 

SARRIONANDIA, Joseba (1989). “Edurne Zuri”, in Ez gara gure baitakoak, 
Iruña: Pamiela, 124. 

Ipuinaren luzapen parodikoa da. Edurne Zuri eta printzea ezkondu ondoren gazteluan 
bakean bizi dira. Zoriontasun ustekoari kontrajarria, infidelitatearen gaia iradoki du 
bertsioaren egileak. Izan ere, Edurne Zurik nano batekin harremanak izan eta printzeak 
ezustean harrapatu zituen. 

X.X. (1991). Edurne Zuri eta zazpi epotxak. Itzul.: X.X. Madril: Susaeta. 

Maitasun eta sentimendu kontuei dagokienean bertsio gozotua baita, horra hor lehen 
transposizioa, estilizazioa, hain zuzen; izan ere, Edurne Zuri amodiozko amets ederrak 
dituen neskatila gisa aurkezten zaigu (“Egunen batean, printze lerden batek bere zaldian 
hartuko nau gaztelura eramateko”), batetik; ipotxekiko harremana, bestetik, hipotestuko 
erlazio transakzionista alde batera utzirik, maitasunean oinarritzen du bertsio honek 
(hala, Edurne Zurik “haien maitagarritasunaz liluraturik” bere patu krudela kontatu zien 
ipotxei). Aipagarria da ipotxen izenak azaltzea, (Tenore, Kokots, Tripontzi, Haitzurdun, 
Ikusgarri, Txukun eta Txatxan); Disneyren bertsioaren eragina da hori. 
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X.X. (1992). “Edurne Zuri”, in Edurne Zuri eta beste ipuin batzu, itzul.: Xabier 
Kintana, Bilbo: Fher, 5-35. 

Bertsio kondentsatua da eta mozte batzuk baditu (ipuin hasiera, amaordeak neskatila 
hiltzeko bi saio, amaordearen heriotza latza). Leundua dago amaordearen heriotza; izan 
ere, “isats baten gainera igo eta betiko desagertu zen”. 

Hermanos GRIMM (1993). Edurne Zuri. Bilbo: Izar. 

Murrizketa prozedurak, gailen: mozte ugari (ipuin hasiera eta ipuin bukaera, hilketa 
saio bi,…), batetik, eta, eutsitako pasarteetan, muturrerainoko kondentsazioa, bestetik. 
Testua, beraz, hornigarri huts. 

X.X. (1993). Edurne Zuri. Itzul.: Patxi Elizegi; il.: Van Gool. Donostia: Ttarttalo. 

Mise en abîme moduko bat egin du egokitzaileak bertsio honetan. Izan ere, 
egokitzapenaren hasieran ipotxak berak ipini ditu kontulari, Edurne Zuriren pasadizoak 
kontagai: “Behin batean, erresuma urrun batean, baziren zazpi epotx, istorio zoragarri 
bat kontatzen zutenak. Bazter guztietatik etortzen zitzaien jendea, printzesa ederra nola 
salbatu zuten entzutera (…) lan egin eta gero, epotxek kontakizun-liburua atera eta 
gertatutako guztia gogoratzen zuten. Kondaira hau, neguko arratsalde elurtsu batean 
hasi zen…”. 

 Hortik aurrera, bertsioak hurbiletik eta estuki jarraitzen die hipotestuko 
argumentuari eta motiboei. Nolanahi den, badira motibo aldatuak: neskatila printzearen 
musuarengatik esnatzea, hipotestuan ez bezala; ipotxek amaordea errekara botatzea eta 
betiko desagertaraztea, burdinazko zapata goriekin dantza eginez hil ordez. Aipagarria 
da “1 zenbakiko ipotxa” esamoldea, izena emateko beste modu bat, ez ohikoa ahozko 
tradiziozko ipuingintzan... 

X.X. (1996). Edurne Zuri. Itzul.: Joxantonio Ormazabal. Donostia: Ttartalo. 

Murrizketa ugari daude, mozteen bidez nahiz kondentsazioaren bidez. Esaterako, 
hasiera moztua dago; egokitzaileak erregina gaiztoarengan eta haren ispiluan fokalizatu 
du ipuin hasiera (“Bazen behin erregina harro bat eta honela galdetzen zion egunero 
bere ispiluari”). Mozturik daude, halaber, erregearen figura, hiru hilketa saioetatik bi, 
kristalezko hilkutxaren motiboa eta erregina harroaren bukaera latza. Aldatuak daude 
beste hainbat gauza: Edurne Zuri dontzeila da, printzesa izan beharrean; printzeak musu 
batez itzartu du neskatila. Gehituak daude ipotxen inguruko bi xehetasun: beren izenak 
aipatzen dira (Zoriontsu, Marmarti, Mututxo,…), kantu-kantari jarduten dute etxera 
bueltan (“bilintx, balantx, txalupa ur gainean”); xehetasunok, bistan denez, Disneyren 
bertsiotik jaso dira. 
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GRIMM anaiak (1997). Edurnezuri. Egok.: Miquel Desclot; itzul.: X.X. 
Bartzelona: Elkar/La Galera. 

Egokitzapen honek hipotestuko osagaiak jaso ditu halako eran, non ematen baitu, lehen 
begiratuan, egokitzaileak Grimm anaien testuaren berridazketa soila egin duela. 
Fideltasunez jokatu du, hartara, hipotestuari buruz. Badira, halere, ukituak, eta, 
ukitutzat baino areago, transposiziotzat jo daitezke, egungo egokitasun politikoaren 
parametroek gomendatuak, hain segur. Esaterako, seme-alaben artatze ona zein den 
adieraztea helburu duela, motibazio bat tartekatu du egokitzaileak, erregearen bigarren 
ezkontza funtsatzeko: “Edurnezuriren aitak ez zuen nahi bere alaba amarik gabe egotea. 
Horregatik ezkondu zen berriro”. Egokitzaileak moztu du, bestalde, etxeko lanak 
banatzeko garaian, sexu-bereizkeriak ezabatzea xede duela, Edurnezuri etxean geldi 
zedin, ipotxek hari jarritako baldintza sorta luzea (janaria prestatzea, oheak atontzea, 
garbitzea, jostea, etxea txukuntzea); hala, bada, transakzio-kutsua kutsua eta rolen 
banaketa tradizionala ezabaturik, “zazpi epotx haiek esan zioten han geratzeko bizitzen 
nahi bazuen”. Izan ere, Grimm anaien testuko auzi horri heldu ziolarik, Zipesek honako 
hau nabarmendu zuen: 

Les instructions données à Blanche Neige sont calquées sur les devoirs d’une petite fille 

bourgoise ; les tâches ménagères qu’on lui demande d’accomplir sont la part implicite de ses 

obligations morales. Les moralités ne servent qu’à justifier la division du travail et la séparation 

des sexes (1986: 73). 

Mozketaren bidez, beraz, egokitzaileak behar moral horien funtsik eza, hain zuzen, 
adierazi du. 

 Aldatua dago, halaber, amaordearen heriotza; izan ere, burdinazko zapata 
goriekin dantza eginez hil ordez, “bihotzeko atake batek eman zion eta hilda geratu 
zen”. Aurreko bi mozteak bezalaxe, political correctness deritzanaren zedarrien 
barnean sailka liteke aldaketa. 

GRIMM anaiak (1998). Edurnezuri eta zazpi epotxak. Itzul.: X.X. Alegia: Kriselu 
& Oria. 

Eustsi die bertsio honek hipotestuko osagai eta motiboei, eta, baita, esaldi eta hitz 
hurrenkerari ere. Hortaz, itzulpen baten aurrean geundeke —libre samarra, hori bai—, 
adaptazio baten aurrean, zehatz esanda, Newmark-en sailkapeneko adierarekin bat etorrita. 
Alegiazko tempusa erabili dut, hainbat mozte aurkitu ditugulako: mozte horiek gabe, 
‘gaude’ idatziko genuen ‘geundeke’ idatzi ordez eta itzulpenen azterketako atalean 
landuko. Beraz, egokitzapenen aldera lerratzen dela, uste dut, honako itzulpen-adaptazio 
hau. Bi dira mozte nagusiak: Lehena, Edurnezuri garbitu dute ipotxek urez eta ardoz 
hipotestuan, eta bertsio honetan ez da ekintza hori ageri. Bigarrena, amaordearen heriotza, 
egokitzaileak hipotestuko pasartea saihestu eta beste bukaera bat idatzi baitu: “amaordeak 
bere gaiztakeria guztiak pairatu behar izan zituen, eta Edurnezuri zoriontsu izan zen betiko 
bere printze maitatuaren ondoan.” Guztiarekin, fideltasun handiz jokatu du egokitzaileak. 
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X.X. (1999). Edurnezuri. Itzul.: Miren Arratibel. Donostia: Ttarttalo. 

Mise en abîme moduko bat dugu egokitzapen honetan nabarmen, Patxi Elizegik 
itzulitako bertsioan ageri dena bezalakoxea.  

 Badira gehikuntzak. Esaterako, basoko animaliek babestu dute Edurnezuri 
basoan eta arriskuaz ohartu dute; haiekin mintzatu da neskatila. Disneyren bertsioaren 
kutsapena da animalien motiboa. 

 Bestalde, bertsio honetan zabaldu da Edurnezuriren egitekoei buruz hipotestuak 
dakarren pasartea; hiru aldiz aipatzen da kontua: ipotxen etxean sartutakoan, “neska 
langilea izaki etxea garbitu eta bertakoei ezustekoa eman nahi izan zien…”; ipotxekin 
tratuan, “nik etxea garbituko dizuet ordainetan”; eta aurrerago, “Edurnezuri sukaldari 
aparta zen eta opilak eta gozoak egiten igaro zuen arratsaldea, gizontxo xarmant haiei 
bere esker ona adierazteko”. Edurnezuri langile, txukun eta sukaldari aparta aurkeztu 
digu, beraz, bertsio honek, neskatila eredugarri gisa. 

 Egokitzaileak ezabatu du amaordearen heriotza ustez bortitza eta beste heriotza 
hau idatzi du: ipotxek berek “basoko animalien laguntzarekin … amildegian behera 
bota zuten”. Moztu ditu, bestalde, Edurnezuri hiltzeko saioetako bi. 

CARDEÑOSO, Concha (1999). “Edurnezuri eta Zazpi ipotxak”, in Kontaidazu 

ipuin bat, itzul.: Mitxel Murua, Donostia: Ttarttalo, 8-25. 

Honako bertsio hau egokitzapen kondentsatua da. Fidelki eutsi die osagai guztiei 
(esaterako, orain arteko egokitzapenetan ez bezala, Edurnezuri hiltzeko hiru saioak 
ageri dira), salbu eta amaordearen heriotzako pasarteari. Edozein modutan, ordezko 
zigorra asmatu dio egokitzaileak, bertsioa leuntzeko, honela: “…erregeak sorgin hura 
ziega ilun batean sartzeko agindu zuen, eta hantxe utzi zuten betirako”. 

X.X. (199-?). Edurne eta zazpi ipotxak. Itzul.: X.X. Belgika: Hemma. 

Pop-up tipoko edizio zaindua dugu bertsio hau. Halatan, bada, testua erabat ilustrazio 
bolumendunen mendean daude, ia hornigarri tipografiko huts izateraino. Beraz, mozte 
ugari ditugu (ipuin hasiera, amaordeak neskatila hiltzeko saioetarik bi, amaordearen 
heriotza, ipotxen lanbideari buruzko xehetasunak…). 

X.X. (199-?). Edurne Zuri. Itzul.: X.X. Madril: Susaeta. 

Honako bertsio honen egokitzaileak hainbat mozketa egin ditu: hasierako osagai 
miresgarriak (elur malutak, hiru odol tantak, desira), pasarte antropofagikoa (bihotza eta 
birikak jatea), hiru hilketa-saioetako bat. Beste batzuk aldatuta daude: esaterako, 
amaordea hil da berak prestatutako lehergailu batek eztanda egitean; ehiztariaren rola 
jauregizainak bete du; neskatila itzartu da printzeak musu ematean.  



Azterketa kualitatiboa: Sneewittchen 315

X.X. (2000). Edurne Zuri eta 7 ipotxak. (Ipuin aktiboak). Itzul.: Xabier Kintana. 
Bilbo: Grupo Edicart/Izar. 

Aktibitate-koaderno batean txertatua dago ipuina. Lehenik aztergai dugun narrazioaren 
egokitzapen kondentsatua dugu; ondotik, hainbat jarduera ditugu (ipotxak aurkitu, 
koloreztatu, zenbakiak lotu,…). Hipotestuaren aldean, animaliatxo babesleak ditugu 
aipagarri (ipotxei amaordearen zitalkeriaz abisu eman diete). Disneyren arrastoan sartua 
da beraz, horrelako xehetasunekin, honako bertsio hau. 

X.X. (2000). “Edurnezuri”, in Urrezko ipuinak, itzul: X.X., Madril: Susaeta, 137-
152. 

Honako bertsio hau guztiz murriztua dago, inausketa eta kondentsazio prozeduren 
bitartez. Testua, hortaz, erabat irudien mende daude. Pasarte inausien artean, hasiera 
dugu, zuzenean amaordearen figura aurkezten baitzaigu. Ispiluarekiko galdera-
erantzunen jokoa ere galdu da; ispiluari buruzko erreferentzia bakarra honako hau da: 
“ispilu miragarriaren bidez, Edurnezuri bizirik zegoela jakin zuen amaordeak”. Hilketa-
saio bakar bati eusten zaio, bestalde.  

 

V. ONDORIOAK. 

 —1812an idatzi zutenetik  1837ra, Grimm anaiek testuari eragindako aldaketa 
tematiko garrantzitsuena, beharbada, amaren figuraren inguruan egindakoa da, haurrak 
jasotzaile zituztela jakitun zirelako egina, hain zuzen. Amaren figura balioesteko, 
amaordeari egotzi zizkioten lehenengo edizioko amaren ekintzak. 1857ko edizioari 
dagokionean, estilozko aldaketa batzuk badira, irakurtzea errazteko eta ipuina 
edertzeko. 

 —1929ko itzulpenei dagokienean, Larrakoetxeak jatorrizkoarekiko fideltasunez 
jokatu zuen. Badira, halere, aldaketak Edurnetxo-n: zabalkuntza estilistikoak, ipuin 
bukaerako gehikuntza, eta kultur egokitzapenak, testua irakurleari hurbiltzeko 
(pertsonaiak euskal herritartuz eta euskal mitologiako figurak tartekatuz). Altuna, 
berriz, itzulpen librera irristatzen da askotan, dela gehikuntza eta murrizketa prozeduren 
bitartez, dela motiboak aldatuz, zuzenketak eginez edo, edukiari eutsi arren, 
jatorrizkoaren formari itzuriz. 

 —1990-2000 urtealdiari dagokionean, alde batetik, Sarasolaren testua azterturik 
inferitu ditugun transposizio eta itzulpen prozedurak, gaztelaniazko itzulpenean 
egindakoak dira: mozteak, motibo aldaketak, olerkitxoen prosifikazioa. Gomezenean, 
beste alde batetik, zabalkuntza estilistiko bat dago transposizioen artean; hizkuntzaren 
planoan, berriz, menderakuntza saihestu eta, koordinaziora jo du inoiz itzultzaileak. 
Beraz, itzulpen biak fidelak zaizkio, oro har, hipotestuari. 



Grimm anaien Kinder- und Hausmärchen  euskaraz: itzulpenen eta egokitzapenen azterketa 316

 —Egokitzapenei dagokienean, 1960-70 urtealdikoak bertsio murriztuak dira. 
Motibo miresgarriak, osagai sinbolikoak eta pasarte bortxazkoak galdu dituzte. Halere, 
Ziarsolok itzulitakoa hurbiltzen zaio gehien hipotestuari, hasierari eutsi dion neurrian. 

 1970-80 urtealdiko egokitzapenetatik bakar batek eusten dio fidelki Grimm 
anaien hipotestuko argumentuari. Beste lauretan murrizketa-prozedurek gogor erasan 
diote hipotestuaren egiturari: moztu dira, besteak beste, amaren figura, hasierako osagai 
miresgarriak (elur malutak, odol tantak), amaordearen heriotza, amaordeak ipotxen 
etxaldera egindako txangoetatik bi. Disneyren filmean bezalaxe, hain zuzen ere, non 
baitirudi egokitzaileak bertsio horrixe —eta ez Grimm anaienari— atxikitzen zaizkiola. 

 1980-90 urtealdian dibersifikatzen hasten da ipuin honen bertsioen tipologia. 
Zazpi dira guztira: Iriondoren bideorako bertsioa dugu, batetik; pop-up tipoko bertsioa, 
bestetik; ahozko tradiziotik idatziz moldatutako narrazioa dugu Arratibelena, hainbat 
kutsapen baititu; egokitzapen narratiboak dira beste bi, baina oso mendean hartzen dute 
ilustrazioek testua. Guztiotan, halere, murrizketa-prozedurek esku hartu dute eta gogor 
erasan diote argumentuari: amaren figura, hasierako osagai miresgarriak (elur malutak, 
odol tantak), amaordearen heriotza, amaordeak ipotxen etxaldera egindako txangoetatik 
bi ezabatu dira, besteak beste. Aurreko urtealdiaren deskripzioan adierazi dugun bezala, 
egokitzaileak Disneyren bertsioari atxiki zaizkiola baiezta liteke. Bukatzeko, Disneyk 
berak Sneewittchen ipuinari emandako jarraipen gisakotzat jo daiteke Zazpi 
kakanarruak dantzan izenburudun ipuina; eta luzapen parodikotzat, Sarrionandiak 
idatzitakoa. 

 1990-2000 urtealdian, berriz, 11 egokitzapenetatik hirutan soilik islatzen da argi 
Grimm anaien testua: Descloten egokitzapenean, zeinean neurri batean ezabatzen 
baitira jatorrizko testuak inplizituki dakartzan sexu-bereizkeriak rolen banaketa 
tradizionalari buruz, eta, era berean, doi bat jagoten baitira haurren artatzeari buruzko 
kontuak, nola aitaren eta amaren beharra adieraziz, hala bortxazko sekuentziak elidituz; 
Kriselu/Oriak argitaratutako adaptazioa, zeinean moztu baita, hipotestuaren bukaera 
aldeko bortxazko heriotza; eta Cardeñosoren egokitzapenean, zeinean leuntzen baita 
azken aldeko heriotza gaur egun ‘krudel’ hura bera. 

 Gainerako zortzietan, Disneyren bertsioak utzitako arrastoa garbi antzematen da. 
Dela hark egindako mozte berak egin direlako (Grimm anaien hasieraren ordez, 
amaordearengan fokalizatzen da ipuin-hasiera; amaordea behin bakarrik mozorrotzen 
da eta Grimm anaienean, berriz, hiru aldiz). Dela hark egindako gehikuntza berak egin 
direlako (basoko piztien laguntzaile funtzioa Disneyrenean, funtzio dekoratzaile soila, 
Grimm anaienean; ipotxek izena izatea; ipotxen kanta; printzearen zaldi zuria). Dela 
hark egindako aldaketa berak egin direlako (diamante-meategia, urre-meategiaren 
ordez; zerbitzaria, ehiztariaren ordez; ipotxek amaordea errekara bota izana, burdinazko 
zapata goriak jarri ordez; printzeak musuaz neskatila esnatzea, morroiek sustrai batekin 
behaztopa eginez esnatu ordez). 
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 Hortaz, urtealdi guztietako egokitzapenei buruzko ondorio orokor gisa, 
Sneewittchen ipuinari buruz, esan liteke, bertsio gehienek Disneyren bertsioaren ildoari 
jarraitzen diotela: bost bertsio Grimm anaien testuari egokitzen zaizkio fideltasunez; 
hemeretzi, berriz, Disneyren bertsioari. Kontuan hartu behar da 1937an estreinatu zela. 
Halaber, oso murriztu dira jatorrizkoak dituen motibo sinboliko ugariak (odola, sexu 
grina; birika-gibelak jatea, jandako pertsonaren nolakotasunak bereganatzea; 
amaordearen bisitaldiak, nerabezaroaren gorabeherak; orrazia iltzatzea eta xingola 
estutzea, iniziazio erritoetan heriotzatik bizira jauztea; kristalezko hilkutxa, 
amaordearen heriotza, barneko gatazkak aienatzea). Alde horretatik, jakina, behartu edo 
txirotu dira egokitzapen gehienak. 
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I. IPUINAREN EZAUGARRIAK. 

1810ko eskuizkribuan agertu zen lehenik; ahoz jasoa, Hessen-en (Rölleke, 1985a: 
1222). 1812ko edizioan 55. zenbakia jarri zioten Grimm anaiek. Lehen edizio hura bi 
bertsioren batuketa edo kutsapena da (Dortchen Wild-en eta Hassenpflug familiaren 
bertsioak, hain zuzen). Bukaera gogor eta tupustekoa bigarren edizioan erantsi zen 
(Lisette Wild-en bertsioari hartua). “Rumpelstizchen” izena Johann Fischart-en 
Gargantua-n (1582) agertutako “Rumpenstunzchen” izenaren eboluzioz sortua da 
(Rölleke, 1980c: 466; 1985: 1222). 

 Kontaera. Osagaiak. 

Errotari behartsu baten alaba ederra da ipuin honen protagonista. Aitak 
erregeari sinestarazi zion alaba horrek lastoa irun eta urre bihur zezakeela. Erregeak, 
bada, neska hura gaztelura ekar ziezaiotela agindu zuen. Eraman zuen ondoren 
errotariaren alaba lastoz betetako gela batera, gorua eta harilkaia eman zizkion eta itxi 
zuen atea. Neskak, ordea, lana bukatzeko itxaropenik ez zuen; izan ere, goizera 
bitartean bihurtu behar zuen irundako lastoa urre, bestela, hil egingo zuten. Eseri zen 
neskatila eta negarrez hasi zen; ez zekien zer egin bizia gordetzeko. Bat-batean gizon 
txiki bat sartu zen gelara, galdetu zion ea nahi zuen hark bukatzea lana, eta lepokoa 
eskatu zion lan eginaren ordain. Halatan, bada, gizontxoak haril guztiak bete zituen 
urrez, goiza baino lehen. Hura ikusi erregeak eta urre-gosea piztu zitzaion, eta gero eta 
lasto gehiago eman zion neskatoari, irun zezan. Bigarren gauean, errotariaren alabak 
eraztuna eman zion gizontxoari, lan eginaren ordain; hirugarrenean, ezer ez zuen 
gizontxoari emateko eta, horregatik, jaioko zitzaion lehen haurra agindu behar izan
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zion. Ikusi zuen, beraz, erregeak hirugarren egitekoa ere eginik zegoela, eta neskarekin 
esposatu zen. Urte beteren buruan, erregina haur eder batez erdi zen. Gizontxoa azaldu 
zitzaion orduan, eta agindutakoa zor ziola gogorarazi zion erreginari. Erreginak 
erreinuko aberastasun guztiak eskaini zizkion, alferrik, baina. Aukera bat eman zion, 
halere, gizontxoak: hiru egun igaro baino lehen, zein izen zuen asmatu beharko zuen 
erreginak. Ordu arte ez bezala, arazoari heldu zion orduan, eta bidali zuen mandatari 
bat izen bila, lurralde hartan barrena. Lehendabiziko egunean, izenik arruntenez eta 
ezagunenez deitu zion gizontxoari; bigarrenean, izenik bitxienez eta xelebreenez; 
hirugarrenean, ordea, mandatariak kontatu zion izenik aurkitu ez zuela baina, halere, 
gizontxo barregarri bat ikusi zuela basoan, etxe baten ondoan, suaren inguruan jauzika. 
Eta gogoan atxiki zuela gizontxo hark oihuz esandakoa: “…o, bai ongi, inortxok ere ez 
zekik, Rumpelstilzchen izena dudanik”. Ederki joko zion adarra gero erreginak bere 
etsaiari: bi izen faltsu esan zizkion aurrena, eta haren izena, hurrena. “Deabruak esan 
dizu”, erantzun zion gizontxoak, bere barru guztia kiskaltzen zuela. Eskubiko oinarekin 
lurra jo eta gerriraino lurrean sartu zen; gero, ezker oinari bi eskuekin heldu eta bi 
zatitan puskatu zuen gorputza. 

 

II. KHM-KO ALDAKETEN AZTERKETA. 

1812-1837 

Badira edizio batetik bestera hainbat aldaketa estilistiko xume. Horiek alde batera 
utzirik, transposiziorik esanguratsuena ipuinaren bukaera aldekoa da. Izan ere, bukaera 
aldeko sekuentzia narratiboa erabat translongatua dago, hainbat gehikuntzaren bidez: 
hiru erregeen izenak, izen bitxiak (ezizenak, esango genuke, zehatzago) eta bukaera 
aldeko irudia eta akabera drastikoa: gizontxoak —deabruak— bere buruaz beste egiteko 
modu bortitza. Sekuentzia berean bada zuzenketatzat har daitekeen aldaketa bat, 
transposizio tematikoen artean sailkatzekoa, beraz, jarraian iruzkinduko dugun arren: 
izan ere, 1812ko edizioan erregeak ikusi du gizontxoa, haren izena entzun eta kontatu 
dio hori guztia erreginari —errotariaren alabari—. 1837ko edizioan, berriz, erreginak 
bidalitako mandatari batek entzun du gizontxoaren izena. Ekintzaren agente-aldaketa 
horrek ipuinaren alderdi parodikoa eta fartsa-ukitua apaltzen ditu; izan ere, Fink-ek 
argitzen digun bezala “l’heroïne se sert d’abord du lutin pour tromper le prince, puis du 
prince pour tromper le lutin!” (1964: 58). Beste aldaketa txiki bat eragin zioten testuari 
azken sekuentzia honetan eta zera dugu: Conrad eta Heinrich izenen ordez, izenon 
hipokoristikoak ditugu hirugarren edizioan. Hinz eta Cunz izenei buruz zera dakarkigu 
Röllekek bere komentarioetan: 

»Hinz« und »Kunz«, die früher verbreitetsten Namen (nach den mittelalterlichen Kaisernamen 

Heinrich und Konrad) (1985a: 1223). 

Beude hemen, beraz, bi ediziotako zatiok, konparatzeko: 

 



Grimm anaien Kinder- und Hausmärchen  euskaraz: itzulpenen eta egokitzapenen azterketa 320

[Da sann die Königin den ersten und zweiten 
Tag, was doch das Männchen für einen Namen 
hätte, konnte sich aber nicht besinnen und ward 
ganz betrübt. Am dritten Tag aber kam der 
König von der Jagd heim und erzählte ihr: ich 
bin vorgestern auf der Jagd gewesen, und als 
ich tief in den dunkelen Wald kam, war da ein 
kleines Haus und vor dem Haus war ein gar zu 
lächerliches Männchen, das sprang als auf 
einem Bein davor herum] und schrie: 

“heute back ich, morgen brau ich, 
übermorgen hol ich der Königin ihr Kind; 
ach, wie gut ist, daß niemand weiß, 
daß ich Rumpelstilzchen heiß!” 

[Wie die Königin das hörte, ward sie ganz froh, 
und als das gefährliche Männlein kam, frug es:]  

Frau Königin, wie heiß ich? —“heißest du 
[Conrad]?” — Nein. — “Heißest du 
[Heinrich]?” — Nein. 

 Heißt du etwa Rumpelstilzchen? 

Das hat dir der Teufel gesagt! schrie das 
Männchen, [lief zornig fort und kam 
nimmermehr wieder] (KHM 1812: 166). 

[Nun dachte die Königin die ganze Nacht über 
an alle Namen, die sie jemals gehört hatte, und 
schickte einen Boten über Land, der sollte sich 
erkundigen weit und breit nach neuen Namen. 
Als am andern Tag das Männchen kam, fing 
sie an mit Caspar, Melchior, Balzer, und sagte 
alle Namen, die sie wußte, nach der Reihe her, 
aber bei jedem sprach das Männlein »so heiß 
ich nicht«. Den zweiten Tag ließ sie 
herumfragen bei allen Leuten, und sagte dem 
Männlein die ungewöhnlichsten und 
seltsamsten vor, Rippenbiest, Hammelswade, 
Schnürbein, aber es blieb dabei »so heiß ich 
nicht«. Den dritten Tag kam der Bote wieder 
zurück, und erzählte »neue Namen habe ich 
keinen einzigen finden können, aber wie ich an 
einen hohen Berg um die Waldecke kam, wo 
Fuchs und Has sich gute Nacht sagen, so sah 
ich da ein kleines Haus, und vor dem Haus 
brannte ein Feuer, und um das Feuer sprang ein 
gar zu lächerliches Männchen, hüpfte auf 
einem Bein,] und schrie 

>heute back ich, morgen brau ich, 
übermorgen hol ich der Königin ihr Kind; 
ach, wie gut ist daß niemand weiß, 
daß ich Rumpelstilzchen heiß!” 

[Da war die Königin ganz froh daß sie den 
Namen wußte, und als bald hernach das 
Männlein kam, und sprach] »nun, Frau Königin, 
wie heiß ich« fragte sie erst »heißest du 
[Cunz]?« »Nein.« »Heißest du [Heinz]« »Nein.« 

 »Heißt du etwa Rumpelstilzchen?« 

»Das hat dir der Teufel gesagt, das hat dir der 
Teufel gesagt« schrie das Männlein, [und stieß 
mit dem rechten Fuß vor Zorn so tief in die 
Erde daß es bis an den Leib hineinfuhr, dann 
packte es in seiner Wut den linken Fuß mit 
beiden Händen, und riß sich selbst mitten 
entzwei] (KHM 1837: 252-253). 

 1837-1857 

II. 1. Transposizio formalak. 

 a. Estilo aldaketa batzuk badira. Honako honek errotaria desbaliotzen du, zeren 
ageri-agerian uzten baitu pertsonaiaren itxurakeriarako joera edo asmoa (‘um sich ein 
Ansehen zu geben’); bestalde, modu narratiboa dramatizatuta dago: 
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Nun traf es sich, daß er mit dem König zu 

sprechen kam, [und zu ihm sagte] »ich habe 

eine Tochter, die kann Stroh zu Gold spinnen«. 

[Dem König, der das Gold lieb hatte, gefiel die 

Kunst gar wohl, und er befahl die 

Müllerstochter sollte alsbald vor ihn gebracht 

werden] (KHM 1837: 250). 

 

Nun traf es sich, daß er mit dem König zu 

sprechen kam, [und um sich ein Ansehen zu 

geben, sagte er zu ihm] »ich habe eine Tochter, 

die kann Stroh zu Gold spinnen«. [Der König 

sprach zum Müller: »Das ist eine Kunst, die 

mir wohl gefällt, wenn deine Tochter so 

geschickt ist, wie du sagst, so bring sie morgen 

in mein Schloß, da will ich sie auf die Probe 

stellen.«] (KHM 1857: 285) 

 Honako adibide honetan ere badugu estilizazioa; izan ere, ñabardurak erantsi 
zituzten egileek: 

[Als der König kam] und [nachsah], da erstaunte 

er und freute sich,… (KHM 1837: 251). 

[Bei Sonnenaufgang kam schon der König], 

und [als er das Gold erblickte], erstaunte er 

und freute sich,… (KHM 1857: 286). 

Estilo-aldaketa xumeak ditugu, honako honetan: 

[Nun dachte die Königin] die ganze Nacht über 

an alle Namen, die sie jemals gehört hatte, und 

schickte einen Boten über Land, der sollte sich 

erkundigen weit und breit [nach neuen Namen] 

(KHM 1837: 252). 

[Nun bessan sich die Königin] die ganze Nacht 

über auf alle Namen, die sie jemals gehört 

hatte, und schickte einen Boten über Land, der 

sollte sich erkundigen weit und breit, [was es 

sonst noch für Namen gäbe] (KHM 1857: 287). 

 b. Modu dramatikoz eman zuten egileek hirugarren edizioko pasarte narratibo 
bat: 

…und sagte dem Männlein die 

ungewöhnlichsten und seltsamsten vor, 

[Rippenbiest, Hammelswade, Schnürbein], aber 

es blieb dabei »so heiß ich nicht« (KHM 1837: 

252). 

…und sagte dem Männlein die 

ungewöhnlichsten und seltsamsten vor: [»Heißt 

du vielleicht Rippenbiest oder Hammelswade 

oder Schnürbein«] Aber es antwortete immer 

»so heiß ich nicht« (KHM 1857: 287). 

 

III. ITZULPENEN AZTERKETA. 

Larrakoetxea 1929, Egur-ointxo 

Hipotestua: Rumpelstilzchen, KHM 28, 1858. 

III. 1. Transposizio formalak. 

 a. Zabalkuntza estilistikoa dugu adibide honetan, libreki itzulia dagoelako 
hipotestuko helburuzko perpausa: 
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Nun traf es sich, daß er mit dem König zu 

sprechen kam, [und um sich ein Ansehen zu 

geben], sagte er zu ihm »ich habe eine Tochter, 

die kann Stroh zu Gold spinnen« (KHM 1858: 

180). 

Alango baten Erregegaz itz egiteko erea etorri 

yakon [eta alabea gora alabea bera batek daki 

zer ezeban esan gure errotariak]; atzenean, ba, 

esan eutsan Erregeri: «nire alabeak iruten 

dauan lastoa be urre egiten dau» 

(Larrakoetxea, 1929: 209). 

Eta hemen ere bai; izan ere, gizontxoak diosala egitean makurtzen denik ez da 
hipotestuan azaltzen: 

Da gieng auf einmal die Thüre auf, und trat ein 

kleines Männchen herein [ ] und sprach »guten 

Abend,… (KHM 1858: 181). 

Onango baten zabaldu zan atea ta gixon 

txikitxo bat sartu yakon eta [lurreraño gorputza 

makurturik] esan eutsan: «gau on,… 

(Larrakoetxea, 1929: 210). 

Zabalkuntzaren bidez, errotariaren alabak gizontxoari zer agindu zion argitu du 
itzultzaileak; hipotestuan ez dago horrelakorik; hortaz, irakurleak argumentua hobeto 
jarrai dezan, itzultzaileak, erreferentea errepikatuz, zabalkuntza egin izana, litekeena da: 

»nun gib mir, was du versprochen hast« (KHM 

1858: 182). 

«Ia, emoidazu oraintxe abindu zeunstana, [seintxo 

au neurea da]» (Larrakoetxea, 1929: 212) 

b. Murriztuak eta prosifikatuak daude gizontxoak botatako bertsook: 

[»heute back ich, morgen brau ich, 

übermorgen hol ich der Königin ihr Kind; 

ach, wie gut ist, daß niemand weiß, 

daß ich Rumpelstilzchen heiß!«] (KHM 1858: 

183) 

[«Errekonde, au bai badok zoriona iñok ez 

yakitea nire izena Egur-ointxo dana»] 

(Larrakoetxea, 1929: 212). 

III. 2. Itzulpen prozedurak. 

 a. Interpretatu ordez, STko honako esakune trufazko hau ia literalki eman du 
itzultzaileak. 

…aber wie ich an einen hohen Berg um die 

Waldecke kam, [wo Fuchs und Has sich gute 

Nacht sagen], so sah ich da ein kleines Haus, 

und… (KHM 1858: 183). 

…baña mendi gallur batera, [azegari ta erbiak 

alkarreri egun on esaten dautsen] baso-

-tontortxora eldu nazanean, etxetxo txikitxo 

bat ikusi dot… (Larrakoetxea, 1929: 212). 

 b. Testu barruan parentesi artean informazioa ematen du, ohi duen bezala, 
Larrakoetxeak, aukera lexikoa azaltzeko: samestuna (sama edo lepoko estuna edo 
katea); idoroko (topauko); etzangoan (koartuan). Prozedura bera antzeman daiteke 
adibide honetan; kendu dio, halere, parentesia eta ‘edo’ juntagailuaz lotu ditu aranismoa 
eta hizkera arrunteko hitza, haren esanahia honen bidez azaltzeko: “…geznari edo 
mandataria be bidali eban…” (Larrakoetxea, 1929: 212). 



Azterketa kualitatiboa: Rumpelstilzchen 323

 c. Deabruaren figuraren izena adaptatua dago XTn. 

...so fragte sie »heißest du [Kunz]?« »Nein.« 

»Heißest du [Heinz]?« »Nein.« 

»Heißest du etwa [Rumpelstilzchen]?« (KHM 

1858: 183-184) 

…«¿[Untzorri] ete da, ba, zure izena?» 

 —«Ez»,—erantzun eutsan gixontxoak. 

 «¿[Subelandara] ete-deritxasu ba?» —

ganeratu eutsan andreak. 

 —«Ez»,—erantzun eutsan gizontxoak. 

 Dirautso, ba, andreak orduan: «¿Bear 

bada zure izena [Egur-ointxo] ete da?» 

(Larrakoetxea, 1929: 213). 

 d. Shift-a edo transposizioa dugu adibide honetan. Izan ere, ‘so…, daß…’ 
egitura saihesteko, STko esaldia egokitu du itzultzaileak: 

Da fieng die Königin [so an zu jammern und zu 

weinen, daß] das Männchen Mitleiden mit ihr 

hatte… (KHM 1858: 182). 

Errege-andrea [sotin ta negar yarri zan alango 

estukurean eta] bere negarrak gizontxoa 

bigundu eben (Larrakoetxea, 1929: 212). 

Sarasola 1990b, Izen-gabe 

Hipotestua: Rumpelstilzchen, KHM 28, 1858. Hipotesturik hurbilena, halere, Grimm 
anaien Sin nombre, Emma von Bánaston-en gaztelaniazko itzulpena da (in Cuentos de 
los hermanos Grimm, Bilbo: Mensajero, 1989, 210-213). 

 Hipotestuak hipotestu, jarraiko transposizioak eta itzulpen prozedurak atera 
daitezke inferentziaz. 

III. 1. Transposizio formalak. 

 a. Murrizketa, inausketa bidez. Erreginak Rumpelstizcheni bigarren egunean 
esaten dizkion izen xelebreak ezabatu dira euskal hipertestuan. 

Den zweiten Tag ließ sie herumfragen bei allen 

Leuten, und sagte dem Männlein die 

ungewöhnlichsten und seltsamsten vor, 

[Rippenbiest, Hammelswade, Schnürbein,] aber 

es blieb dabei »so heiß ich nicht« (KHM 1858: 

183). 

Bigarren egunean auzoko jende guztiari zein 

izen zuen galdetzeko agindu zuen, eta izenik 

xelebreenak [-] esan zizkion iratxoari; baina 

beti erantzun berbera ematen zion: 

 —Ez da nire izena (Sarasola, 1990b: 

88). 

Orobat, hirugarren egunean, izena esan aurretxoan, adarra jotzeko, erreginak 
gizontxoari esaten dizkion beste bi izenak: 
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...und als bald hernach das Männlein kam, und 

sprach »nun, Frau Königin, wie heiß ich?« 

[fragte sie erst »heißest du Cunz?« »Nein.« 

»Heißest du Heinz« »Nein.«] »Heißt du 

etwa Rumpelstilzchen?« (KHM 1858: 183). 

…eta handik berehalaxe, iratxoa sartu zenean 

eta esan zuenean: —Ea, ba, Erregina anderea, 

nola dut izena?, [-] honek erantzun zuen: 

 —Izen-gabe da zure izena (Sarasola, 

1990b: 88). 

b. Iratxoak botatako bertsoen edo olerkitxoen prosifikazio libreki moldatua 
dugu XTn. Hala, bada, gizajale bilakatua dugu iratxoa euskarazko itzulpenean: 

[»heute back ich, morgen brau ich, 

übermorgen hol ich der Königin ihr Kind; 

ach, wie gut ist, daß niemand weiß, 

daß ich Rumpelstizchen heiß!«] (KHM 1858: 

183) 

 [—Gaur erre eta bihar irentsiko dut 

Erreginaren semea. Ez dezala inork jakin nire 

izena Izen-gabe denik!] (Sarasola, 1990b: 88) 

III. 2. Itzulpen prozedurak. 

a. Interpretatu ordez, STko honako lokuzio umoretsu hau literalki aldatuta dago 
XTra: 

…aber wie ich an einen hohen Berg um die 

Waldecke kam, [wo Fuchs und Has sich gute 

Nacht sagen,] so sah ich da ein kleines Haus, 

und… (KHM 1858: 183). 

…baina mendi garai batera iristean, oihanetik 

gertu, [azeriak eta erbiak elkarri gau on esaten 

dioten lekuan,] etxe txiki bat ikusi nuen, eta… 

(Sarasola, 1990b: 88). 

 b. Informazio labur bat ematen du itzultzaileak, oin-ohar modura, izenburuari 
buruz. IZEN-GABE da izenburua; eta honako hau, oin-oharra: “Ipuin hau “Iratxo 
saltaria” izenez ezagunagoa da”. 

Gomez 1999, Martin Tin Tin 

Hipotestua: Rumpelstilzchen, KHM 55, 1837. 

Honako itzulpen prozedura hauek aurkitu ditugu: 

 a. Transferentzia bat badago STn. Hotsa transferitu da, XTko ‘schnurren’ 
aditzaren ekintzaren hotsa adierazteko. Hortaz: 

Das Männchen nahm das Halsband, setzte sich 

vor das Rädchen, und [schnurr, schnurr, 

schnurr,] dreimal gezogen, war die Spule voll. 

Dann steckte es eine andere auf, und [schnurr, 

schnurr, schnurr,] dreimal gezogen, war auch 

die zweite voll… (KHM 1837: 251). 

Gizon txikitxoak lepokoa hartu zuen eta [snurr, 

snurr, snurr,] hiru aldiz tiratu zuen eta harila 

bete-bete egin zen. Gero beste haril bat jarri 

zuen eta [snurr, snurr, snurr,] hiru aldiz tiratu 

eta bete zuen bigarrena ere,… (Gomez, 1999: 

163). 

b. Itzultzaileak STko honako esakune hau itzultzeko trufa-tonua kendu dio eta 
zentzua interpretatu du: 
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…aber wie ich an einen hohen Berg um die 

Waldecke kam, [wo Fuchs und Has sich gute 

Nacht sagen,] so sah ich da ein kleines Haus, 

und… (KHM 1837: 252). 

...baina basoko bazter bateko mendi gailur 

batera, hara, [lekutara,] iritsi nintzenean, 

etxetxo bat ikusi nuen eta... (Gomez, 1999: 

166). 

c. Olerkiotako ‘ach’ interjekzioaren euskal ordainari buruz eta azken bi 
bertso-lerroen itzulpenari buruz, informazio gehigarria ematen du itzultzaileak, liburu 
bukaeran glosa modura: 

Bi aldaera, gutxienik, badira euskaraz. (…) Bi ipuinotan Maria kirikitun dugu Rumpelstilzchen-

en ordaina; lehen ipuinean emazteki, bigarrenean emazte xahar. Bien kantu leloa berdin antzekoa 

da: «Hupa, hupa, Maria kirikitun, nehor ez dun oroituko ene izenaz», lehenarena. «Heeepa! 

Maria kirikitun,/ Ene izenaz nehor orhoituko ez dun!/ Herri huntako andrerik ederrena gaur 

enetako dun.», bigarrenarena. Halatan, formula horien oihartzuna ekarri nahi izan dut Martin Tin 

Tin-era (1999: 350). 
 

>heute back ich, morgen brau ich, 

übermorgen hol ich der Königin ihr Kind; 

[ach, wie gut ist, daß niemand weiß, 

daß ich Rumpelstilzchen heiß!<«] (KHM 1837: 

252) 

 

«Ogia egingo diat gaur, garagardoa bihar,  

erreginaren umea etzi niretzat izango diat. 

[Hupa! Hupa! Martin Tin Tin,  

nire izena inork ezin dik jakin! »]  
(Gomez, 1999:166) 

Argigarria da, hortaz, azalpena; egokitzapen kulturalaren ildotik jo du, beraz, 
itzultzaileak oraingoan. 

 Prozedura hori berori darabil itzultzaileak, erreginak deabrutxoari esaten dizkion 
izenak ematean. ‘Antso’ eta ‘Gartzes’ garai bateko nafar erregeen izenak, hipotestuko 
‘Cunz’ eta ‘Hinz’-en ordez.  

Da war die Königin ganz froh daß sie den Namen 

wußte, und als bald hernach das Männlein kam, 

und sprach »nun, Frau Königin, wie heiß ich« 

fragte sie erst »heißest du [Cunz]?« »Nein.« 

»Heißest du [Heinz]?« »Nein.« 

 »Heißt du etwa Rumpelstilzchen?« 

(KHM 1837: 252-253). 

Orduan erregina poztu zen oso izena jakin 

zuelako, eta berehala gizontxoa han azaldu eta 

esan zionean: 

 —Zera, guztizko erregina noblea, 

nola dut nik izena? 

 Erreginak galdetu zion: 

 —[Antso] duzu izena? 

 —Ez. 

 —[Gartzes] duzu izena? 

 —Ez. 

 —Beharbada Martin Tin Tin duzu 

izena? (Gomez, 1999: 166) 

Jakin du itzultzaileak, Röllekeren oharrei erreparaturik, garai bateko enperadoreen 
izenak zirela Conrad eta Heinz. Itzultzaileak karguari kasu gehiago eman dio, izenon 
zabalkunde handiari eta arrunt izateari baino: 
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»Hinz« und »Kunz«, die früher verbreitetsten Namen (nach den mittelalterlichen Kaisernamen 

Heinrich und Konrad) (Rölleke, 1985: 1223). 

 

IV. EGOKITZAPENETAKO TRANSFORMAZIOEN AZTERKETA. 

X.X. (1964). Ipotx triskaria (El Enano Saltarín). Bizkaieraz. Itzul.: Jon Oñatibia. 
Donostia: Edili. 

Oso ondo lotzen zaio bertsio kondentsatu hau Grimm anaien hipotestuaren hurrenkera 
narratiboari. Transposizioen artean, aipagarrienak, hauexek: batetik, errotariaren alabak 
Rosaura izena du, beharbada gaztelaniazko hipotestutik ekarria, pertsonaiak 
naturalizatzea helburu; bestetik, ipotxak ordainetan neska protagonistaren bizia eskatu 
du eta, beraz, hipotestuko eskakizun-katea (lepokoa, eraztuna eta lehen haurra) inausia 
dago; izan ere, “atzenean, nire izena asmatzen ez pa-dozu ni izango naz zure biziaren 
jabe” esan dio ipotxak Rosaurari bigarren eta azken irunaldian; azkenik, Grimm anaien 
ipuineko bukaera gogor eta bizkorra aldatua dago; izan ere, gizontxoak egundainoko 
amorrua hartu zuen eta “PLAST! aidean lertu eta ke apur bat besterik ez zan geratu”. 
Alderdi psikologikotik badu garrantzirik motiboa aldatu izanak. Cashdan-en aburuz, 
esaterako, 

El extraño modo de morir de Rumpelstizchen trae al primer plano la dinámica del 

desdoblamiento. A menudo, la gente cuenta que se siente empujada en dos direcciones cuando 

se ve obligada a mentir. El acto final de Rumpelstizchen pone un rostro nuevo a este conflicto. 

La división en dos partes del hombrecillo refleja la escisión psicológica que sufren los niños que 

luchan en medio de tendencias enfrentadas cuando tienen que decir la verdad: el deseo de ser 

honrado-ser bueno versus la tendencia a mentir (2000: 142). 

Hortaz, ipotxa lehertzeak eta ke artean aienatzeak —arrazoibide horri helduz— zera 
lekarke alderdi psikologikotik: norbanakoaren alderdi ilun edo itzaleko alderdia 
(gezurra) baztertu eta zigortu edo arteztu beharra. Edozein modutan, Fink-ek argitzen 
digunez, bukaeran ohikoa da deabrua ke artean aienatzea, besteak beste (1964: 56). 

 Bada, halere, aldaketa txiki baina garrantzitsu bat. Grimm anaien ipuinean, 
erreginak berak hartu du bere gain ipotxaren izena asmatu beharra eta, hartarako, 
zerbitzariak bidali ditu izen bila; bertsio honetan, berriz, badirudi laguntzailearen 
burutazioa dela ipotxa zelatatzea. Hortaz, neska protagonistaren erabakitzeko ahalmena 
gutxitua dugu bertsio honetan. Nolarebait, erabakimen horrek dakarzkio erredentzioa 
eta salbazioa, ikuspegi psikologikotik. Wasserziehr-ek pertsonaiaren itzalaz
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hausnarketa interesgarri bat ematen digu: 
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Itzala kontzeptua argitzeko, C. G. Jung-en eta haren jarraitzaileen usadiozko definizio bat: bakoitzaren 
nortasunaren alderdi negatiboa da; inkontzientean gorderik dago, ni kontzienteak baztertzen eta 
errefusatzen baitu. 
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Este cuento podría simbolizar una posibilidad de la Sombra de la mujer, inducida por su parte 

acaparadora masculina: intentar conseguir por engaño, seducción y mentira, lo que hay que 

conseguir por esfuerzo, sufrimiento y evolución. Por eso está a punto de perderlo todo al final. 

Pero como consigue superarse, reconocer justamente lo que la ayudó en el engaño, es decir 

nombrar a su parte engañosa (darle nombre significa siempre reconocimiento), se salva (1997: 

69). 

Guztiarekin, egokitzapen fidela da Oñatibiarena. 

X.X. (1975). “Nano saltaria”, in Bi ipuin ezagun, itzul.: Xabier Kintana, Bilbo: 
Maves = X.X. (1975). “Nano saltaria”, in 4 ipuin, itzul.: Xabier Kintana, Bilbo: Maves. 

Gaztelaniazko egokitzapenetan izaki miresgarri hori izendatzeko plegukoaren 
araberakoa da euskal izenburua. Izan ere, ‘El Enano Saltarín’ da gaztelaniaz zabalduena 
eta haren ordain zuzena dugu ‘Nano saltaria’; beste hizkuntzetan, ordea, honako hauek 
aurkitu ditugu: Outropistache, frantsesez; Rumpelstilzchen, katalanez; Rumpelstilskin, 
ingelesez; Egur-ointxo eta Izen-gabe, euskaraz. 

 Eraldatua dago, oro har, honako bertsio hau. Inausi ditu, laburtu beharrez, 
batetik, hiru irunaldietatik bi eta, haiekin batera, errotariaren alabaren bi eskaintzaren 
sekuentziak, lepokoari eta eraztunari dagozkienak, hain justu. Inausi ditu, bestetik, hiru 
eguneko epearen bi egun eta, hala, erreginak deabruari izenak asmatzeko bi sekuentzia 
ezabatu ditu. Transformazio horiek, beraz, intriga eta suspentse narratiboa galarazi 
dizkiote bertsio honi, batetik. Bestetik, hiruko formulak murriztu ditu eta, hala, 
ipuinaren egiturari kaltea ekartzen dio; izan ere, Max Lüthik ipuinaren hiruko formula 
aberastasun hori

98
 eta haien arteko harremana adierazi eta aztertu zuen (1971: 420). 

 Gezurraren aipamena egiten du bertsio honek. Bada gezurraren ingurukoa, 
neurri handi batean, Grimm anaien ipuineko gaia, baina ez da haienean aipatu ere 
egiten. Bertsio honetan erregearen mehatxuan irakur daiteke: “…aitak dioena egiteko 
gauza bazara, zurekin ezkonduko naiz; bestela biok zigortuko zaituztet, gezurra 
esatearren.” Garbitze edo leuntze modura ere interpreta daiteke aldaketa; izan ere, 
hipotestuan, biziaren penan agindu baitzion erregeak errotariaren alabari, lastoa urre 
bihur zezan. 

 Aldatuta dago, bestalde, gizontxoa desagertzeko modua. Erreginak haren izena 
esan ondoren, “nanoa, amorruz ke bihurtu eta handik desagertu egin zen berehalaxe. Ez 
zen sekula berriro agertu gazteluan”. Aldaketa handia izan arren, ohikoa da, ipuin 
honen tradizioan, eszena hori. Fink-ek zera adierazi zuen Rumpelstizchen-en akabuaz: 

Diable ou lutin, c’est toujours la même scène. A peine l’esprit a-t-il entendu prononcer son nom 

qu’il s’enfuit à toutes jambes ou s’évanouit en fumée (1964: 56). 
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 Hiru gau iruteko, hiru gela lastoz beteak, hiru aldiz tiratuz harilak betetzea, hiru opariak, hiru eguneko 
epea izena asmatzeko, hiru erregeen izenak, hiru izen xelebre, azken hiru izenak. 
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 Bukatzeko, gehikuntza bat azpimarratu behar da, hipotestuaren espirituarekin 
bat ez datorrelako. Happy end-era lerratzen da bertsioa bukaeran: “Errege-erreginak 
beren semetoarekin oso zoriontsu bizi izan ziren, eta urteen buruan mutiko hura 
inguruko printzerik ederrena bihurtu egin zen.” 

X.X. (1978). “Nano saltaria”, in 4 ipuin klasikoak, itzul.: X.X., Bilbo: Maves. 

Bertsio erasan samarra da, jarraian aipatuko ditugun transposizioen eraginagatik. 
Esaterako, errotaria desbalorizatua dago Grimm anaien hipotestuko errotariaren aldean. 
Bertsio honetakoa, harroputz eta gezurtia da; Grimm anaiena bada gezurtia, baina 
behartsua izanagatik behartu da gezurra esatera. 

 Lehengo transposizioaren ildoan, gezurraren gaia fokalizatua dago bertsio 
honetan; izan ere, errotariak “hainbatetan errepikatu zuen gezur hori, egun batetan 
erregea agertu eta esan ziola: —Esaten duzuna egia bada zure alabarekin ezkonduko 
naiz; aldiz, gezurra baldin bada gartzelara bialduko zaitut bizi guztirako, egia esaten 
ikas dezaten nire peko guztiak…”. 

 Gezurra dela eta, alabak errieta egin dio aitari urrerik ezin irun izango duela 
esanez: “Ezin izango dut! Ezinezkoa da!” Gauzak horrela, nano saltaria biengana 
hurbildu eta alabari proposatu dio egiteko horretan laguntza ematea, lehenengo haurra 
agintzearen truke, eta —aita dugu hemen, itun egile, hipotestuan ez bezala— “neskatxa 
isilik zegoen, baina aitak hain beldur handia zuen, hots egin zuela: Prometatzen du”. 
Edozein modutan, beldur hori aitaren aberastasun gosearen ondorioa da. Bertsio 
honetan gai hori, lehengo transposizioen ondorioz, oso modu agerian fokalizatua 
dagoenez, argigarri izan daiteke Wasserziehr-en azalpena: 

El padre de la muchacha quiere enriquecerse a costa de la hija. Presume delante del rey de que 

ella sabe hilar oro de la paja. Podría simbolizar la avaricia, la voracidad del padre, tanto del 

molinero como del rey y el afán de conseguir algo a costa de la hija. Esto se conoce como 

delegación (…). También podía ser una insinuación de que el enriquecimiento del hombre se 

logra a través de lo femenino (1997: 68). 

 Bestetik, garbitua dago heriotzaren gaia. Lehen irakurri dugunez, heriotzaren 
ordez, kartzela-zigorra da erregearen mehatxua. Garbitze hori nano saltariaren 
desagertzeari dagokionean ere gertatzen da: hipotestuko desagertze fisikoaren ordez, 
urruntzea ageri da; egokitzapeneko hitzez esana “ama zoriontsuak urruntzen ikusi zuen 
[nano saltaria] zeharo jota”. 

GRIMM, Jacob eta Wilhelm GRIMM (1996). Epotx saltaria. Egokitz.: Xavier 
Carrasco; itzul.: Joxan Ormazabal. Donostia: Elkar. 

Berdin-berdina da bertsio hau Grimm anaien hipotestuaren aldean, nola egitura 
narratiboari dagokionean, hala ñabardurei dagokienean ere. Hortaz, egokitzapen fidela 
da. 
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 Badira, edozein modutan, aldaketak. Esaterako, errotari axolagabea aurkezten 
digu bertsio honek eta, hartara, apaldua dago hark duen erantzukizuna erregeari esan 
dion gezurraren aurrean; testuak berak dioen bezala, “[erregeari] hitz egin zion 
errotariak zer esaten zuen gehiegi konturatu gabe…” 

 Erreginak ipotxari esaten dizkion izen batzuk XHko izen arruntak dira: Mikel, 
Ander, Paulo, Kepa, Federiko,… 

 Birlandua dago ipotxak suaren inguruan abesten duen kanta: “Kantu eta dantza, 
/ hau poza, hau zoramena! / Laster izango dut, laster, / aspaldian itxaro nuena. / 
Erreginak ez du asmatuko eta / ‘Epotx Saltaria’ dela nire izena.” Hortaz, baztertua 
gelditu da alemanezko hipotestuko lehen bertso-lerroa, balizko irakurlearentzat iluna 
izango zaiolakoan: “Heute back ich, morgen brau ich”. Edo haren benetako edo azpiko 
esanahia gaur egun galdua dugulakoan. 

 

V. ONDORIOAK. 

 —Lehen ediziotik hirugarrenera, doi bat apaldu zuten ipuin honen fartsa-ukitua. 
Hirugarrenetik zazpigarrenerako aldaketak urri dira eta estilozkoak gehienak. 

 —1929ko testua itzulpen fidelaren eta semantikoaren artean dabil. Hainbat 
lizentzia hartu ditu itzultzaileak: zabalkuntza estilistikoak, murrizketa eta prosifikazioa, 
besteak beste. 

 —1990-2000 urtealdiko itzulpenetan, itzulpen fidelak diren arren, hainbat 
transposizio eta itzulpen prozedura somatzen dira. Sarasolarenean, murrizketa eta 
prosifikazioa; Gomezenean, egokitzapen kulturalak eta transferentzia. 

 —Egokitzapen guztiak gaztelaniazko polisistematik ekarri dira euskal 
polisistemara. 1960-70 urtealdikoak, inausia dagoen arren, egoki errespetatzen du 
Grimm anaien hipotestuaren hurrenkera narratiboa. 1970-80 urtealdiko hirurak bertsio 
erasan eta degradatuak dira. 1990-2000 urtealdiko bakarra osoki dago hipotestuari 
lotua. 
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I. 1. IPUINAREN EZAUGARRIAK. 

1819ko ediziotik 129. ipuina (edizio murriztuan, 45.). Haxthausen familiak ahoz 
transmititua, (Paderbörn) (Rölleke, 1985a: 1254). 

 Kontaera. Osagaiak. 

Gizon behartsu batek lau semeak munduan barrena bidali zituen ofizioa ikas 
zezaten. Bidegurutze batera heldu eta bakoitza bere bidetik joan zen; handik lau 
urtera bertan bilduko zirela hitzartu zuten. Anaiek gizon banarekin topo egin zuen; 
gizonek anaiei zeren bila zebiltzan galdetu eta bizibidea erakutsi zieten: zaharrenari, 
lapur; bigarrenari, astronomo; hirugarrenari, ehiztari; laugarrenari, jostun. Ofizioa 
ikasita, anaia bakoitzak ofiziorako opari egokia jaso zuen, zaharrenak izan ezik: 
bigarrenak, largabista bat (harekin dena ikustea bazegoen); hirugarrenak, eskopeta 
bat, hutsik egiten ez zuena; laugarrenak, jostorratz bat, edozein gauza jos zezakeena. 

 Lau urteak igaro eta berriz bildu ziren joakerako bidegurutzean. Etxera iritsi eta 
aitak haien trebezia eta jakituria norainokoak ziren ikusteko proba egin zien: esan zien 
zuhaitzaren puntan txonta-habia bat zegoela. Astronomoak bost arrautza ikusi zituen; 
lapurrak arrautzak ebatsi zituen ama ohartu gabe, txitatzen ari zela; ehiztariak tiro batez 
bostak jo zituen; jostunak arrautzak josi zituen; eta berriz jarri behar izan zituen 
lapurrak habian. Handik bi egunera kumeak jaio ziren, paparrean marra gorri bat zutela. 

 Ezbeharra gertatu zen, ordea, erreinuan: dragoi batek erregearen alaba 
atzeman zuen. Erregeak iragarri zuen alaba askatzen zuenari emaztetzat emango ziola. 
Lau anaion artean askatu zuten. Astronomoak itsaso barruko haitz batean dragoia eta 
printzesa ikusi zituen. Ontziz joan ziren hara baina dragoia printzesaren altzoan lo 
zegoen. Lapurrak dragoiaren azpitik ostu zuen neskatila, dragoia itzartu gabe. Gero, 
halere, dragoia esnatu zen eta atzetik joan zitzaien. Ehiztariak dragoia hil zuen baina, 
gainera jausita, dragoiak ontzia birrindu zuen. Jostunak ohol puskak eta atal guztiak josi 
eta ontzia berregin zuen. Hala, printzesarekin batera onik irten ziren. 
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 Sesio gogorra izan zuten gero, printzesarekin nor ezkonduko ote zen. Erregeak 
konponbidea aurkitu zuen: erreinu erdi bana eman zien; ez zion inori eman alaba 
emaztetzat, halere. 

 

II. KHM-KO ALDAKETEN AZTERKETA. 

1819-1837 

II. 1. Transposizio formalak. 

Aldaketa bakan batzuk baino ez daude bigarren ediziotik hirugarrenera. Honako hau 
zuzenketa da. Izan ere, anaiek ipuin hasieran lau urte barru bilduko zirela hitzartu zuten 
(“heut über vier Jahre wollen wir uns an dieser Stelle wieder treffen”), ez urtea igarota. 

[Zu der bestimmten Zeit, nach Jahresfrist,] 

kamen die vier Brüder an dem Kreuzwege 

zusammen,... (KHM 1819: 451). 

[Als die bestimmten vier Jahre herum waren,] 

kamen die vier Brüder [zu gleicher Zeit] an 

dem Kreuzwege zusammen (KHM 1837: 537). 

 Oraingoan, gehikuntza bat dugu. Bere laburrean aldaketa tematikoa dakar. Izan 
ere, jainkoaren aipamena autoreen etika protestantearen lorraztzat jo liteke. Gainera, 
ipuinaren bukaeran egoteak, formulismo gisakoa izateak, alegia, garrantzia ematen dio 
gehikuntzari. 

Der König gab jedem ein halbes Königreich 

und sie lebten mit ihrem Vater in aller 

Glückseligkeit (KHM 1819: 453). 

Der König gab jedem ein halbes Königreich 

und sie lebten mit ihrem Vater in aller 

Glückseligkeit, [so lange es Gott gefiel] (KHM 

1837: 540). 

  1837-1858 

II. 1. Transposizio formalak. 

Estilizazioa dugu aldaketa hau. Izan ere, hizkuntza-maila, esamolde neutro samarra 
erabiltzetik esakune arruntago bat erabiltzera igaro da (über den grünen Klee loben). 

»Ja«, sprach der Alte zu seinen Söhnen, [»ich 

muß gestehen, ihr habt eure Zeit wohl benutzt 

und was Rechtschaffenes gelernt]:...« (KHM 

1837: 538). 

»Ja«, sprach der Alte zu seinen Söhnen, [»ich 

muß euch über den grünen Klee loben]:... « 

(KHM 1858: 267). 
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III. ITZULPENEN AZTERKETA. 

Larrakoetxea 1929, Lau anai antzetsuak 

Hipotestua: KHM 1858, Der vier kunstreichen Brüder. 

III. 1. Transposizio formalak. 

a. Zehar estiloz idatzitako pasartetxo hau estilo zuzenekoa bihurtu du 
itzultzaileak. 

...um dem ältesten begegnete ein Mann, [der 

fragte ihn, wo er hinaus wollte und was er vor 

hätte] (KHM 1858: 265). 

Andik laster aurkitu eban zarrena gizon batek 

[eta dirautso: ¿nora oa eta ze asmo darabilk?] 

(Larrakoetxea, 1929: 299). 

b. Murrizketa prozedurei gagozkiela, gazteenaren erantzunaren zati bat moztu 
du oraingoan itzultzaileak adibide honetan, jostungintzako lan astun bat, hain zuzen, 
anaiaren iritzian. 

»Hast du nicht Lust ein Schneider zu werden?« 

»Daß ich nicht wüßte«, sprach der Junge, »das 

Krummsitzen von Morgens bis Abends, [das 

Hin- und Herfegen mit der Nadel und das 

Bügeleisen] will mir nicht in den Sinn.« »Ei, 

was«, antwortete der Mann...(KHM 1858: 266) 

«Yostuna izateko gogorik ez ete dok? » 

—«Eneunke ikasi gura» —erantzun eutsan 

gazteak—; «goxetik gaberarte yezarrita ta 

makurtuta egon bear da-ta [-], ezta nire gogokoa» 

«¡A gixajoa!... (Larrakoetxea, 1929: 300). 

 Oraingo adibidean perpaus koordinatuaren bigarren atala kendu du itzultzaileak: 

Sie erhaschten glücklich noch ein paar Bretter  

[und schwammen auf dem weitem Meer umher]. 

Da war wieder große Noth, aber... (KHM 1858: 

268). 

Zorionez ol bi an bertan gelditu zirean [-]; 

larrialdi estu atan, ba,... (Larrakoetxea, 1929: 

303). 

Ohartzekoa da, bestalde, ein paar Bretter-en ordain zuzena ohol batzuk dela, ez aitzitik, 
ol bi; interferentzia batek eragindako translazionismotzat jo daiteke euskal ordaina. 

c. Emendazio prozedurei gagozkiola, badira gehikuntzak. Alaba bizirik eta 
osasuntsu dagoela azaltzeko, adibide honetan. 

Als der König seine Tochter [wieder erblickte], 

war große Freude. Er sprach zu den vier 

Brüdern... (KHM 1858: 269). 

Erregek alaba kutuna [barriro bizirik eta 

osasuntsu ikusi ebanean], poz andia artu eban 

eta esan eutsen lau anayai:... (Larrakoetxea, 

1929: 303). 
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III. 2. Itzulpen prozedurak. 

a. Literalki itzultzeari uko egin eta STko esamolde metaforikoa (“als 
Schwengel...”) interpretatu egin du itzultzaileak. Ohartzekoa da, bestalde, “ehrliches 
Handwerk” sintagma ere zeinen modu librean itzuli duen (gizarte patriarkalaren isla, 
nonbait).  

»Nein«, antwortete er, »[das gilt für kein 

ehrliches Handwerk mehr], und das Ende vom 

Lied ist, [daß einer als Schwengel in der 

Feldglocke gebraucht wird]« (KHM 1858: 265). 

—«Ez» —erantzun eutsan gizonak: «[ori ezta 

lanbidea gizon zindo batentzat]; ta lanbide 

orren atzena badakizu zein izaten dan; 

[zugatzen batetik dingilizka nai elitzaken ziboa 

egin bearra]» (Larrakoetxea, 1929: 299). 

b. Honako pasarte hau osoki berrantolatu du itzultzaileak: STko menpeko 
perpaus kontsekutiboa saihestu du eta, ondorioz, bitan zatitu du perpaus kate luzea. 
Galera hori konpentsatzeko, beharbada, STko izenlagun bakarraren ordain (geschickt), 
bi izenlagun paratu ditu itzultzaileak (burutsua, antzetsua); halaber, baina juntagailua 
jarri dio lehen perpausari, itxuraz aurkaritzazkoa, baina funtzioz, emendiozkoa baita. 

Er ließ sich das gefallen [und ward ein so 

geschickter Sterngucker, daß] sein Meister, als 

er ausgelernt hatte und weiter ziehen wollte, im 

ein Fernrohr gab und zu ihm gesprach... (KHM, 

1858: 266). 

Eder egin yakon gizonaren asmoa [ta izar-

-azterkari egin zan, baña oso burutsu ta 

antzetsua.] Irakasleak ekiana irakatsi eutsanean, 

ludi zabalera yoan gure izan eban eta orduan 

emon eutsan irakasleak urrin-ikuskiña 

zirautsala:... (Larrakoetxea, 1929: 300). 

c. Ezin literalki itzuli, bada STko esamoldea edo ‘Redewendung’ delakoa 
egokitu du itzultzaileak, baliokideren baten bila. 

»Ja«, sprach der Alte zu seinen Söhnen, »[ich 

muß euch über den grünen Klee loben]: ihr habt 

eure Zeit wohl benutzt und... (KHM 1858: 

267). 

—«Ederto» —esan eutsen aitak semeai—; 

«[biotz-biotzez goretsi bear zaituet]; eztozuez, 

urteak alperrik emon;... (Larrakoetxea, 1929: 

301). 

 d. Oraingo adibidean, itzultzaileak jatorrizko testua ‘zuzendu’ du. Nonbait, ezin 
errege batek erreinu bat baino gehiago eduki. 

...aber ich will jedem zur Belohnung [ein halbes 

Königreich] geben« (KHM 1858: 269). 

...saritzat [neure yaurerri-laurena] emongo 

dautsuet (Larrakoetxea, 1929: 304). 

 



Grimm anaien Kinder- und Hausmärchen  euskaraz: itzulpenen eta egokitzapenen azterketa 334

Sarasola 1990b, Lau anaia argiak 

Hipotestua: KHM 1858, Der vier kunstreichen Brüder. Halere, itzulpena egiteko 
hipotesturik hurbilena honako hau dugu: “Los cuatro hermanos ingeniosos”, in Cuentos 
de los hermanos Grimm, itzul., Emma Von Bánaston, Burgos: Mensajero, 1989, 153-
158. Gauzak horrela, honako transposizio eta itzulpen prozedura hauek inferitu ditugu. 

III. 1. Transposizio formalak. 

a. Murrizketa prozedurei gagozkiela, badira hainbat mozte txiki. Adibide 
honetan, esaterako, semeak etxera iritsitakoan, aitak egindako galdera mozturik dago. 

Als die bestimmten vier Jahre herum waren, 

kamen die vier Brüder zu gleicher Zeit an dem 

Kreuzwege zusammen, herzten und küßten sich 

und kehrten heim zu ihrem Vater. [»Nun«, 

sprach dieser ganz vergnügt, »hat euch der 

Wind wieder zu mir geweht?«] Sie erzählten, 

wie es ihnen ergangen war, und daß jeder das 

Seinige gelernt hätte (KHM 1858: 266). 

Lau urteak igaro zirenean, lau anaiak 

batera elkartu ziren gurutzebidean; elkarri 

musu eman, besarkatu, eta aitaren etxera itzuli 

ziren. 

[-] Munduan zehar nola ibili ziren eta 

bakoitzak ofizio bana ikasi zuela kontatu 

zioten (Sarasola, 1990b: 47). 

Adibide honetan, berriz, zein txoriren habia den ezabatu du itzultzaileak, txonta 
habia, alegia. 

...und sagte zu dem zweiten Sohne »oben im 

Gipfel dieses Baumes sitzt zwischen zwei 

Ästen [ein Buchfinkennest], sag mir, wie viel 

Eier liegen darin?« (KHM 1858: 267) 

 Eta bigarrenari zuzenduz, esan zion: 

—Zuhaitz honen gainean, bi adarren 

artean [habia bat] dago; esaidazu, zenbat 

arrautza daude? (Sarasola, 1990b: 47). 

 Adibide honetan, berriz, lokuzio edo esaera oso bat moztu du itzultzaileak (Von 
Bánastonek, hain zuzen), baliokide zuzen-zuzenik ez duelako. 

»Ja«, sprach der Alte zu seinen Söhnen, »[ich 

muß euch über den grünen Klee loben]: ihr habt 

eure Zeit wohl benutzt und... (KHM 1858: 

267). 

—Bai –esan zien zaharrak semeei–,   

[-] ondo aprobetxatu duzue denbora, eta... 

(Sarasola, 1990b: 48). 

Honako adibide honetan, berriz, STko perpaus katearen osagai batzuk desagertu 
dira, kondentsazioz. 

Dann nähte er auch diese so geschickt 

zusammen, [daß in kurzer Zeit das Schiff 

wieder segelfertig war und sie glücklich heim 

fahren konnten] (KHM 1858: 269). 

Eta hain artez josi zituenez, [inolako oztoporik 

gabe segi ahal izan zuten bidaia] (Sarasola, 

1990b: 50). 
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III. 2. Itzulpen prozedurak. 

a. Adibide honetan, itzultzaileak erlatiboa saihestu du, koordinaziora jo eta lehen 
graduko erakusle batez eman du aurrekaria. 

Der jüngste Bruder begegnete gleichfalls einem 

Manne, [der] ihn anredete und nach seinem 

Vorhaben fragte (KHM 1858: 266). 

Anaia gazteenak ere, besteak bezala, gizon 

batekin topo egin zuen, [eta] zein asmo zituen 

galdetu zion [honek] (Sarasola, 1990b: 46). 

b. Literalki itzultzeari uko egin eta STko lokuzioa (“das Ende von Lied”) 
ezabatu eta esamolde metaforikoa (“als Schwengel...”) interpretatu egin du 
itzultzaileak. 

»Nein«, antwortete er, »das gilt für kein 

ehrliches Handwerk mehr, und [das Ende vom 

Lied ist,] [daß einer als Schwengel in der 

Feldglocke gebraucht wird]« (KHM 1858: 

265). 

-Ez –erantzun zuen-; hori ez da ofizio ondradua, 

eta [-] [hortik dabilenak urkamendian amaitzen 

du] (Sarasola, 1990b: 46). 

c. Larrakoetxea itzultzaileak bezala, oraingo adibidean, Sarasolak jatorrizko 
testua zuzendu du. 

...aber ich will jedem zur Belohnung [ein halbes 

Königreich] geben« (KHM 1858: 269). 

...baina bakoitzari [erreinuaren laurdena] 

emango diot saritzat (Sarasola, 1990b: 51) 

 

IV. EGOKITZAPENEN AZTERKETA. 

ORMAZABAL, Joxan (2000). Lau anaiak. Donostia: Elkarlanean/G.I.E. 

Bi testu mota ditugu egokitzapen honetan. Bata, narrazio hutsa, edizioaren 
ezkerraldean; bestea, liburuxkaren eskuinaldean, marrazkien azpian letra larriz 
idatzitakoa. 

Lehen testuan murrizketa prozedurak nabarmendu behar dira. Hasteko, aitaren 
figura desagertu da testutik, hil baitzen; hortaz, aitak semeei ipinitako proben pasartea 
moztuta dago. Egokitzaileak moztu ditu, bestalde, beste hainbat pasarte: anaiek euren 
lanbide-irakasleekin izandako enkontruak, printzesarekin ezkontzeko saria, lau anaien 
lehia printzesarekin ezkontzeko. 

Bestalde, aipatzekoa da erregeak eta printzesak izenak izatea (Baldomiro eta 
Irene) Märchen generoan ez bezala. 

Bigarren testua testu lagungarria da; aurreko testua hipotestu delarik, erabat 
kondentsatua dago, esaldi laburren bidez. Haurrek irakurtzearen jabekuntzan lehen 
urratsak eman ditzaten, horra helburua. 
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Aipa ditzagun, azkenik, liburuxka-amaierako kantak. Izan ere, haietako bat 
propio sortua da, ipuineko gaiak aipagai. Besteak (zortzi bat) ‘lanbideak’ gaitzat duten 
herri-kanta tradizionalak dira  

 

V. ONDORIOAK. 

 —Grimm anaiek aldaketa estilistiko urriak eragin zizkioten testu honi 1819ko 
ediziotik azkenengo ediziora bitartean. 

 —1929ko itzulpena egokitasunaren ardatzera makurtzen da; halere, hainbat 
lizentziarengatik onargarritasunaren ardatzera lerratzen da zenbaitetan (mozte eta 
gehikuntza txikiak, estilo zuzenerako aldaketak...). 

 —1990ko itzulpenean eragindako murrizketa prozedurak, gaztelaniazko 
bertsiotik eratorritakoak dira. Itzulpen prozedurei dagokienean, nabarmendu behar da 
erlatiboa saihesteko shift gramatikala: koordinaziora jo du itzultzaileak (gaztelaniazko 
bertsioak menderakuntzari eutsi dion arren). Oro har, fidela zaio hipotestuari eta 
egokitasunaren ardatzean kokatu behar da. 

 —1990-2000 urtealdiko egokitzapenari dagokionean, nabarmendu behar da bi 
testu dituela. Haurren hezkuntzan baliatzeko tresna den aldetik moldatu da horrela 
liburuxka. Lehen testuan mozte batzuk badira; bigarrenean kondentsazioa da 
transposiziorik erabiliena. 
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Schneeweißchen und Rosenrot 
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Larrakoetxea 1929, Edur-zuritxo ta Larrosa-gorri. 

Altuna 1929, Edurzuriñe ta Loragorriñe 

GRIMM (1968). Larrosazuri ta Larrosagorri. Itzul.: X.X. Bilbo: La Gran Enciclopedia Vasca. 

CARDEÑOSO, Concha (egok.) (1999). “Lorezuri eta Loregorri”, in Kontaidazu ipuin bat, itzul.: Mitxel 

Murua, Donostia: Ttarttalo, 70-83. 

 

I. IPUINAREN EZAUGARRIAK. 

1837ko edizioan agertu zen ipuin hau. Caroline Sthal-en kontakizun batean oinarria 
harturik idatzia: Der undankbare Zwerg (Fabeln, Märchen und Erzählungen für 
Kinder, Nürnberg, 1818) (Rölleke, 1985a: 1262). 

 Kontaera. Osagaiak. 

Andre alargun behartsu batek bi alaba zituen. Etxe aurrean bi arrosaondo 
zituen; batak arrosa zuriak ematen zituen; besteak, gorriak. Arrosa horien koloreen 
irudikoak zirenez, alaba batek Schneeweißchen izena zuen, eta besteak, Rosenrot. 
Schneeweißchen isila eta goxoa zen; Rosenrot, berriz, bihurria; bi-biak ziren, halere, 
on-onak eta errukiorrak, langileak eta kementsuak. Irteten zirenean, eskutik oratuta 
irteten ziren beti. Elkarrekin egon nahi zuten, bizi artean. Basoan piztiek ez zieten ezer 
egiten. Behin basoan igaro zuten gaua eta, goizean, haur bat zuriz jantzirik ikusi 
zuten: amildegira erortzetik begiratu zituen aingeru bat zen. Udan Rosenrotek zaintzen 
zuen etxea; neguan, Schneeweißchenek. Batak atea ixteko ardura zuen; besteak, 
zabaltzekoa. Gau batez hartz handi buru-beltz bat agertu zen, eta barrura sartzeko 
eskatu zien, gorputza berotzeko. Laster bihurrikeriak egiten hasi zitzaizkion. Gogorregi 
astintzen zutenean, hartzak ziotsen: “Schneeweißchen, Rosenrot, / ez ezan senargaia hil 
arte eho” (agerian uzten du singularreko bigarren pertsonak, bi neskak bat bera direla

99
). 

Hartza egunez irteten zen; gauez, sutondoan jarri eta uzten zien haurrei berarekin jolas 
zitezen. Udaberrian Schneeweißcheni agur esan zion: altxorra babestu behar zuela 
basoan ipotx lapurrengandik. Larru zati bat urratu zitzaion, baina, ateko gako batez, eta, 
urratuan, neskatoak urre izpi baten distira-edo ikusi uste zuen. Hiru aldiz topo egin 
zuten neskatilek ipotx lotsagabe batekin (arbaztak biltzen zeudela, arrantzan 
zihardutela, mandatuetara atera zirela); egoera larrian zegoela, hiruretan lagundu zioten 
ipotxari. Ipotxak, aldi bakoitzean, altxor zakukada bat eraman zuen aldean (urrea, 
zuhaitz-sustraietakoa; perlak, ihitegikoak; harribitxiak, haitzulokoak). Lehenbiziko 
aldian, bizar luzea zuhaitz pitzadura batean katigatu zitzaion ipotxari. Ahizpen 
guraizeek erremediatu zuten egoera. Bigarren aldian, amuaren kordelean katigatu 
                                                 
99
 Diederichs-ek dioskunez (1996: 292). 
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zitzaion; arrain batek uretarantz tiratu zuen ipotxa, eta ahizpek berriz moztu behar izan 
zioten bizar-zati bat. Hirugarren aldian, arrano batek atzaparrez heldu zion; heldu ere 
zioten ahizpek ipotxari, eta askatu, arranoaren atzaparretatik. Gona urratu zioten, ordea. 
Ipotxak errieta egin zien ordainetan. Azkenik, ustekabean, harribitxien artean harrapatu 
zuten ahizpek ipotxa; iritsi zen orduan ezustean hartza, eta ipotxak, bera baino, 
neskatilak jatea hobe zuela esan zion hartzari. Hartzak, atzaparkada soil batez, ipotxa 
akabatu zuen. Bat-batean larrua erori zitzaion hartzari eta printze eder bat agertu zen 
neskatilen aurrean, urrez jantzia. Ipotxak, hain zuzen, xarmatua zuen printzea. 
Schneeweißchen ezkondu zen printzearekin; Rosenrot, berriz, printzearen 
anaiarekin. 

 

II. KHM-KO ALDAKETEN AZTERKETA. 

Berdin-berdinak dira alderatutako ipuinak. Ez dago, beraz, inolako 
transformaziorik 1837ko ediziotik 1857kora. 

 

III. ITZULPENEN AZTERKETA. 

Larrakoetxea 1929, Edur-zuritxo ta Larrosa-gorri. 

Hipotestua: Schneeweißchen und Rosenroth, KHM 44, 1858. 

III. 1. Transposizio formalak. 

 a. Modu dramatikoa darabil itzultzaileak, era narratiboan zegoena oso modu 
librean itzultzeko, gehikuntza eta guzti (“etxeratu zirenean…”): 

[Die Mutter aber sagte ihnen,] [das müßte der 

Engel gewesen sein, der gute Kinder bewache] 

(KHM 1858: 256). 

[Etxeratu zirenean eta yazo yakena amari esan 

eutsenean,] onek esan eutsen: [«aingeruak 

yagon zaitue»] (Larrakoetxea, 1929: 292). 

b. Murrizketak. Neskatilek hartza hur-makilaz jo izana murriztua dago. Halaber, 
moldatua dago pasarteko azken esaldia. Izan ere, neskatilek egin dute barre, ez ordea 
hartzak: 

…zausten ihm mit den Händen, setzten ihre 

Füßchen auf seinen Rücken und walgerten ihn 

hin und her, [oder nahmen eine Haselruthe und 

schlugen auf ihn los,] [und wenn er brummte, 

so lachten sie] (KHM 1858: 257). 

…; eskuakaz narrutik tiraka, oñak lepo ganean 

imiñita ara ta ona igurditen eben [-] [ta artzak 

begiak erdi zabaldurik barre egiten eutsen] 

(Larrakoetxea, 1929: 293). 

 c. Zabalkuntza estilistikoa dugu jarraikoa. Izan ere, hipotestuko ipotxa ez da 
belaunikatu, ez negarrez hasi: 



Azterketa kualitatiboa: Schneeweißchen und Rosenrot 339

Da rief er in Herzensangst »lieber Herr Bär,… 

(KHM 1858: 264). 

Bihotz larriz [eta negarrez belaunbikotu yakon] 

epoa hartzari zirautsala: «Artz jauna,… 

(Larrakoetxea, 1929: 297). 

III. 2. Itzulpen prozedurak. 

 a. Kultur egokitzapenak. ‘Garau’, ‘pikor’, ‘ale’, ‘bihi’ edo ‘baia’ itzuli ordez, 
‘pago-ezkur’ eman du itzultzaileak. 

Oft liefen sie im Walde allein umher und 

sammelten [rothe Beeren],… (KHM 1858: 

255). 

Sarritan ibilten zirean basoan [pago-ezkur 

gorriak] batuten,… (Larrakoetxea, 1929: 291). 

 Oraingoan, ‘bedar’ eman du ‘goroldio’ itzuli ordez. 

…so legten sie sich neben einander [auf das 

Moos] und schliefen,… (KHM 1858: 255). 

…etxuten zirean alkarren ondoan bedar ganean 

eta… (Larrakoetxea, 1929: 291). 

 Hemen zatia eman du osoa itzuli ordez (pikua/burua). Metonimiatzat har liteke 
moldaera. Edo, bestela, zehaztasuna bilatu nahia.  

…auf einer Stange saß ein weißes Täubchen 

und hatte [seinen Kopf] unter den Flügel 

gesteckt (KHM 1858: 256). 

…usotxo bat age ganean eta [pikua] egapean 

sartuta (Larrakoetxea, 1929: 292). 

Hemen, berriz, STko espezifikoaren ordez (‘kainaberadi’ edo ‘ihitegi’), 
generikoa eman du itzultzaileak (‘bedar’): 

Dann holte er einen Sack Perlen, der [im 

Schilfe] lag,… (KHM 1858: 262). 

Ta artu eban [bedar artean] ostonduta eukan 

bitxizko zorroa ta… (Larrakoetxea, 1929: 296). 

 b. Shift-a. Alemanezko ‘so…, daß…’ mendeko perpaus kontsekutiboa literalki 
itzuli ordez, transposiziora jo du, harridurazko perpausen bidez: 

Schneeweißchen und Rosenroth [hielten das 

Hüttchen der Mutter so reinlich, daß] es eine 

Freude war hinein zu schauen (KHM 1858: 

256). 

Edurzuritxok eta Larrosagorritxok [¡txukunago 

eukiten eben txabolatxoa, txukunago!] Barrua 

begiratuteak poz emoten eban (Larrakoetxea, 

1929: 292). 

Alemanezko perpaus kontsekutibo hori berori saihestu du itzultzaileak 
oraingoan eta koordinaziora jo du

100
: 

                                                 
100
Kontuan hartzekoa da, Der Froschkönig ipuinean ‘Geselle’ hitza ageri dela-eta, Diederichs-ek egindako 

oharra, hots: “Geselle, seit dem Minnesang Ausdruck für den Liebhaber” (1986: 116). Baieztapenak 

aztergai dugun ipuinerako ere balio lezakeelakoan gaude, ipuinaren amaiera zein den jakinda, behinik 

behin. 



Grimm anaien Kinder- und Hausmärchen  euskaraz: itzulpenen eta egokitzapenen azterketa 340

…; [und sie waren so gewöhnt an ihn, daß] die 

Thüre nicht eher zugeriegelt wurde, als bis der 

schwarze Gesell angelangt war (KHM 1858: 258). 

…; [umeak uste andia hartu eben euren 

adiskide baltzagaz eta] bera etorri arte atea itxi 

be ezeben egiten (Larrakoetxea, 1929: 293). 

 c. Translazionismoak badira itzulpen honetan. Honako hau, ziurrenik, 
itzultzaileak ‘der Befreier’ hitzarekin interferentzia egin duelako. 

Schneeweißchen, Rosenroth, / schlägst dir den 

[Freier] todt.« (KHM 1858: 257) 

Edurzuritxo ta Larrosagorritxo, [azkatzallea] 

ilten dozu». (Larrakoetxea, 1929: 293) 

Honako bi hauek, berriz, hiztegiko hitzak mekanikoki onartzeagatik. 
Lehenengoan, ‘otarrain’ eman du, ‘oti’ itzuli ordez; ziurrenik, alemana-gaztelera 
hiztegiko ‘langosta’ tarteko izan zuelako: 

Als sie nahe bei dem Bach waren, sahen sie, 

daß [etwas wie eine große Heuschrecke] nach 

dem Wasser zu hüpfte, als wollte es hinein 

springen (KHM 1858: 262). 

Errekaratu zirenean, [otarrain baten antzeko 

zeozer] uren ondoan ijutika, barrura yausi gura 

bailitzan ebilela ikusi eben (Larrakoetxea, 

1929: 296). 

Bigarrenean, ‘arrain soreztatua’ dugu, ‘arrain madarikatua’-ren ordez; ziurrenik, 
‘verwunschen’ eta ‘verwünscht’ izenondoak nahasteagatik. 

... »seht ihr nicht, [der verwünschte Fisch] will 

mich hinein ziehen!« (KHM 1858:262) 

... «ez ete-dakin [arrain soreztatuak] barrura 

eroango nindukela?» (Larrakoetxea, 1929: 

296) 

 d. Ohi duen bezala, Larrakoetxeak hainbat hitzi buruzko informazio gehigarria 
ematen du parentesi artean: amiltegi (yauspide); yauzika (saltoka); epotxo bat (gixon 
txikitxo bat); yarei (libre); yauzi (salto); eguratsan (axean); azketsi (parkatu). Azken 
hori Arana Goirik sortutako neologismoa da. 

Altuna 1929, Edurzuriñe ta Loragorriñe 

Hipotestua: Schneeweißchen und Rosenrot, KHM 161, 1857. 

III. 1. Transposizio formalak. 

 a. Translongatua dago honako pasarte hau, STko izenondo batzuk eta 
perpauseko osagarri batzuk XTn moztuz. Konparazio-perpausaren ordez, aurkaritzazko 
lokailua baliatu du itzultzaileak eta, hartarako, beste izenondo batzuk erantsi dizkio 
Rosenrot/Loragorriñeri (bizkorra, zaratatsua). 

Sie waren aber so 1[fromm und] gut, so arbeitsam 
2[und unverdrossen], 3[als je zwei Kinder auf der 

Welt gewesen sind:] 4[Schneeweißchen war nur 

stiller und sanfter als Rosenrot] (KHM 1857: 278). 

Neskato bijok gustiz 1[-] onak  eta langilliak 2[-] 

ziran 3[-]. 4[Edurnezuri otzana (apala) ta baketsuba 

zan. Loragorriñe, barriz, bizkorra ta zaratatsuba] 

(Altuna 1929: 63). 
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 Honako hau ere murriztua eta aldatua dago: 

2[Und als sie sich umsahen,] so hatten sie ganz 

nahe bei einem Abgrunde geschlafen 3[und 

wären gewiß hineingefallen, wenn sie in der 

Dunkelheit noch ein paar Schritte 

weitergegangen wären] (KHM 1857: 279). 

1[Etxerantz ibiltzen asita], 2[ikusi eben] amil 

sakon-onduan lo egin ebela, 3[ta zirkiñik egin-

ezkero, bertora jausiko zirala] (Altuna, 1929: 64). 

 

 Orain ere testua murriztua eta aldatua dago: 

Schneeweißen und Rosenrot hielten das 

Hüttchen [der Mutter] so reinlich, [daß es eine 

Freude war hineinzuschauen] (KHM 1857: 279). 

Edurnezuriñe ta Loragorriñe’k ederto 

zainduten eben [-] etxia. [Orixe zala-ta, au 

garbi-garbi egoten zan] (Altuna, 1929: 65). 

 Oraingoan ere, libreki itzuli duelako, XTa murriztua eta aldatua dago STren 
aldean. Halaber, esaldi bat gehitu dio, argumentuan saihestu den ekintza bat azalaraziz 
(loarena, hain zuzen): 

»Du kannst 1[in Gottes Namen] da am Herde 

liegenbleiben, so bist du vor der Kälte und dem 

bösen Wetter geschützt.« Sobald der Tag 

graute, ließen ihn die beiden Kinder hinaus, 
4[und er trabte über den Schnee in den Wald 

hinein] (KHM 1857: 280). 

—Su-ondoan etzun 1[-], 2[nasai-nasai, 

ta ezetariko ardura-barik lo-egixu]. 

 3[Eta danok ohera juan ziren.] 

Bijaramonian, eguna zabaldu zanian, 

neskatillak atia zabaldu eutsoen artzari. 4[Eta 

berau basora juan zan zuzen-zuzen], 5[bere 

zereginak egiten] (Altuna, 1929: 66). 

 b. Kondentsazio moduko bat dugu pasarte honetan; itzultzaileak ekintza guztiak 
‘etxeko zereginak’ osagarri zuzenaren baitan sintetizatu ditu: 

Im Winter [zündete Schneeweißchen das Feuer 

an und hing den Kessel an den Feuerhaken, und 

der Kessel war von Messing, glänzte aber wie 

Gold, so rein war er gescheuert] (KHM 1857: 

279). 

Neguban [Edurnezuriñek egiten ebazan etxeko 

zeregiñak] (Altuna, 1929: 279). 

 

Orobat, honako pasarte honetan. Izan ere, hipotestua kontuan hartu bai, baina 
bere erara berridatzi du pasartea itzultzaileak: 

1[Von nun an kam der Bär jeden Abend zu der 

bestimmten Stunde, legte sich an den Herd und 

erlaubte den Kindern, Kurzweil mit ihm zu 

treiben, soviel sie wollten; und sie waren so 

gewöhnt an ihn,] daß die Türe nicht eher 

zugeriegelt ward, als bis der 2[schwarze Gesell] 

angelangt war.  

1[Baña arratsaldian-arratsaldian atzera etorten 

zan, beragaz jolastuteko (olgetako) neska bijak. 

Geruago aizkidiago, geruago aizkidiago,] ezeben 

etxekuok atia isten, 2[artza] barrura sartu-barik. 

3[-] 

 —Emetik alde-egin biarko dot, eta 
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3[Als das Frühjahr herangekommen und 

draußen alles grün war, sagte der Bär eines 

Morgens zu Schneeweißchen:] »Nun muß ich 

fort und darf den ganzen Sommer nicht 

wiederkommen.« »Wo gehst du denn hin, lieber 

Bär?« 4[fragte Schneeweißchen] (KHM 1857: 

280-281). 

negurarte ezingo dot atzera etorri. 

 —¿Eta nora juan biar ete dozu, artz 

mattia? 4[-] (Altuna, 1929: 67). 

c. Testu-zati moztuak antzeman ditugu XTn. 

…, und sie holten den Besen und [kehrten dem 

Bär das Fell rein;] [er aber streckte sich ans 

Feuer und brummte ganz vergnügt und 

behaglich.] Nicht lange, so wurden sie ganz 

vertraut… (KHM 1857: 280). 

Umiak itxuskija artu ta [artzak eskatu eutsena 

egin eben.] [-] Geruago ta adizkidetasun geyago 

euken aberiagaz (Altuna, 1929: 66). 

 Honako honetan, osagarri batzuk murrizteaz gain, denbora zehaztugabea (bald 
hernach) zehatzago mugatu du (aste batzuk geroago). Hartara, itzulpen librera jo du 
berriz: 

Es trug sich zu, daß [bald hernach] die Mutter 

die beiden Mädchen nach der Stadt schickte, 

Zwirn, Nadeln, [Schnüre und Bänder] 

einzukaufen (KHM 1857: 283). 

[Aste batzuk geruago] neska bijok urira juan 

ziran, arija ta jostorratzak [-] erosten (Altuna, 

1929: 70). 

 Guztiz inausia dago XTko honako pasarte hau, STko pasarte luzearen aldean; 
oraingoan ere, itzulpen librearen bidetik jo du eta XTk xehetasunak galdu ditu (zakuko 
gauzak nola atera dituen, nola ipotxa ustekabean harrapatu duten, nola umeak altxorrari 
begira gelditu diren...): 

Als sie beim Heimweg wieder 1[auf die Heide] 

kamen, 2[überraschten sie] den Zwerg, der 3[auf 

einem reinlichen Plätzchen seinen Sack mit 

Edelsteinen ausgeschüttet] 4[und nicht gedacht hatte, 

daß so spät noch jemand daherkommen würde.] Die 

Abendsonne schien über die glänzenden Steine, sie 

schimmerten und leuchteten 5[so prächtig in allen 

Farben, daß die Kinder stehenblieben und sie 

betrachteten] (KHM 1857: 284). 

Atzera egittian, 1[lengo lekutik] igaro ziranian, 

epua 2[ikusi eben,] 3[arkaitz-ganian, urria, 

pitxijak eta diruba eukozana] 4[-]. Eguzkijaren 

izpijakaz dis-dis egitten eben pitxijok 5[-] 

(Altuna, 1929: 70-71). 

 

d. Testu-zati bat tartekatu du Altunak adibide honetan; ahozko narratzaile 
transferituaren ahostzat jo daiteke. 

…»seht ihr nicht, der verwünschte Fisch will 

mich hineinziehen?« Der Kleine hatte dagesessen 

und geangelt, und unglücklicherweise hatte der 

…¿Eztozube ikusten, arrain ziztriñok narrezka 

eruan gura nabela? [Ona emen zer jazo zan.] 

Epua asi zan ingiaz (kañabereagaz) arrañak 
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Wind seinen Bart mit der Angelschnur 

verflochten;… (KHM 1857: 282). 

atrapetan. Eta axiagaz bixarra itxulastu yakon 

kañabereagaz,… (Altuna, 1929: 69). 

 Jarraiko adibidean STk ez duen xehetasun bat gehitu du itzultzaileak 
(Larrakoetxeak egin modu bertsuan, ohartu behar genuke, gainera): 

Da rief er in Herzensangst: »Lieber Herr Bär, 

verschont mich… (KHM 1857: 284). 

—¡Ene artz mattia, baso onetako bakalduna!  

—epuak, [aurrian auzpeztuta,] esan eutson—. 

¡Azketsi (parkatu) egistazu… (Altuna, 1929: 71). 

III. 2. Itzulpen prozedurak. 

 a. Testu barruan, informazio ugari ematen du Altunak parentesi artean. 
Gehienetan sinonimoak izaten dira, euskalki-hitzak eta neologismoak azaltzeko: baratza 
(jardiña); biarrik (lanik); idazti (liburu); atsegiten (gustaten); gotzon zaindarija (Aingeru 
Guardakoa); ingiaz (kañabereagaz); bakaldungai (printzipe); bakaldun (errege); azketsi 
(parkatu). Bestetan gaztelaniazko esanahia ematen du itzultzaileak: arkarakaratz (rosal); 
orkatzak (orkatz-corzo); epo (enano). Inoiz, parafrasirik bada: bidaztirik (erririk erri 
dabillan gixonik); arriskurik (galduteko zoririk). Bakanka, anafora baten erreferentea 
zein den azaltzen du: onek (arranok). Irakurleak testua ulertuko ez zuelako kezka 
adierazten digute parentesi ugariek; baita ere, neologismoak herritartzeko nahia. 

 

IV. EGOKITZAPENETAKO TRANSFORMAZIOEN AZTERKETA. 

GRIMM (1968). Larrosazuri ta Larrosagorri. Itzul.: X.X. Bilbo: La Gran 
Enciclopedia Vasca. 

Egitura narratiboa osoki ukitua eta erasana dago. Izan ere, pasarte batzuk ezabatu dira, 
murrizketa prozeduren bitartez: inausketaren bitartez, batik bat. Honako pasarte hauek, 
esaterako: hartzak bere buruari senargai deitzea; ipotxarekiko lehenengo bi topaldiak; 
guraizeen motiboa; ipotxaren heriotza… 

 Aldaketen artean, hartzaren egonaldia motzagoa da bertsio honetan; izan ere, 
gau bakarra eman zuen neskatilen etxean eta “biharamonean artzak ixil ixilik alde egin 
eban, eta neskatilla biak bere billa ibilli ziran basotik zear; baiña eguraldi ona egiñarren, 
alperrekoak izan ziren alegin guztiak”. 

Garbiketatzat jo daiteke hartzak ipotxa ez hiltzea; hartzak altxorraren zakua 
kenduta, argumentuak aurrera darrai. Galera garrantzitsua da hori egitura 
narratiboarentzat. Ikuspegi psikologiko batetik, Bettelheimek zera idatzi zuen ipuin hau 
aztertu zuenean: 

…aunque el animal-novio se presenta como una figura dócil y bondadosa, la(s) muchacha(s) 

deben despojarle de su repugnante naturaleza, encarnada por el enano, para convertir en una 
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relación humana lo que antes no era más que un aspecto instintivo y animal (1988: 400). 

Izan ere, ipotxaren heriotzak ez bestek erauz dezake, maila sinbolikoan, hartzaren 
alderdi basa eta higuingarria. 

CARDEÑOSO, Concha (egok.) (1999). “Lorezuri eta Loregorri”, in Kontaidazu 

ipuin bat, itzul.: Mitxel Murua, Donostia: Ttarttalo, 70-83. 

Kondentsazioa da bertsio honen transformaziorik behinena. Izan ere, eutsi die ia pasarte 
guztiei eta, hala, egitura narratiboari. Bi daude moztuak: haur batek neska protagonistak 
amildegian erortzetik begiratzen ditueneko pasartea, bata; bestea, hartzak bere burua 
senargaitzat jotzen duenekoa, neskatilek hur-makilaz jo ondoren, hain zuzen. 

 

V. ONDORIOAK. 

—Testu irmoa da KHM 161, Grimm anaiek 1837an sortuz geroztik. 

—Itzulpen fidela da, oro har, Larrakoetxearena (1929). Halere, itzulpen 
semantikorantz lerratzen da zenbaitetan: horren froga ditugu egokitzapen kulturalak 
eta hainbat transposizio formal (dramatizazioa, murrizketak eta zabalkuntza 
estilistikoak). Bestalde, itzulpen prozeduren artean, shift-ak ongi ekarriak daude; akats 
gisa jo behar dira, berriz, hiru translazionismoak. 

Itzulpen librearen mugetan dabil Altunaren translazioa (1929). Horren adibide 
ditugu translongazio ugariak eta, baita ere, hainbat pasarte kondentsatu izana. Hautatu 
lexiko-ereduari buruzko ziurtasun eza adierazten du, bestalde, parentesi arteko 
informazioak; edota, bestela, hautatu lexiko garbizalea irakurleak ulertuko ez zuelako 
kezka; edota, baita ere, lexiko hori usadioan txertatu nahia. 

—Alemaniako Haur Literaturako ipuinik gustukoenetariko eta 
ezezagunetarikoen artean

101
 egon arren, ez da oso ezaguna Euskal Herrian 

egokitzapen-kopuruari kasu ematen badiogu: bi; bata, 1960-70 urtealdikoa; bestea, 
1990-2000 urtealdikoa. 

 Lehen egokitzapenaren hari narratiboa erasana dago inausketa eta garbitzeen 
bitartez. Azken urtealdikoarena, berriz, bertsio kondentsatu leiala da, Grimm anaien 
testuaren aldean. 

 

                                                 

101
 Diederichs-i zor diogu datua (1996: 292): “Nach wie vor gehört das Märchen zu den 20 beliebtesten”. 
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V.2. TAULA: AZTERTUTAKO EUSKAL EGOKITZAPENEN EGITURA, 
KHM-KO IPUINEN EGITURAREN ALDEAN. 

Aztertutako euskal egokitzapenen egitura, KHMko ipuinen egituraren aldean 

1960-1980 1980-2000  

+ erasanak - erasanak + erasanak - erasanak 

Aztertuak 

guztira 

KHM 5 3 - 9 3 15 

KHM 12 - - 1 - 1 

KHM 15 5 - 12 2 19 

KHM 19 - - 1 - 1 

KHM 21 1 - 2 - 3 

KHM 26 10 - 21 1 32 

KHM 27 - - 3 5 8 

KHM 37 - - 2 - 2 

KHM 39 - - 1 - 1 

KHM 50 6 - 10 - 16 

KHM 53 6 2 15 3 26 

KHM 55 4 1 - 1 6 

KHM 129 - - 1 - 1 

KHM 161 - - - 1 1 

GUZTIRA 35 (%91,2) 3 (%8,8) 78 (%83) 16 (%17) 132 

 

 

 



VI 

ONDORIOAK: GRIMM ANAIEN KINDER- UND HAUSMÄRCHEN 

BILDUMAKO IPUINEN EUSKARAZKO ITZULPENEK ETA 

EGOKITZAPENEK EUSKAL HAUR LITERATURAN IZAN DITUZTEN 

FUNTZIOAK ETA ITZULTZAILEEK ETA EGOKITZAILEEK ERABILI 

DITUZTEN ESTRATEGIAK ETA ITZULTZE PROZEDURAK. 

 

Grimm anaien KHMko ipuinen euskal itzulpenetan eta egokitzapenetan era guztietako 

aldaketak eragin zituzten itzultzaileek eta egokitzaileek, gure hipotesian aurreratu dugun 

bezala. Aldaketa horiek aztertu ditugularik, ondorio batzuk atera ditugu, itzulpenen eta 

egokitzapenen funtzioei buruzkoak, aurrena, eta itzultze eta egokitze estrategiei eta 

itzultze prozedurei buruzkoak, hurrena. 

Itzulpenen funtzioei dagokienez, honako ondorio hauek atera ditugu: 

—1920-1940 urtealdiko itzulpenek, itzulpen-programarik gabeko kontestu 

batean plazaratu zirelarik (Lopez Gaseni, 2000: 291), haurrentzako euskarazko prosa 

corpus ahula osatzen lagundu zuten. 

Behar soziolinguistikoak eta behar pedagogikoak adierazi behar dira, garai 

hartan euskarazko materialak sor zitezen. Gure bi itzultzaileon lanak bi behar motak 

asetzera zuzendu ziren. 

Behar soziolinguistikoei dagokienean, hizkuntza iraunarazteko azpiegitura-lan 

gisa ikusi behar dira haien lanak. Orduko auzo-eskolek eta ikastolek zituzten material 

premiak asetzeko haur-liburugintzako tituluak izan ziren bi itzultzaileon ipuin bildumak. 

Mugatua da praktikan, ordea, bien jarduna: mendebaleko euskara da bien 

hizkuntza-hautua; Sabindarren Eskolakoen eredu garbizalearen eragina atzeman daiteke 

bi lanetan; nolanahi den, Altunarena dugu eredu horretara makurtuagoa 

Larrakoetxearena baino; izan ere, zeanuriztar itzultzaileak herri-hizkeraren sustraiak 

baititu —Arratiako hizkerarenak, zehatzago—. 

Behar pedagogikoei dagokienean, haur literatura, bereziki ipuinak eta 

narrazioak, sustatu beharra adierazi zuten hainbat eragilek (cf. supra “IV.2.”); hortaz, 

premia hori osatzen eta betetzen lagundu zuten bi itzulpen-lanek. Behar 

pedagogikoetarako erabilgarri izan zirelako, funtzio didaktikoa eta hezitzailea aitortu 

behar zaizkie garai hartako itzulpenei. Nolanahi den, haurrak euskaraz ipuin eta 

irakurgai aproposen bidez hezteko asmoa agertu zuten itzultzaileek. Eskola eta etxea 

izan ziren ipuin-bildumak erabiltzeko lekuak. 

Funtzio morala izan zuten bi lanok, moral-arau tradizionalak eta etika kristaua 

sendotu eta zabal zitezen eta haurrek berengana zitzaten. Baita, neurri batean, funtzio 

ideologikoa ere, herri-pentsaera eta kultur nazioaren ideia indartzeko. Obrak berez 
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bazituen funtzio horiek garai hartan jatorrizko polisisteman. Itzulpen-estrategietan 

atzeman ditugu funtzio horien aztarnak, Larrakoetxearenean, batez ere, baina baita 

Altunarenean ere. 

Bestalde, jasotzaile bikoitzaren auzia azaldu zen Altunaren itzulpeneko 

hitzaurrean. Itzultzaileak helduentzako ipuinak ere bazirela aldeztu zuen, irakurraldiaren 

atsegin estetikoa argudiatuta. 

Ernaltze funtzioa izan zuten bi itzulpenek, euskal ipuinen altxorra aintzat har 

zedin; euskal etnografia-lanekin eta folklore bilketa-lanekin bateratsu agertu ziren 

Grimm anaien ipuinen bi itzulpenak. 

Bukatzeko, batetik, euskal literatura indartzeko borondatea eta nahia agertu 

baitzuten, eta, bestetik, bi itzultzaileon euskaltzaletasun eta abertzaletasuna agerikoak 

baitziren, haien lana Pizkundeko kultur egitasmo orokorrarekin bat datorrela baiezta 

daiteke. Larrakoetxeak plazaratutako ipuin euskaldunduak edo euskaltasunaz 

jantzitakoak kultur borondate horren isla zuzena dira. 

—1980-2000 urtealdiko itzulpenak ipuin klasikoen eta ipuingintza 

tradizionalaren aldeko une batean agertu ziren, laurogeiko hamarkadan. Hezkuntza 

sistemak, bere teoria-egileen premisen bidez eta bere eragile psikopedagogiko eta 

didaktikoen jardunaren bidez (cf. supra “IV.5.” eta “IV.6.”), ahozko tradiziozko 

literaturaren beharra nabarmendu zuen. Psikologia kognitiboak, nolanahi den, ahozko 

tradiziozko literatura oso beharrezkotzat jo zuen, haurren garapen pertsonal eta 

kulturalerako. Irakaskuntzak aintzat hartu zuen ahozko tradiziozko ipuinen eta ipuin 

klasikoen altxorra. Hortaz, ikastola instituzionaltzen hasien material premiak asetzen 

lagundu zutelako eta, oro har, eskolaren abaroan sartu zirelako, funtzio pedagogikoa eta 

funtzio didaktikoa aitortu behar zaizkie Grimm anaien ipuin bakanen itzulpenei, 

laurogeiko hamarkadan. 

Hogei urteko epe honetan, ahozko euskal literaturaren ikertzaile batzuek 

(Lekuona, 1985; Larre, 1992; Igerabide, 1993...) kontaeraren alderdi pedagogikoak 

nabarmendu zituzten: euskara biziaren irakaskuntzarako baliagarri izatea, haurraren 

espiritua moldatzea eta hazten laguntzea, ezaguera eta adimena handitzea, garapen 

psikologikoan laguntzea... Eginkizun horiek guztiak izan zituzten, beraz, modu 

teorikoan, behintzat, Grimm anaien ipuin itzuliek. 

Laurogeiko hamarkadan ipuinek errealitatea eraikitzeko eta hizkuntza-ereduak 

emateko bide gisa ikusi zuen psikologia kognitiboak. Laurogeita hamarreko 

hamarkadan, EAEko eta Nafarroako Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako 

curriculum diseinuak berriztatu zirelarik, didaktika- eta pedagogia-jarraibide argiak eta 

zehatzak irakur daitezke (cf. supra “IV.6. 1990-2000”) tradiziozko testuen erabileraz. 

Esaterako, komunikazioaren eta errepresentazioaren esperientzi eremuan, ahozko 

mintzaira lantzeko prozedurazko edukien artean, ipuin kontaketa ulertzea egon zen. 

Hortaz, Grimm anaien itzulpenek funtzio pedagogiko eta funtzio didaktikoa bete 

zituzten. 
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Laurogeita hamarreko itzulpenak, bestalde, erakunde publikoek itzulpen 

programa sendoak sustatu zituztenaz batera sortu ziren. Hortaz, haur literatur sistemaren 

prosa-azpiegitura sendotzen eta haur literaturako autore klasikoen beharra asetzen 

lagundu zuten. Itzultzaileak funtzio literarioa gordetzen eta zaintzen ahalegindu ziren. 

Bestalde, jasotzaile bikoitzaren auzia azaldu zen iruzkin batean, Pamielak 

argitaratutako itzulpenari buruz, helduentzako interes pedagogikoa edo filologikoa 

argudiatuta. 

Bukatzeko, esan dezagun argitaletxeak funtzio estetikoa zaintzen hasi zirela bai 

ilustrazioetan baita testuen hautaketan ere (Anayaren “E.G.A. Sagutxu” bilduma da 

horren lekuko), irakurleengan, atsegin estetikoaren bidez, irakurtzaletasuna sustatzeko. 

Egokitzapenen funtzioei dagokienez, honako ondorio hauek atera ditugu: 

—1960-1980 urtealdiko lehenengo egokitzapenetan hizkuntza gordetzeko 

funtzio iraunarazlea ageri da, dela umeek euskaraz entzun eta irakur zezaten, dela 

euskaldunak alfabeta zitezen. Etxeko pedagogian erabiltzeko eta ikastolen material 

premiak asetzeko balio izan zuten hirurogeiko hamarkadako lehen ale horiek. Mintzo 

diferenteak zabaltzeko balio izan zuten: euskalkiak (mendebalekoa eta erdialdekoa), 

batetik, eta, euskara batua, bestetik. 

Hirurogeita hamarreko hamarkadako egokitze modu batzuek argiago agertzen 

dute hezkuntzaren eremuko funtzionalitate hori: egokitzapen batzuk irakurketa 

globalean laguntzeko sortu ziren; beste batzuk, irudi atseginen bidez irakurtzeko gogoa 

pizteko. Frankismopean eta trantsizio politikoaren garaian sortuak, eredu pedagogiko 

ekintzaileen eta pedagogia kritikoaren isla jaso zuten, neurri apalean bada ere, 

egokitzapen batzuek. Ipuinek funtzio pedagogiko eta hezitzaile horietarako erabilgarriak 

bazirelako irauli ziren jatorrizko ipuinen hainbat motibo eta pasarte: esaterako, sorgin 

begikoa ageri zen Hansel eta Gretelen bertsio batean; bortizkeriazko pasarteak, anker 

iritzita, hain segur, ezabatu ziren Aschenputtel-en bertsio batean; otso gizarteratua 

azaldu zen KHM 5 ipuinaren egokitzapen batean... Autore batzuen analisia erabiliz gero 

(Colomer, 1991), 68ko maiatzaren lorratzak lirateke osagai-aldaketa horiek, mezu 

askatzaileak bideratu zituzten neurrian. Edozein modutan, arrasto eta osagai berritzaile 

horiek agerira azaldu zuten, hirurogeita hamarreko hamarkadan, beste asmo hezitzaile 

batzuk eta korronte pedagogiko berriak hausnartu, mamitu eta indartu zirela. Beren 

neurri eta kopuru apalean (izan ere, hogeita hamazortzi egokitzapenetatik hiru bertsiotan 

soilik  atzeman ditugu pedagogia-eredu askatzaileekin lotura leukaketen osagaiak)
102

, 

bat datoz euskarazko egokitzapenetako elementu berritzaile horiek, jatorrizko 

polisisteman (AEF-n zehatzago), Grimm anaien ipuinak lehengai gisa harturik, egiten 

ari ziren bertsio irauliekin. Bertsio irauli haien oinarrian pedagogi joera 

ideologiko-kritikoaren ideiak antzeman zitezkeen (cf. supra “IV.4. 1970-1980 

                                                 
102 Honako egokitzapen hauetan: X.X. (1977). Otsoa eta zazpi antxumeak. Bilbo: Maves; GRIMM, J. eta 

W. (1974). Hansel eta Gretel. Itzul.: J. M. Satrustegi. Bartzelona: L’abadia de Monserrat; GARAI, Pedro 

(ed.) (1975). Zenizienta. Itzul.: X.X. Bilbo: Fher/Laida. 
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urtealdia). Hala eta guztiz ere, bertsio gehienak, pasarte bortitzak murriztu zirelako eta 

protagonisten heriotza ekidin zelako, bertsio onbideratuak dira. Disneyren eragina 

sumatzen hasten da, bestalde, hirurogeita hamarretik aurrera; Edurnezuri-ren 

bertsioetan, batez ere.  

Hizkuntza ereduari dagokionean, euskara batuaren aldeko hautua gailenduko da 

hirurogeita hamarretik aurrera. Nabarmendu behar dugu, halere, nafar-lapurteraren 

aldeko hautua Paul Faucher-en bildumako bertsio batean. 

Tipologiari dagokionean, album modura plazaratu ziren nagusiki Grimm anaien 

ipuinen egokitzapenak. Haurrek nagusiekin batera irakurtzeko edota nagusiek haurrei 

kontatzeko eta irakurtzeko baliagarri izan ziren album haiek. 

Nolanahi den, euskal narratiba tradizionala kontuan har eta zabal zedin, pizgarri 

izan zen ipuin klasiko hauek egokitu eta zabaldu izana. Alderantziz ere interpreta liteke: 

ahozko ipuinen eredua nahiko ezaguna zenez gero, onuragarritzat jo zen ipuin klasikoen 

egokitzapenak euskaratzea zein egokitzapenak euskaraz sortzea. Argi dago, halere, bi 

gertaerak elkarren eskutik joan zirela. 

—1980-2000 urtealdiko egokitzapenen funtzioei dagokienean, nabarmendu 

behar da Grimm anaien ipuinak argitaratzeko tipologia erabat dibertsifikatu zela. 

Ipuinak hezkuntza-sisteman txertatu izanak, batetik, eta merkatu editorialaren beharrek, 

bestetik, ekarri zuten Grimm anaien ipuinen dibertsifikazio tipologikoa eta edizio 

ugaritasuna. 

Hezkuntza-sistemari dagokionean, laurogeiko hamarkadan berrikuntza 

pedagogikorako mugimendu, elkarte eta taldeen jarduna nabarmendu behar da 

(Gordailu, Irakasle Elkartea, Saioka taldea...). Ahozko iturriak, oro har, modu 

pedagogikoan erabiltzea aintzat hartu zen mugimendu pedagogiko berritzaileen 

proposamenetan eta gida didaktikoetan. Onartua zen, bestalde, hirurogeita hamarreko 

autoreen jardun teorikoagatik (Bettelheim, Rodari, Jean...), ipuinen funtzio hezitzailea 

batez ere inkontzientean gertatzen zela. Grimm anaien ipuinak, Euskal Herriko 

ipuinekin eta beste autore klasikoenekin batera integratu ziren hezkuntza-sisteman. 

Hezkuntza-sistemari dagokionean, EAEko Hezkuntza-Sailak Haur Hezkuntza 

eta Lehen Hezkuntzako curriculum diseinuetan (Eusko Jaurlaritza, 1992) sartu zuen 

ahozko tradiziozko literatura landu beharra, laurogeita hamarreko hamarkadan. 

Ezinbestekoa da datu hori ezagutzea ipuinen erabilera psikopedagogikoa eta didaktikoa 

arautu zutelako. Arautze horrek ondorioak ekarri zituen gure ikergaiari dagokionean. 

Hala, bada, azpimarratzekoa da, hainbat elkartek eta argitaletxek beren metodoetan, 

beste istorio batzuekin batera, Grimm anaien ipuinak plazaratu izana (Gipuzkoako 

Ikastolen Elkarteak eta Elkarlanean-ek plazaraturiko Urtxintxa metodoa); metodo 

batean agertzeak dakarren zabalkundeagatik, garrantzi berezia hartzen du egokitzaileen 

lanak. Egia da, halere, lehendik ere ipuinak (eta baita Grimm anaien ipuinak ere) landu 

izan direla ikastoletan (GIEren beraren 1991ko Haurtxoa metodoa eta M. Carmen 

Bernal-ek egokituriko eta Ihardun/Abril argitaletxeek 1989an euskaraz plazaraturiko 

ipuinak ditugu horren froga). Curriculum berrietan, ordea, ikuspegi sistemikoz 
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mailakatu ziren, ahozko tradiziozko literatura (beraz, ipuingintza tradizionala) lantzeko 

eta baliatzeko eduki prozedurazkoak eta eduki kontzeptualak, ekoizpenerako 

prozedurak eta orientazio didaktikoak. Egia da, halere, curriculum berrietako 

orientabideak ez zirela hutsetik sortu. Hala, bada, laurogeiko hamarkadan, psikologia 

kognitiboak egindako ekarpenak aipatu beharra dago. Psikologia kognitiboak, lehenago 

ere azaldu dugunez, ahozko tradiziozko literatura oso beharrezkotzat jo zuen, oro har, 

haurren eraikuntza kultural eta garapen pertsonalerako eta errealitatea eraikitzeko. 

Aldez edo moldez hezkuntzara bideratutako egokitzapenak honako hauek dira 

laurogeiko hamarkadan: haurrak bideoaren bidez euskalduntzeko Lourdes Iriondok 

moldatutako ipuinak (Eusko Jaurlaritza, 1983-85), eta, M. C. Bernalek egokituriko eta 

Ihardun argitaletxeak euskaraz argitaraturiko “Lehen ipuinak saila” bildumako ipuinak 

(1989), Lehen Hezkuntzako lehen eta bigarren mailetan erabiltzekoak baitziren.  

Honako hauek, berriz, laurogeita hamarreko hamarkadan: Gipuzkoako Ikastolen 

Elkarteak Haurtxoa metodorako egokituriko ipuin sortako Grimm anaien hiru istorioak 

(1991), hiru eta lau urteko haurrekin lantzekoak. Gipuzkoako Ikastolen Federazioak 

Urtxintxa metodorako egokituriko ipuin bildumako Grimm anaien bost istorioak (1998-

2000), hiru eta lau urteko haurrekin lantzekoak. Garrantzi instrumentala izan zuen 

ipuinak metodo haietan. Izan ere, metodoaren aurkezpenean argi adierazita dagoenez, 

ipuina da, batetik, interesguneen garapen tematikorako abiapuntua eta, bestetik, 

hizkuntzaren lanketarako muina. Bestalde, etapako helburuak eta zehar lerroak lantzeko 

jarduerak eta ekintzak proposatzen dira ipuinaren aitzakian: talde-antzerkiak egitea 

(ikasleak hizkuntza erabiltzeko egoeran jartzeko), abestiak (onomatopeiak lantzeko eta 

ebakitze ariketak egiteko), ipuinaren sekuentzia grafikoak ordenatzea (denbora 

lantzeko), elkarrizketak sortu eta dramatizatzea... Ekintza eta jarduera horien bidez, 

haurren ikaskuntza esanguratsua bideratu nahi da. 

Azpimarratu nahi dugu, 1980-2000 urtealdian, ipuinak eta ahozko beste iturri 

batzuk erabili zirela irakaskuntzan, lehendabiziko etapetatik hasita. Ipuinen artean, 

Grimm anaienak osagai finkoa izan ziren, euskal ipuinekin batera, Haur Hezkuntzan. 

Nolanahi den, laurogeita hamarreko hamarkadako proposamenetan orientabide 

pedagogiko zehatzagoak sumatu ditugu laurogeiko hamarkadakoetan baino. 

Hezkuntza sistemaz kanpo, bestalde, alderdi hezitzaileak aurkitu dizkiogulako 

(sexu-bereizkeria eta lanaren banaketa tradizionala ezabatu izana, esaterako), funtzio 

hezitzaile eta pedagogikoa adierazi behar zaio Elkar/La Galera argitaletxeek “Betiko 

ipuinak” bilduman plazaraturiko Edurnezuri-ri (1997). Nolanahi den, pedagogia 

askatzailearen isuria izan zuen Miquel Desclot-ek egokituriko Grimm anaien 

Edurnezuri istorioak, neska-mutikoak berdintasunean hezteko balioak azpimarratu 

zituen aldetik. Oinarrizko curriculum diseinuko zehar lerroetako hezkidetza 

kontzepzioarekin bat dator, bestalde, Descloten egokitzapena. 

Nabarmentzekoak dira, halaber, erregimen parodikora jotzen baitute, ipuinen 

zentzua eta esanahia irauli zituzten egokitzapenak. Parodia eta umorea erabiltzeak, 

autoreak testu klasikoa iraultzen duelako, ikuspuntua aldatzea eskatzen die haurrei; 

hortaz, agerikoa da autore eta egokitzaileen obretan, irakurleen gogoa zirikatzen 
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dutelako, haurra hazten laguntzeko borondatea, haurraren ezaguera eta adimena 

handitzen laguntzeko eskaintza, haren garapen psikologikoan laguntzeko nahia. 

Egokitzapen horien funtzioa dugu, batzuetan haurrei kezka sozialak planteatzea, eta, 

beste batzuetan, ironia eta umorea baliatuz, barre eragitea. 

Bertsio irauli horien artean, Tony Ross-en Ahuntz-ama eta zazpi antxumeak 

(1991) eta Hansel eta Gretel (1992) aipatu behar ditugu. Umorea eta parodia darabilten 

egokitzapenak dira eta badute lotura heziketarekin, ipuina bukatu osteko gida 

didaktikoak proposatzen dituen jardueren bidez; “Kotoizko hodeia” bildumako bi aleon 

beste helburuetako bat da helduaren eta haurraren arteko elkarrizketa sortzen lagungarri 

izatea; hortaz, haurren garapen psikologikoarekiko kezka ageri du Ttarttaloren 

bildumak. 

Erregimen ludikora lerratuagatik eta osagai parodiko ugari edukiagatik, Alvaro 

del Amo autorearen Txanogorritxu bere ipuina kondatzen obrak (1990) zahartzaroaren 

gaiaz gogoeta egiteko aukera eskaintzen dio haurrari. 

Halaber, Munari eta Agostinelliren  Txano Gorri, Berde, Hori, Urdin eta Zuri 

obrak (1998) Grimm anaien Rotkäppchen iraultzen du lau bertsioren bidez. Asmo 

hezitzaileak eta pedagogikoak badira haietan; jolas literarioa, ironia, umorea eta parodia 

dira asmo horiek betetzeko tresna: “Txano horitxo”, esaterako, ipuin ohartarazle hirikoa 

dugu; “Txano horitxo”-k pertsonaia femeninoaren balioestea dakar. Bertsio guztietan 

dago atsegin estetikoarekiko ardura, kolorearen bitartez, batik bat. 

Merkatu editorialaren beharrei dagokienean, joera batzuk suma daitezke: 

Atsegin estetikoa zaindu edo irudien interpretazioa eskatzen duten bildumak (honako 

bilduma hauek, esaterako: “Amets egiteko liburuak”, “Betiko ipuinak”, “Klasiko 

urdinak”, “Ireki saila”, “Kotoizko hodeia”, “Nere klasikorik maiteenak”...). Haurren 

kontsumo soilera bideratutako bildumak (liburuxka trokelatuak, poltsiko-liburuak, 

aktibitate koadernoak izaten dira kontsumorako formatoak; aktibitate-koadernoak, hari 

narratiboa izan arren, merchandising modukoetara hurbiltzen dira batzuetan, Izar 

argitaletxeak plazaraturikoak, esaterako). Argitaletxe batzuek, bestalde, ipuinok erdietsi 

duten unibertsaltasunean bermaturik, marrazki estereotipatuez egindako edizio 

kalitatezkoak kaleratu izan dituzte (esaterako, “Kontaidazu saila” eta “Disney albuma” 

bildumak, Susaeta argitaletxeak 2000ean plazaraturiko Urrezko ipuinak liburua...). 

Testua da, halere, edizio horietan kaltetua, jatorrizkoaren aldean oso bertsio erasanak 

agertzen dituztelako (kondentsazioz murriztuak, osagai fantastiko arrotzez zabalduak...). 

Horien artean, batzuek Disneyren ezaugarriak hartu dituzte, nola irudien tankeran, hala 

ipuinon argumentuan ere (konparazio batera, 1990-2000 hamarkadan Disneyren Snow 

White-ren osagaiak dituzten zortzi egokitzapen atzeman ditugu). 

Itzulpen-estrategiei dagokienean, honako ondorio hauek atera ditugu: 

—1920-1940 urtealdiko itzulpenek bide diferenteak jorratu zituzten. 

Larrakoetxearen itzulpena (1929), metodoari dagokionean, Newmark-en diagramaren 

SHren aldean (1992) koka genezake, itzulpen fidelaren eta semantikoaren artean, geure 
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azterketaren arabera. Itzultzaileak, halere, maiz hurbildu zuen testua irakurlearen mundu 

erreferentzialera, STri bizkarra erakutsiz. Horregatik, itzulpena sarritan diagramaren 

beste ardatzean kokatzen dela garbi ikus daiteke, XHtik hurbilago, alegia. Horren froga 

ditugu azterketan azaldutako hainbat transposizio eta itzulpen-prozedura
103

. Hona, 

transposizio eta itzulpen-prozedura nagusiak: Zabalkuntza estilistikoak, hainbat 

pasartetako tonua eta giro psikologikoa edo fisikoa (haserrea, poza, bortizkeria, 

komikotasuna) hanpatzeko (KHM 5, KHM 15, KHM 19, KHM 27, KHM 53, KHM 161), 

euskal pertsonaia mitologikoen aipamena egiteko (KHM 37), gertaera bat arrazoitzeko 

(KHM 19), deskribapenak joritzeko edo oparotzeko (KHM 19, KHM 21), jatorrizko testua 

bera baino esplizituagoa izateko (KHM 55). Gehikuntzak, erlijio-ohiturak tartekatzeko 

(KHM 15), euskal ohiturak tartekatzeko (KHM 5, KHM 37), moralité, ikaskizun edo 

ipuinondo modukoekin ipuina bukatzeko (KHM 53). Murrizketen artean, esaldi osoak 

moztea (KHM 37), sekuentzia osoak ebakitzea (KHM 19), esaldi atalak kentzea (KHM 

129), pasarte bortitz bat garbitzea (KHM 161). Zuzenketak, hainbat motibo aldatzeko, 

ipuinaren logika narratiboari hobeto datozkiolakoan (KHM 37, KHM 26, KHM 50, KHM 

129). Dramatizazioak edo modu narratibotik modu dramatikora aldatzea edo zehar 

estilotik estilo zuzenera igarotzea (KHM 5, KHM 129, KHM 161). Egokitzapen kulturalak: 

pertsonaia-izenak euskalduntzea (KHM 15, KHM 55), errege-erreginak eta 

printze-printzesak euskal noble-deituretara ekartzea (KHM 19, KHM 50), leku-izenak 

naturalizatzea (KHM 27), zuhaitz eta landare-izenak aldatzea (KHM 5), abere-izenak 

aldatzea (KHM 37), arrain-izenak aldatzea (KHM 37), jaki-izenak aldatzea (KHM 26), 

objektu-izenak aldatzea (KHM 5), bukaera formulistikoak euskal ipuinen erara ematea 

(KHM 5), euskal pertsonaia mitologikoak aipatzea (KHM 37). Bertsoak eta haur-olerkiak 

prosaz ematea (KHM 5, KHM 55). Pertsonaiei buruzko balioesteak eta desbaliotzeak 

(KHM 37, KHM 53). Transdiegetizazioa: marko geografikoa aldatuz eta, aldi berean, 

ipuineko pertsonaiak eta figurak naturalizatuz (KHM 21, KHM 50, KHM 53). Maila 

lexikoan, parentesi arteko informazio gehigarria ematen du itzultzaileak (ipuin 

guztietan), lexiko garbizalea eta beste euskalkietakoa azaltzeko. 

 Altunaren itzulpena (1929), berriz, Newmarken diagramaren XHren adarrean 

kokatu behar da metodoari dagokionean. Izan ere, aztertu ditugun ipuinek itzulpen 

librearen bidetik jotzen dute gehienbat; horietako bat (KHM 19), gainera, ondorio 

partzialetan esan dugunez, adaptaziotzat har daiteke. Horren froga ditugu azterketan 

azaldutako transposizio eta itzulpen prozedura nagusiak
104

. Transposizio eta itzulpen-

prozedura hauek atzeman ditugu: Murrizketak: esaldi osoak edota perpaus osagaiak 

inausiz (KHM 5, KHM 26, KHM 27, KHM 50, KHM 53, KHM 161), testu-zati luzeak ebakiz 

(KHM 21), pasarteak kondentsatuz (KHM 21), pasarte erotiko ustekoak garbituz (KHM 

50). Gehikuntzak: motibo berriak eransteko (KHM 27), Jaungoikoaren izena aipatzeko 

(KHM 50), narratzaile transferituaren ahotsa sartzeko (KHM 161). Prosifikazioak (KHM 

5, KHM 53). Dramatizazioak (KHM 26). Zuzenketak (KHM 53). Egokitzapen kulturalak 

(KHM 5): euskal pertsona-izenak ematea (KHM 19), euskal jainko mitikoak ematea (KHM 

                                                 
103
 Honako ipuin hauek aztertu ditugu: KHM 5, KHM 15, KHM 19, KHM 21, HHM 26, KHM 27, KHM 37, KHM 50, 

KHM 55, KHM 129, KHM 161. 

104
 Honako ipuin hauek aztertu ditugu: KHM 5, KHM 19, KHM 21, HHM 26, KHM 27, KHM 50, KHM 53, KHM 161. 
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19), jaki-izenak aldatzea (KHM 26). Parentesi arteko informazio gehigarria, ipuin 

guztietan, lexiko garbizalea eta aranismoak azaltzeko. 

Komun dituzten estrategien aldetik, urtealdi honetako itzulpenak itzulpen 

etnozentrikoak dira edo, beste terminologia bat erabiliz, etxekotuak (Venuty, 1995). 

Urtealdi honetako itzultzaileek itzulpen-arautzat hartu zuten, esaterako, pertsona-izenak 

eta pertsonaia-izenak naturalizatzea; toki-izenei dagokienean, berriz, bertakotze-arau 

hori indarrean dago Larrakoetxearenean, ez ordea, Altunarenean. Jatorrizko testua 

etxekotzeko estrategiak erabili izanak bertako kulturari prestigioa eman nahia adierazten 

du; are gehiago hizkuntza eta kultura sendo batetik kultura eta hizkuntza gutxiagotu 

batera itzuli den neurrian. Maila ideologikoan, bestalde, itzultzaileek erlijiozkotasunaren 

lorratza utzi zuten erlijio-ohiturak tartekatuz eta Jainkoaren izena ekarriz.  

 —1980-2000 urtealdiko itzulpenetan, oro har, antzeko jokabideak atzeman 

ditugu itzulpen-lan guztietan. Metodoari dagokionean, Newmark-en diagramaren SHren 

aldera egiten dute itzultzaile guztiek, itzulpen fidelaren eta itzulpen semantikoaren 

artean, nagusiki. Beste terminologia batez esanda (Toury 1980, in Lopez Gaseni 2000), 

egokitasunaren ardatzean kokatzen dira. Joera hori azaltzen da zubi-hizkuntza zein 

jatorrizko hizkuntza erabili direnean; horrek esan nahi du zubi-hizkuntzako itzultzaileek 

ere SHrekiko fideltasunez jokatu zutela. Bestalde, zubi-hizkuntza erabili duten 

itzultzaileen itzulpenak jatorrizkoaren aldean jarriz inferitu ditugun itzulpen-estrategiek, 

prozedurek eta transposizioek zubi-testuan dituzte sustraiak, oro har; horrek, beraz, 

itzultzaileen fideltasuna frogatzen du, zubi-testuari dagokionean, kasu horietan. 

Ohartzeko modukoak dira, halere, zenbait aldaketa. Maila ideologikoaren isla 

direlako, esaterako, Igararen itzulpeneko garbitze edo expurgazioa (KHM 15), haurren 

sentiberatasunari kasu emanez egindakoa. Bertako musika-kulturaren interferentziaren 

isla direlako, berriz, Urmeneta/Iñurrietaren eta Gomezen itzulpenetako hainbat 

egokitzapen (KHM 19, KHM 21). Bertako kultura materialera egokitu direlako, 

Sarasolaren itzulpeneko janari arloko hainbat izen aldatu izana (KHM 5, KHM 26). Euskal 

ipuingintzaren bukaera-formuletara lerratu delako eta euskal ipuingintzako hotsetara 

ekarri nahi izan duelako, Gomezen itzulpeneko aldaketak (KHM 50, KHM 53). 

Nolanahi den, itzulpen-prozedurei dagokienean, jatorrizko testuen eta 

euskarazkoen artean egin dugun alderaketa-analisi linguistiko-traduktologikoaren 

ondorioz, honako sail hauetan sumatu ditugu aldaketa aipagarriak. Aldaketa batzuek 

alemanaren eta euskararen arteko zailtasunak non diren adierazteko balio dute. Beste 

batzuek, ordea, zubi-hizkuntza batetik (gaztelaniatik eta frantsesetik) euskarara itzuli 

delako eta datuak inferentziaz atera ditugulako, ez dute balio, jakina, alemanaren eta 

euskararen arteko alderaketa linguistikoa egiteko eta balioesteko; halere, zenbait 

sailetan (esamoldeak eta protagonista eta leku-izenak itzultzean), itzultzaileek zein joera 

hartzen duten jakiteko balio dute, eta hargatik, kontuan hartu ditugu. Hona, beraz, 

sailak, itzulpen-prozedurak eta joerak, eta haien erreferentziak: 
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—Transposizio edo shift-ak. Aldaketa gramatikalak sumatu ditugu alemanezko 

menderakuntza-egitura batzuk euskarara ekartzean. Argitu dezagun, STren eta XTren 

arteko dibergentziak soilik hartuko ditugula aintzat: 

1. Erlatibozko perpausen sailekoak, batik bat. Hala, erlatibozko perpausak eta 

‘wo’-dun erlatibozko perpausak itzultzeko, mendeko perpausa eta perpaus 

nagusia bereizteko edo fragmentatzeko joera sumatu dugu. Irtenbide diferenteak 

erabili dituzte itzultzaileek horretarako: perpausak ‘eta bertan’ juntagailuarekin 

eta adizlagunarekin lotzea (KHM 12 Gomez III.2.a.); erlatibozkoaren ordez 

moduzko adberbiala erabiltzea (KHM 12 Gomez III.2.a.); ‘izan ere’ kausazko 

lokailua baliatzea (KHM 15 Gomez III.2.a.); alborakuntza erabiltzea (KHM 53 

Gomez III.2.e.); koordinaziora jo eta erlatibozko esaldiaren aurrekaria 

errepikatzea (KHM 129 Sarasola III.2.a.). 

2. Perpaus kontsekutiboen sailean ere badira aldaketak. Joera diferenteak hartu 

dituzte itzultzaileek transposizioak egiteko orduan: esakune batez ordezkatzea 

(KHM 21 Larrakoetxea III.2.c.); mendeko perpausa eta perpaus nagusia ‘eta’ 

juntagailuaz lotzea (KHM 53 Gomez III.2.e.; KHM 55 Larrakoetxea III.2.d.; KHM 

161 Larrakoetxea III.2.b.); harridurazko perpausak baliatzea (KHM 161 

Larrakoetxea III.2.b.). 

3. Alemanezko menderakuntza-kate luzeak, zenbaitetan, perpaus nagusia eta 

mendeko perpausak bereiziz, alborakuntzaz eta perpaus bakunez itzuli dituzte 

itzultzaileek euskarara (KHM 15 Igara III.2.a.; KHM 27 Larrakoetxea III.2.b.; 

KHM 27 Sarasola III.2.a.; KHM 50 Altuna III.2.a.; KHM 53 Larrakoetxea III.2.b.). 

—Esamoldeak. Honako joera hauek sailkatu ditugu, esamolde edo esapideak 

itzultzean: 

1. Esamolde baliokideak ematea XTn (KHM 5 Larrakoetxea III.2.c.; KHM 27 

Larrakoetxea III.2.d.; KHM 27 Sarasola III.2.b; KHM 27 Gomez III.2.a.; KHM 37 

Sarasola III.2.b; KHM 37 Gomez c.; KHM 50 Gomez III.1.a.; KHM 55 Gomez 

III.2.b.). 

2. Jatorrizko esamoldea hitzez hitz itzultzea. Ordaina, halere, ez daiteke 

esapidetzat har euskaraz (KHM 27 Sarasola III.2.b.; KHM 55 Larrakoetxea III.2.a.; 

KHM 55 Sarasola III.2.a.). 

3. Jatorrizko esamoldea era librean itzultzea. Ordaina ez daiteke euskarazko 

esamoldetzat har (KHM 26 Larrakoetxea III.2.a.; KHM 37 Larrakoetxea III.2.d.; 

KHM 129 Larrakoetxea. III.2.c.). 

4. Esamoldea ez itzultzea (KHM 5 Altuna III.1.a.; KHM 15 Igara III.1.b.; KHM 15 

Sarasola III.1.a.; KHM 27 Sarasola III.2.b.; KHM 129 Sarasola III.1.a.). 
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—Beste prozedura batzuk. Ondoko prozedura bakanen adibide batzuk jaso 

ditugu: 

Unitatea (izenondoa, aditzondoa) bikoiztea (KHM 15 Larrakoetxea III.1.b.; KHM 

27 Larrakoetxea III.2.b.; KHM 37 Gomez b.; KHM 53 Gomez III.2.d.). 

Baliokide deskriptiboak ematea (KHM 15 Igara III.2.e.). 

Kontrakoa ezeztatzea (KHM 26 Larrakoetxea III.2.b.; KHM 37 Gomez a.). 

Parafrasia, jaki-hitzak itzultzeko (KHM 26 Larrakoetxea III.2.c.). 

Egokitze estrategiei dagokienez, honako ondorio hauek atera ditugu: 

—1960-1980 urtealdiko egokitzapenak
105

, oro har, bertsio erasanak dira 

hipotestuaren aldean; aztertutakoetatik, soilik hiruk (%8,8) gorde dute fideltasunez 

hipotestuen hari narratiboa. Gainerako hogeita hamabost aleetan (%91,2), ipuinaren 

egitura erasana edo iraulia dago. Era guztietako transposizioak aurkitu ditugu egokitzapen 

horietan. Hauek dira garrantzitsuenak: motibo miresgarriak eta motibo sinbolikoak 

moztea edo inaustea (KHM 5, KHM 15); pasarte ‘bortitzak’ edo ‘gogorrak’ eta heriotzak 

moztea edo garbitzea (KHM 15, KHM 21, KHM 26, KHM 53); pasarte arrotzak gehitzea, 

Perraulten ipuinen eta Disneyren bertsioen kutsapenez (KHM 21, KHM 26, KHM 50, KHM 53); 

pertsonaien transbalioespenak egitea (ama, sorgina, arreba), balioesteko zein 

desbaliotzeko (KHM 5, KHM 15). Transposizio horiek, batzuetan, galera tematikoa ekarri 

diete jatorrizko testuei; beste batzuetan, aldaketa tematikoa eragin diete, gai berriak ekarri 

dituztelako edota ipuinaren osagai bat indartu dutelako. Esaterako, garai hartako haur 

literatura antiautoritarioaren islatzat jo dugu bertsio bat (cfr. supra KHM 5 “X.X. (1977). 

Otsoa eta zazpi ahuntzak. Itzul. X.X. Bilbo: Maves”); familia-rolen banaketa 

tradizionalaren islatzat, bertsio bateko gehikuntza (cf. supra KHM 15 “Ikatzgillea ta 

sorgiña”). 

—1980-2000 urtealdiko egokitzapenak
106

, oro har, bertsio erasanak dira 

hipotestuaren aldean; laurogeita hamaika ale aztertu ditugu eta hamaseik soilik (%17) 

gorde dute fideltasunez hipotestuen hari narratiboa. Gainerako hirurogeita hamazortzi 

aleek (%83), aldez edo moldez, ipuin-egitura erasana edo iraulia dute. Era guztietako 

transposizioak atzeman ditugu bertsio horietan; hauek dira jatorrizko ipuinen egitura 

gehien erasaten dutenak: kondentsazioak (KHM 5, KHM 26, KHM 27, KHM 161), batzuetan ia 

testua desagertzerainoko kondentsazioak (KHM 27); irudi miresgarriak eta motibo 

sinbolikoak moztea edo inaustea (KHM 15, KHM 50, KHM 53); pasarte ‘bortitzak’ edo 

‘gogorrak’ moztea (KHM 15, KHM 26), pertsonen eta animalien heriotzak leuntzea (KHM 

27), biluzien expurgazioa (KHM 39); ebaketak (KHM 39); Perraulten ipuinen, Disneyren 

bertsioen edo Amadesen ipuinen kutsapenez, haien osagaiak gehitzea eta bertsio 

                                                 
105
 Ipuin hauen egokitzapenak aztertu ditugu: KHM 5, KHM 15, KHM 21, KHM 26, KHM 50, KHM 53, KHM 55. 

106
 Ipuin hauen egokitzapenak aztertu ditugu: KHM 5, KHM 12, KHM 15, KHM 19, KHM 21, KHM 26, KHM 27, 

KHM 37, KHM 39, KHM 50, KHM 53, KHM 55, KHM 129, KHM 161. 
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hibridoak sortzea (KHM 21, KHM 50, KHM 53); pasarte arrotzak eranstea (KHM 5, KHM 12); 

ipuinondoak edo moralité modukoak eranstea (KHM 19, KHM 27); fantasia-osagaiak 

eranstea (KHM 19); egokitzapen kulturalak, janarien arlokoak (KHM 26), eta transferentzia 

geografikoak (KHM 27). 

Aldaketa tematiko erabatekoa dakarte beste transposizio batzuek: KHM 26ri 

eragindako diégèse aldaketa (cfr. supra “Munari, Bruno...”), ekologia gaiak tartekatzeko; 

erregimen parodikora egindako jauziak, zahardadeari buruzko hausnarketa eragiteko, 

egokitzapen batean (cfr. supra KHM 26 “Del Amo, Alvaro...”), eta ezkontidearen 

infidelitateaz jarduteko, beste batean (cf. supra KHM 53 “Sarrionandia, Joseba...”). 

Grimm anaiek, bestalde, era guztietako aldaketak eragin zizkieten beren 

bildumako ipuinei edizio batetik bestera. Lehenengo ediziotik (1812/15) hirugarrenera 

(1837) egin zituzten aldaketa tematiko nagusiak; estilizazio lan ugari egin zuten. 

Hirugarren ediziotik (1837) zazpigarrenera (1857), berriz, estilizazio-lana da 

garrantzitsuena. 

Aldaketa tematiko garrantzitsuenak gehikuntza, expurgazio eta 

transbalioespenen bidez eragin zituzten. Lau sailetan banatuko genituzke: lehena, 

kristau-etika edo kristau-ohiturak adierazteari begira egindako gehikuntzak (KHM 12, 

KHM 39, KHM 53); bigarrena, sexu-kontuak ezkutatzeko garbitze edo expurgazio bat 

(KHM 12); hirugarrena, familiaren garrantzia azpimarratzeko transbalioespenak, 

zehatzago amaren figuraren balioespena (KHM 5, KHM 53); laugarrena, gai sozialen 

agerpena, zehatzago txirotze aldiak eta gosetea azaltzeko gehikuntza (KHM 15). Sail 

hauek guztiek haurren hezibidea izan zuten helburu. 

Aldaketa estilistiko nagusiak, berriz, autotransestilizazio, zabalkuntza estilistiko, 

translongazio, dramatizazio, bertsifikazio eta narratibizazioen bidez eragin zituzten. 

Ipuinon jasotzaileak haurrak zirela egiaztatu izanak eragin zituen aldaketa gehienak. 

Honako sail hauetan banatu ditugu aldaketa estilistikoak: 

Lehena, Märchen generoa finkatzeko eta haren ezaugarriak hobeto definitzeko 

aldaketak: hasiera eta bukaera formulak eranstea (KHM 5, KHM 15, KHM 27), bukaera 

zoriontsuak ematea (KHM 12, KHM 15), olerkitxoak tartekatzea (KHM 15) eta pasarte 

narratiboak bertsoz ematea (KHM 5, KHM 15), txikigarriak erabiltzea (KHM 50), 

pertsonaia zintzoak balioestea (KHM 5, KHM15) eta figura gaiztoak desbaliotzea (KHM 5, 

KHM 55), zehar estilotik estilo zuzenera igarotzea (KHM 5, KHM 12, KHM 15, KHM 26, KHM 

39, KHM 50, KHM 53, KHM 55), fartsa ukituak apaltzea (KHM 55), umorea erabiltzea (KHM 

5), osagai magikoak edo motibo sinbolikoak (ahate zuria, txoria, txori zuria, igela) 

eranstea (KHM 15, KHM 21, KHM 50). 

Bigarrena, ipuinak literarioki lantzeko aldaketak: sekuentziak hobeki lotzeko 

gehikuntzak (KHM 12, KHM 21, KHM 39), hitz mailegatuen ordez jatorri aleman garbiko 

hitzak ematea (KHM 12, KHM 26, KHM 39), hizkuntza metaforikoz hornitzea (KHM 12). 
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Hirugarrena, ipuingintza frantseseko osagaiak, zehatzago Perraultenak, kentzea, 

batetik (KHM 21), eta eranstea, bestetik (KHM 50).  

Laburbilduz eta gure hipotesiari helduz, esan genezake ipuin hauen 

eboluzioan, aldaketa tematikoei dagokienean, antzeko estrategiak erabili dituztela 

autoreek, itzultzaileek eta egokitzaileek istoriook beren garaiko eskakizunetara 

egokitzeko; bai baitago halako korrelazio bat aldi guztietako autore, itzultzaile eta 

egokitzaileek baliatutako estrategien artean. Korrelazio horren froga ditugu, esate 

baterako, lehenago adierazi ditugun estrategien artean, Grimm anaiek, egokitzaile 

batzuek eta itzultzaile batzuek erabilitako estrategia komunak: pasarte bortitzak 

ezabatzea, sexu-kontuak garbitzea, erlijio-ohiturak tartekatzea eta familia tradizionala 

zein senitartekoen rol tradizionalak balioestea. Frogatu dugun bezala, KHM bildumako 

ipuinak bilakaera etengabean egon dira, plazaratuz geroztik: Grimm anaien eskuetan, 

lehenik, eta egokitzaile eta itzultzaileen eskuetan, bigarrenik. Ipuin horien kanona, 

beraz, eraberrituz joan da historian barrena. 

Egokitzapenen kasuan esan genezake, hortaz, egokitzaileek beti izan dutela, 

ahozko kulturetako ipuin-kontalariek bezala, KHMko ipuinak eraldatzeko askatasuna; 

analisiaren emaitzak erakutsi digunez, KHM bildumako ipuinak egokitzapenen aldean 

jarrita ez dira objektu egonkorrak izan. Egokitzaileen askatasun horrek, nolanahi den,  

ipuinen egiturari eta argumentuari erasan die. Argumentu-aldaketei eta gai-lerradurei 

erreparatzen badiegu ondoriozta daiteke ezabatu eta aldatu direla, egokitzapen 

gehienetan, kultura menperatzailearen gustu literarioei eta gizarte arau hegemonikoei 

kontrajarririko ezaugarriak (pasarte bortitzak eta sexu-kontuak ezabatu dira, ipuinondo 

ohartarazle eta zentzagarriak gehitu dira...), alegia, ezin onartuzkotzat jotzen ziren 

ezaugarriak inausi dira; egokitzapen bakan batzuetan (sei guztira: X.X.1977 Otsoa eta 

zazpi ahuntzak, T. Ross-en Hansel eta Gretel eta Zazpi antxumeak, Munari, Del Amo 

eta Sarrionandiaren bertsio bana), berriz, erregimen parodikoa eta umorea erabiliz irauli 

da argumentua, gizarteko gai deserosoak eta gaurkotasunekoak tartekatzeko (ekologia, 

zahardadea, kartzela eta gizarteratzea...). 

Itzulpenetan ere izan dira aldaketak, ikusi dugunez. 1929ko itzulpen 

etxekotuetan Pizkundeko kultur egitasmoaren isla eta garaiko ideologia nazionalistaren 

zantzuak sumatu ditugu aldaketotan: kultura propioaren aldeko aldarria eta 

erlijiozkotasuna, batik bat. 1980-2000 urtealdiko itzulpenetan, lehenago adierazi dugun 

garbitzea izan ezik, aldaketa tematiko esanguratsuak urriak dira. 
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edizioa. Baden-Baden: Insel, 1984. 

Kinder- und Hausmärchen gesammelt durch die Brüder Grimm. Kleine Ausgabe von 
1858. Lehen edizioa. Heinz Rölleke (ed.). Ludwig Pietsch (il.). Frankfurt a. M.: 
Insel, 1985b. 

 



 

VIII 

ERANSKINAK 

 

VIII.1. Bildutako corpusa. 

VIII.1.1. KHMren corpusaren iturriak. 

Die Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm in ihrer Urgestallt (die Ausgabe von 
1812/15). Friedrich Panzer-en edizioa, 2 liburuki. Hamburg: Stromverlag, 1948. 

Grimms Märchen. Kinder- und Hausmärchen gesammelt durch die Brüder Grimm 
(vollständige Ausgabe auf der Grundlage der dritten Auflage 1837). Heinz 
Rölleke-ren edizioa. Frankfurt a. M.: Deutscher Klassiker Verlag, 1985. 

Kinder- und Hausmärchen. Ausgabe letzter Hand mit den Originalanmerkungen der 
Brüder Grimm. Heinz Rölleke-ren edizioa. Hiru liburuki. Stuttgart: Philipp 
Reclam Jun., 1980. 

Kinder- und Hausmärchen gesammelt durch die Brüder Grimm. Kleine Ausgabe von 
1858. Heinz Rölleke-ren edizioa. Frankfurt a. M.: Insel Verlag, 1985. 

 

VIII.1.2. Euskarazko ipuin bildumak (2000. urtera arte). 

VIII.1.2.1. Itzulpenak. 

GRIMM Anayak (1929). Ipuñak. Itzul.: Joseba Altuna. Ilus.: Ander Jauregibeitia. Bilbo: 
Verdes-Atxirika. 

[Antxumiak eta otsua. Edurne Zuriñe. Txanotxu gorrija. Jone zurra. Oyaneko 
etxetxuba. Edurzuriñe ta Loragorriñe. Amordia. Arrantzalia ta emaztia. Buru 
argija. Brema’ko abeslarijak. Bakaldun belea. Guzurra arrua da. Lo luzia. 
Zorigaiztokua.] 

GRIMM, Jacob eta Wilhelm GRIMM (1929). Grimm Anayen ipuinak. Grimm anayen 
berrogetamar ume-ipuin. Itzul.: Aita Ipolito Larrakoetxea “Legoaldi”. Bilbo: 
Jesus Alvarezen irarkola. 

 [Otsoa eta zazpi aumeak. Ugaraxu-erregea. Miren’en alabea. Kirtena 
zorion-bidean. Yon zintzoa. Lagun zirtzilak. Arrabitaria (bibolinyotzailea). 
Amabi anayak. Traketsaundi. Arrantzalea ta emaztea. Urresagaripuña. Zazpi 
belak. Txapelgorritxo. Durango’ko erriabeslariak. Orkolotxo. Txomintxo ta 
Edurnetxo. Oyaneko iru gixontxoak. Iru Iruleak. Yulitxo ta Libetxo. Autsontzi. 
Katalin zurra. Andra edurne. Atxikarren yoanetorriak. Ilunbeko egaztia. 
Arantzalilitxo. Arranotxo. Okotzluze erregea. Edurnetxo. Egurointxo. Txakurra 
ta Belea. Kalistro ta MariPepa. NarruNabarra. Otxanda ta Otxoa. 
Txominzorioneko. Landerra ta Aberatsa. Neskatil antzarzaya. Lugin-Alaba 
zurra. Osalari oroyakituna. Txepetxa ta artza. Senaremazte zurrak. 
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Etxe-igelaren ipuñak. Errotamutil Gaxoa ta Katutxoa. Yostuntxo zurra. 
Edur-Zuritxo ta Larrosagorri. Lau anaia antzetsuak. BegiBakar, BegiBi, ta 
Iru-Begi. Emaztegei Zuria ta Baltza. Zein nagiago. Oilotxoaren eriotza. 
Izar-Ogerlekoak.] 

GRIMM, Jacob eta Wilhelm GRIMM (1990). Grimm Anaien Ipuinak (I). Itzul.: Juan 
Mari Sarasola. Burgos: MensajeroGero. 

 [Edurne Zuri. Igelen erregea. Hiru ardazlariak. Mari Errauskin. Txanogorritxo. 
Tom Pouce. Bremengo musikariak. Arantzalarrosa. Arrantzalea eta bere 
andrea. Beldurra zer zen jakiteko bidaia bat egin zuenaren istorioa. Otsoa eta 
zazpi antxumeak.] 

GRIMM, Jacob eta Wilhelm GRIMM (1990). Grimm Anaien Ipuinak (II). Itzul.: Juan 
Mari Sarasola. Burgos: MensajeroGero. 

 [Frau Holle edo bi ahizpak. Nekazariaren alaba azkarra. Oihaneko hiru 
iratxoak. Jorinde eta Jorindel. Jostun txiki azkarra. Joan aberastasunean. Lau 
anaia argiak. Zazpi beleak. Denajakin doktorea. Neska antzarzaina. 
Erpurutxoren ilbilaldia. Elisa Argia. Izengabe. Hänsel eta Gretel.] 

GRIMM, Jacob eta Wilhelm GRIMM (1999). Grimm anaien ipuinak. Hauripuinak eta 
supazterrekoak, Grimm anaiek bilduak. Itzul.: Genaro Gomez; gibelsolasa eta 
oharrak: G. Gomez; il.: Josemi Goyena, Otto Ubbelohde. Nabarra: Pamiela. 

[Igel erregea edota Henrike burnizko. Beldurra zer den jakitera abiatu zen 
baten ipuina. Otsoa eta zazpi antxumeak. Hamabi anaiak. Ezkilalore. Hiru 
iruleak. Hansel eta Gretel. Suge zuria. Lastopizarra, ikatzilintia eta 
indaba-alea. Marierrauskin. Andre Holle. Txanogorritxo. Bremengo 
kalemusikariak. Hezur kantaria. Txerren eta urrezko hiru ileak. Zorritxoa eta 
arkakusotxoa. Hans ernea. Erpurutxo. Prakagorriak. Korbes jauna. Aitabitxi 
jauna. Andre Trude. Fitchers Fogel. Sultan zaharra. Arroxa Arantza. 
Txorikume. Edurnezuri. Martin Tin Tin. Urrezko txoria. Bi anaiak. Laboraritxo. 
Erleen erregina. Urrezko antzara. Sei munduan barrena. Otsoa eta gizakia. 
Otsoko eta Axelko. Gretel buruargia. Lamia. Oilotxoaren heriotzaz. Hildebrand 
zaharra. Askojakina medikua. Ahi gozoa. Sugegorriaren ipuinak. Hiru 
zirujauak. Hiru eskulangile ibiltariak. Hiru anaiak. Dantzan higatutako zapatak. 
Knoist eta haren hiru semeak. Simelimendi. Ezkergaiztoko semea. Gizontxo 
gorigoria. Hiru alferrak. Artzainmutila. Dithmarseko gezurelea. Ilargia. 
Bizitzaren muga. Osineko antzarazaina. Iltzea. Baserritarra eta deabrua. 
Untxia. Kristalezko bola. Urrezko giltza.] 
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VIII.1.2.2. Egokitzapenak. 

UGALDE, Martin (1966). Umeentzako kontuak. Itxaropena: Zarautz. 

 [Ikatzgillea ta sorgiña.] 

MATA, Marta (Zuz.) (1973). Ipuinak. Itzul.: Irakasleen elkarteko taldea; il.: Fina Rifà. 
Bilbo/Bartzelona: Cinsa/LaGalera. 

 [Xano gorritxo, Urrezko arraina, Bremengo soinujoleak, Hansel eta Gretel, 
Errauskine, Loti Xarmanta, Edurne Zuri eta Zazpi ahuntzumeak.] 

X.X. (1975). 4 ipuin: Erpurutxo, Mari Errauskin, Txano Gorritxo, Ali Baba. Itzul.: 
Xabier Kintana; il.: De Villa. Bilbo: Maves. 

 [Txano Gorritxo.] 

X.X. (1975). 4 ipuin: Oihaneko printzesa lotia. Aladino. Nano Saltaria. Katu botaduna. 
Itzul.: Xabier Kintana, Xabier Mendiguren; il.: De Villa. Bilbo: Maves. 

 [Oihaneko printzesa lotia. Nano Saltaria.] 

X.X. (1975). 4 ipuin: Jostuntxo Azkarra, Edurne Zuri, Txokolatezko Etxea, Xagueme 
pertxenta. Itzul.: Xabier Mendiguren; il.: De Villa. Bilbo: Maves. 

 [Jostuntxo Azkarra. Txokolatezko Etxea.] 

X.X. (1975). Bi ipuin ezagun: Erpurutxo. Txano Gorritxo. Itzul.: Xabier Kintana; il.: De 
Villa. Bilbo: Maves. 

 [Txano Gorritxo.] 

X.X. (1975). Bi ipuin ezagun: Jostuntxo azkarra. Edurne Zuri. Itzul.: Xabier 
Mendiguren; il.: De Villa. Bilbo: Maves. 

 [Jostuntxo azkarra. Edurne Zuri.] 

X.X. (1975). Bi ipuin ezagun: Txokolatezko etxea. Xagueme pertxenta. Itzul.: Xabier 
Mendiguren; il.: De Villa. Bilbo: Maves. 

 [Txokolatezko etxea.] 

X.X. (1975). Bi ipuin ezagun: Oihaneko printzesa lotia. Nano saltaria. Itzul.: Xabier 
Kintana; il.: De Villa. Bilbo: Maves. 

 [Oihaneko printzesa lotia. Nano saltaria.] 

X.X. (1978). 4 ipuin klasikoak: Erpurutxo, Nano saltaria, Txokolatezko etxetxoa, 
Arratoitxu perxenta. Itzul.: X.X.; il.: Grazzia. Bilbo: Maves. 

 [Nano saltaria. Txokolatezko etxetxoa.]  
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X.X. (1978). 4 ipuin klasikoak: Aladino, Katu botaduna, Jostuntxo ausarta, AliBaba. 
Itzul.: X.X.; il.: Grazzia. Bilbo: Maves. 

 [Jostuntxo ausarta.] 

X.X. (1978). 4 ipuin klasikoak: Mari Errauskin, Edurne Zuri, Txano Gorritxo, Loti 
Ederra. Itzul.: X.X.; il.: Grazzia. Bilbo: Maves. 

 [Edurne Zuri. Txano Gorritxo. Loti ederra.] 

ARRATIBEL, Joxe (1980). Kontu zaarrak. Bilbo: La Gran Enciclopedia Vasca. 

 [Blanca Niebes.] 

IRIONDO, Lourdes (1983). Ipuin zahar eta berriak: haurrak euskalduntzen bideoaren 
bidez (1. zatia). Gasteiz: EJAZN.  

[Otsoa eta zazpi antxumeak. Otsoa eta txanogorritxu.]  

IRIONDO, Lourdes (1985). Kontu kontari: haurrak euskalduntzen bideoaren bidez (2. 
zatia). Gasteiz: EJAZN.  

[Txokolatezko etxea. Edurne Zuri.] 

ETXEZARRETA, Ramon eta Josu ZABALETA (1991). Ipuinak. Haurtxoa bat (3 urte). 
Bilbo [L.G.]: Elkar/GIE. 

 [Urrestillako musiketeroak. Hansel eta Gretel.] 

SARRIONANDIA, Joseba (1989). Ez gara geure baitakoak. Iruña: Pamiela. 

 [Edurne Zuri.] 

ETXEZARRETA, Ramon eta Josu ZABALETA (1991). Ipuinak. Haurtxoa bat (4 urte). 
Bilbo [L.G.]: Elkar/GIE. 

 [Zazpi antxumeak.] 

KINTANA, Xabier (egok.) (1992). Edurne Zuri eta beste ipuin batzu. Bilbo: Fher. 

 [Edurne Zuri.] 

KINTANA, Xabier (egok.) (1992). Txano gorritxo eta beste ipuin batzu. Bilbo: Fher. 

 [Txano gorritxo.] 

KINTANA, Xabier (egok.) (1992). Oihaneko printzesa lotia eta beste ipuin batzu. 
Bilbo: Fher. 

 [Oihaneko loti ederra.] 

GRIMM anaiak (1998). Hansel eta Gretel. Otsoa eta antxumeak. Egok.: Miren 
Caminos. Alegia: Kriselu/Oria. 

[Hansel eta Gretel. Otsoa eta antxumeak.] 



Eranskinak 385 

GRIMM anaiak eta Charles PERRAULT (1998). Katu botaduna. Hartz larru. Egok.: 
Miren Caminos; il.: X.X. Alegia: Kriselu/Oria. 

[Hartz larru.] 

GRIMM, Jacob eta Wilhelm GRIMM (1999). Kontaidazu ipuin bat. Egok.: Concha 
Cardeñoso; itzul.: Mitxel Murua; il.: Montserrat Tobella. Donostia: Ttarttalo. 

 [Edurne Zuri eta Zazpi ipotxak. Bremengo musikariak. Hansel eta Gretel. 
Rapunzel. Jostun ausarta. Lorezuri eta Loregorri. Arrantzalearen emaztea.] 

X.X. (2000). Urrezko ipuinak. Itzul.: X.X.; il.: Carlos Busquets. Madril: Susaeta. 

[Zazpi antxumeak eta otsoa. Edurnezuri. Txokolatezko etxetxoa. Txanogorritxo.] 

 

VIII.1.3. Euskarazko ipuin solteak (2000. urtera arte). 

KHM 5 

 (egokitzapenak) 

X.X. (1974). Otsoa eta zazpi antxumeak. Itzul.: X.X.; il.: De Villa. Donostia: Boga. 

FAUCHER, Paul (1976). Ahuntza eta pittikak. Itzul.: JeanLouis Davant; il.: Gerda. 
Frantzia: Flammarion. 

X.X. (1977). Otsoa eta zazpi ahuntzak. Itzul.: X.X.; il. De Villa. Bilbo: Maves. 

GRIMM, Jacob eta Wilhelm GRIMM (1980). Ahuntza eta zazpi antxumeak. Itzul.: 
Tomas Goikoetxea; il.: X.X. Donostia: Hordago (Lur). 

ROSS, Tony (1991). Ahuntz ama eta zazpi antxumeak. Itzul.: Itziar Olabarria; il.: T. 
Ross. Donostia: Ttarttalo/Timun Mas. 

X.X. (1996). Otsoa eta zazpi antxumeak. Itzul.: Patxi Elizegi; il.: Comicup. Donostia: 
Ttarttalo. 

X.X. (1997). Otsoa eta zazpi antxumeak. Itzul: Antxiñe Mendizabal; il.: Margarita Ruiz 
Donostia: Ttarttalo. 

X.X. (1998). Otsoa eta zazpi antxumeak. Itzul.: X.X.; il.: X.X. Donostia: 
Ttarttalo/Agata. 

X.X. (1999). Otsoa eta zazpi antxumeak. Itzul.: Joxan Ormazabal; il.: X.X. Donostia: 
Libsa/Ttarttalo. 

MURUA, Mitxel (egok.) (1999). Zazpi antxumeak. Il.: Jose Belmonte. Donostia: 
Elkarlanean/GIE. 
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BALLESTEROS, Xosé (egok.) (2000). Zazpi antxumeak. Itzul.: Koldo Izagirre; Sofía 
F. RodríguezAna Míguez. Pontevedra: Kalandraka. 

KHM 15 

(itzulpenak) 

GRIMM, Jacob eta Wilhelm GRIMM (1984). Hänsel eta Gretel. Itzul.: Igara; il.: 
Monique Felix. Madril. 

(egokitzapenak) 

GRIMM, Jacob eta Wilhelm GRIMM (1974). Hansel eta Gretel. Itzul.: Jose Maria 
Satrustegi; il.: Albert Rué; hitz banaketa: A. Rué. Bartzelona: Abadia de 
Montserrat. 

X.X. (1975). Txokolatezko etxea. Itzul.: X.X.; il.: De Villa. Bilbo: Boga. 

X.X. (1975). Xokolatezko etxetxoa. Itzul.: X.X.; il.: X.X. Bilbo: Maves. 

X.X. (1986). Hansel eta Gretel. Itzul.: X.X.; il.: X.X. Bartzelona: Beascoa. 

X.X. (1987). Txokolatezko etxetxoa. Itzul.: X.X.; il.: X.X. Madril: Susaeta. 

ROSS, Tony (1992). Hansel eta Gretel. Itzul.: Itziar Olaberria; il.: T. Ross. 
Donostia/Bartzelona: Ttarttalo/Timun Mas, 1992. 

X.X. (1993). Hansel eta Gretel. Itzul.: Patxi Elizegi; il.: Van Gool. Donostia: Ttarttalo. 

X.X. (1997). Hansel eta Gretel. Itzul.: X.X.; il.: X.X. Donostia: Ttarttalo. 

X.X. (1999). Hansel eta Gretel. Itzul.: Mitxel Murua; il.: Margarita Ruiz. Donostia: 
Esin/Ttarttalo. 

MURUA, Mitxel (egok.) (2000). Hansel eta Gretel. Il.: Daniel Fano. Donostia: 
Elkarlanean/GIE. 

X.X. (199?). Hansel eta Gretel. Itzul.: X.X.; il.: LuceAndrée Lagarde. Belgika: Hemma. 

X.X. (19?). Txokolatezko etxetxoa. Itzul.: X.X. Madril: Susaeta. 

KHM 17 

(itzulpena) 

GRIMM, Jacob eta Wilhelm GRIMM (1983). Suge zuria. Egok.: Joxantonio 
Ormazabal; il. Jesus Lucas. Donostia: Elkar. 
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KHM 19 

(itzulpena) 

GRIMM, Jacob eta Wilhelm GRIMM (1984). Arrantzalea eta bere emaztea. Itzul.: M. 
Jesus Urmeneta, Iñaki Iñurrieta; il.: Jon Howe. Madril: Anaya. 

KHM 20 

(egokitzapenak) 

X.X. (1977). Jostuntxo ausarta. Itzul.: X.X.; il.: De Villa. Bilbo: Maves. 

X.X. (19?). Jostun ausarta. Itzul.: X.X.; il.:X.X. Madril: Susaeta. 

X.X. (1994). Jostun txiki ausarta. Itzul.: Patxi Elizegi; il.: Manuel Barco. Donostia: 
Ttarttalo. 

X.X. (1995). Jostun Txiki Ausarta. Itzul.: Patxi Elizegi; il.: Manuel Barco. Donostia: 
Ttarttalo. 

X.X. (1997). Jostun txiki ausarta. Itzul.: X.X.; il.: X.X. Donostia: Ttarttalo. 

GRIMM anaiak (1998). Jostun ausarta. Egok.: Miren Caminos. Alegia: Kriselu/Oria. 

KHM 21 

(egokitzapenak) 

GARAI, Pedro (ed.) (1975). Zenizienta. Kolorezko 150 irudi baino gehiagorekin. Itzul.: 
X.X.; il.: Beaumont. Bilbo: Fher/Laida. 

BERNAL, M. C. et al. (1989). Lehen ipuinak. Mari Errauskin. Itzul. eta egokitz.: Iñaki 
Mendiguren. Bartzelona/Eskoriatza: Abril/Ihardun. 

DISNEY (1999). Errauskine. Itzul.: HoriHori. Bartzelona: Beascoa. 

KHM 26 

(egokitzapenak) 

X.X. (1964). Txano Gorritxu. Bizkaieraz. Itzul.: Jon Oñatibia; il.: Hidalgo. Bilbo: Edili. 

X.X. (1964). Txano Gorritxu. (Caperucita Roja). Itzul.: Jon Oñatibia; il.: Hidalgo. 
Bilbo: Edili. 

PERRAULT, Charles (1968). Txano Gorritxu. Itzul.: X.X; il.: Castellany. Bilbo: La 
Gran Enciclopedia Vasca. 

X.X. (1974). Txano gorritxu. Itzul.: X.X.; il.: De Villa. Donostia: Boga. 

X.X. (1975). Txano gorritxo. Itzul.: X.X. il.: De Villa. Bilbo: Maves. 
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X.X. (1976). Txano gorritxo. Itzul.: X.X.; il.: X.X. Bilbo: Fher/Ediciones Vascas. 

KINTANA, Xabier (1976). Txano Gorritxo. Il.: Antton Olariaga. Bilbo: Cinsa. 

X.X. (1980). Txano gorritxo. Itzul.: X.X.; il. : X.X. Donostia: Hordago. 

SUIGNE, M. C. (1981). Txanogorritxo. Itzul.: J. M. Mendizabal; il.: S. Macias. 
Belgika: Hemma. 

X.X. (1984). Txano Gorritxu. Itxaso eta Nekaneren jantziak. Itzul.: X.X.; il.: X.X. 
Gasteiz: Erein. 

X.X. (1987). Txanogorritxo. Itzul.: Juan Garzia Garmendia; il.: C. Busquets. Belgika: 
Hemma. 

X.X. (1987). Txano gorritxo. Itzul.: X.X.,; il.: X.X. Bartzelona: Beascoa, 1987. 

X.X. (1987). Txanogorritxo. Itzul.: X.X.; il.: X.X. Belgika: Hemma. 

BERNAL, M. Carmen et al. (1989). Txanogorritxo. Itzul.: Agur Miren Meabe, Iñaki 
Mendiguren; il.: Ester Jaume. Eskoriatza/Vic: Ihardun/Abril. 

X.X. (198?). Txano Gorritxo. Itzul.:X.X.; il.: X.X. Barakaldo: Izar. 

DEL AMO, Alvaro (1990). Txanogorritxu bere ipuina kondatzen. Itzul.: Nekane 
Umerez; il.: Juan Ramon Alonso. Zaragoza: Luis Vives. 

PERRAULT, Charles (1993). Txano gorritxo. Itzul.: X.X.; il.: X.X. Bilbo: Izar. 

X.X. (1995). Txanogorritxo. Itzul.:X.X.; il.: X.X. Bilbo: Izar. 

X.X. (1996). Txanogorritxo. Itzul.: Joxantonio Ormazabal; il.: Margarita Ruiz. 
Donostia: TtarttaloEsin. 

ALBISU, Anastasio (1996). TxanoGorritxo. Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren 
Fondoa, KM Kulturunea. 

X.X. (1997). Txanogorritxo. Itzul.: X.X.; il.: X.X. Donostia: Ttarttalo. 

MUNARI, Bruno (1998). Txano Gorri, Berde, Urdin eta Zuri. Koegilea: Enrica 
Agostinelli. Itzul.: Igone Etxebarria; il.: B. Munari, E. Agostinelli. Bilbo: Anaya 
Haritza. 

ORMAZABAL, Joxan (1998). Txanogorritxo. Il.: Elena Odriozola. Donostia: 
Elkarlanean/GIE. 

X.X. (1999). Txanogorritxo. Itzul.: Miren Arratibel; il.: M. Gracia Pastor. Donostia: 
Ttarttalo. 

X.X. (2000). Txano Gorritxo. Itzul: Xabier Kintana.; il.: Tarig Bilbo: Izar.. 

X.X. (199?). Txanogorritxo. Itzul.: X.X.; il.: X.X. Madril: Susaeta. 
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KHM 27 

(egokitzapenak) 

X.X. (1996). Bremengo musikariak. Itzul.: Patxi Elizegi; il.: Comicup. Donostia: 
Ttarttalo/Libsa. 

X.X. (1997). Bremengo musikariak. Itzul.: Antxiñe Mendizabal; il.: Margarita Ruiz. 
Donostia: Ttarttalo/Esin. 

GRIMM anaiak (1997). Bremengo musikariak. Egokitz.: Roser Ros; itzul.: Joxan 
Ormazabal; il. Pep Montserrat. Bartzelona [L.G.]: Elkar/La Galera. 

X.X. (1998). Bremengo musikariak. Itzul.: X.X.; il.: X.X. Donostia: Agata/Ttarttalo. 

ORMAZABAL, Joxan (1998). Urrestillako lau musikariak. Il.: Manuel Ortega. 
Donostia: Elkarlanean/GIE. 

X.X. (199?). Musikari ibiltariak. Itzul.: X.X.; il.: Marifé González. Madril: Susaeta. 

KHM 33 

(itzulpena) 

GRIMM Jacob eta Wilhelm GRIMM (1985). Hiru lengoaiak. Itzul.: Itziar Alkorta; il.: 
Ivan Chermayeff. Madril: Anaya. 

KHM 37 

(egokitzapenak) 

X.X. (1993). Barbantxo. Itzul.: Patxi Elizegi; il.: Van Gool. Donostia: Ttarttalo. 

X.X. (1996). Barbantxo. Itzul.: Joxantonio Ormazabal; il.: Margarita Ruiz. Donostia: 
Ttarttalo. 

KHM 39 

(egokitzapena) 

X.X. (1999). Iratxo zapatariak. Itzul.: Mitxel Murua; il.: Margarita Ruiz. Donostia: 
Esin/Ttarttalo. 

KHM 46 

(itzulpena) 

GRIMM, Jacob eta Wilhelm GRIMM (1984). Txori harrigarria. Itzul.: Igara; il.: 
Marshall Arismann. Madril: Anaya. 
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KHM 50 

(egokitzapenak) 

X.X. (1974). Panpoxa lotia. Itzul.: X.X.; il.: De Villa. Donostia: Boga. 

GARAI, Pedro (ed.) (1975). Loti ederra. Kolorezko 150 irudi baino gehiagorekin. 
Itzul.: X.X.; il.: Beaumont. Bilbo: Fher/Laida. 

SUIGNE, M. C. (1981). Oihaneko loti ederra. Itzul.: J. M. Mendizabal; il.: S. Macias. 
Belgika: Hemma.  

GARAI, Pedro (ed.) (1982). Loti ederra. Kolorezko 150 irudi baino gehiagorekin. 
Itzul.: X.X.; il.: Beaumont. Bilbo: Fher/Laida. 

DISNEY (1982). Printzea eta loti ederraren ametsak. Itzul.: X.X. Toledo: Irbis. 

GARZIA, Juan (egok.) (1987). Oihaneko loti ederra. Il.: C. Busquets. Belgika: Hemma. 

X.X. (1993). Basoko loti ederra. Itzul.: Patxi Elizegi; il.: Julian Jordan, Eva Lopez. 
Donostia: Ttarttalo. 

X.X. (1996). Loti Ederra. Itzul.: Joxantonio Ormazabal; il.: Margarita Ruiz. Donostia: 
Esin/Ttarttalo. 

X.X. (1998). Loti ederra. Itzul.: X.X; il.: X.X. Donostia: Agata/Ttarttalo. 

X.X. (1999). Basoko Loti Ederra. Itzul: Joxan Ormazabal; il.: X.X. Donostia: 
Libsa/Ttarttalo. 

KHM 53 

(egokitzapenak) 

X.X. (1964). Edurne Zuri ta zazpi Ipotxak (Blanca Nieves y los siete Enanos). 
Bizkaieraz. Itzul.: Jon Oñatibia; il.: Hidalgo. Bilbo: Edili/VascoAmericana. 

X.X. (1964). Edurne Zuri ta zazpi Ipotxak (Blanca Nieves y los siete Enanos). 
Gipuzkoeraz. Itzul.: Jon Oñatibia; il.: Hidalgo. Bilbo: Edili/VascoAmericana. 

GRIMM, Jacob (1968). EdurZuritxu ta zazpi epoak (Grimmen ipuiña). Itzul.: Manu 
Ziarsolo; il.: X.X. Bilbo: La Gran Enciclopedia Vasca. 

X.X. (1975). Edurne Zuri. Itzul.: X.X.; il.: X.X. Bilbo: Boga. 

DISNEY (1982). Zazpi kakanarruak dantzan. Itzul.: X.X. Toledo: Irbis.  

X.X. (1985). Edurne Zuri. Itzul.: X.X.; il.: X.X. Madril: Susaeta. 

X.X. (1987). Edurne Zuri eta zazpi ipotxak. Itzul.: Juan Garzia Garmendia; il.: C. 
Busquets. Belgika: Hemma, 1987. 
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SARRIONANDIA, Joseba (1989). “Edurne Zuri”, in Ez gara geure baitakoak. Iruña: 
Pamiela, 124. 

X.X. (1991). Edurne Zuri eta zazpi epotxak. Itzul.: X.X.; il.: X.X. Madril: Susaeta. 

Hermanos GRIMM (1993). Edurne Zuri. Itzul.: X.X.; il.: X.X. Bilbo: Izar. 

X.X. (1993). Edurne Zuri. Itzul.: Patxi Elizegi; il.: Van Gool Donostia: Ttarttalo. 

X.X. (1996). Edurne Zuri. Itzul.: Joxantonio Ormazabal; il.: Margarita Ruiz. Donostia: 
Ttartalo. 

GRIMM anaiak (1997). Edurnezuri. Egok.: Miquel Desclot; itzul.: X.X.; il.: Miquel 
Desclot. Bartzelona [L.G.]: Elkar/La Galera. 

GRIMM anaiak (1998). Edurnezuri eta zazpi epotxak. Itzul.: X.X.; il.: X.X. Alegia: 
Kriselu & Oria. 

X.X. (1999). Edurnezuri. Itzul.: Miren Arratibel; il.: M. Gracia Pastor. Donostia: 
Ttarttalo. 

X.X. (199?). Edurne eta zazpi ipotxak. Itzul.: X.X; il.: LuceAndrée Lagarde. Belgika: 
Hemma. 

X.X. (199?). Edurne Zuri. Itzul.: X.X.; il.: X.X. Madril: Susaeta. 

X.X. (2000). Edurne Zuri eta 7 ipotxak. (Ipuin aktiboak). Itzul.: Xabier Kintana; il.: 
X.X. Bilbo: Grupo Edicart/Izar. 

KHM 55 

(egokitzapenak) 

X.X. (1964). Ipotx triskaria (El Enano Saltarín). Gipuzkoeraz. Itzul.: Jon Oñatibia; il.: 
Hidalgo. Donostia: Edili. 

X.X. (1964). Ipotx triskaria (El Enano Saltarín). Bizkaieraz. Itzul.: Jon Oñatibia; il.: 
Hidalgo. Donostia: Edili. 

GRIMM, Jacob eta Wilhelm GRIMM (1996). Epotx saltaria. Egok.: Xavier Carrasco; 
itzul.: Joxan Ormazabal; il. Francesc Infante. Donostia: Elkar. 

KHM 62 

(itzulpena) 

GRIMM, Jacob eta Wilhelm GRIMM (1985). Erleen erregina. Itzul.: Itziar Alkorta; il.: 
Philippe Dumas. Madril: Anaya. 
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KHM 64 

(itzulpena) 

GRIMM anaiak (1983). Urrezko antzara. Egok.: Joxantonio Ormazabal; il.: Montserrat 
Ginesta. Donostia: Elkar. 

KHM 89 

(itzulpena) 

GRIMM, Jacob eta Wilhelm GRIMM (1985). Antzaren neskatoa. Itzul.: Itziar Alkorta; 
il.: Paul Perret. Madril: Anaya. 

 KHM 129 

(egokitzapena) 

ORMAZABAL, Joxan (egok.) (2000). Lau anaiak. Il.: Jesus Lucas. Donostia: 
Elkarlanean/GIE. 

KHM 161 

(egokitzapena) 

GRIMM (1968). Larrosazuri ta Larrosagorri. Itzul.: X.X.; il.: X.X. Bilbo: La Gran 
Enciclopedia Vasca. 

KHM 175 

(itzulpena) 

GRIMM, Jacob eta Wilhelm GRIMM (1983). Ilargia. Egok.: Francesc d’A. Sales; 
Itzul.: Josu Landa; il.: Eulàlia Sariola. Bartzelona: Argos Vergara. 

 

VIII. 2. Bildutako euskarazko corpusa bildumaka: 2000. urtera arte 

 Ala Delta (gorria), Luis Vives, Zaragoza 

AMO, Álvaro del (1990). Txanogorritxu bere ipuina kondatzen. Itzul.: Nekane Umerez; 
il.: J. R. Alonso. 

 Albums du Père Castor, Flammarion, Frantzia 

FAUCHER, Paul (1976). Ahuntza eta pittikak. Itzul.: JeanLouis Davant; il.: Gerda. 
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Amets egiteko liburuak, Kalandraka, Pontevedra 

BALLESTEROS, Xosé (2000). Zazpi antxumeak. Itzul.: Koldo Izagirre; il.: Sofía F. 
Rodríguez, Ana Míguez. 

 Arlekin bilduma, Susaeta, Madril 

X.X. (19?). Txokolatezko etxetxoa. Itzul.: X.X.; il.: X.X. 

X.X. (19?). Txanogorritxo. Itzul.: X.X.; il.: X.X. 

X.X. (19?). Edurnezuri. Itzul.: X.X.; il.: X.X. 

 Betiko ipuinak, Elkar, Donostia 

GRIMM anaiak (1996). Epotx saltaria. Egok.: Xavier Carrasco. Itzul.: Joxan 
Ormazabal; il.: Francesc Infante. 

GRIMM anaiak (1997). Bremengo musikariak. Egok.: Roser Ros Villanova. Itzul.: 
Joxan Ormazabal; il.: Pep Montserrat. 

GRIMM anaiak (1997). Edurnezuri. Egok.: Miquel Desclot. Itzul.: X.X.; il.: Tom 
Schamp. 

 Betiko Ipuin Ederrenak, Ttarttalo/Libsa, Donostia 

X.X. (1995). Jostun Txiki Ausarta. Itzul.: Patxi Elizegi; il.: Manuel Barco. 

 Betiko Klasikoak, Ttarttalo, Donostia 

X.X. (1997). Txanogorritxo. Itzul.: X.X.; il.: X.X. 

X.X. (1997). Hansel eta Gretel. Itzul.: X.X.; il.: X.X. 

 Bilduma bitxia, Ttarttalo/Agata, Donostia 

X.X. (1998). Otsoa eta zazpi antxumeak. Itzul.: X.X.; il.: X.X. 

X.X. (1998). Bremengo musikariak. Itzul.: X.X.; il.: X.X. 

X.X. (1998). Loti ederra. Itzul.: X.X.; il.: X.X. 

 Birbizkunde sorta, Maves, Bilbo 

X.X. (1975). Bi ipuin ezagun: Jostuntxo azkarra. Edurne Zuri. Itzul.: Xabier 
Mendiguren; il.: De Villa. 

X.X. (1975). Bi ipuin ezagun: Erpurutxo. Txano Gorritxo. Itzul.: Xabier Kintana; il.: De 
Villa. 

X.X. (1975). Bi ipuin ezagun: Oihaneko printzesa lotia. Nano saltaria. Itzul.: Xabier 
Kintana; il.: De Villa. 
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X.X. (1975). Bi ipuin ezagun: Txokolatezko etxea. Xagueme perxenta. Itzul.: Xabier 
Mendiguren; il.: De Villa. 

 Boga Jatorrak bilduma, Boga, Bilbo 

X.X. (1975). Edurne Zuri. Itzul.: X.X.; il.: De Villa. 

X.X. (1974). Otsoa eta zazpi antxumeak. Itzul.: X.X.; il.: De Villa. 

X.X. (1975). Txokolatezko etxetxoa. Itzul.: X.X.; il.: De Villa. 

X.X. (1974). Txano gorritxu. Itzul.: X.X.; il.: De Villa. 

X.X. (1974). Panpoxa lotia. Itzul.: X.X.; il.: De Villa. 

 Disney Albuma, Beascoa, Bartzelona 

DISNEY (1999). Errauskiñe. Itzul.: HoriHori. 

 Ediclas liburu saila (Turquesa), Fher/Laida, Bilbo 

GARAI, Pedro (ed.) (1975). Zenizienta. Kolorezko 150 irudi baino gehiagorekin. Itzul.: 
X.X.; il.: Beaumont. 

GARAI, Pedro (ed.) (1975). Loti ederra. Kolorezko 150 irudi baino gehiagorekin. 
Itzul.: X.X.; il.: Beaumont. 

E.G.A. Sagutxu, Anaya, Madril 

GRIMM, Jacob eta Wilhelm GRIMM (1984). Txori harrigarria. Itzul.: Igara; il.: 
Marshall Arisman. 

GRIMM, Jacob eta Wilhelm GRIMM (1984). Hansel eta Gretel. Itzul.: Igara; il.: 
Monique Felix. 

GRIMM, Jacob eta Wilhelm GRIMM (1984). Arrantzalea eta bere emaztea. Itzul.: Mª 
Jesus Urmeneta, Iñaki Iñurrieta; il.: Jon Howe. 

GRIMM, Jacob eta Wilhelm GRIMM (1985). Erleen erregina. Itzul.: Itziar Alkorta; il.: 
Philippe Dumas. 

GRIMM, Jacob eta Wilhelm GRIMM (1985). Hiru lengoaiak. Itzul.: Itziar Alkorta; il.: 
Ivan Chermayeff. 

GRIMM, Jacob eta Wilhelm GRIMM (1985). Antzaren neskatoa. Itzul.: Itziar Alkorta; 
il.: Paul Perret. 

 Fantasia bilduma, Irbis, Madril/Toledo 

DISNEY (1982). Zazpi kakanarruak dantzan. Itzul.: X. X.. 

DISNEY (1982). Printzea eta loti ederraren ametsak. Itzul.: X.X..  
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 Glotodidaktika lanak, EJAZN, Gasteiz 

IRIONDO, Lourdes (1983). Ipuin zahar eta berriak: haurrak euskalduntzen bideoaren 
bidez. 

IRIONDO, Lourdes (1985). Kontu kontari: haurrak euskalduntzen bideoaren bidez (2. 
zatia). 

 Gure Klasikoak, Ttarttalo, Donostia 

X.X. (1997). Jostun txiki ausarta. Itzul.: X.X.; il.: X.X. 

 Haurbide saila, KriseluOria, Alegia 

GRIMM anaiak (1998). Jostun ausarta. Egok.: Miren Caminos. 

GRIMM anaiak (1998). Edurnezuri eta zazpi epotxak. Egok.: Miren Caminos. 

GRIMM anaiak (1998). Hansel eta Gretel; Otsoa eta antxumeak. Egok.: Miren 
Caminos. 

GRIMM anaiak (1998). Hartz larru. Egok.: Miren Caminos. 

 Haurren Klasikoak sorta, Izar, Bilbo 

PERRAULT, Charles (1993). Txanogorritxo. Itzul.: X.X.; il.: X.X. 

Hermanos GRIMM (1993). Edurne Zuri. Itzul.: X.X; il.: X.X. 

 Haurtxoa bat (3 urte), Elkar/GIE, Bilbo 

ETXEZARRETA, Ramon eta Josu ZABALETA (egok.) (1991). Urrestillako 
musiketeroak. Il.: José Gastón Majarenas. 

ETXEZARRETA, Ramon eta Josu ZABALETA (egok.) (1991). Hansel eta Gretel. Il.: 
José Gastón Majarenas. 

Haurtxoa bi (4 urte), Elkar/GIE, Bilbo 

ETXEZARRETA, Ramon eta Josu ZABALETA (egok.) (1991). Zazpi antxumeak. Il.: 
José Gastón Majarenas. Musika: Imanol Urbieta 

 Herensuge Gorria bilduma, Argos Vergara, Bartzelona 

GRIMM, Jacob eta Wilhelm GRIMM (1983). Ilargia. Egok.: Francesc d´A. Sales eta 
Eulàlia Sariola. Itzul.: Josu Landa. 

Ikusimakusi, Hordago, Donostia 

X.X. (1980). Ahuntza eta zazpi antxumeak. Itzul.: Tomas Goikoetxea; il.: X.X. 

X.X. (1980). Txano Gorritxo. Itzul.: X.X.; il.: X.X. 
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 Ilargia kondagintza, Pamiela, Iruña 

SARRIONANDIA, Joseba (1989). Ez gara gure baitakoak. 

 Ipuin aktiboak, Izar, Bilbo 

X.X. (2000). Txano Gorritxo. Itzul.: Xabier Kintana; il.: Tarig. 

X.X. (2000). Edurne Zuri eta zazpi ipotxak. Itzul.: Xabier Kintana; il.: Tarig. 

 Ipuinik ederrenak, La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbo 

GRIMM, Jacob eta Wilhelm GRIMM (1968). EdurZuritxu ta zazpi epoak. Itzul.: Manu 
Ziarsolo; il.: X.X. 

GRIMM, Jacob eta Wilhelm GRIMM (1968). Larrosazuri ta larrosagorri. Itzul.: X.X.; 
il.: X.X. 

PERRAULT, Charles (1968). Txano Gorritxu. Itzul.: X.X.; il. Castellany. 

 Ipuin Klasikoak, Erein/Saldaña, Donostia 

X.X. (1984). Txano Gorritxu. Itxaso eta Nekaneren jantziak. Itzul.: X.X.; il.: X.X. 

Ipuin klasiko trokelatuak, Ttarttalo/Esin, Donostia 

X.X. (1996). Txanogorritxo. Itzul.: Joxantonio Ormazabal; il.: Margarita Ruiz. 

X.X. (1996). Barbantxo. Itzul.:Joxantonio Ormazabal; il.: Margarita Ruiz. 

X.X. (1996). Edurne Zuri. Itzul.: Joxantonio Ormazabal. Marrazkiak: Margarita Ruiz. 

X.X. (1996). Loti Ederra. Itzul.: Joxantonio Ormazabal; il.: Margarita Ruiz. 

X.X. (1997). Otsoa eta zazpi antxumeak. Itzul.: Antxiñe Mendizabal. Marrazkiak: 
Margarita Ruiz. 

X.X. (1997). Bremengo musikariak. Itzul.: Antxiñe Mendizabal. Marrazkiak: Margarita 
Ruiz.  

 Ipuin laburrak saila, Hemma, Belgika 

X.X. (1987). Txanogorritxo. Itzul.: Juan Garzia ; il.: C. Busquets. 

X.X. (1987). Edurne Zuri eta zazpi ipotxak. Itzul.: Juan Garzia; il.: C. Busquets. 

X.X. (1987). Oihaneko loti ederra. Itzul.: Juan Garzia; il.: C. Busquets. 

 Ipuin miragarriak saila, Hemma, Belgika 

SUIGNE, M.C. (1981). Txanogorritxo. Itzul.: J. M. Mendizabal; il.: S. Macías. 

SUIGNE, M.C. (1981). Oihaneko loti ederra. Itzul.:J. M. Mendizabal; il.: S. Macías. 
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Irakur-mirakur, Susaeta, Madril 

X.X. (199?). Musikari ibiltariak. Itzul.: X.X.; il.: Marifé González. 

 Ireki saila, Hemma, Belgika 

X.X. (199?). Hänsel eta Gretel. Itzul.: X.X.; il.: LuceAndrée Lagarde. 

X.X. (199?). Edurne eta zazpi ipotxak. Itzul.: X.X.; il.: LuceAndrée Lagarde. 

 Izar, Izar, Barakaldo? 

X.X. (198?). Txanogorritxo. Itzul.: X.X.; il.: X.X. 

 Kimu saila, Gero/Mensajero, Bilbo 

GRIMM anaiak (1990). Grimm anaien ipuinak I. Itzul.: Juan Mari Sarasola; sarrera: J. 
M. Sarasola. 

GRIMM anaiak (1990). Grimm anaien ipuinak II. Itzul.: Juan Mari Sarasola; sarrera: J. 
M. Sarasola. 

Klasiko trokelatuak saila, Ttarttalo/Esin, Donostia 

X.X. (1996). Txanogorritxo. Itzul.: Joxantonio Ormazabal; il.: Margarita Ruiz. 

X.X. (199). Barbantxo. Itzul.:Joxantonio Ormazabal; il.: Margarita Ruiz. 

X.X. (1996). Edurne Zuri. Itzul.: Joxantonio Ormazabal. Marrazkiak: Margarita Ruiz. 

X.X. (1996). Loti Ederra. Itzul.: Joxantonio Ormazabal; il.: Margarita Ruiz. 

X.X. (1999). Iratxo zapatariak. Itzul.: Mitxel Murua; il.: Margarita Ruiz. 

X.X. (1999). Hansel eta Gretel. Itzul.: Mitxel Murua; il.: Margarita Ruiz. 

 Klasiko urdinak, Ttarttalo, Donostia 

X.X. (1999). Txanogorritxo. Itzul.: Miren Arratibel; il.: M. Gracia Pastor. 

X.X. (1999). Edurnezuri. Itzul.: Miren Arratibel; il.: M. Gracia Pastor. 

 Kontaidazu saila, Ttarttalo, Donostia 

CARDEÑOSO, Concha (egok.) (1999). Kontaidazu ipuin bat (Edurne Zuri eta zazpi 
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burnizko) 27, 36, 49, 140, 
339 

KHM 3 Marienkind (Mirenen alaba) 
32, 98 

KHM 4 Märchen von einem, der 
auszog, das Fürchten zu 
lernen (Beldurra zer zen 
jakitera abiatu zen bati 
buruzko ipuina) 140 

KHM 5 Der Wolf und die sieben 
jungen Geißlein (Otsoa eta 
zazpi antxumeak) 30, 90, 
98, 118, 119, 130, 133, 140, 
147-167, 245, 352, 535, 
356, 357 
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KHM 9 Die zwölf Brüder (Hamabi 
anaiak) 31 

KHM 12 Rapunzel (Rapunzel) 29, 
90, 168-177, 291, 355, 356, 
357 

KHM 14 Die drei Spinnerinnen 
(Hiru iruleak) 41 

KHM 15 Hänsel und Grethel (Hansel 
eta Gretel) 90, 100, 102, 113, 
115, 123, 124, 130, 131, 140, 
178-202, 310, 349, 352, 353, 
354, 355, 356, 357 

KHM 17 Die weiße Schlange 
(Suge zuria) 34, 122 

KHM 19 Van den Fischer un siine 
Fru (Arrantzalea eta haren 
emaztea) 90, 123, 140, 
203-216, 353, 354, 356, 
357 

KHM 20 Das tapfere Schneiderlein 
(Jostuntxo ausarta) 124, 
130, 131, 134, 140 

KHM 21 Aschenputtel (Marierrauskin) 
41, 90, 118, 217-233, 349, 353, 
354, 355, 356, 357, 358 

KHM 25 Die sieben Raben (Zazpi 
beleak) 34 

KHM 26 Rotkäppchen (Txanogorritxo) 
27, 30, 40, 90, 113, 114, 115, 
119, 124, 125, 131, 132, 134, 
140,159, 234-252, 352, 353, 
354, 355, 356, 357 

KHM 27 Die Bremer Stadtmusikanten 
(Bremengo udal-musikariak) 
90, 115, 131, 140, 263-264, 
353, 355, 356, 357 

KHM 29 Der Teufel mit den drei 
goldenen Haaren (Txerrenen 
urrezko hiru ileak) 34 

KHM 33a Der gestiefelte Kater 
(Katu botaduna) 221 

KHM 37 Daumesdick (Erpurutxo) 
90, 353, 355, 356 

KHM 39 Die Wichtelmänner (Pra-
kagorriak) 90, 274-280, 
356, 357 

KHM 46 Fitchers Vogel (Txori 
harrigarria) 123 

KHM 47 Van den Machandelboom 
(Ipuruarena) 111, 112 

KHM 50 Dornröschen (Arroxa A-
rantza) 90, 118, 123, 281-
295, 309, 353, 354, 355, 
356, 357, 358 

KHM 53 Sneewittchen (Edurnezuri) 
36, 41, 90, 113, 114, 118, 
123, 124, 131, 132, 133, 134, 
140, 296-317, 350, 351, 354, 
355, 356, 357 

KHM 55 Rumpelstilzchen (Rum-
pelstilzchen) 90, 113, 131, 
132, 140, 318-329, 353, 
355, 356 

KHM 57 Der goldene Vogel 
(Urrezko txoria) 34 

KHM 62 Die Bienenkönigin 
(Erleen erregina) 123 

KHM 62a Blaubart (Bizar Blua) 
221 

KHM 64 Die goldene Gans 
(Urrezko antzara) 36, 122 

KHM 69 Jorinde und Joringel 
(Jorinde eta Joringel) 98 

KHM 89 Die Gänsemagd (Antza-
radun neskatoa) 123 

KHM 97 Das Wasser des Lebens 
(Biziaren ura) 34 

KHM 99 Der Geist im Glas (Boti-
lako espiritua) 



Izen- eta gai- aurkibidea 

 

409

 
 
 
 
 

KHM 129 Die vier kunstreichen 
Brüder (Lau anaia antze-
tsuak) 90, 330-336, 353, 355, 
356 

KHM 135 Die weiße und die schwar-
ze Braut (Emaztegai zuria eta 
emaztegai beltza) 34 

KHM 161 Schneeweißchen und 
Rosenrot (Edurnezuritxo 
eta Larrosagorri) 90,114, 
337-345, 353, 355, 356 

KHM 165 Der Vogel Greif (Grifoi 
hegaztia) 32 

KHM 169 Das Waldhaus (Basoko 
etxea) 100 

KHM 175 Der Mond (Ilargia) 122 
Kintana, Xabier 118, 119, 130, 131, 139, 242, 

245, 250, 291, 292, 312, 315, 327 
“Kirikiño” ik. Bustintza, Ebaista  
Kirk, G. S. 20 
Klingberg, Göte 71 
Koldo Mitxelena Kulturunea 90 
Koller,Werner 72 
Kortazar, Jon 43, 50 
Koruko Ama Ikastola 104  
Kristeva, Julia 51 
Kultur intertestualitatea 71 
Kulturnation 104 
Kunstmärchen 18, 37 
La Fontaine, Jean de 65, 104, 130 
Labayru Ikastegia 50, 97 
Labegerie, Mixel 115 
Lafarga, Francisco 56 
Lagarde, Luce-Andrée 124, 134 
Laka, Itziar 107 
Landa, Josu 122, 138, 139 
Larrakoetxea, Alejandro 90, 96, 97, 100-103, 

107, 113, 120, 128, 138, 139, 153-
155, 185-188, 201, 206-209, 215, 
224-225, 232, 235, 238-239, 251, 
267-270, 286-287, 294, 302-303, 
315, 321-323, 332-333, 335, 338-
340, 347, 348, 352, 354, 355, 356 

Larrakoetxea, Bedita 100 
Larramendi, Aita Manuel 104 
Larre, Emile 43, 127, 348 
Lauer, Bernhard, 109 
“Larresoro” ik. Alvarez, Jose Luis 
Lazkaoko Beneditarren Liburutegia 90 
Leben und Tod des kleinen Rothkäppchens 

235 
Lederer, Marianne 67 
“Legoaldi” ik. Larrakoetxea, Alejandro  
Leizarraga, Joannes 57, 70 
Lekuona, Juan Mari 43, 121, 348 
Leprince de Beaumont, Jeanne Marie 130, 

133 
Lertxundi, Anjel 110, 124 
Lete, Xabier 124 
Levý, Jiří 62, 216 
Lévy-Strauss, Claude 43, 44, 47, 116 
Ley General de Educación 83, 116 
Ley Orgánica General del Sistema 

Educativo 83 
Literatur Polisistemaren Teoria 80 
“Lizardi” ik. Agirre, Jose Maria 
Lluch, Gemma 40, 48, 233 
Lopez Gaseni, Jose Manuel 63, 65, 80, 

83, 97, 111, 121, 347, 354 
López Socasau, Federico 137 
Lucas, Jesús 132 
Luther, Martin 58 
Lüthi, Max 19, 22-23, 29, 327 
Lvóvskaya, Zinaida 66, 71 
Macías, S. 123 
Manipulation School 63,73 
Manterola, Ander 103 
Märchen 29 
Märchen 17-23, 150, 171, 181, 335, 357 
Maria Goyri Mintegia 120, 121 
Marshall, Rita 123 
Marx, Karl 46 
Mata, Marta 115, 116, 118 
Mateos, Socorro 82, 126 
Max eta Moritz 134 
Mayoral Asensio, Roberto 55 
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Meabe, Miren Agur 124, 244 
Meinecke, F. 104 
Mendiguren Bereziartu, Xabier 54, 55, 

65, 72, 118, 195, 291, 309 
Mendiguren Elizegi, Xabier 130, 162, 

163, 165, 198, 272, 292, 312, 314 
Mendiguren, Iñaki 124 
Mendizabal, Antxiñe 131, 138, 163 
Mendizabal, J. M. 123, 243, 291 
Mikel Zarate mintegia 50 
Mila eta bat gau 18, 35, 131 
Mitxelena, Koldo 83 
Mogel, Bizenta 65 
Montserrat, P. 131 
Moreno, Victor 35 
Moriconi, Martine 96 
Moulier, Jules 104 
Mounin, Georges 54 
“Moyano legea” 82 
Mujika, Luis Mari 83, 121 
Mujika, Plazido 111 
Muller, Elisabeth 42 
Munari, Bruno 35, 131, 247-249, 252, 

352, 357, 358 
Muñoa, Migel 82 
Murat, Mme d’ 25 
Murua, Mitxel 132, 133, 138, 164, 175, 

199, 200, 215, 279, 314, 358 
Murua Uria, Imanol 103 
Musäus, Johann Karl August 26 
Nafarroako Gobernua 83,84 
Newmark, Peter 54, 71, 72, 74-76, 77, 85, 

88-90, 92, 136, 154, 216, 233, 
313, 352, 353 

Niaren Teoria 42 
Nida, Eugene A. 54, 55, 66, 69-70, 72 
Nöstlinger, Christine 66 
O’Neill, Thomas 109 
Odriozola, Elena 132 
Olabarria, Itziar 130, 162 
Olabide, Erraimun 100 
Olariaga, Antton 119 
Onaindia, Santi 83, 96, 100 
 

Oñatibia, Jon 113, 114, 138, 217, 235, 
242, 308, 326 

Ong, Walter 48, 79 
“Orixe” ik. Ormaetxea, Nikolas  
Ormaetxea, Nikolas 64, 65, 96, 111 
Ormazabal, Joxan 131, 132, 138, 139, 

164, 246, 249, 273, 293, 312, 328, 
335 

Orotariko Euskal Hiztegia 18 
Ortega y Gasset, José 62 
Ortega, Manuel 132 
Ortiz, Lourdes 44 
Oseas 294 
Otaegi, Lourdes 84, 104 
OULIPO 247 
“Oxobi” ik. Moulier, Jules  
Pannwitz, Rudolf 61, 62 
Paris 31 
Pascua, Isabel 63 
“Patxi Elizegi” ik. Mendiguren Elizegi, 

Xabier 
Pausewang, Gudrun 66 
Pentamerone, Lo cunti deli cunti 25 
Père Castor 119,120 
Perrault, Charles 25, 40, 112, 113, 114, 

115, 119, 122, 124, 183, 217, 221, 
230, 231, 232, 233, 235, 242, 243, 
244,2 45, 249, 251, 356, 358 
Contes 25 

Cendrillon (Marierrauskin) 
41, 217, 221, 230, 232, 
233 

La belle au bois dormant 
(Basoko loti ederra) 
281, 284-285, 290, 291-
295 

Le Petit Chaperon Rouge 
(Txanogorritxo) 37, 40, 
235, 245 

Le Petit Poucet (Erpurutxo) 
183, 271 

Contes en vers 25 
Perret, Paul 123 
Perrot, Jean 36 
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Perurena, Patziku 223  
Piacevoli notti 25 
Piaget, Jean 41,81, 83, 116, 123 
Pinkola, Clarissa 22 
Pinotxo 41, 124 
Pisanty, Valentina 23, 40, 235, 247, 248, 251 
Platon 24 
Politeia 24 
Polívka, Georg 19, 43, 44, 108 
Propp, Vladimir 19, 38, 39, 44-47, 82, 

116, 181, 305 
Psikeren istorioa 24, 31 
Pujana, Juan Jose 24 
Pujante, Ángel Luis 56  
Pujol, J. M. 310 
Recoder, M. del Mar 131 
Reimer, Georg Andreas 103 
Reiss, Katharina 54, 66, 70-71 
Rifá, Fina 118 
Robinson Crusoe 86 
Rodari, Gianni 34-35, 82, 118, 350 
Rodríguez Almodóvar, Antonio 21, 35, 

43, 44, 45 
Röhrich, Lutz 48-49 
Rölleke, Heinz 26, 28-29, 48, 129, 147, 

168, 171, 175, 176, 178, 203, 217 
218, 235, 265, 274, 281, 297, 318, 
319, 325, 330, 337 

Ros, Roser 84, 131 
Rosa Sensat Institutua 115 
Ross, Tony 35, 130, 162, 197, 352, 358 
Rossell, Anna Maria 67 
Rué, Albert 118 
Ruiz, Margarita 131 
Runge, Philipp Otto 203 
Ruzicka, Veljka 27, 28, 109, 110 
Saalbach, Mario 66 
Sáenz, Miguel 62 
Saioka taldea 116, 350 
Sales, Francesc d’A 122 
Salgari, Emilio 65 
Salvador, Vicent 233 

Samaniego, Félix María de 65 
San Hieronimo 57 
San Pablo 58 
San Martín, Juan 103 
Sancho el Sabio Fundazioa 90, 125, 129, 

134 
Santamaría, José Miguel 56 
Sarasketa, Ane 133 
Sarasola, Ibon 54, 83 
Sarasola, Juan Mari 90, 138, 139, 157-

159, 191-193, 201, 212-214, 228-
229, 241, 251, 270-271, 273, 289, 
294, 303-307, 315, 323, 329, 334-
335, 355 

Sariola, Eulalia 122 
Sarrionandia, Joseba 124, 311, 357, 358 
Satrustegi, Jose Mari 65, 112, 118, 120, 

127, 349 
Saussure, Ferdinand de 76 
Savigny, Friedrich Carl von 26 
Schamp, T. 131 
Schiller, Friedrich von 65 
Schleiermacher, Friedrich 54, 59-60, 61 
Schott, Georg 110 
Schultz, Friedrich 168 
Scott, Walter 86 
Seleskovitch, Danica 67 
Sensat, Rosa 83, 116 
Shakespeare, William 56 
Simsala Grimm 87 
Skopos-Theorie 70-71 
Snell-Hornby, Mary 64, 73 
Soriano, Marc 21, 25, 84 
Sota, Manu 99, 105 
Stöber, August 147 
Staatsnation 104 
Stevenson, Robert Louis 65 
Sthal, Caroline 337 
Straparola, Giovanni Francesco 25 
Sturm und Drang 18, 26 
Swift, Jonathan 119, 130, 132 
Taber, Charles R. 54, 66, 69-70 
Tarig 133 
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Tatar, Maria 42 
Ténèze, Marie-Louise 20, 23, 24 
Testamentu Berria 58 
Tetzner, Lisa 116 
Thompson, Stith 18, 19, 43 
Tieck, Ludwig 235 
Tobella, Montserrat 132 
Todorov, Tzvetan 44 
Tom Thumb 271 
Torrealdai, Joan Mari 90, 104, 111 
Toury, Gideon 63-64, 73, 74, 354 
Trapero, Maximiano 23 
“Trokatiko” 102 
Trümpy, Hans 294 
Txanogorritxo 235 
“Txillardegi” ik. Alvarez Enparantza, Jose 

Luis  
Ubbelohde, Otto 129 
Ugalde, Martin 113, 114, 115, 194 
Umerez, Nekane 129 
Urbieta, Imanol 129, 311 
Urkiaga, Esteban 104 
Urmeneta, M. Jesus 123, 138, 139, 210-

212, 354 
Urrezko astoa 24 
Urtxintxa proiektua 132, 139, 350, 351 
Van Gool 130 
Vatikano Hiriko Estatu Idazkaritza 103 
Veillée, la 23, 141 
Vermeer, Hans J. 54, 66, 70-71 
Viehmann, Dorothea 29 
Vigotsky, L. S. 39, 82, 121 
Villa, Oscar 133 
Villasante, Luis 83 
Vinay, Jean Paul 76, 77 
Vinson, Julien 108 

Volkslieder 26 
Volksmärchen 18, 37 
Volksmärchen der Deutschen 26 
Vries, Jan de 283 
Waechter, Friedrich Karl 116 
Wasserziehr, Gabriela 31, 34, 326, 328 
Webster, Wentworth 108, 123 
Wehs, Rainer 42 
Weimar-ko Errepublika 80, 95, 96, 107, 

116 
Wesselski, Albert 283 
Wild familia 178 
Wild, Dortchen 318 
Wild, Lisette 318 
Wilde, Oscar 40, 96, 98 
Wills, Wolfram 54, 66, 67, 68, 77 
Wotan 269 
Wundt, Wilhelm 30, 44 
Xaho, Agustín 104 
“Xaxarko” 97 
Xirula Mirula taldea 161 
Xixupika 311  
Zabaleta Imaz, Iñaki 82 
Zabaleta, Josu 129, 138, 161, 197, 200 
Zabalo, Julen 104 
Ziarsolo, Manu 114, 309, 316 
Zipes, Jack 22, 27, 40-41, 42, 46, 49, 84, 

96, 116, 117, 252 
Zipitria, Elbira 110 
Zizeron 56, 57 
Zuazo, Koldo 115 
Zubeldia, Iñaki 65 
Zubiria, Pello 114 
Zulaika Arregi, Jose Gonzalo 111, 112 
Zur Mühlen, Hermynia 116 

 
 
 
 
 
 
 




