
BRACIA GRIMM



KARL GRIMM

• Jacob Ludwig Karl Grimm urodzony
4 stycznia 1785 w Hanau, zmarł 20 
września 1863 w Berlinie. 

• Jacob Grimm zasłynął też jako
twórca niemieckiego
językoznawstwa historyczno-
porównawczego. Sformułował prawo
głosowe dotyczące niemieckiej
przesuwki spółgłoskowej, tzw. prawo
Grimma. 



WILHEM GRIMM

• Wilhelm Karl Grimm urodzony 24 lutego
1786 w Hanau, zmarł 16 grudnia 1859 w 
Berlinie – niemiecki filolog, członek Akademii
Nauk w Berlinie, brat Jacoba Ludwiga Karla 
Grimma.

• Był zbieraczem baśni i podań ludowych
oraz autorem prac naukowych. Jako
wydawca publikował legendy, mity i sagi
niemieckie (zbiór Die deutsche Heldensage). 
Niektóre swoje dzieła tworzył i publikował
wraz z bratem Jacobem; występowali wtedy
jako bracia Grimm



ŻABI KRÓL

Żabi król – popularna baśń ludowa
występująca w różnych wersjach
w wielu krajach. Najbardziej
znaną wersję niemiecką spisali
bracia Grimm i opublikowali w 
1812 roku w zbiorze Baśni

Baśń opowiada o przygodzie 
królewny i żabiego króla



ROSZPUNKA

Roszpunka (po niemiecku Rapunzel) –
tytuł jednej z niemieckich baśni
ludowych oraz imię jej głównej
bohaterki. Baśń została po raz
pierwszy spisana przez braci Grimm i
opublikowana w 1812 roku w zbiorze
Baśni

Mówi ona o uwięzionej dziewczynie w 
wieży z magicznymi włosami i księciu, 
który ją uratował.



BAJKA O DWÓCH BRACIACH

Bajka o dwóch braciach
(Die zwei Brüder) – baśń
braci Grimm opublikowana
w drugim wydaniu ich zbioru
Baśni z 1819 roku

Jest to historia dwóch braci
bliźniaków i magicznego
złotego ptaka



ZŁOTA GĘŚ

Złota gęś (Die goldene Gans) –
baśń opublikowana przez braci
Grimm w 1812 roku w ich zbiorze
Baśni

Opowiada ona o jednym z braci, 
który wyruszył do lasu 
napotykając złotą gęś



KRÓLOWA PSZCZÓŁ

Królowa pszczół (Die Bienenkönigin) –
baśń braci Grimm opublikowana w ich 
zbiorze Baśni w 1812 roku

Baśń opowiada o wędrówce 3 braci
i karłem mieszkającym w 
zaczarowanym zamku



ZBIÓR BAŚNI BRACI GRIMM

Baśnie braci Grimm – zbiór baśni
spisanych przez niemieckich
pisarzy i językoznawców, braci
Wilhelma i Jacoba Grimmów,
opublikowany w roku 1812 (tom I) 
i w roku 1815 (tom II). Zbiór ten, 
powstały na podstawie
wieloletnich badań podań, mitów i
opowieści ludowych, stał się
klasyką literatury, przetłumaczoną
na wiele języków.
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