Jackob a Wilhelm Grimmové
Jakob: 1785-1863
Wilhelm: 1786-1859

Kdo by neznal pohádky šípková Růženka, Sněhurka a sedm trpaslíku, Popelka, nebojsa, červená karkulka, Jeníček a Mařenka a nebo Dařbuján a Pantrhola?
Myslím že je všichni znáte protože jsou opravdu známé a všichni jste o nich už jistě četli. Ale víte kdo je napsal a jak vypadalo jejich první spracování? Jistě jste už někde slyšeli jméno bratři Grimmové, ale co jsou vlasntě opravdu zač? A co mají společného s těmito pohádkamy? 

Jackob a Wilhelm Grimmové - nejslavnéjší Němečtí pohádkáři a prosefoři

Celím jménem se jmenovali Jacob Ludwig Carl Grimm a Wilhelm Karl Grimm. Byli narozeni v roce 1785 a 1786 v Hanau což je nedaleko Frankfurtu.Bratří Grimmové prosluli v německé i světové literatuře svou sbírkou lidových pohádek a písní, pověstí a legend. Zvláště svými Kinder- und Hausmärchen, kterými položili základy nové vědy - folkloristiky. Pohádky jako Sněhurka či Šípková Růženka jsou známy z mnoha zpracování, ale prvními, kdo je zapsali, byli právě bratří Grimmové. V činorodé spolupráci byl Wilhelm tím, kdo pohádky sbíral a upravoval, zatímco Jacob, který byl lingvista a filolog, pohádky povýšil na předmět seriózního vědeckého výzkumu.
Bratří Grimmové pracovali velmi činorodě a důkladně také na poli heroické mytologie, starověkého náboženství a práva a jejich úsilí nepolevilo ani když se Wilhelm v roce 1825 oženil. Sám Jacob se nikdy neoženil. Wilhelm zemřel v Berlíně 16.12.1859 a Jacob o 4 roky později tamtéž 20.8.1863. Jacob právě dokončil ve Slovníku práci na hesle Frucht.
Bratři Grimmové vstoupili do literatury a do historie literární vědy století po Madame d'Aulnoy a Charlesovi Perraultovi, kteří byli vůbec prvními popularizátory pohádkové literatury. Bratří Grimmové však kladli důraz za zaznamenávání motivů orální lidové tradice, čímž se lišili od svých současníků Ludwicka Tiecka a Johanna-Karla Musaeuse, kteří se ve svých romantických příbězích opírali spíše o gotické tradice než o folklórní motivy.
Pohádky bratří Grimmů ( Kinder- und Hausmärchen ) byly publikovány ve dvou svazcích (1812-1815), poslední edice vyšla v roce 1857 a obsahovala 211 pohádek, dalších 28 bylo v dřívějších edicích, takže celkem tedy sbírka obsahovala 239 pohádkových příběhů. Pohádky byly zapsány podle ústní tradice, v prvním vydání bylo použito 10 dialektů německého jazyka. Pohádky jako Jeníček a Mařenka, Popelka, Sněhurka, Šípková Růženka se staly proslulými po celém světe, jsou půvabné svou magičností, motivy komunikace mezi lidmi a zvířaty a morálním patosem boje dobra se zlem.
Bratři Grimmové byli dokonalý pracovní tým, ve kterém se Jacob zaměřoval na studia lingvistická, kdežto Wilhelm byl spíše literární badatel. Ve své práci byli ovlivnění současným německým romantismem a svou láskou k mytologii, folklóru a fantaziím. Svou prací dokázali, že na základě studia orálních pramenů, muže být sestavena sbírka folklórních příběhů, které se snaží o ryzí reprodukci originálních motivů, a ukázali tak cestu dalším badatelům. Ač byly sesbírané příběhy zaznamenány jakkoliv přesně a věrně, přece však se zvláště Wilhelm při pozdějších edicích neubránil svým literárním ambicím, které mu kázaly některým pohádkám dodat poetický nádech. 

Grimmové a pohádky
Jak víme Grimmové jezdili po Německu a sbírali lidové pověsti a pohádky. Pohádky se jim začali líbit a tak je začali i psát jako knížky. Nebyli to ale jenom pověsti, vymýšleli si i svoje příběhy. První pohádka byli kouzelné fazole. Lidem se tato povídka líbila a tak začali psát další a další. Nebyli to ale pohádky jako znéme dnes. Byli to většinou hororové příběhy. Dříve byli tyto pohádky spíše určené dospělím než dětem a proto tehdy nebyla žádná která by nebyla hruzostrašná. Grimmové jsou známí svýmy příběhy u kterých tuhne krev v žilách takže spíš nepsaly pohádky nýbrž horory. Až po jejich smrti se začaly pohádky upravovat do dnešní podoby. Ještě dnes mužete někde sehnat neupravené pohádky od bratří Grimmu. Ale pozor! Povídky jsou depresivní a opravdu hruzostrašné.

Grimmové na bankovkách?
Mezi 1990 a 2002 zavedení měny eura v Německu, Grimmové byli zobrazeni na 1000 eurové bankovce a dodnes se s nima platí.


seznam pohádek (hororu) kteří Grimmové napsali  

#   BELOUŠ A VRANÍK
# JENÍČEK A MAŘENKA
# BÍLÝ HAD
# CERTUV UKOPTENÝ BRATR
# CHYTRÁ SELSKÁ DCERKA
# DRAKOBIJCE
# DVANÁCTERO LOVCU
# HAVRAN
# HOLÍNKY Z BUVOLÍ KUŽE
# HONZA JEŽEK
# HONZA SILÁK
# HONZÍCEK A GRÉTICKA
# HUSOPASKA
# HUSOPASKY PLÁCOU PERLY
# JAK DVA VANDROVALI
# JAK KE ŠTESTÍ SKRZE ŠEST SLUŽEBNÍKU PRIŠEL
# JAK TÁHLO SVETEM DRUHU ŠESTERO
# JORINDA A JORINGEL
# KOSMÁCEK1
# KOUZELNÁ LOD
# KRÁL DROZDÍ BRADA
# Krejcík a tri psi
# Krištálová koule
# Labutí panna
# Locika
# Nejmilejší Roland
# ZLATÁ RYBKA
# O VERNÉM JANOVI
# KOUZELNÉ FAZOLE
# O panne Mahulene
# O ŠESTI LABUTÍCH
# PALECEK
# OBUŠKU, Z PYTLE VEN!
# PODIVUHODNÁ REMESLA
# NEBOJSA
# POPELKA
# PRAVÁ NEVESTA
# PRINCEZNA ZE RMUTNÉHO DOLU
# RUMPELNICEK
# SNEHURKA
# SNEŽENKA A RUŽENKA
# Sedmero krkavcu
# TRI BRATRI
# TRI HADÍ LÍSTKY
# TRI HEJKÁLKOVÉ
# TRI PRADLENY
# TRI PÍRKA
# V LESE ŽIJÍ CARODEJNICE
# VCELÍ KRÁLOVNA
# VRETENO, CLUNEK A JEHLA
# VÍLA NA RYBNÍCE
# Zlatovláska
# Zlaté království
# Šípková Ruženka
# Žabí princ
# Živá voda 
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 Grimmové na bankovce
file_4.png

file_5.wmf

           file_6.png

file_7.wmf

       
a tady je film kletba bratří Grimmu (hrozná volovina)
Natáčelo se to v Čechách a tak tam mužete vidět i naše
české herce jako Miroslava Táborského. V tomhle 
filmu jsou zamýchány snad všechny pohádky od Grimmu
Šípková Ruženka
Červená Karkulka
Kouzelné fazole
Zlatovláska
Sněhurka
A když se tyto pohádky spojí dohromady
vznikne s toho ptákovina jako je film kletba bratří Grimmu




