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 Izvleček

IZVLEČEK
V diplomskem delu Primerjava mladih bralcev serije knjig in filma Luca Bessona 

o Arturju so teoretično predstavljena štiri književna dela o Arturju (Artur in 

Minimojčki (2003), Artur in prepovedano mesto (2003), Artur in Maltazarjevo 

maščevanje (2004) in Artur in vojna dveh svetov (2005). Po književnih besedilh 

so bili posneti tudi animirano–igrani filmi (Artur in Minimojčki (2006), Artur in 

Maltazarjevo maščevanje (2009) in Artur 3: Vojna dveh svetov (2010)). Književni 

besedili (Artur in Minimojčki (2003) in Artur in prepovedano mesto (2003)) in 

animirano-igran film (Artur in Minimojčki (2006)) smo primerjali z različnih vidikov 

in ugotavljali povezanosti njihovih vsebin.

Po avtorici knjige The Magic Code (1988), Marii Nikolajevi smo opredelili 

fantastično pripoved in ugotavljali ali lahko književna besedila in filmske različice 

o Arturju označimo za fantastično pripoved oziroma film. Predstavljena so tudi 

različna poimenovanja za majhne ljudi (homunkuluse).

V okviru literarnega kluba in filmskega krožka smo empirično ugotavljali, ali si 

učenci šestih razredov v večji meri zapomnijo književno besedilo preko književnih 

del ali preko animirano-igranega filma.

KLJUČNE BESEDE: 

fantastična pripoved, primerjava, Artur, Minimojčki, homunkulusi.
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 Summary

THE COMPARISON OF THE ARTHUR BOOK SERIES AND TV 

SERIES BY YOUNG READERS

SUMMARY
In my diploma work The comparison of the Arthur book series and tv series by 

young readers four literary works about Arthur are being presented (Arthur 

and the Minimoys (2003), Arthur and the Forbidden City (2003), Arthur and the 

Revenge of Maltazard (2004), Arthur and the War of the Two Worlds (2005)). The 

literary text has also been adapted for an animated film (Arthur and the Invisibles 

(2006), Arthur and the Revenge of Maltazard (2009), Arthur 3: The War of the Two 

Worlds (2010)).

The Literary texts (Arthur and the Minimoys (2003) and Arthur and the Forbidden 

City (2003)) and the animated film (Arthur and the Invisibles (2006)) have been 

compared from different viewpoints. We have also determined the relationship 

of their contents.

According to the author of the book Maria Nikolajeva the term »fantasy story« has 

been defined. We have also tried to ascertain if it is possible for a literary text or 

its film version to be called a »fantasy story« or a »fantasy film.«

Different names for small people (homunkulus) have also been presented.

In our literary club and in the film club we have tried to determine empirically 

whether the students of the sixth grade remember the contents of a literary work 

mainly from literature or from a film.

KEYWORDS:

a fantasy story, comparison, Arthur, Minimoys, homunkulus.
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 Uvod

1 UVOD
Otrokovo dojemanje književnega dogajanja preko književnih besedil in preko animiranih 

oziroma igranih filmov je zelo različno. 

V diplomskem delu sem se osredotočila na serijo knjig avtorja Luca Bessona o Arturju in 

serijo animirano–igranih filmov, posnetih po književnih besedilih. 

V knjižnem besedilu in animirano–igranem filmu se bom osredotočila na iskanje 

fantazemov in strukture fantastične pripovedi po Marii Nikolajevi. 

Primerjala bom književno dogajanje književnih besedil Artur in Minimojčki (2003) in 

Artur in prepovedano mesto (2003) ter animirano–igranega filma Artur in Minimojčki 

(2006). V primerjavi se bom osredotočila na glavne like, kraj dogajanja, dogajanje ter 

fantastičnost književnega dogajanja. 

Empirični del diplomskega dela bo zajemal raziskavo, s katero želim izvedeti, ali si skupina 

šestošolcev v večji meri zapomni književno dogajanje preko književnih besedil ali preko 

animirano–igranega filma.
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2 TEORETIČNI DEL

2.1 FANTASTIČNA PRIPOVED

Preden se lotimo opredeljevanja fantastične pripovedi, si moramo razjasniti pojme, kot 

so fantastično in fantazija. 

V slovarju slovenskega knjižnega jezika je pojem »fantastično« označen kot:  

-  nanašajoč se na fantastiko; domišljijski, sanjarski: to so nerealni in fantastični načrti; 

fantastičen privid; fantastičen svet; skrivnostna bitja so si zamišljali v najbolj fantastičnih 

podobah; fantastični filmi; znanstveno fantastična literatura.

Fantazija je pojem, ki predstavlja nekaj, kar ni osnovano na resničnosti in ni resnica. To 

pomeni, da je le plod domišljije.

Izraz fantastično pogosto uporabljamo v pisnem in ustnem izražanju. S tem izrazom 

najpogosteje izražamo tisto, kar ne obstaja v realnosti (resničnosti) in je rezultat 

čiste fantazije oziroma domišljije. Sam izraz fantastično pomeni sanjarski, namišljen, 

neresničen, čuden ali čudovit.

Maria Nikolajeva opredeli fantastično pripoved kot obsežno sodobno pravljico, v kateri 

se dogajajo čudeži v domišljijskem svetu, drugačnem kot je doživljajski, s prvinami 

nepričakovanega, čudežnega in kršenjem naravnih zakonov.

Avtorica Marjana Kobe v svojem delu Pogledi na mladinsko književnost navaja mnenje 

Lucie Binder, da fantastična pripoved tako rekoč prisluškuje otroku in njegovi potrebi 

po igri. V fantastični pripovedi uveljavlja pravico otrokove individualnosti nasproti 

modernemu, zoprnemu svetu odraslih. V fantastičnih pripovedih igra svet odraslih 

povsem nepomembno vlogo, gre za poseben, samosvoj in velikokrat tudi hudomušen 

način, saj je pogosto prikazan z otroške perspektive. 

2.2 RAZVOJ FANTASTIČNE PRIPOVEDI

Začetki fantastične pripovedi segajo v leto 1726, s pisateljem Johnatanom Swiftom in 

njegovim delom Gulliverjeva potovanja. V njem naj bi se kazale že prve fantastične 

prvine. Vendar nekateri strokovnjaki menijo, da se začetki fantastične pripovedi pojavijo 

nekaj let kasneje, in sicer leta 1865 z literarnim besedilom Lewisa Carrolla Alica v 

čudežni deželi. Po Alici v čudežni deželi se kot utemeljitelji fantastične pripovedi pričnejo 

pojavljati še drugi angleški pisatelji oziroma njihova dela, kot so Barrieev Peter Pan 

(1911), Loftingov Dr. Dolittle (1920), Milnejev Medved Pu (1926), Grahamenov Veter v 

vrbju (1961). Po mnenju strokovnjakov naj bi bila prava domovina fantastične pripovedi 

Anglija konec 19. in v začetku 20. stoletja. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Maja Mav; diplomsko delo

13

 Teoretični del

13

Leta 1908 se s književnim delom Nilsa Holgerssona Čudovito potovanje prične prehod 

fantastične pripovedi iz nordijskih dežel ter v veliki meri iz Švedske v Evropo.

Leta 1883 dobi Evropa delo italijanskega avtorja Carla Collodija Ostržek. Nato pa nekaj 

let pozneje fantastična pripoved doseže popoln razcvet s književnim besedilom Astrid 

Lindgren Pika Nogavička (1945 - 1948). Fantastične pripovedi navdušujejo tako mlade 

kot starejše bralce. (Kobe, 1987).
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2.3 TEORIJA FANTASTIČNE PRIPOVEDI PO MARII NIKOLAJEVI

Maria Nikolajeva je profesorica primerjalne književnosti 

na Univerzi v Cambridgu. Napisala je doktorsko dizertacijo 

The Magic Code (1988), v kateri se je poglobila v angleške 

mladinske fantastične pripovedi ter preučevala njihovo 

zgradbo. Pred leti je dobila tudi Mednarodno nagrado 

bratov Grimm za življenjske dosežke na področju mladinske 

književnosti.

SLIKA 1: MARIA NIKOLAJEVA  

(www.educ.cam.ac.uk/people/staff/nikolajeva/, 28. 4. 2011).

V svojem delu The Magic Code (1988) je Maria Nikolajeva predstavila najpomembnejše 

zakone pri pisanju fantastične literature in opredelila strukturo fantastične pripovedi 

skozi pet elementov in njihovih pojavnih oblik (Nikolajeva, 1988). 

FANTAZEMI – ZNAČILNOSTI STRUKTURE FANTASTIČNE PRIPOVEDI (M. NIKOLAJEVA)

1. Čarobni zakon

•  omejitev

•  doslednost

2. Čarobni prostor

•  primarni in sekundarni svet

•  prostor dogajanja

•  opis

3. Čarobni čas 

•  Sekundarni čas

•  Razmerje med primarnim in 

sekundarnim časom

•  Destinacije (preteklost, prihodnost)

4. Čarobni prehod

•  Vrata

•  Smrt, sanje

•  Sel

•  Sel iz opisanega sekundarnega sveta

•  Čarobni predmet

•  Časovni stroj

•  Tehnični pripomočki

•  Čarobni objekt v primarnem svetu

•  Čarobne lastnosti

5. Čarobni vpliv fantastičnosti

•  Sprememba sekundarnega kronotopa

•  Vsiljivci ali opazovalci

•  Kdo je duh

•  Identiteta

•  Jezikovne ovire

•  Ime

•  Dokaz sekundarnega sveta
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2.3.1 ČAROBNI ZAKON

Eno izmed najpomembnejših pravil, ki ga moramo upoštevati pri pisanju fantastične 

pripovedi je predpostavka, da čarovnija ni neomejena in vsemogočna. Prav tako morajo 

biti pisci fantastične pripovedi pozorni, da v besedilu ni protislovij, saj v nasprotnem 

primeru zgodba ni prepričljiva.

Johan Ronald Reuel Tolkien opredeljuje pisanje fantastične pripovedi kot avtorjevo 

poustvarjanje sekundarnega sveta, ki si ga ustvari v podzavesti oziroma v mislih. 

Dogajanje v sekundarnem svetu je pristno in »resnično«, kadar pa se pojavi katerikoli 

dvom v sekundarni svet, avtorjeva čarovnija v tem primeru izgine oziroma učinek 

čarobnosti ni dosežen. Fantastični svet je ustvarjen po načelih in zakonih resničnega 

sveta, zato njegova notranja struktura ne sme biti razdrobljena. Logika, verodostojnost 

in doslednost so pri pisanju fantastičnih pripovedi pomembne. Pisanje fantastičnih 

pripovedi je proces. Avtor si med pisanjem odgovarja na vprašanja: Kaj če? Kaj potem? 

Zakaj?

Gre za proces, ki je podoben procesu pisanja domišljijske zgodbe. Razlike se pokažejo 

v točno določenem čarobnem zakonu fantastične pripovedi, za katerega mora avtor 

predvideti vse mogoče posledice in vplive, saj bi v nasprotnem primeru prišlo do 

kompozicijskega neskladja zgodbe. Avtor fantastične pripovedi ne sme pretiravati s 

čarobnimi dogodki ali osebami, raba čarovnije mora biti dosledna in zmerna.

Raziskovalec fantastičnih pripovedi Göte Klingberg v raziskavi izpostavlja enotnost 

primarnega in sekundarnega sveta; logična in posledična zgradba sekundarnega sveta; 

skladnost in zadovoljivost logičnih pojasnil. To je le nekaj pomembnih literarnih zakonov 

in pravil, ki naredijo zgodbo fantastično in verodostojno (Nikolajeva, 1988).

Omejitve

Čarovnija ima omejitev in urok, ima tudi odrok. Zlo se v pravljicah vedno premaga z 

dobrim. Te omejitve so v fantastični pripovedi zelo pomembne, saj se tako ohranja 

ravnovesje med primarnim in sekundarnim svetom.

Čarobni zakoni so zelo strogi in jih je potrebno dobesedno upoštevati. Upoštevati je 

potrebno tudi omejitve čarovnije. V primeru nekontrolirane čarovnije bi bila zgodba 

preveč zapletena. Čarovnija lahko traja le določen čas - npr. določeno število ur ali npr. 

do sončnega zahoda. Pomembno je tudi, da čarovnije v času njenega trajanja ni mogoče 

preklicati. Pravilo v fantastični pripovedi je tudi, da odrasli čarovnije ne vidijo ali pa jo 

vidijo samo nekateri posamezniki (Nikolajeva, 1988).
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Doslednost

Pri popolni doslednosti fantastičnega sveta je fantastičen svet smiseln, logičen ter 

ustvarjen po pravilih, ki jih je potrebno upoštevati.

Zgradba sekundarnega sveta je logična, čeprav gre za nesmiselen svet. Temelji 

sekundarnega sveta so zgrajeni iz realnega sveta zaradi lažjega razumevanja bralca. 

Fizikalna narava novega sveta mora biti razumljiva in logična. Vsebovati mora podobno 

strukturo kot realni svet. Osnovni fizikalni zakoni gravitacije, vročine in mraza, svetlobe 

in teme, ostajajo enaki in jih ne smemo spreminjati. Ohranja se tudi pravilo, da v boju 

med dobrim in zlim vedno zmaga dobro.

2.3.2 ČAROBNI PROSTOR

Primarni in sekundarni svet

Primarni svet je realni svet, v katerem živimo. 

Sekundarni svet je svet, ki se skriva za obzorjem, pod zemljo, na nebu ali pa kar v domačem 

skednju. Leta 1938 je termin sekundarnega sveta prvič uporabil J.R.R. Tolkien v eseju One 

Fary Stories. V sekundarnem svetu ne gre za znanstveno–fantastični svet, ki ga obiščemo 

s sodobno tehnologijo. Gre za svet, ki ga ne moremo najti in ga lahko dosežemo le s 

čarovnijo. Maria Nikolajeva je za povezanost sekundarnega sveta s primarnim svetom 

uporabljala izraz »high fantasy«, ki definira sekundarni svet in obstaja samostojno in 

izraz »low fantasy«, ki definira dogajanje fantastične pripovedi v primarnem svetu. 

Maria Nikolajeva je za povezavo med primarnim in sekundarnim svetom vnesla svoje 

izraze. 

Zaprti svet »closed world« definira samostojni sekundarni svet brez kontakta s primarnim 

svetom, ki ostaja zunaj besedila in ga je moč le opazovati, vanj ne moremo vstopiti, 

lahko ga le dojemamo.

Odprti svet »open world« definira sekundarni svet, ki se v določenih točkah stika s 

primarnim, zato se v fantastični pripovedi pojavljata oba.

Vpleteni svet »implited world« je sekundarni svet, ki se v besedilu ne pojavi, a na svoj 

način vdira v primarni svet.

V fantastičnih pripovedih se lahko pojavlja tudi več sekundarnih svetov. Svetovi se 

nahajajo eden znotraj drugega. Pojavi se tudi možnost, v kateri glavni junak umre, 

preide v drug svet in tako verižno nadaljuje svoje življenje. Junaki lahko prehajajo iz 

primarnega sveta v nove sekundarne svetove, lahko gre samo za enosmerno potovanje 
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s prehajanjem junakov iz enega sveta v drugega in morda tudi v tretjega. Potovanje iz 

primarnega v sekundarni svet se zaokroži s krožno potjo, kjer se junaki vračajo v primarni 

svet. Verjeten je tudi način ponavljajočega se krožnega potovanja. Junaki večkrat vstopijo 

v sekundarni svet in se tudi večkrat vrnejo v primarnega, a potovanje se vedno zaključi 

kot enosmerno potovanje, kjer se junaki preseljijo v tretji svet (Nikolajeva, 1988).

Prostor dogajanja

Sekundarni svet je najpomembnejši in edini nepogrešljivi element v fantastični pripovedi. 

Raznolikost fantastične pripovedi se kaže z različnimi spremenljivkami, ki se pojavljajo 

pri lokaciji in opisu fantastične pripovedi. Maria Nikolajeva je v knjigi The Magic Code 

opisala deset lokacij, v katerih se pojavljajo. 

1. OZEMLJE ONSTRAN

Ozemlja ležijo onstran človeškega izkustva. Besedilo največkrat ne nakazuje lokacije tega 

sveta in povezanosti z primarnim svetom. Sekundarni svet imamo lahko »pred nosom«, 

lahko pa je neskončno daleč.

2. PLANET

Sekundarni svet se lahko nahaja na planetu našega osončja (Saturn, Venera, Mars ...), 

lahko pa se nahaja tudi na planetu, ki ne izhaja iz pravil primarnega sveta.

3. OTOK

Fantastični prostor dogajanja je postavljen na otok, otok sredi morja, katerega še nismo 

odkrili. Ideja o otokih poseljenih s čudežnimi bitji sega že v obobje antične Grčije.

4. PODZEMLJE

Podzemna dežela velja za deželo mrtvih in zla. V fantastičnih pripovedih ni nujno, da 

gre za deželo mrtvih, pač pa se lahko pod zemeljsko površino skriva prelepa sanjska in 

srečna dežela. Znano je, da podzemlje ni velikokrat prisotno v fantastičnih pripovedih. 

5. PODVODNI SVET

V podvodnem kraljestvu se pogosto odvija ljubezen med mladeničem in princeso morskega 

kralja ali obratno. Gre za najbolj priljubljen pravljični motiv v znanstveni fantastiki. V 

fantastičnih pripovedih ponavadi junaki doživljajo dogodivščine v podvodnem svetu, 

nato se zopet vrnejo nazaj v primarni svet. Voda velikokrat predstavlja samo prehod iz 

primarnega v sekundarni svet. 
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6. SVET ZNOTRAJ

Nahaja se v primarnem svetu, znotraj nekega objekta, katerega je ustvaril človek. Gre za 

izvirni element, ki ne izhaja iz pravljic in različnih mitov.

7. SLIKA

Sekundarni svet je postavljen v sliko. Ko junak vstopi v sliko, se preobrazi iz dvo- v tri-

razsežni prostor. 

8. SVET ZA ZRCALOM

Prav tako, kot v sliko, lahko posameznik vstopi v odsev v zrcalu. Tu se pojavi vprašanje, 

kaj se zgodi s človekom oziroma njegovim odsevom, ko vstopi na drugo stran ogledala. 

9. VZPOREDNI SVETOVI

Vzporedni svetovi imajo natančno določeno lokacijo in čas. Gre za svet, ki je na nek način 

prezrcaljen v primarnega. Opazijo ga lahko le nekateri posmezniki. Sekundarni svet je 

popolnoma enak primarnemu. Junaki v sekundarnem svetu »tonejo« globlje in globlje, 

vendar še vedno ostajajo na istem mestu. Meje med obema svetovoma niso jasne. V 

sekundarnem svetu, ki je popolnoma enak primarnemu, lahko srečamo neobičajna bitja 

kot so škrati, palčki, vile ...

Opis 

Na raznolikost sekundarnih svetov fantastičnih pripovedi vpliva avtorjeva domišljija, 

včasih pa tudi mitiči in pravljični elementi.

V sekundarnem svetu se pojavljajo:

•  pravljične, mitične dežele

•  folklorni liki v primarnem svetu

•  enotna pravljična dežela

•  živali

•  igrače

•  izobraževalne dežele

•  zgodovinski drugotni svet
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2.3.3 ČAROBNI ČAS

Sekundarni čas

Časovne fantastične pripovedi so med avtorji mladinske literature zelo priljubljene in 

intelektualno zelo zahtevne. Otrokovo dojemanje časovne fantastične pripovedi je širše, 

bolj odprto od dojemanja odraslih. Veliko avtorjev meni, da čas ni linearen, da različni 

časi obstajajo sočasno, vzporedno. Čas in prostor sta samo obliki mišljenja. 

Spreminjanje časa je skupna točka tako časovnim fantastičnim pripovedim kot 

znanstveni fantastiki. Obe zvrsti izhajata iz teorije o relativnosti in modernih konceptov 

časa. Potovanje v času predstavlja povezavo med dvema ali več časi. Dopušča tudi 

potovanje v druge svetove. V fantastičnih pripovedih s sekundarnimi svetovi je prisotno 

časovno spreminjanje. Avtorica Maria Nikolajeva je čas in prostor, ki tvorita abstraktno 

literarno enoto, poimenovala kronotop. Delimo ga na primarni in sekundarni kronotop. 

V primarnem kronotopu sta primarni čas in primarni svet poenotena, v sekundarnem 

kronotopu pa sta poenotena sekundarni čas in sekundarni svet (Nikolajeva, 1988).

Razmerje med primarnim in sekundarnim časom

Fantastični čas v fantastičnih pripovedih mora biti logičen. Vedno mora biti del logičnega 

vzorca, kot sta sončni vzhod in zahod, letni časi, lunine mene ...

Realni čas in fantastični čas je nasproten času, ki se pojavlja v ljudski pravljici in mitologiji. 

Pojavlja se motiv junaka, ki odide v deželo, v kateri je nesmrten. Ob povratku domov 

ugotovi, da je preteklo več let od njegovega odhoda.

Avtorica je zapisala več možnosti fantastičnega časa. Prva možnost prikazuje obstoj 

primarnega časa, medtem, ko je posameznik v sekundarnem času. Junakova odsotnost 

v primarnem svetu ni opazna.

Pri drugi možnosti opredeljevanja fantastičnega časa poleg sekundarnega časa preteče 

tudi nekaj primarnega. Oba časa tečeta vzporedno. Odsotnost junaka je v nekaterih 

primerih opazna, v nekaterih primerih pa je dogajanje prikazano kot junakove sanje. 

Tretja možnost prikazuje vzporednost primarnega in sekundarnega časa ter njun tempo, 

ki je enak v obeh časovnih dogajanjih.

Pojavi se še ena možnost časovne opredelitve fantastičnega časa. Gre za primarni in 

sekundarni čas, ki tečeta vsak v svojem tempu in sta neodvisna drug od drugega 

(Nikolajeva, 1988).
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Destinacije (preteklost, prihodnost)

V fantastičnih pripovedih vsi časi in časovne dobe obstajajo sočasno. V znanstveni 

fantastiki in fantastičnih pripovedih ne obstajajo preteklost, sedanjost in prihodnost, 

zato nas zanima, v katero smer bo odpotoval junak teh zgodb.

Junaki znanstvene fantastike ponavadi odpotujejo v prihodnost, junaki fantastične 
pripovedi pa v preteklost. Potovanje iz preteklosti v prihodnost večinoma vsebujejo 
nesmisle. Kadar junak potuje iz enega časovnega območja v drugo časovno območje, 
se takrat nahaja izven svojega časa. Potovanje v preteklost je za junaka predvidljivo, za 
razliko od potovanja v prihodnost, ko junak ne ve, kaj ga tam čaka.

Avtorica Nikolajeva v svojem delu The Magic Code opisuje še dva vzorca destinacije. 
Prvi vzorec je globalni nasproti lokalnemu kronotopu in drugi vzorec je globoki nasproti 
plitvemu kronotopu. Globalni kronotop prikazuje potovanje junaka v različne čase in 
prostore, lokalni kronotop pa prikazuje potovanje junaka le v času, saj se v prostoru ne 
oddaljuje. V vzorcu globokega kronotopa se junak premika v času naprej in nazaj za več 
stoletij, v plitvem kronotopu pa se premakne za eno ali nekaj generacij (Nikolajeva, 1988).

2.3.4 ČAROBNI PREHOD

Maria Nikolajeva v svojem delu prikaže devet oblik prehoda iz primarnega v sekundarni 
svet v fantastičnih pripovedih.

Vrata

So najpogostejši in najpomembnejši način prehoda iz primarnega v sekundarni svet. 
Pojavljajo se različne oblike vrat. Prehod skozi vrata ni vedno enak, prehodi so lahko 
omejeni (prehod je možen samo trikrat) ali pa so na voljo le posameznikom in izbrancem. 
Pri prehodu skozi vrata moramo biti pozorni, da skoznje ne uide tudi kakšen nezaželjen 
obiskovalec in ogrozi povratka v primarni svet (Nikolajeva, 1988).

Smrt, sanje

Smrt predstavalja enosmerno, nepovratno potovanje v sekunadrni svet. Poleg smrti se 
pojavljajo tudi sanje kot okrnjen del prehoda v sekundarni svet. V fantastičnih pripovedih 
se potovanja v sekundarni svet in dogodivščine, ki jih junak doživi, končajo z razlago, da 
so se zgodile v sanjah. S tem avtor fantastične pripovedi pušča bralcu dvom o obstoju 
sekundarnega sveta (Nikolajeva, 1988). 

Sel

Sel ali »alien child« naj bi bil posameznik iz sekundarnega sveta s čarobnimi ali 
nadnaravnimi sposobnostmi. Avtorica za »alien child« definira vse človeške like iz 
sekundarnega sveta s čarobnimi sposobnostmi in ne samo otroških likov. Pojavljalo 
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se v različnih oblikah (otroci, škratje, angeli, samorogi, živali ...) in z različnimi nameni 
(dobri, zli, nevtralni). Lahko so v vlogi odposlanikov, vodičev, varuhov, klicateljev ... 
sekundarnega sveta in kličejo na pomoč junaka iz primarnega sveta. Lahko se pojavijo 
kot posredniki iz enega sveta v drugega (Nikolajeva, 1988).

Sel iz vpletenega sekundarnega sveta

Sel lahko prihaja iz sekundarnega sveta. Največkrat gre za sla, ki nima vloge posrednika 

med prehodom iz enega v drug svet. Pojavlja se v vlogi uresničevalca otroških želja. Z 

uresničevanjem želja vnaša čarovnijo v fantastično pripoved (Nikolajeva, 1988).

Čarobni predmet

Prehod lahko predstavljajo tudi čarobni predmeti. Velikokrat so povezani s slom, ki 

potrebuje čarobni predmet za transport junaka v sekundarni svet. Pojavne oblike 

čarobnih predmetov so prstani, ure, dragi kamni, teleskopi, kotlički ...

Čarobna moč čarobnih predmetov lahko na junaka vpliva tudi negativno in ga z željo po 

čarobnosti predmeta tudi zasužnijo. Čarobni predmet lahko omogoči zlim silam prehod 

v primarni svet (Nikolajeva, 1988).

Časovni stroj

Časovni stroj je čarobni pripomoček, ki brez čarovnije prenese posameznika v sekundarni 

svet. Pojavne oblike časovnega stroja v fantastičnih pripovedih so čarobne postelje, 

sveče, kamnite sekire in kamni. Prehod v sekundarni svet je mogoč tudi kot oblika 

zaklinjanja in čarobnih besed (Nikolajeva, 1988).

Tehnični pripomočki

V fantastičnih pripovedih se pojavljajo tehnični pripomočki za prevoz v sekundarni svet. 

Potujejo s pomočjo vlaka, avtobusa, podzemne železnice, kanuja, otroškega avta ali 

dvigala (Nikolajeva, 1988).

Čarobni objekt v primarnem svetu

Tudi v primarnem svetu se pojavljajo čarobni objekti. Velikokrat jih s seboj prinesejo sli, 

ki so prišli iz sekundarnega sveta. Zaradi junakovega neveščega rokovanja s čarobnim 

objektom, se zgodba zaplete. Gre za tradicionalne predmete, kot so prstan, knjiga, 

kovanec in nekoliko nenavadne predmete, ki dajejo zgodbi pridih nesmisla (leteča 

postelja, leteči stol, pohodna palica ...) (Nikolajeva, 1988).
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Čarobne lastnosti

Junaki fantastičnih pripovedi lahko pridobijo čarobne lastnosti kot darilo čarobnih pomočnikov 

in slov ali kot uresničitev želja. Čarobne lastnosti lahko oddaja tudi čarobni predmet.

Najpogostejši čarobni lastnosti sta letenje in nevidnost. Letenje predstavlja človekove 

sanje, vstop v brezmejnost in neskončnost. Ponavadi s to čarobno lastnostjo pridejo sli 

iz sekundarnega sveta v primarnega in pomagajo potovati junakom iz primarnega sveta 

v sekundarnega (Nikolajeva, 1988).

2.3.5 ČAROBNI VPLIV FANTASTIČNOSTI

Sprememba sekundarnega kronotopa

Do sprememnbe sekundarnega kronotopa pripelje stik med dvema kronotopoma. V 

znanstveni fantastiki pride do spremembe zgradbe enega od svetov. Pri fantastičnih 

pripovedih pa običajno obstajajo drugačna pravila. V knjigi je predstavljeno pravilo 

Edith Nesbit, pri katerem obiskovalec v preteklem času ne more vplivati na zgodovino. 

V mladinskih delih je za otroka pomembno, da se zgodba konča s srečnim koncem v 

stabilnem svetu (Nikolajeva, 1988). 

Vsiljivci ali opazovalci

Popotniki v fantastničnih pripovedih se v sekundarnem svetu lahko pojavijo kot vsiljivci 

ali kot opazovalci. 

Vsiljivci so popotniki v času, ki se pojavijo z svojimi oblačili ali pa se preoblečejo preden 

vstopijo v pretekli čas. Pojavljajo se tudi kot namestniki ljudi oziroma sorodnikov iz 

preteklosti. Pri tem se postavlja vprašanje, kje so med tem ljudje, v katere se naselijo 

vsiljivci. 

Popotniki kot opazovalci se v sekundarni svet preselijo v sanjah ali skozi druge svetove 

samo potujejo in jih spoznavajo.

Trdno prepričanje o resničnosti pustolovščine privede popotnika iz pasivnega opazovalca 

v aktivnega vpletenca (Nikolajeva, 1988).

Kdo je duh?

To je vprašanje, ki se pojavi ob stiku dveh ljudi iz dveh različnih svetov. Gre za zunanji 

izgled posameznika. Lahko je enak kot ga imajo prebivalci določenega sveta, je snoven 

in realen. Lahko pa je prozoren, neotipljiv in nesnoven (Nikolajeva, 1988).

Identiteta

Avtorica Nikolajeva identiteto posameznika, ki prehaja iz enega sveta v drugega, omeji 
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na spomin in samozavedanje junaka. 

Junak svojo identiteto pri prehodu svetov ohranja in se je tudi zaveda. Kadar se junak 

v drugem času prelevi v drugo osebo, ima nekoliko težav, a se še vedno zaveda svoje 

identitete. Vendar lahko ob prestopu v drug čas njegovi spomini počasi izginjajo in s 

tem tudi zavedanje v drugem času. Prav zaradi tega je značilno, da v času potuje več 

oseb oziroma v sekundarnem svetu živi nekdo, ki se poveže z junakom, ki ga varuje pred 

izgubo identitete. Dvojna identiteta se pojavi, kadar junak v sekundarnem svetu sreča 

osebo iz svojega, primarnega sveta ali pa v prihodnosti sreča kar samega sebe.

Nekateri avtorji čarobno potovanje označijo kot sanje, iz katerih se junak vrne močnejši, 

modrejši, pametnejši ... (Nikolajeva, 1988).

Jezikovne ovire

Pojavi se vprašanje, kako se junaki fantastičnih pripovedi sporazumevajo v drugih 

svetovih. Avtorji ponavadi tega ne pojasnjujejo, zgodi se čarovnija, ki velja kot univerzalen 

zakon fantastičnih pripovedi.

Nekateri avtorji namenijo jeziku nekoliko več pozornosti. Živalski jezik je nekaj povsem 

običajnega v sekundarnem svetu fantastične pripovedi. Razumevanje živalskega jezika 

v primarnem svetu je namenjeno le posameznikom, kot so pritlikavci, čarobni sli ali 

pomočniki (Nikolajeva, 1988).

Ime

Posameznikova identiteta je povezana z imeni, ki jih avtor uporablja za povezavo med 

dvema svetovoma. Avtorji se odločajo za različne načine ohranjanja identitete (ohranjanje 

imena iz roda v rod, različice prvotnega imena, začetnice imena iz primarnega sveta se 

prenesejo v sekundarni svet) (Nikolajeva, 1988).

Dokaz sekundarnega sveta

Prenašanje predmetov ali stvari iz sekundarnega sveta avtorjem fantastičnih pripovedi 

ni povzročalo velikih težav. Če lahko posameznik potuje skozi svetove v kakršnihkoli 

oblačilih, lahko prenaša tudi druge stvari oziroma objekte. Ti objekti so lahko vidni 

le kadar je posameznik v določenem svetu. Nekateri avtorji se odločajo za slikanje 

(dokazovanje) doživetij junakov v sekundarnem svetu in vidnost slik v primarnem svetu. 

Nekateri avtorji se odločajo za izginjanje slik v resničnem svetu. Avtorji imajo veliko 

načinov za dokazovanja sekundarnega sveta (Nikolajeva, 1988).
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2.4 PREDSTAVITEV AVTORJA

Luc Besson, rojen 18. 3. 1959, je priznan francoski 

pisatelj, producent, scenograf in režiser, ki ga 

najbolje poznamo po kultnih filmih, kot so Nikita, 

Leon, Velika modrina in Peti element. Je ustanovitelj 

filmske družbe EuropaCorp. V svoji 26 letni karieri 

je sodeloval v več kot 50 filmih kot pisatelj, režiser 

in producent. Svoje zgodnje otroštvo je preživel z 

starši v obmorskih krajih, kjer sta si služila kruh kot 

inštruktorja potapljanja. Njegovo življenje je bilo 

povsem morsko. Že kot mladostnik je iz dolgočasja 

v šoli pokazal izredno ustvarjalnost s zgodnjimi 

osnutki filma Velika modrina (1988) in Peti element 

(1997). Nameraval je postati morski biolog in se 

specializirati za delfine, vendar mu je nesreča pri 

potaplanju prekrižala načrte.

SLIKA 2: LUC BESSON  

(wireimage.com, 28. 4. 2011). 

Po potapljaški nesreči, zaradi katere se Luc ni mogel več potapljati, se je vrnil v rodni 

Pariz. Kot osemnajstletnik je spoznal, da je film medij, s katerim lahko združuje svoje 

interese in umetnost. Tako je začel opravljati priložnostna dela pri različnih filmskih 

ustvarjalcih. Za tri leta se je preselil v Ameriko in ob vrnitvi v Pariz je ustanovil lastno 

produkcijsko podjetje Les Films de Loups, ki ga je kasneje preimenoval v Les Films de 

Dauphins. 

V zadnjih letih je napisal in produciral številne akcijske filme, vključujoč Taxi (1998), The 

Transporter film (2002 – 2008) z nadaljevanji ter filme Jet Li Kiss of the Dragon (2001) in 

Unleashed/Danny the Dog (2005). Besson je bil zadolžen za promocijski film Olimpijskih 

iger 2012 v Parizu. 

Za filma Leon (1994) (imenovan tudi The Professional) in The Messenger (1999) je bil 

Luc nominiran za nagrado César Awards v kategoriji za najboljšo režijo in najboljši film. 

Toda nagrado je dobil za film The Fifth Element (1997) (Peti element) kot najboljši režiser 

in najboljši francoski režiser. Veliko Bessonovih filmov je označenih za zelo popularne. 

Eden od njih je tudi Le Grand Bleu (1988) (Velika modrina).
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Je avtor, režiser in producent številnih akcijskih filmov, trilerjev in dram. Napisal je tudi 

štiri književna besedila za otroke, po katerih so bili posneti trije animirano–igrani filmi. 

Luc Besson je ustvaril serijo knjig o Arturju in sicer Arthur et les Minimoys (2003) (Artur 

in Minimojčki) , Arthur et la cité interdite (2003) (Artur in prepovedano mesto), Arthur 

et la vengeance de Maltazard (2004) (Artur in Maltazarjevo maščevanje), Arthur et la 

guerre des deux mondes (2005) (Artur in vojna dveh svetov) ter jih posnel kot animirano-

igrane filme Arthur et les Minimoys (2006) (Artur in Minimojčki), Arthur et la vengeance 

de Maltazard (2009) (Artur in Maltazarjevo maščevanje), Arthur et la guerre des deux 

mondes (2010) (Artur in vojna dveh svetov). 

S temi štirimi knjigami se njegov spekter književnih besedil in filmov za otroke zaključi. 

TABELA 1: LUC BESSONOVA FILMOGRAFIJA O ARTURJU

LETO FILM LUC BESSON KOT 

REŽISER AVTOR PRODUCENT

2006 Arthur and the Invisibles, 

ARTUR IN MINIMOJČKI

+ + +

2009 Arthur and the Revenge of Maltazard,  

ARTUR IN MALTAZARJEVO MAŠČEVANJE

+ + +

2010 Arthur 3: The War of the Two Worlds,  

ARTUR 3: VOJNA DVEH SVETOV

+ + +
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2.5 IDEJNA ZASNOVA ZGODBE O ARTURJU IN MINIMOJČKIH

Ideja o dečku Arturju, ki vstopi v deželo Minimojčkov je začetna ideja zakoncev Patricea 

in Céline Garcie. Ta je navdihnila Luca Bessona, ki je napisal in objavil knjigo Artur in 

Minimojčki (2003), ki temelji na izvirni ideji Céline Garcie, z ilustracijami Patricea Garcie. 

Sledila so še tri nadaljevanja Artur in prepovedano mesto (2003), Artur in Maltazarjevo 

maščevanje (2004) ter Artur in vojna dveh svetov (2005). Luc Besson je napisal scenarij 

in posnel animirano–igrani film Artur in Minimojčki, ki temelji na prvih dveh knjigah. 

Posnel je tudi drugi Artur in Maltazarjevo maščevanje in tretji del Artur in vojna dveh 

svetov te otroške sage.

Vizualna umetnica Céline Garcia že več kot dvajset let sodeluje s svojim možem 

Patriceom. Skupaj sta napisala stripe Allande, Les Fils de la Nuit in Le Chant des 

étoiles.

Ideja za knjigo izhaja iz spominov Céline Garcia. Gre za kombinacijo spominov iz otroštva 

njenega očeta in odraščanja osemletnega sina. Osnova književnega dogajana o Arturju 

je temeljila kar na treh generacijah. Na zgodbo je vplival tudi Célinin dedek, ki ga ni nikoli 

poznala. Predstave o svojem dedku je uporabila pri opisu Arturjevega dedka Arhibalda, 

velikega avanturista, ki je zaljubljen v Afriko.

Ideja o Minimojčkih se je porajala v gozdu, kjer se je sprehajala noseča Céline z možem 

Patriceom. Nekega dne se je skozi drevesne krošnje prebil sončni žarek in Céline se je 

za nekaj trenutkov odprl čarobni svet. Céline meni, da se sliši kar nekoliko nenavadno in 

neumno, a ta prizor ji je ostal tako v spominu in jo spodbudil k zgodbi o majhnem dečku, 

ki obišče fantastični svet. Je ideja o svetu, v katerem so otroci enako veliki kot odrasli, 

kjer lahko nadzorujejo svojo usodo in kjer lahko uresničijo vse, kar si zaželijo. 

Do filma Artur in Minimojčki je pripeljalo, ko je Luc Besson videl Patriceove slike in 

prebral Célinina besedila. Bil je navdušen in je takoj želel posneti film. Zakonca Garcia 

sta potrebovala nekaj časa za razmislek, saj še nista bila pripravljena. Ugotovila sta, da je 

to zanju enkratna priložnost, da pokažeta svojo vizijo 

(povzeto po Intervjuju z Céline Garcia, www.kolosej.si/filmi/film/artur_in_minimojcki/, 28. 4. 2011).

2.5.1 OPREDELITEV HOMUNKULUSOV

V književnih besedilih o Arturju se pojavlja dežela Minimojčkov, v kateri prebivajo 

dvomilimetrska bitja imenovana Minimojčki. Minimojčki predstavljajo drugo polovico 

ravnovesja, s katerimi so povezani Bogo–Matasalaji. Bogo–Matasalaji so nenavadno 

afriško pleme z več kot dva metra velikimi ljudmi resničnega sveta, Minimojčki pa so 
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bitja sekundarnega fantastičnega sveta, veliki le dva milimetra. Ker gre za majcena bitja 

– homunkuluse, bom skušala opredeliti njihove značilnosti.

HOMUNKULUS: latinski izraz za »male ljudi«, v množini homunkuli. Je splošni izraz, 

ki se uporablja na različnih področjih študija in se nanaša na kakršnokoli prikazovanje 

človeškega bitja. V preteklosti se je skliceval predvsem na koncept »mini« skozi polno 

formirano človeško telo. Trenutno se homunkulus na znanstvenih področjih ne sklicuje 

na nobeno opredelitev modela človeškega telesa, na nek način izkazuje fiziološke, 

psihološke in druge značilnosti ter funkcije človeka. 

V literaturi se homunkulusi »mali« ljudje pojavljajo v različnih književnih besedilih, ki so 

opredeljeni kot fantastična pripoved.

Nekaj izrazov za opredeljevanje homunkulusov:

gnóm -a m; mitol. škrat, palček, ki varuje zaklade v zemlji: gnomi in različna druga 

mitološka bitja 

lésnik -a m; mitol. škrat, ki prebiva na drevju 

liliputánec -nca m; knjiž., redko pritlikavec: cirkuška predstava liliputancev / kolibriji so 

liliputanci med ptiči / duševni liliputanec 

malìč -íča m; 1. nar. zahodno palček, škrat: bal se je maličev in čatežev; verjeti v maliče∙ 

ekspr. ni se bal ne maliča ne hudiča nikogar se ni bal; vse si je upal 2. ekspr., redko otrok: 

nisi več malič; maliči na peči // majhen človek: bil je tak malič, da ni dosegel do police 

pálček 1 -čka m; 1. v pravljicah zelo majhnemu moškemu podobno bradato bitje: začaran 

je bil v palčka; sedem palčkov; palček krojaček 2. kip ali podoba, ki tega predstavlja: 

kupiti palčka / vrtni palčki 3. ekspr. zelo majhen človek: proti meni je on palček ◊ zool. 

zelo majhna ptica pevka z rjavkastim kratkim repom, Troglodytes troglodytes

pálčica 2 -e ž; v pravljicah zelo majhni deklici podobno bitje: prišli so palčki in palčice

pédenjčlôvek in pédenj člôvek -éka; star. zelo majhen človek: pravljica o pedenjčloveku 

/ Pedenj-človek, laket-brada izkusila bi se rada (F. Levstik) 

pritlíkavec -vca m 1. človek nenormalno majhne rasti: bil je droben pritlikavec; nastop 

pritlikavcev v cirkusu // ekspr. zelo majhen človek: med visokimi košarkarji je on pravi 

pritlikavec; poleg korenjakov je prišlo tudi nekaj pritlikavcev / kako je nabrit, ta naš 

pritlikavec otrok; pren. duševni, politični pritlikavec 2. ekspr. kar je majhno sploh: 

rastlinski, živalski pritlikavci / ob njem so bila vsa druga letala pravi pritlikavci 

škràt škráta m, im. mn. tudi škrátje 1. v pravljicah zelo majhnemu moškemu podobno 
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bradato bitje, navadno nagajivo: škrat je živel v votlem drevesu; poreden škrat; zgodbe 

o škratih; bila je nagajiva kot škrat / gorski, gozdni škrat; dežela škratov 2. kip ali podoba, 

ki to bitje predstavlja: škrata bom postavil zraven gredice z vrtnicami / vrtni škrat 3. 

ekspr. zelo majhen človek: proti meni je pravi škrat

škratíca tudi škrática -e ž; v pravljicah zelo majhni deklici podobno bitje, navadno 

nagajivo: škrati in škratice

škrátovka -e ž; v pravljicah zelo majhni deklici podobno bitje, navadno nagajivo: škratje 

in škratovke (bos.zrc-sazu.si/sskj, 27. 5. 2011).

minimojčki: pleme dvo-milimeterskih ljudi, ki živijo v pozemlju domačega vrta

Književna besedila v katerih nastopajo mali ljudje, škratje, palčki, ...

•  Jonathan Swift: GULLIVER AND THE LILIPUTANS (original – 1726, spremenjena verzija – 1735)

•  Elizabeth Gordon: LORAINE AND THE LITTLE PEOPLE (1915)

•  Herminie Templeton Kavanagh: DARBY O‘GILL AND THE LITTLE PEOPLE (1926)

•  Mary Norton: THE BORROWERS (1952 – 1982)]

•  Upton Sinclair, Ellis Kadison: THE GNOME-MOBILE (1967)

•  Luc Besson: 

• ARTUR IN MINIMOJČKI (2003) 

• ARTUR IN PREPOVEDANO MESTO (2003) 

• ARTUR IN MALTAZARJEVO MAŠČEVANJTE (2004) 

•  ARTUR IN VOJNA DVEH SVETOV (2005)

•  Tony Di Terlizzi and Holly Black: THE SPIDERWICK CHRONICLES (2003 – 2009)

•  Kevin Cecil & Andy Riley: GNOMEO & JULIET (2011)
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2.6 PREDSTAVITEV SERIJE KNJIG O ARTURJU

Avtor knjig Luc Besson je leta 2003 napisal prvo knjigo o Arturju in Minimojčkih. Idejno 

zasnovo za knjigo je dobil pri zakoncih Garcia. Zgodbi so sledila še tri nadaljevanja. Še 

istega leta 2003 je napisal drugi del knjige Artur in prepovedano mesto, leto kasneje, 

2004., Artur in Maltazarjevo maščevanje in leta 2005 je »sago« o Arturju zaključil z 

knjigo Artur in vojna dveh svetov. 

2.6.1 ARTHUR ET LES MINIMOYS (2003) - ARTUR IN MINIMOJČKI

Kratek povzetek vsebine fantastične pripovedi

Prva knjiga govori o dečku Arturju. Artur, ki preživlja 

počitnice pri babici, vse trenutke, ko se ne igra na vrtu 

ali pomaga babici pri opravilih, nameni neumornemu 

poglabljanju v čudovite pripovedi dedka Arhibalda, 

ki je pred štirimi leti izginil neznano kam. Zapisi in 

ilustracije popeljejo Arturja v Afriko, kjer je dedek 

živel med prebivalci nenavadnega plemena Bogo-

Matasalajev, več kot dva metra velikimi ljudmi. Ti pa 

so dedka pripeljali tudi do svojega „ravnovesja“, ki jih 

dopolnjuje, dežele majhnih Minimojčkov.

SLIKA 3: NASLOVNICA KNJIGE ARTUR IN MINIMOJČKI (2003) 

(www.felix.si/knjigarna, 29. 4. 2011).

Artur se nad nenavadnim plemenom navduši. Posebej ga pritegne prelepa princesa 

Minimojčkov, Selenja. Čeprav Artur ne more povsem verjeti, da takšno ljudstvo zares 

obstaja, se kmalu prepriča v resničnost dedkovih zapisov. Na žalost ga do tega odkritja 

pripelje zlobni gostinec in trgovec gospod Davido, ki babici grozi z izselitvijo iz dedkove 

hiše. Artur se zaobljubi, da tega ne bo dopustil, dokler bo živ. Babica najde rešitev. 

Grozljivi usodi se lahko izogneta le tako, da najdeta zaklad, vrečo polno rubinov, ki jo je 

dedek skril nekje na vrtu.

Artur najde dedkov skrivni načrt, ki vodi do dežele Minimojčkov in končno do skritega 

zaklada, s katerim bosta lahko odkupila hišo. Poda se skozi vhod (daljnogled), ki je odprt 

ob vsaki deseti polni luni za 36 ur. Tako pomanjšan vstopi v deželo Minimojčkov, ki jim 

ravno tako preti nevarnost. Prekleti Maltazar namreč namerava nad Minimojčke poslati 

svojo strašno vojsko, da bi zavzela njihovo mesto, saj se zaveda, da ob prevzemu prestola 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Maja Mav; diplomsko delo

30

 Teoretični del

30

princese Selenje in njenega še neizbranega soproga, to ne bo več mogoče.

Minimojčki so kljub zaupanju dedka Arhibalda do Arturja nezaupljivi, vendar se Artur 

kmalu izkaže, ko iz skale z lahkoto izvleče čarobni meč, ki je namenjen le tistemu, ki ima 

pravično in čisto srce. 

Poleg že omenjene lepe, a trmaste princese, ki se zaljubi v pogumnega Arturja, je tu 

še mogočni, a nadvse bojazljivi kralj in njegov sin Betameš, ki je nad Arturjem takoj 

navdušen. Artur, Selenja in Betameš se pogumno odpravijo na pot, kamor pelje le 

enosmerna vozovnica. Odpravijo se v prepovedano mesto Nekropolis, kjer vlada prekleti 

Maltazar.

Selenji grozljive zgodbe o tem mestu ne odvzamejo poguma in prepričanja, da bo ubila 

Maltazarja in Minimojčke rešila pred njegovo grozljivo tiranijo. 

2.6.2  ARTHUR ET LA CITÉ INTERDITE (2003) - ARTUR IN PREPOVEDANO 
MESTO

Kratek povzetek vsebine fantastične pripovedi

V drugi knjigi Artur in prepovedano mesto se Artur, 
princesa Selenja in Betameš odpravijo v Nekropolis, kjer 
vlada prekleti Maltazar. Selenja se odpravi z namenom, 
da pokonča prekletega Maltazarja in s tem ustavi 
njegovo tiranijo nad Minimojčki, Artur pa z namenom, 
da poišče dedkov skriti zaklad. Na poti do Nekropolisa 
jim preti nevarnost velikega pajka, vendar ga princesa 
Selenja z klofuto in liziko ukroti. Nenazadnje jim služi kot 
prevozno sredstvo. Med potjo Artur skuša izpovedati 
ljubezen princesi, a Selenja kot neustrašna naslednica 
kralja Minimojčkov se na njegovo dvorjenje ne odziva. 

SLIKA 4: NASLOVNICA KNJIGE ARTUR IN PREPOVEDANO MESTO (2003) 

(www.felix.si/knjigarna, 29. 4. 2011). 

V prestolnici Sedme dežele princesa in Betameš razkažeta Arturju dogajanje na 

osrednjem trgu in ga seznanita z različnimi prebivalci Sedmih dežel.

Preden Selenja vstopi v Maltazarjevo palačo, nepričakovano poljubi Arturja in se tako po 

načelih in pravilih Minimojčkov poroči z Arturjem. 

Arturja in Betameša zajamejo sajdi (Maltazarjevi privrženci) in ju odpeljejo v zapor 
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Maltazarjeve palače. Tam Artur najde svojega dedka Arhibalda. Dedku poroča o domu, 

babici, kako je našel njegove namige za vstop v svet Minimojčkov ter o poroki s princeso.

Maltazar v palači prestreže Selenjo in jo skuša poljubiti, saj bi se s prvim poljubom znebil 

temačnega in grozljivega videza, ki mu ga je zadal ukraden poljub Jeznotis – Strupenjačis 

(neke lepe in privlačne domačinke). Princ temačnosti je pripovedoval Selenji zgodbo o 

svojem propadu, ko je bil Maltazar še Minimojček, princesa pa je zgodbo dopolnjevala, 

tako kot se je v resnici zgodila. 

Maltazar v dvorano privede vse štiri obiskovalce, Selenjo, Arturja, Betameša in dedka 

Arhibalda. Predstavi jim načrt, kako bo uničil njihovo deželo s pomočjo znanja, ki jim ga 

je v zameno za hrano nudil dedek Arhibald, ko je bil v zaporu. Artur v dvorani sreča krta 

Mina, sina krta Miroja iz dežele Minimojčkov, ter goro rubinov, ki jih babica in dedek 

potrebujeta za poplačilo hiše. Dedek Arhibald, Betameš, Selenja in Artur se pred poplavo 

rešijo z Arturjevim avtomobilčkom, ki mu ga je za rojstni dan podarila babica. Pravočasno 

prispejo v deželo Minimojčkov, zapahnejo vrata in ublažijo sunek vode. Artur in dedek 

Arhibald zapustita svet Minimojčkov in se vrneta v resnični svet, kjer dedka že pričakuje 

gospod Davido za podpis listin o lastništvu hiše. Dedek Arhibald zavlačuje s podpisom, 

medtem ko Artur čaka na znamenje krta Mina in s tem na nahajališče rubinov. Artur v 

zadnjem hipu prinese rubine in reši hišo dedka in babice. 

Artur se zazrt v babičin vrt poslovi od svoje princese Selenje in ji obljubi ponovno 

snidenje naslednjo deseto polno luno.
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2.6.3  ARTHUR ET LA VENGEANCE DE MALTAZARD (2004) - ARTUR IN 
MALTAZARJEVO MAŠČEVANJE

Kratek povzetek vsebine fantastične pripovedi

Artur nestrpno pričakuje deseto polno luno, ko bo spet lahko 

odšel v deželo Minimojčkov k svoji princesi Selenji. Med tem 

časom se je Artur učil obredov in navad afriškega ljudstva. 

Prestal je tudi eno najnapornejših urjenj, prejel odlikovanje 

častnega reda Matasalajev in postal del plemena. 

Končno Artur pričaka predvečer desete polne lune in 

se že veseli ponovnega obiska Minimojčkov. Arturju 

se mudi obiskati podzemni svet, saj mu je pajek na 

zrnu riža prinesel sporočilo, na katerem je pisalo: »Na 

pomoč«.

SLIKA 5: NASLOVNICA KNJIGE ARTUR IN MALTAZARJEVO 

MAŠČEVANJE (2004) (www.felix.si/knjigarna, 29. 4. 2011).

Načrte mu prekriža njegov oče z odhodom domov, zaradi neprijetnih dogodivščin s 

čebelo, insekticidom in Bogo-Matasalaji.

Artur po neuslišanih prošnjah in moledovanju, da bi odhod prestavili na naslednji dan, 

odide domov. S težkim srcem se ozira proti hiši in dedku, ki v daljavi postajata vse 

manjša in manjša. Arturju uspe na počivališču pobegniti iz avtomobila. Pod odejo skrije 

Alfreda, ki je vso pot tekel za avtomobilom. Ob vrnitvi se dedek, Artur in Matasalaji 

pripravljajo za vstop v svet Minimojčkov. Zaradi oblačnega vremena je prehod preko 

daljnogleda onemogočen, zato morajo poiskati drugačen način prehoda v podzemni 

svet. Matasalaji Arturju omogočijo prehod preko korenin. Zaradi drugačnega prehoda 

Artur ne vstopi v podzemni svet v deželi Minimojčkov, ampak v Peti deželi, deželi 

Kolomasajev. Arturja že poznani Kolomasaj Maks s pomočjo pikapolonice pripelje pred 

vstopna vrata Minimojčkov. Ker so Minimojčki vsi spali, je moral vstopiti skozi kukalo 

v vratih. Nestrpno pričakuje svojo princeso, vendar mu krt Miro pove, da je princesa 

po dolgem čakanju nanj, odšla na sprehod. Miro mu pripoveduje, kako se je princesa 

Selenja vseh deset lun pripravljala za svojega princa. Pripoveduje mu tudi o Selenjinem 

odraščanju in popotovanju skozi šest dežel in nenazadnje o nesrečni usodi njene mame. 

Po dolgem pripovedovanju na vstopna vrata dežele Minimojčkov nekdo potrka. Artur 
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brez previdnosti in z navdušenjem odpre vrata svoji princesi. A za vrati preti nevarnost. 

V svet Minimojčkov poleg Selenje vstopi tudi Matazar, ki je z zvijačo (z riževim zrnom) 

v podzemni svet priklical Arturja. Selenja je Maltazarjeva ujetnica in z njo izkoristi 

Arturjevo šibkost in ranljivost. 

Za konec zgodbe se v resnični svet namesto Arturja vrne Maltazar, Artur pa ostane ujet 

v svetu Minimojčkov.

2.6.4  ARTHUR ET LA GUERRE DES DEUX MONDES (2005) - ARTUR IN 
VOJNA DVEH SVETOV

Kratek povzetek vsebine fantastične pripovedi

Po gozdu oče išče Arturja. Sreča Maltazarja. Zaradi 
njegove strašne pojave zbeži domov, razloži dedku 
Arhibaldu, da je videl hudiča in zapade v stanje 
otopelosti. Arhibaldu je bilo jasno, da je Arturjev 
oče srečal Maltazarja. Zaradi neljubega srečanja z 
Maltazarjem obiščeta družino policista. Eden izmed 
njiju izgubi svojo policijsko značko. Izvesta, da v okolici 
mesta tava hudič. Policista zgodbi ne verjameta, dokler 
ga na poti v mesto tudi sama ne srečata. 

V svetu Minimojčkov Artur, Betameš in Selenja 
napravijo načrt, kako bodo prišli v zunanji svet, se 
povečali in se borili s prekletim Maltazarjem. 

SLIKA 6: NASLOVNICA KNJIGE ARTUR IN VOJNA DVEH SVETOV (2005)  

(www.felix.si/knjigarna, 29. 4. 2011).

Sklicali bodo svèt, izvlekli čarobni meč, s pomočjo vodovodnega sistema prišli v dedkovo 

sobo, poiskali stekleničko s povečevalnim napojem ter premagali Maltazarja. Odpravijo 

se na pot, kjer jih čaka kar nekaj preprek. Prvo prepreko uspešno preidejo s pomočjo 

izgubljene policijske značke. Na potovanju v zračnem mehurčku po vodovodni cevi 

srečajo Maltazarjevega sina Darkosa, ki jim vse do dedkove pisarne sledi in povzroča 

preglavice, medtem v dedkovo hišo vstopi Maltazar v preobleki uglednega gospoda. A 

kaj kmalu se razkrije in zagrozi Arhibaldu in njegovi družini. Dedek mu obljubi stekleničko 

z napojem, ki poveča majhne stvari v velike. 

Artur po plezanju med knjižnimi policami najde skrivno stekleničko, vendar ga dedek 

Arhibald prehiti in stekleničko izroči Maltazarju. Maltazar se odpravi proti mlaki, kjer 
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bo povečal svoje privržence in tako pričel boj za nadvlado resničnega sveta. Artur, 

Betameš in Selenja skušajo slediti Maltazarju, vendar je s svojo velikostjo prehiter za 

male Minimojčke. 

Maltazarju s pomočjo stekleničke uspe povečati svojo vojsko in se z njo odpraviti proti 

mestu. Selenja najde novo rešitev, kako bodo povečali Arturja. Odpravijo se na travnik, 

kjer počakajo čebelo, na kateri bodo lahko pripotovali v samo osrčje čebeljega panja. 

Arturja je zelo strah saj je alergičen na čebelji pik. S pomočjo prevajalca se uspejo 

dogovoriti s čebelo matico, da jim proizvede koncentrat medu. Serum iz medu ima dovolj 

vitaminov, da poveča majhne stvari v velike. Medtem pa preti panju velika nevarnost. 

Arturjev oče in garda gasilcev želijo uničiti čebelji panj. Ustavi ga Arturjeva žena, ki s 

pomočjo čebel prebere Arturjevo sporočilo. 

Čebelji serum Arturja poveča. Poslovi se od svoje princese Selenje in Betameša in steče k 

dedku. Dedek, po čustveni izpovedi Darkosa o nesrečnem otroštvu in očetovem terorju, 

s pomočjo rezervnega napoja poveča Darkosa z namenom, da mu bo pomagal premagati 

svojega očeta. Arhibald, Darkos in Artur se srečajo v mestu, kjer skušajo vsak na svoj 

način premagati zlobneža. Maltazar zajame vse tri bojevnike in jih skuša pokončati. Pred 

strašno usodo jih rešita princesa Selenja in čebelja kraljica matica s pikom Maltazarja v 

zadnjico. Maltazar se ob piku zmanjša in svoje poveljevanje zaključi v babičinem kozarcu 

kislih kumaric. Selenja, Betameš in prijazni Darkos se vrnejo v deželo Minimojčkov, kjer 

čakajo naslednjo deseto luno, da jih obišče Artur. 
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2.7  ANALIZA ZGODB O ARTURJU KOT FANTASTIČNI 
PRIPOVEDI PO MARII NIKOLAJEVI

Prvi cilj raziskave je ugotoviti, ali lahko zgodbe o Arturju (Artur in Minimojčki 2003, Artur 

in prepovedano mesto 2003, Artur in Maltazarjevo maščevanje 2004, Artur in vojna 

dveh svetov 2005) opredelimo kot fantastične pripovedi.

Pod točko 2.3 sem po Marii Nikolajevi opredelila strukturo fantastične pripovedi. V 

nadaljevanju bom fantastične fantazeme iskala v književnih zgodbah o Arturju.

1.  Književno besedilo o Arturju predstavlja čarobni zakon, ki je sestavljen iz omejitev 

in doslednosti. Čarobni svet Minimojčkov je postavljen v podzemlju, ki se skriva na 

babičinem vrtu. Svet Minimojčkov je zgrajen na pravilih, ki se jih Minimojčki strogo 

držijo. V primeru napak oziroma neposlušnosti bi njihovo šibkost izkoristil zlobni 

Maltazar.

2.  Čarobni prostor zgodb o Arturju je postavljen v svet Minimojčkov in primarni svet. 

Skozi zgodbe, ki se prepletajo, glavni junak prehaja iz primarnega (resničnega sveta) 

v sekundarni svet (svet Minimojčkov) in obratno. Prav tako pa tudi junaki oziroma 

njihovi nasprotniki prehajajo iz sekundarnega sveta v primarnega.

3.  Čarobni čas se v obeh svetovih, resničnem svetu in svetu Minimojčkov odvija 

vzporedno. Leta Minimojčkov se v podzemnem, sekundarnem svetu štejejo drugače 

kot v resničnem. Minimojčki štejejo leta po cvetenju selenčic. To so kraljevske rože. 

Stoletni Minimojček bi v resničnem svetu štel le 3 leta.

Avtor nazorno prikazuje vzporednost dogajanja v resničnem svetu in dogajanja pri 

Minimojčkih.

4.  V zgodbi se pojavi tudi čarobni predmet, čarobni meč. Tega lahko izruvajo iz kamna 

samo tiste osebe, ki imajo čisto in iskreno srce. 

5.  Povezavo med primarnim in sekundarnim svetom je avtor prikazal z luninimi menami, 

ki so merilec časa. Prikazal je časovno omejitev 10 luninih men za prehod med 

svetovoma. Prehod je odprt 36 ur. Sredstvo prehoda v sekundarni svet je daljnogled. 

S pomočjo prehoda in ključa, ki ga je dedek Arhibald skril v dimnik, je Artur zapustil 

primarni svet in se odpravil dogodivščinam naproti v svet Minimojčkov.

Pri vstopu v svet Minimojčkov se Artur spremeni v dvomilimetrskega Minimojčka ter 

prevzame vse njihove zunanje lastnosti. Identiteta in ime ostaneta nespremenjena. 
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Sporazumevanje med Minimojčki in Arturjem poteka nemoteno, saj se jezik iz 

primarnega sveta ohrani v sekundarnem.

Pri Maltazarjevem prehodu iz sekundarnega sveta (Nekropolisa) v primarni (resnični) 

svet se njegova velikost spremeni na velikost prebivalcev primarnega sveta. Za 

povečanje svojih pristašev potrebuje Maltazar napoj, ki ga ima Arturjev dedek 

Arhibald. S pomočjo napoja poveča svojo vojsko, s katero želi prevzeti nadvlado nad 

resničnim svetom. 

Kot sem že povedala, vsebujejo fantastične pripovedi omejitve, ki ohranjanjo ravnovesja 

med svetovi. V zgodbah o Arturju se ravnovesje ohranja s premagovanjem dobrega nad 

zlim v posameznih zgodbah in za zaključek Arturjevih dogodivščin s porazom Maltazarja 

v resničnem svetu.

Po teoriji Marie Nikolajeve o strukturi fantastične pripovedi (1988) lahko opredelimo 

književna besedila o Arturju (Artur in Minimojčki 2003, Artur in prepovedano mesto 

2003, Artur in Maltazarjevo maščevanje 2004, Artur in vojna dveh svetov 2005) kot 

fantastično pripoved in potrdimo hipotezo Sklop književnih besedil o Arturju (Artur in 

Minimojčki 2003, Artur in prepovedano mesto 2003, Artur in Maltazarjevo maščevanje 

2004, Artur in vojna dveh svetov 2005) je fantastična pripoved.
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2.8  PREDSTAVITEV SERIJE FILMOV O ARTURJU

Avtor knjig Luc Besson je napisal scenarije in posnel filmske različice serije o Arturju. 

Leta 2006 je posnel prvi animirano–igrani film z naslovom Artur in Minimojčki. Tri leta 

kasneje, leta 2009, drugo nadaljevanje Arturjevih dogodivščin v svetu Minimojčkov z 

naslovom Artur in Maltazarjevo maščevanje. Leta 2010 je »sago« o Arturju zaključil z 

animirano–igranim filmom Artur 3 - vojna dveh svetov.

Gre za animirano–igrane filme, v katerih so podzemni, po Marii Nikolajevi sekundarni 

svet, ter njegovi prebivalci fantastičnega sveta prikazani skozi animacijo. Resnični svet je 

prikazan skozi igro. Igralci so realni in običajne velikosti za razliko od animiranih junakov 

podzemnega sveta, ki so veliki le dva milimetra.

Luc Besson je avtor, režiser in scenarist vseh treh animirano–igranih filmov Artur in 

Minimojčki, Artur in Maltazarjevo maščevanje in Artur3 - vojna dveh svetov.

2.8.1  ARTHUR ET LES MINIMOYS (2006) – ARTUR IN MINIMOJČKI

Scenarij za animirano–igrani film Artur in Minimojčki temelji na prvih dveh knjigah (Artur 

in Minimojčki in Artur in prepovedano mesto).

Dolžina: 1h 42min / 102min

Leto: 2006

Država: Francija

Scenarij: Luc Besson in Céline Garcia

Režija: Luc Besson

Igrajo: Freddie Highmore, Mia Farrow, Madonna, 
Robert De Niro, Harvey Keitel, Penny Balfour, Doug 
Rand, Adam LeFevre

SLIKA 7: NASLOVNICA FILMA ARTUR IN MINIMOJČKI (2006) 

(en.wikipedia.org/wiki/, 29. 4. 2011).

Kratek povzetek vsebine fantastičnega filma

Film govori o dečku Arturju, ki živi sam z babico. Oba močno pogrešata dedka Arhibalda, 

ki je pred skoraj štirimi leti skrivnostno izginil. Artur si okoli hiše vedno najde neko delo, 

najraje pa posluša babičine zgodbe o dedkovih popotovanjih v poseben svet majhnih ljudi, 

Minimojčkov. Artur praznuje svoj deseti rojstni dan. Babica mu pripravi presenečenje. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Maja Mav; diplomsko delo

38

 Teoretični del

38

Med rojstnodnevnim praznovanjem babico obišče gostinec in trgovec gospod Davido in 

babici zagrozi z izselitvijo iz hiše, zaradi nepoplačane hipoteke. Artur se odloči poiskati 

zaklad, o katerem naj bi govoril že dedek. Ker je dedka Arhibalda dobro poznal, skozi 

skrite sledi najde njegova navodila in se s pomočjo daljnogleda in prehoda, ki se odpre 

vsako deseto polno luno, pomanjša (pominimojčka) ter preseli v svet Minimojčkov. Pri 

čarovniji mu pomaga peterica Bogo–Matasalajev. To je del afriškega plemena, ki ga je 

dedek Arhibald spoznal na popotovanjih po Afriki. Tam spozna Minimojčke, o katerih 

mu je pripovedovala babica, njihovega kralja, princa Betameša, princesko Selenjo in še 

mnogo drugih. Prihod Arturja zmoti Selenjo, ko pred svètom skuša izvleči čarobni meč. 

To je meč, ki ga lahko uporablja le oseba s čistim in iskrenim srcem. V deželo Minimojčkov 

vdrejo sajdi, ki jezdijo komarje. To so Maltazarjevi privrženci, ki so prišli po princeso 

Selenjo. Maltazar je strašni poglavar Sedme dežele, prepovedanega mesta Nekropolisa, 

ki skuša uničiti Minimojčke. Minimojčki uspešno premagajo sajde s pomočjo Arturja. 

Arturju uspe iz kamna izvleči tudi magični meč. Selenja, Artur in Betameš se odpravijo v 

prepovedano mesto Nekropolis, kjer naj bi Selenja pokončala Maltazarja in tako preprečila 

njegovo tiranijo, Artur pa poiskal dedka in njegov izgubljeni zaklad. Pot do Nekropolisa 

je za Arturja zelo zanimiva in razburljiva. Spozna nenavadno prevozno sredstvo - oreh. 

V Sedmi deželi raziskuje osrednji trg, kjer spozna prebivalce različnih dežel, med drugim 

tudi Kolomasaja Maksa ter Maltazarjevega sina Darkosa, ki jim zagreni zabavo. Maks z 

zemljevidom usmeri Arturja, Betameša in Selenjo do Maltazarjeve palače. Tam Selenja 

poljubi Arturja in se tako z njim tudi poroči. Selenja zapusti Arturja in Betameša in se 

poda v Maltazarjevo palačo. Medtem Arturja in Betameša ujamejo sajdi in ju zaprejo v 

ječo, kjer Artur sreča svojega dedka. Kmalu se jim pridruži tudi Selenja. Sajdi jih odvedejo 

v Maltazarjevo palačo, kjer jim razloži zlovešči načrt, kako bo poplavil in uničil deželo 

Minimojčkov. Zapornike izpusti v upanju, da bo voda poplavila tudi njih, vendar se junaki 

pred vodo rešijo s pomočjo Arturjevega avtomobilčka. Pravočasno prispejo v deželo 

Minimojčkov, kjer zadržijo močan vodni sunek. Artur in dedek Arhibald se vrneta v 

zunanji svet, kjer s pomočjo krta Mina najdejo zaklad in tako poplačajo dolgove gospodu 

Davidu. Artur ob koncu animirano–igranega filma nestrpno pričakuje naslednjo deseto 

polno luno, ko bo lahko zopet obiskal svojo princeso Selenjo in Minimojčke. 
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2.8.2  ARTHUR ET LA VENGEANCE DE MALTAZARD (2009) - ARTUR IN 
MALTAZARJEVO MAŠČEVANJE

Dolžina: 1h 32min / 192min

Leto: 2009

Država: Francija

Scenarij: Luc Besson in Céline Garcia

Režija: Luc Besson

Igrajo: Freddie Highmore, Mia Farrow, Selenja Gomez

SLIKA 8: NASLOVNICA FILMA ARTUR IN MALTAZARJEVO 

MAŠČEVANJE (2009) 

(en.wikipedia.org/wiki/, 29. 4. 2011).

Kratek povzetek vsebine fantastičnega filma

Filmska zgodba se prične s prikazom travnika, na katerem vse ljudstvo Minimojčkov 

pridno opravlja svoja dela in se pripravlja na prihod Arturja, ki bo po desetih polnih 

lunah zopet obiskal svet Minimojčkov. Medtem v hiši Arturjev očka skrbi, da ne bi Artur 

naletel na kakšno čebelo, saj je alergičen na čebelji pik. Zato zunaj na verandi naredi 

past za čebele in eno izmed njih tudi ujame. Arturjeva mama se s tem početjem ne 

strinja, zato ga prosi naj čebelo izpusti, vendar se očka ne zmeni za mamo. Čebelo skuša 

pokončati z insekticidom. Med tem časom se je Artur učil obredov in navad afriškega 

ljudstva. Artur mora prestati kar nekaj preizkušenj, da ga pleme sprejme medse. Takoj 

zatem mu njegov pes Alfred pove, da se pri hiši dogajajo čudne reči. Artur takoj odhiti 

domov, kjer pred smrtjo reši malo čebelico. Čebela se Arturjevemu očetu maščuje in 

ga piči v zadnjico, zaradi česar postane omotičen. Medtem Arturjeva mama najde pot 

mravelj, ki se vije do Arturjeve sobe. Oče sledi eni izmed čebel in v bližini hiše odkrije 

panj. Vanj želi vreči kamen, vendar mu to preprečijo Matasalaji, ki skrbijo za ravnovesje 

v naravi. Ker je oče jezen, se odloči, da se morajo vsi takoj vrniti domov v mesto.

Artur pred odhodom dobi sporočilo, ki mu ga dostavi pajek. Na zrnu riža je napisano 

sporočilo: »Na pomoč«. Artur pokaže sporočilo dedku Arhibaldu, ki dvomi o pošiljatelju 

sporočila. Minimojčki sporočajo preko listov, vendar Arturja to ne zmoti in si še bolj 

močno želi vstopiti v svet Minimojčkov. Arturjev oče želi po napornem dnevu oditi 

domov. Družina se odpelje proti domu. Ob postanku na bencinskem postajališču Arturju 

uspe zbežati. Svojega psa Alfreda spretno skrije pod odejo, sam pa se odpravi nazaj k 
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dedku in babici. Ob vrnitvi ga čaka dedek Arhibald. Skupaj z Matasalaji se pripravijo na 

vstop v deželo Minimojčkov. Ob polnoči, ko naj bi polna luna odprla prehod, se pojavi 

velik črn oblak. Vstop v podzemni svet je onemogočen. Bogo–Matasalaji omogočijo 

Arturju prehod k Minimojčkom preko korenin. Arturja poškropijo s čudežno vodo in ga s 

koreninami bršljana ovijejo tako močno, da mu iz telesa iztisnejo vso vodo. Uspešno se 

pomanjša in vstopi v podzemni svet.

Arturja prehod ne popelje v deželo Minimojčkov, pač pa v Peto deželo, deželo 

Kolomasajev. Arturjev prijatelj Kolomasaj Maks ga odpelje do Minimojčkov. Artur na 

poti vidi, da se je podzemni svet močno spremenil. Po mestu hodi veliko sajdov, ki 

v mestu delajo svoj red. Medtem ko sta Maks in Artur v mestu, vidita, kako so ujeli 

Betameša. Artur ga poskuša rešiti, Betameš mu izroči multi–funkcijski nož, s katerim se 

uspešno rešita. Betameš in Artur pred sajdi zbežita na majhni pikapolonici. Prideta do 

dežele Minimojčkov, kjer Arturja vsi počastijo in se veselijo njegovega prihoda. Artur 

z očmi išče Selenjo, na katero je tako dolgo čakal. Krt Miro mu razloži, da se je tudi 

Selenja zelo veselila njegovega prihoda, vendar je izgubila upanje ob čakanju nanj, zato 

je odšla iz gradu na sprehod. Vsi jo čakajo in kmalu na grajskih vratih nekdo potrka. 

Artur ves vesel, češ da je princesa Selenja, odhiti k vratom in jih brez previdnosti odpre. 

Skozi vrata stopita Maltazar in prestrašena Selenja. Ker je Maltazar v svojem življenju kot 

žuželka opazoval celotno Arturjevo družino, si sedaj želi postati velik kot človek. Domislil 

se je, da bo Arturja zvabil v svet Minimojčkov, zato je poslal lažen klic na pomoč. Ker je 

Artur Minimojčkom obljubil kakršno koli pomoč, je vedel, da bo Artur kmalu vstopil v 

podzemni svet in si s tem omogočil vstop v resnični svet. Maltazar odpelje Selenjo do 

daljnogleda, kjer se Maltazar transportira v svet ljudi. Arturju uspe rešiti Selenjo, vendar 

ostane ujet v svetu Minimojčkov. V svetu ljudi ob vstopu Maltazarja zaslišijo velikanski 

pok. Maltazarja daljnogled izstreli globoko v gozd, kjer zraste v človeško velikost. Vse 

živali v gozdu se ustrašijo groznega Maltazarja in zbežijo. Nanj naleti tudi Arturjev oče, 

ko po gozdu išče Arturja.
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2.8.3  ARTHUR ET LA GUERRE DES DEUX MONDES (2010) - ARTUR 3: 
VOJNA DVEH SVETOV

Dolžina: 1h 41min / 101min

Leto: 2010

Država: Francija

Scenarij: Luc Besson in Céline Garcia

Režija: Luc Besson

Igrajo: Freddie Highmore, Mia Farrow, Selena Gomez 

SLIKA 9: NASLOVNICA FILMA ARTUR3: VOJNA DVEH SVETOV (2010) 

(www.imdb.com, 29. 4. 2011).

Kratek povzetek vsebine fantastičnega filma

V deželi Minimojčkov poskuša pred svètom princesa Selenja izvleči meč, a ji to ne uspe. 

Vsi razmišljajo, kako bi lahko ustavili Maltazarja, ki je sedaj v svetu ljudi in je tako velik 

kot ljudje. Artur izvleče meč ter se z Betamešem in Selenjo odpravijo v dedkovo sobo, 

kjer se bodo povečali in zoperstavili Maltazarju v resničnem svetu. Medtem v svetu ljudi 

dedka obiščeta policista, ki ju je poklical Arturjev očka, ki je še vedno prepričan, da je 

srečal hudiča. Policista ne verjameta, vse dokler na poti na policijsko postajo ne srečata 

Maltazarja. Medtem se druščina, ki potuje v svet ljudi po čudežni napoj, spoprijema z 

veliko preprekami. Ker eden izmed policistov izgubi svojo značko, ki pade skozi rešetke v 

jašek, se jim uspe prebiti mimo hroščev. Značko uporabijo za desko, s katero se izognejo 

nevarnosti. Za vstop v hišo bodo uporabili vodno cev. S pomočjo brodnika se vkrcajo v 

zračni mehurček. Pove jim, da je pred nekaj dnevi že nekdo uporabil takšno pot in po 

nekaj vprašanjih ugotovijo, da je bil to Darkos, sin Maltazarja. Na poti navzgor srečajo 

Darkosa, ki jih hoče ujeti, vendar mu vodni tok tega ne dopusti. Artur, Selenja in Betameš 

se iz zračnega mehurčka rešijo. Arturjev dedek na stranišču potegne vodo. Skozi odtok 

priplezajo v umivalnik ter s pomočjo Arturjevih avtomobilčkov prispejo do otroške sobe. 

Kmalu za njimi iz odtoka pripleza tudi Darkos. Maltazar medtem hodi po mestu. Obišče 

zdravnika, ki naj bi mu popravil obraz in ga „spremenil“ v človeka. Pri Arturjevem dedku 

pozvoni in na vratih se pojavi visok, vljuden mož, ki je dedku Arhibaldu zelo sumljiv. 

Dedek takoj opazi, da je to Maltazar, ki se tudi sam razkrije. Medtem se Artur in druščina 
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vozijo do dedkove sobe. Ujame jih Darkos in vname se boj. Zmaga Artur, Darkos poražen 

pade z vlaka. Maltazar od Arturjevega dedka zahteva napoj za povečanje. Z njim bo 

povečal svojo vojsko, ki ga čaka v mlaki. Ko dobi napoj, obljubi, da bo izginil. Medtem 

Artur, Selenja in Betameš pomagajo Darkosu, ki se je ujel pod veliko knjigo. Zaupa jim, 

da noče biti zloben, saj se z zlobo skuša le dokazati očetu. Selenja mu obljubi, da ga 

ne bodo pustili tam in se bodo vrnili ponj. Medtem Maltazar odide do mlake, kamor 

zlije ves napoj in iz njega začnejo rasti komarji in Maltazarjeva vojska s sajdi. Artur in 

ostali Maltazarju sledijo v Arturjevem letalu, ki sredi travnika strmoglavi. Na pomoč 

Selenja prikliče čebelo, ki jih odpelje v čebelji panj, česar se Artur boji, saj je alergičen 

na čebelji pik. Selenja zaprosi čebele, da bi se skupaj zoperstavili Maltazarju. Čebele se 

s predlogom strinjajo, ko ena izmed čebel pove o Arturjevi rešitvi pred gotovo smrtjo. 

Čebelja kraljica matica Arturju naredi čebelji serum, ki ga poveča. V mestu na nebu 

opažajo velike žuželke in zato skličejo vse policiste. Arturjev oče pokliče gasilce, da bi 

zastrupili panj čebel in s tem zmanjšali možnosti smrtonosnega pika čebel, ki ga njegov 

sin Artur ne bi preživel. S pomočjo čebel Artur sporoči svoji mami, da je v panju in tako 

prepreči uničenje le-tega. Artur pojé kapljico čebeljega seruma in se poslovi od princese 

Selenje s poljubom.

Arturjev dedek najde Darkosa, ki mu zaupa o svojem nesrečnem otroštvu in očetovem 

zatiranju ter mu obljubi pomoč, če ga poveča v velikost človeka. Arhibald Darkosa poveča. 

Odpeljeta se v mesto, da bi preprečila Maltazarjevo vojno. V očetovem avtomobilu se 

tja odpravi tudi Artur. V mestu ga Maltazar kmalu opazi in naroči svojim vojakom, naj ga 

ujamejo. V mesto prispeta tudi Arhibald in Darkos, ki očeta s pomočjo meča prepriča, 

da izpusti Arturja. Maltazar prepriča Darkosa, da je vsa ta vojska zanj in ga proglasi 

za svojega naslednika. Ko Darkos umakne meč, ga Maltazar porine čez balkon in ga 

vklene. Darkosa, Arhibalda in Arturja reši čebelja matica, na kateri sedi princesa Selenja. 

Maltazar se prične manjšati. Ujamejo ga in spravijo v kozarec. Animirano–igrani film se 

konča s kosilom Arturjeve družine z afriškimi prijatelji.

2.8.4  NASTAJANJE FILMA ARTUR IN MINIMOJČKI (2006)

Luc Besson je po 6 letnih predhodnih pripravah in usklajevanjem z različnimi umetniki in 

sodelavci, leta 2005 pričel snemati animirano-igrani film Artur in Minimojčki. 

Predstavitev celotne produkcije:

Ideja: Leta 1999 sta se Luc Besson in koproducent Emmanuel Prévost odločila posneti 

film po risanki, ki jima jo je poslal Patrice Garcia. 

Pilot: Leta 2001 so posneli kratek pilot filma, s katerim so testirali izvedljivost produkcije. 
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V studiu St. Ouen blizu Pariza so zgradili prva prizorišča v naravni velikosti. Soprog Céline 

Garcie, Patrice, je bil odgovoren za režiranje pilota.

Studio: Leta 2002 je arhitekt Pierre Buffin našel lokacijo v Pantinu v okolici Pariza, kjer so 

se namestili osebje za animacijo in modelarji, dve leti kasneje pa so se priselile še ostale 

filmske ekipe.

2D: 2002 so pričeli z oblikovanjem neverjetnega filmsko domišljijskega sveta.

Knjiga snemanja: Leta 2003 je Patrice Garcia dokončal knjigo snemanja, ključno stvar, ki 

je BUF-u (animacijska družba z vrhunskimi posebnimi 3D učinki) omogočila, da razporedi 

sredstva in urnik za ustvarjanje 3D delov filma.

Liki: Leta 2003 pričeli ustvarjati 3D like. Proces je v nekaterih primerih trajal vse do 

poslednjih mesecev produkcije.

Snemanje z igralci: Luc Besson je s svojimi izkušnjami režije, s pomočjo posebne tehnike, 

posnel kadre filma, ki so jih računalniško obdelali in dodali 3D animirane like.

3D modeli in prizorišča: Večina 3D prizorišč je plod sodelovanja med oblikovalci, ki so 

izdelali makete, in strokovnjaki za 3D animacijo, ki so jih fotografirali in računalniško 

obdelali.

Snemanje v živo: Spomladi 2005 je Luc Besson posnel prizore z igralcema Freddiejem 

Highmoreom (Artur) in Mio Farrow (babica). Konec leta pa so 3D animatorji zaključili 

nedodelano verzijo filma.

Postprodukcija: Leta 2006 so posneli glasove in glasbo, zmontirali in uredili film ter ga 

pripravili za prikazovanje.
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2.8.5  GLAVNI IGRALCI 

Artur: Freddie Highmore Artur Minimojček: Freddie Highmore

SLIKA 10: ARTUR V RESNIČNEM SVETU SLIKA 11: ARTUR V FANTASTIČNEM SVETU

Babica: Mia Farrow Dedek Arhibald: Ron Crawford Maltazard: David Bowie

SLIKA 12: BABICA SLIKA 13: DEDEK ARHIBALD SLIKA 14: MALTAZAR 

Selenja: Madonna Betameš: Jimmy Fallon

SLIKA 15: PRINCESA SELENJA SLIKA 16: PRINC BETAMEŠ  

(www.google.com/images, 26. 5. 2011)
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2.9  ANALIZA ANIMIRANO–IGRANIH ZGODB O ARTURJU KOT 
FANTASTIČNEM FILMU PO MARII NIKOLAJEVI

1.  V animirano–igranih filmih je fantastični svet Minimojčkov postavljen v podzemlju, 

ki se skriva na vrtu pred babičino hišo. Minimojčki imajo pravila in načela zapisana v 

Veliki knjigi, ki je zanje sveta. V primeru kršenja pravil in načel bi Maltazar izkoristil 

njihovo neposlušnost ter ogrozil njihova življenja.

2.  Tako kot v književnih besedilih je tudi v animirano–igranih filmih čarobni prostor 

zgodb postavljen v svet Minimojčkov in zunanji svet. Skozi zgodbe, ki se prepletajo, 

glavni junak Artur prehaja iz primarnega (resničnega sveta) v sekundarni svet (svet 

Minimojčkov) in obratno. Prehod imajo omogočen tudi Maltazar in njegovi privrženci, 

ki prehajajo iz sekundarnega sveta v primarnega. Maltazar skozi daljnogled, njegovi 

privrženci s pomočjo Arhibaldovega napoja. 

  Luc Besson, avtor in režiser animirano–igranih filmov je zunanji svet ponazoril z 

resničnimi igralci, svet Minimojčkov pa z animiranim svetom in njihovimi prebivalci. 

Tako se podoba resničnega Arturja ob prehodu v podzemni svet spremeni v 

animiranega dečka, ki se pominimojči (spremeni v Minimojčka).

3.  Čarobni čas v resničnem svetu in svetu Minimojčkov poteka vzporedno. Minimojčki 

štejejo leta po cvetenju selenčic, tako sto let v sekundarnem svetu štejejo tri leta 

v primarnem svetu. Avtor tako kot v književnih besedilih, vzporedno predstavlja 

dogajanje v resničnem svetu in dogajanje v podzemnem svetu.

4.  V animirano–igranih filmskih zgodbah se pojavlja čarobni meč. To je čarobni predmet, 

ki ga lahko uporabljajo osebe s čistim in iskrenim srcem.

  Povezava med svetovoma je nakazana z luninimi menami. V zgodbi je časovna 

omejitev deset polnih lun. Prehod je odprt 36 ur nato se zapre do naslednje desete 

polne lune.

  Sredstvo prehoda v sekundarni svet je daljnogled. Poleg daljnogleda potrebuje za 

prehod ključ, ki ga je dedek Arhibald skril v dimnik.

  Pri vstopu v svet Minimojčkov se Artur spremeni (pominimojči) v dvomilimetrskega 

Minimojčka. Prevzame lastnosti Minimojčka (zunanje). Artur in Minimojčki se 

sporazumevajo v enakem jeziku. Jezik primarnega sveta se ohrani v sekundarnem 

svetu.*

5.  Maltazar se ob prihodu v resnični svet poveča na velikost resničnega sveta, podoba 
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ostaja enaka. V resnični svet privede tudi svojo vojsko sajdov skozi mlako in 

Arhibaldovim skrivnim napojem.

  Ohranjanje ravnovesja v animirano–igranem filmu se odraža z zmago dobrega nad 

zlim v posameznem nadaljevanju.

Animirano–igrane zgodbe Luca Bessona o Arturju (Artur in Minimojčki (2006), Artur in 

Maltazarjevo maščevanje (2009) in Artur3 - vojna dveh svetov (2010)) lahko po teoriji 

Marie Nikolajeve opredelimo kot fantastične filme.

* Serije književnih besedil o Arturju so napisane v francoščini. Animirano–igrani filmi o Arturju so posneti 

v angleščini.
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2.10  PRIMERJAVA FANTASTIČNE PRIPOVEDI ARTHUR ET LES 
MINIMOYS (2003) - ARTUR IN MINIMOJČKI IN ARTHUR 
ET LA CITÉ INTERDITE (2003) - ARTUR IN PREPOVEDANO 
MESTO TER FANTASTIČNEGA FILMA ARTHUR ET LES 
MINIMOYS (2006) - ARTUR IN MINIMOJČKI

S primerjavo fantastične pripovedi Arthur et les Minimoys (2003) - Artur in Minimojčki 

in Arthur et la cité Interdite (2003) - Artur in prepovedano mesto ter fantastičnega filma 

Arthur et les Minimoys (2006) – Artur in Minimojčki bom iskala odgovor na raziskovalno 

vprašanje Ali je vsebina knjig Artur in Minimojčki (2003) in Artur in prepovedano mesto 

(2003) enaka vsebini filma Artur in Minimojčki (2006)?

Zgoraj omenjeni knjigi in filma bom v tabeli 2 primerjala z vidika glavnih likov, dogajanja, 

kraja dogajanja in fantastičnosti zgodbe.
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TABELA 2: PRIMERJAVA FANTASTIČNE PRIPOVEDI ARTHUR ET LES MINIMOYS (2003) - ARTUR IN 

MINIMOJČKI IN ARTHUR ET LA CITÉ INTERDITE (2003) - ARTUR IN PREPOVEDANO MESTO TER 

FANTASTIČNEGA FILMA ARTHUR ET LES MINIMOYS (2006) – ARTUR IN MINIMOJČKI

FANTASTIČNA PRIPOVED FANTASTIČNI FILM

ARTUR IN MINIMOJČKI  

ARTUR IN PREPOVEDANO MESTO

ARTUR IN MINIMOJČKI

GLAVNI LIKI • Artur 

• Babica 

• Dedek Arhibald 

• Selenja 

• Betameš 

• Maltazar

• Artur 

• Babica 

• Dedek Arhibald 

• Selenja 

• Betameš 

• Maltazar

KRAJ DOGAJANJA •  resnični svet –  

hiša na podeželju in njena okolica

•  podzemni svet -  

dežela Minimojčkov

•  resnični svet –  

hiša na podeželju in njena okolica

•  podzemni svet-  

dežela Minimojčkov

DOGAJANJE •  knjižni junaki potujejo iz 

osrednjega trga Sedme dežele 

do Nekropolisa na pajku in se 

vanj spustijo s pomočjo pajkove 

mreže

•  animirani junaki potujejo iz 

osrednjega trga Sedme dežele 

do Nekropolisa peš, v Nekropolis 

se spustijo s pomočjo multi–

funkcijskega noža 

FANTASTIČNOST ZGODBE 

povezava med primarnim 

in sekundarnim časom

•  lunine mene  

(odprt prehod vsakih 10 lun)

•  lunine mene  

(odprt prehod vsakih 10 lun)

identiteta •  Arturjeva identiteta ostane 

nespremenjena

•  Arturjeva identiteta ostane 

nespremenjena

čarobni prehod •  daljnogled •  daljnogled

dokazi o drugem svetu •  zapisi in ilustracije v dedkovi 

knjigi ter skrivna sporočila v 

dedkovi sobi

•  zapisi in ilustracije v dedkovi knjigi 

ter skrivna sporočila v dedkovi sobi
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INTERPRETACIJA TABELE 2

Za primerjavo književnih besedil (Artur un Minimojčki in Artur in prepovedano mesto) in 

animirano–igranega filma (Artur in Minimojčki) sem izbrala tista merila, ki so pomembna 

za zgodbo, ki jo obravnavam v diplomski nalogi. Ta merila so: 

• glavni liki 

• kraj dogajanja

• fantastičnost zgodbe:

 • povezava med primarnim in sekundarnim časom 

 • identiteta

 • čarobni prehod

 • dokazi o drugem svetu

GLAVNI LIKI

Tako v knjigah kot v animirano–igranem filmu se pojavljajo enaki liki. Gre za dečka 

Arturja, njegovo babico, dedka Arhibalda, princeso Selenjo, princa Betameša in zlobnega 

vladarja Nekropolisa Maltazarja. Babica, dedek Arhibald in Artur izhajajo iz primarnega 

sveta, medtem ko princesa Selenja, njen brat princ Betameš ter Maltazar prihajajo iz 

sekundarnega sveta, ki se nahaja pod babičinim vrtom. 

KRAJ DOGAJANJA

Književno besedilo se odvija v resničnem svetu v odmaknjeni hiši in njeni okolici, kje 

stanujeta babica in dedek, in v sekundarnem svetu, deželi Minimojčkov, kjer stanujeta 

princesa Selenja in njen brat Betameš. Avtor tako v književni kot v animirano–igrani filmski 

različici opisuje oziroma prikazuje vzporedno dogajanje v primarnem in sekundarnem 

svetu.

DOGAJANJE

Dogajanje zgodb v književnem delu je v večini enaka kot v animirano–igrani filmski 

različici. Razlika se kaže le v prevoznem sredstvu (pajku), na katerem knjižni junaki 

potujejo iz osrednjega trga Sedme dežele do Nekropolisa in se s pomočjo njegove mreže 

spustijo v prepovedano mesto. To je nazorno opisano v knjižnem besedilu, medtem ko 

v animirano–igrani filmski različici animirani junaki potujejo z osrednjega trga Sedme 

dežele do Nekropolisa peš, v osrčje Nekropolisa se spustijo s pomočjo Betameševega 

multi–funkcijskega noža.
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FANTASTIČNOST ZGODBE

Za analizo in primerjavo fantastičnosti literarne zgodbe in filma sem se osredotočila le 

na nekaj segmentov, ki so pomembni za zgodbo.

Povezava med primarnim in sekundarnim svetom

Dedek Arhibald s pomočjo sporočil pokaže prehod, ki je skrit pod palčkom na babičinem 

vrtu.

Vstopna vrata v svet Minimojčkov se odprejo tako v književnem besedilu kot animirano–

igranem filmu, ob polni luni, in sicer vsakih deset lun. Za vstop potrebujemo čarobni 

predmet (daljnogled) ter ključ za vstop v sekundarni svet. 

Identiteta

Artur ob vstopu v svet Minimojčkov ohrani svojo identiteto, spremeni videz in velikost. 

Postane dvomilimetrski Minimojček. Ohranitev identitete je nazorno prikazana v 

knjižnem besedilu in animirano–igranem filmu.

Čarobni prehod

Artur vstopa v svet Minimojčkov skozi daljnogled s pomočjo afriškega plemena Bogo-

Matasalajev. Prehod se odpre ob polni luni in posebni nastavitvi daljnogleda. Avtor 

je prehajanje v svet Minimojčkov nazorno opisal in prikazal v književnem besedilu in  

animirano–igranem filmu.

Dokaz o drugem svetu

Dokazi so zabeleženi v dedkovi knjigi, ki jo Artur, v književnem besedilu in v animirano–

igranem filmu, vedno rad prebira. Ob skrbnem branju opazi namige in sporočila, ki jih 

je lahko prepoznal samo Artur. V dedkovi sobi pa so bili skriti tudi namigi, kako odpreti 

prehod in vstopiti v svet Minimojčkov.

S primerjavo vsebine knjig Artur in Minimojčki (2003) in Artur in prepovedano mesto 

(2003) filma Artur in Minimojčki (2006) z vidika glavnih likov, dogajanja, kraja dogajanja 

in fantastičnosti zgodbe smo ugotovili neenakosti in tako dosegli drugi cilj. Ugotovitve 

so pokazale, da lahko hipotezo Vsebina knjig Artur in Minimojčki (2003) in Artur in 

prepovedano mesto (2003) je enaka vsebini filma Artur in Minimojčki (2006) z vidika 

glavnih likov, dogajanja, kraja dogajanja in fantastičnosti zgodbe ovržemo, saj prihaja 

do razlik v dogajanju zgodbe.
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3 EMPIRIČNI DEL

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA

V diplomskem delu primerjam serijo knjig in filmske različice francoskega avtorja in 

režiserja Luca Bessona o Arturju. Predstavila bom avtorja, njegovo serijo štirih knjig o 

Arturju, in sicer: 

•  Arthur et les Minimoys (2003), angleško Arthur and the Minimoys, slovensko Artur in 

Minimojčki,

•  Arthur et la cité interdite (2003), angleško Arthur and the Forbidden City, slovensko 

Artur in prepovedano mesto,

•  Arthur et la vengeance de Maltazard (2004), angleško Arthur and the Revenge of 

Maltazard, slovensko Artur in Maltazarjevo maščevanje,

•  Arthur et la guerre des deux mondes (2005) angleško Arthur and the War of the Two 

Worlds, slovensko Artur in vojna dveh svetov

in tri animirano–igrane filmske različice:

•  Arthur et les Minimoys (2006), angleško Arthur and the Invisibles, slovensko Artur in 

Minimojčki,

•  Arthur et la vengeance de Maltazard (2009), angleško Arthur and the Revenge of 

Maltazard, slovensko Artur in Maltazarjevo maščevanje,

•  Arthur et la guerre des deux mondes (2010), angleško Arthur 3: The War of the Two 

Worlds, slovensko Artur 3: Vojna dveh svetov.

V okviru empiričnega dela želim ugotoviti, ali je sklop književnih besedil o Arturju (Artur 

in Minimojčki 2003, Artur in prepovedano mesto 2003, Artur in Maltazarjevo maščevanje 

2004, Artur in vojna dveh svetov 2005) fantastična pripoved, ter v nadaljevanju, ali je 

vsebina knjig Artur in Minimojčki (2003) in Artur in prepovedano mesto (2003) enaka 

vsebini animirano–igranega filma Artur in Minimojčki (2006) z vidika glavnih likov, 

dogajanja, kraja dogajanja in fantastičnosti zgodbe. V diplomskem delu bom raziskala 

tudi, ali si skupina šestošolcev v večji meri zapomni zgodbo, književne osebe, resnični 

in fantastični svet Arturja in Minimojčkov preko književnih besedil Artur in Minimojčki 

(2003) in Artur in prepovedano mesto (2003) ali preko animirano–igranega filma Artur 

in Minimojčki (2006).
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3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE

V nadaljevanju prikazujem opredelitev problema v obliki ožjih raziskovalnih vprašanj in hipotez.

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

•  R1: Ali je knjižna serija književnih besedil o Arturju (Artur in Minimojčki 2003, Artur 

in prepovedano mesto 2003, Artur in Maltazarjevo maščevanje 2004, Artur in vojna 

dveh svetov 2005) fantastična pripoved?

•  R2: Ali je vsebina knjig Artur in Minimojčki (2003) in Artur in prepovedano mesto 

(2003) enaka vsebini animirano–igranega filma Artur in Minimojčki (2006)?

•  R3: Ali si skupina šestošolcev v večji meri zapomni književno dogajanje, književne 

osebe, resnični in fantastični svet Arturja in Minimojčkov preko književnih besedil 

Artur in Minimojčki (2003) in Artur in prepovedano mesto (2003) ali preko animirano–

igranega filma Artur in Minimojčki (2006)?

HIPOTEZE

•  H1: Sklop književnih besedil o Arturju (Artur in Minimojčki 2003, Artur in prepovedano 

mesto 2003, Artur in Maltazarjevo maščevanje 2004, Artur in vojna dveh svetov 2005) 

je fantastična pripoved.

•  H2: Vsebina knjig Artur in Minimojčki (2003) in Artur in prepovedano mesto (2003) 

je enaka vsebini animirano–igranega filma Artur in Minimojčki (2006) z vidika glavnih 

likov, dogajanja, kraja dogajanja in fantastičnosti zgodbe.

•  H3: Skupina šestošolcev si književno dogajanje, knjižne osebe, resnični in fantastični 

svet Arturja in Minimojčkov v večji meri zapomni preko animirano–igranega filma 

Artur in Minimojčki (2006).

3.3 RAZISKOVALNA METODA

V empiričnem delu diplomskega dela sem uporabila deskriptivno in kavzalno–

neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja.

3.4 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV

Podatke sem zbrala s vprašalnikom, ki sem ga izdelala za potrebe diplomskega dela, v 

skladu s postavljenimi raziskovalnimi vprašanji in hipotezami. Vprašalnike je reševalo 20 

učencev, starih od 11 do 12 let, po branju književnih besedil oziroma po ogledu animirano-

igranega filma. V prvi skupini šestošolcev (N=10) sem podatke zbrala po organizirani 

dejavnosti branja knjige Artur in Minimojčki (2003), v drugi skupini šestošolcev pa po 
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organiziranem in vodenem ogledu filma Artur in Minimojčki (2006). Obdelava podatkov 

je potekala na nivoju deskriptivne statistike, z navedbo frekvenc in odstotkov.

3.5 POTEK RAZISKAVE

Pred izvedbo učnih ur sem se na učni proces pripravila z učno pripravo. Načrtovala sem 

učno pripravo za literarni klub in učno pripravo za filmski krožek. Izvedba literarnega 

kluba je potekala dve šolski uri oziroma 90 minut. Izvedba filmskega krožka je potekala 

tri šolske ure oziroma 135 minut. Prva skupina učencev je reševala vprašalnik po končani 

izvedbi oziroma po branju književnih besedil, druga skupina učencev pa po končani 

izvedbi oziroma po ogledu animirano–igranega filma.

Učna priprava literarnega kluba

Datum: 17. 5. 2011

Razred: 6.

Učna tema:

•  Besson, Luc, 2003: ARTUR IN MINIMOJČKI. Tržič: Učila internacional.

•  Besson, Luc, 2003: ARTUR IN PREPOVEDANO MESTO. Tržič: Učila internacional.

Učna enota: Fantastična pripoved

Cilji: 

•  Razvijajo in nadgrajujejo sposobnost literarno–estetskega doživetja ob fantastičnem 

besedilu Luca Bessona ARTUR IN MINIMOJČKI in ARTUR IN PREPOVEDANO MESTO;

•  Ob poslušanju odlomka fantastične pripovedi ARTUR IN MINIMOJČKI in ARTUR IN 

PREPOVEDANO MESTO si ustvarijo domišljijsko čutne predstave književnih oseb, 

prostora in dogajanja; 

•  Se identificirajo s književnim likom Arturja in njegovimi dogodivščinami;

•  Oblikujejo lastno stališče do glavnih književnih oseb (Artur, babica, dedek Arhibald, 

princesa Selenja, princ Betameš, Maltazar) in znajo utemeljiti;

•  Razumejo značilnosti fantastične pripovedi:

 •  Vedo, da se fantastična pripoved Artur in Minimojčki (2003) dogaja na dveh ravneh 

(realnem in fantastičnem svetu);

 •  Vedo, da se fantastična pripoved Artur in prepovedano mesto (2003) konča z 

vrnitvijo v realni svet.
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Učne oblike: frontalna, individualna

Učne metode: pogovor, razlaga, pripovedovanje, opisovanje, branje, delo z besedilom 

in z vprašalnikom.

Učna sredstva in pripomočki: vprašalnik, odlomek iz knjige Artur in Minimojčki (Besson, 

2003, str. 100 – 104) odlomek iz knjige Artur in prepovedano mesto (Besson, 2003, str. 

162 – 168). 

Literatura: 

 •  Besson, Luc, 2003: ARTUR IN MINIMOJČKI. Tržič: Učila internacional.

 •  Besson, Luc, 2003: ARTUR IN PREPOVEDANO MESTO. Tržič: Učila internacional.

 •  Križaj Ortnar, Martina, idr., 2011: UČNI NAČRT: PROGRAM OSNOVNOŠOLSKEGA 

IZOBRAŽEVANJA - SLOVENŠČINA. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod 

RS za šolstvo.

POTEK UČNE URE

Uvodni del

Predstavim književno osebo po imenu Artur ter književno dogajanje zgodbe, ki jo je 

deček doživel pri babici. Učencem predstavim tudi idejno zasnovo in začetek nastajanja 

»sage« o Arturju. 

Artur je deček, ki ga kot vse ostale otroke njegovih let, navdušujejo zgodbice za lahko 

noč, ki mu jih pripoveduje babica. V njegovi glavi je veliko izumov iz stare čarobne 

knjige, ki je pripadala njegovemu dedku. Ta je pred štirimi leti skrivnostno izginil. Ob 

natančnem preučevanju čarobne knjige Artur ugotovi, da mu je dedek nakazal sledi, ki 

vodijo do zaklada, skritega na dvorišču za hišo. Največje Arturjevo odkritje iz dedkove 

knjige pa je neviden podzemni svet miniaturnih bitij, ki so tako majhni, da jih ne vidimo 

s prostim očesom. To je svet Minimojčkov. Artur je trdno odločen, da bo sledil dedkovim 

nakazilom in bo vstopil v deželo Minimojčkov. Vendar za vstop v sekundarni svet, svet 

Minimojčkov, se mora tudi Artur sam pomanjšati in postati Minimojček.

Ideja o književni osebi Arturju, ki vstopi v fantastični svet Minimojčkov, je začetna 

ideja zakoncev Patricea in Céline Garcie. Ta pa je navdihnila Luca Bessona, ki je napisal 

in objavil knjigo Artur in Minimojčki (2003), ki temelji na izvirni ideji Céline Garcie, z 

ilustracijami Patricea Garcie. Sledila so še tri nadaljevanja Artur in prepovedano mesto 

(2003), Artur in Maltazarjevo maščevanje (2004) ter Artur in vojna dveh svetov (2005). 

Motive za dogajanje, književni čas in prostor sta zakonca našla v gozdu. Preboj sončnega 
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žarka skozi drevesne krošnje je na nek način »odprl« fantastični svet in spodbudil Céline 

Garcia k fantastični pripovedi o dečku, ki obišče fantastični svet. Fantastični svet, v 

katerem so otroci enako veliki kot odrasli, kjer lahko nadzorujejo svojo usodo in kjer 

lahko uresničijo svoje želje.

Osrednji del literarnega kluba

Učencem razdelim knjigi Artur in Minimojčki in Artur in prepovedano mesto.

PREMOR PRED BRANJEM

Učenci se udobno namestijo in poslušajo odlomka iz posamezne knjige: 

•  odlomek iz knjige Artur in Minimojčki (Besson, 2003, str. 100 – 104),

•  odlomek iz knjige Artur in prepovedano mesto (Besson, 2004, str. 162 – 168). 

INTERPRETATIVNO BRANJE IN DOŽIVLJANJE BESEDILA

Učenci poslušajo interpretativno branje odlomka iz knjige ARTUR IN MINIMOJČKI 

(Besson, 2003, str. 100 – 104).

Otrok se opre na komolce in na tleh zagleda premikajočo se senco. Rahlo dvigne glavo in opazi 

pet čudnih, ogromnih, nenormalno velikih obrisov, ki se morajo na prehodu skozi vrata skloniti.

Artur otrpne z odprtimi usti. Prižge svojo majhno žepno svetilko. Majhen snop svetlobe 

razsvetli vojščaka Matasalajev, oblečenega v tradicionalno oblačilo. Oblečen je v skrbno 

zvezano afriško tuniko, po vsem telesu ima nakit in amulete, pričesko ima podobno lupini 

školjke in v roki drži sulico. 

Moški, visok dva metra petnajst, je veličasten. Njegovi štirje prijatelji so za malenkost 

manjši. Artur je brez glasu. Počuti se manjšega kot palček na vrtu. Vojščak iz žepa izvleče 

papir, ga razgrne in prebere. »...Artur?« preprosto reče Matasalaj. Otrok ne dojame in 

samo prikima. Poglavar se mu nasmehne.

»Niti minute ne smemo izgubiti, pridi!« mu reče vojščak, se obrne in odkoraka proti vrtu.

Artur kot očaran pozabi vse strahove in mu sledi. Alfred sledi svojemu gospodarju. Preveč 

ga je strah, da bi ostal pod stopnicami. 

Pet Afričanov se je postavilo na pet krakov preproge. Očitno so zavzeli prostor kipcev. 

Artur razume, da se mora postaviti na sredino zraven daljnogleda.

»Vi ne greste?« vljudno vpraša otrok, ki je nemiren.

»Samo eden gre lahko. In ti se nam zdiš najboljša izbira za boj z prekletim M,« mu 
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odgovori poglavar. »Maltazarjem?« vpraša otrok in se spomni slike iz slovite knjige. 

Naenkrat vseh pet vojščakov postavi prst na usta v znak tišine. »Ko boš enkrat na drugi 

strani, nikoli, nikoli, nikoli ne izgovori tega imena. To prinaša nesrečo.« 

»Velja, ni problema. Samo prekleti M!« si ponovi vedno bolj prestrašen Artur.

»Tudi tvoj dedek se je bojeval z njim. Ti imaš čast, da končaš njegovo bitko,« mu ponosno 

pove vojščak. Artur pogoltne slino. Naloga se mu zdi nemogoča. »Hvala za častno 

nalogo, vendar ... Boljše bi bilo, če bi svoje mesto prepustil komu izmed vas. Močnejši ste 

od mene,« ponižno prizna otrok. »Tvoja moč je v tebi, Artur. Tvoje srce je najmočnejše 

orožje,« mu odgovori vojščak. »Hm?!« uide Arturju, ki ni popolnoma prepričan. »To je 

nemogoče ... jaz sem še vedno majhen?!«

Poglavar Matasalajev se mu nasmehne. »Kmalu boš še stokrat manjši in tvoja moč ne bo več vidna.« 

Stenska ura prvič odbije polnoč. »Napočil je čas, Artur,« mu reče vojščak, ga odpelje na 

sredino preproge in mu da navodila. 

Medtem ko ura že bije polnoč, Artur s tresočimi rokami še vedno bere navodila. Na 

daljnogledu so trije obročki. Artur prime prvega. »Prvi obroček. Telesni. Tri zareze v 

desno,« prebere otrok in zadržuje nemir. Zelo previdno izvede operacijo. Ne zgodi se 

nič razen tega, da je ura odbila že četrtič. Artur prime drugi obroček. »Drugi obroček. 

Razumski ... Tri zareze v levo!« Otrok zavrti obroček, ki je trši od prejšnjega. Ura odbije 

devetič. Ariški poglavar pogleda proti luni. Zaskrbi ga majhen oblak, ki se jim nevarno 

približuje. »Pohiti, Artur!« ga opomni vojščak. Otrok pograbi še tretji, zadnji obroček. 

»Tretji obroček. Duhovni ... cel obrat.«

Ko ura odbije enajstič, Artur globoko izdihne in zavrti obroček. Na žalost je oblaček 

dosegel svoj cilj in začel prekrivati luno. Svetloba je izginila. Artur je končal in tretji 

obroček je na svoje mestu. Dvanajsti udarec ure razpara tišino. 

Ne zgodi se nič. Matasalaji stojijo nemo in nepremično. Zdi se, da se je celo veter umiril.

Artur zaskrbljeno opazuje vojščake, ki nepremično zrejo v luno. 

Položaj lune je trenutno bolj namišljen kot viden. Zakriva jo siv oblak, ki se ne zaveda strahot, ki 

jih povzroča. Na pomoč priskoči veter, ki počasi premakne oblak. Lunina svetloba se spet počasi 

okrepi. Nenadoma se kot strela, ki bi povezala luno in daljnogled, zabliska močan žarek.

To je le trenutek, a šok je bil tako močan, da je Arturja vrglo na zadnjico. 

Spet je zavladala tišina. Zdi se, kot da se ni nič spremennilo, le obrazi vojščakov so bili 

nasmejani. »Svetlobna vrata so odprta!« ponosno naznani poglavar. »Lahko se javiš.«
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Artur vstane in se vzravna. »... Javim?«

»Da. In poskušaj biti prepričljiv. Vrata ostanejo odprta le pet minut!« še doda vojščak. 

Artur se poskuša zbrati, čeprav te nove naloge ne razume. Približa se daljnogledu in 

pogleda vanj. Očitno se ne vidi kaj dosti. Samo nekaj rjavega in vse megleno. Artur prime 

sprednji del daljnogleda in ga začne vrteti, da bi si izostril sliko.

Opazi rahlo osvetljeno jamico v zemlji. Slika postane jasna. Artur vidi vsako, še tako 

majhno korenino. Nenadoma se na drugem koncu daljnogleda pojavi konec lestve.

Artur ne verjame svojim očem. Odmakne se od daljnogleda in pogleda naokoli. Ne, nima 

prividov. Na drugi strani je lestev, ki meri komaj kakšen milimeter.

Artur ponovno prisloni oko k daljnogledu. Lestev se maje, kot bi nekdo plezal po njej. 

Artur zadrži sapo. Na vrhu lestve se pojavi majhen možiček, ki se oprime velike leče. To je 

Minimojček. Artur je šokiran. Tudi v najverjetnejših sanjah si ne bi mogel misliti, da je to 

res. Minimojček si z roko zasenči pogled. Zdi se da nekaj išče. Ušesa ima zašiljena, oči kot 

dve veliki črni kroglici in na obrazu polno rdečih peg. Prav ljubek je. Ime mu je Betameš. 

PREMOR MED BRANJEM

NADALJEVANJE INTEPRETATIVNEGA BRANJA IN DOŽIVLJANJA BESEDILA

Učenci poslušajo interpretativno branje odlomka ARTUR IN PREPOVEDANO MESTO 

(Besson, 2004, str. 162 – 168). 

Tudi babica, bi si želela, da bi bile njene molitve uslišane. Danes moli že tretjič, vendar 

se nič ne zgodi.

Lahno izdihne in stisne kolena na klečalniku, ki stoji v dnevni sobi pred čudovitim križem, 

ki krasi veliko steno. Začne z novo zdravamarijo. V tem trenutku kakor Marsovec vstopi 

v sobo Arturjev oče. 

»Tam! Tam so! Ogromni so! Močno preveliki! Pet! Na vrtu! Črni! Čisto črni! In nimajo 

ure!« jeclja oče, jedrnato kot telegram. 

Zavrti se na mestu, kakor bi potreboval malo zraka. »Hitro! Sicer bo veliki črni ves rdeč 

od jeze! Zelo jezen! Nimamo časa!« še doda in se pobere k vratom. 

Ni šel po uro, kakor je rekel Matasalajem. Odšel je samo po pogum za beg. Za seboj je 

pustil ženo in otroka. Pravzaprav je otroka pustil že dolgo prej, ženo pa je nameraval 

zapustiti že dalj časa.

Oče pogleda skozi bombažno tkanino na oknih in opazi, da so obiskovalci še vedno na 
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vrtu. To je ravno pravi trnutek za pobeg. 

»Jaz ... jaz pridem takoj!« uspe reči babici, potem pa steče na drugo stran hiše, do vhodnih 

vrat. Oče odpre vrata in znova poskoči. Tam je nek drugi obiskovalec. Pravzaprav so trije.

Prvi ni niti tako niti ni tako črn. Lahko bi bil eleganten. Oče se malo pomiri, ko Davido 

privzdigne klobuk. Druga dva sta bolj črna. No ja, kar je črnega sta njuni uniformi. 

Policijski. »Poldan je!« reče Davido s tako velikim nasmeškom, kot bi zadel na lotu.

Oče ga gleda, ne da bi ga razumel. Davido izvleče uro, ki jo ima skrbno pripeto na svojem 

suknjiču. »Ena minuta ... do. Če sem čisto natančen!« doda vesel. »Tu se konča moja 

potrpežljivost!«

Majhna četa z Betamešem na čelu prečka prehodno dvorano. 

Spet so zmotili starega brodnika, ki je moral iz svoje bube. To ga ni spravilo v dobro voljo. 

»Pohitite! Prvi obroček sem že zavrtel!« nerga. »Imate samo še eno minuto!«

Arhibald gre prvi. Postavi se pred gromozansko ogledalo, postavljeno za lečo čudežnega 

daljnogleda. Kralj je član poslovilnega odbora. Prišel je sam, brez Patufa, ki je prevelik za 

prehodno dvorano. Vendar stopi k Arhibaldu. Možakarja se drug drugemu nasmehneta 

in si sežeta v roke. »Komaj si se vrnil, pa nas že moraš zapustiti!« reče kralj, ki ne more 

skrivati razočaranja. »Tak je zakon zvezd in zvezde ne čakajo!« odgovori Arhibald z 

žalostnim nasmehom. »Vem. Škoda, da je tako. Toliko bi nas mogel še naučiti!« ponižno 

prizna kralj. Arhibald mu nasloni roko na ramo. 

»Danes veste toliko kot jaz, ali ni to najpomembnejše? Skupaj tvoriva celoto. Znanje enega 

dopolnjuje znanje drugega. Ali ni to vsa skrivnost skupnosti? Skrivnost Minimojčkov?« 

mu prijazno reče dedek. »Res je,« pritrdi kralj. »Več kot nas je, bolj se smejimo. To je 

petdeseta zapoved.« »Vidiš, tega ste me naučili vi!« doda Arhibald s širokim nasmehom. 

Kralj je ganjen ob tem izkazovanju prijateljstva in spoštovanja. 

Možakarja, majhna po velikosti in velika po srcu, si stisneta roke. Brodnik obrne 

drugi obroček – razumski. Ta bi potreboval malo olja. »Pazite na mojega zeta!« mu z 

nasmeškom reče kralj. »Z veseljem! Vi pa mojo snaho!« odgovori Arhibald. 

Brodnik obrne še tretji obroček – duhovni. »Na pot!« vpije kot kak direktor mehanične 

delavnice. Arhibald še zadnjič pomaha in se vrže na steklo, ki ga v trenutku posrka. Stari 

mož se ugrezne kakor kruh v skledo marmelade.

Arhibalda čarobno premetava prek leč, ki se manjšajo, medtem ko se on veča. Drugi 

konec daljnogleda ga izpljune ven kakor smet, ki se napihne v stiku z zrakom in svetlobo.
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Po treh prevalih v umazani travi ima Arhibald spet svojo pravo velikost. Globoko zadiha 

in se odloči, da bo nekaj sekund obsedel na zadnjici, da bo počasi prišel k sebi. 

Poglavar Matasalajev se pojavi tik pred njim in ga sprejme z velikanskim nasmehom, ki 

razkrije čudovite bele zobe. »Arhibald, je bilo potovanje prijetno?« ga vpraša poglavar. 

»Čudovito! Malce dolgo, vendar ... čudovito!« mu odgovori dedek, ki je potolažen, da 

spet vidi svojega starega prijatelja. »In Artur?« zaskrbi Afričana. »Prihaja!«

Našim prijateljem Minimojčkom se nič ne mudi, da bi jih pogumni Artur zapustil. Tudi 

on si ne želi, da bi ga pogoltnila želatinasta gmota, kakor pogoltne kameleon muho, 

prilepljeno na svoj jezik. Vendar je to cena, ki jo mora plačati, če se želi vrniti med 

svoje in če želi babici, če zaradi skrbi ni slučajno že umrla, pripovedovati o neverjetnih 

dogodivščinah. 

Betameš stopi k njemu. Močno je ganjen. »Dolgčas bo brez tebe! Kmalu se vrni!« ga prosi 

mali princ. »Ob deseti luni, obljubim!« odgovori Artur, dvigne roko proti nebu in pljune 

na tla. Betameša ta običaj preseneti, a mu je všeč in ga takoj posvoji. »Obljubljeno!« reče 

Betameš, dvigne roko in mastno pljune na tla.

Artur se ne more zadržati in bruhne v smeh zaradi tega možica, ki mu resnično nič ne 

uide. »Hitro!« opomni brodnik. »Prehod se bo čez deset sekund zaprl!« Artur stopi pred 

velikansko lečo, ki popači njegovo podobo. Zdaj stopi k njemu še Selenja. Plašna je. Težko 

zadržuje čustva. Artur stoji pred njo in se zvija. Nerodno mu je. »Tisoč let, da izberem 

moža, potem pa izkoristim le nekaj ur!« mu prijazno reče princesa, ki zadržuje solze. 

»Moram se vrniti. Mojo družino na smrt jih skrbi, tako kot je tvojo!«

»Seveda, seveda,« razume Selenja brez ugovarjanja. »In konec koncev ... deset lun tudi 

ni tako dolgo,« doda Artur, ki želi potolažiti samega sebe. »Deset lun je miljone sekund, 

ki jih bom preživela brez tebe,« reče Selenja, ki ne more več zadrževati solz. Tudi Artur 

ima solzne oči. S prstom obriše solze svoji ženi in jo objame. 

»Miljone sekund, tako bova dokazala najino hrepenenje. Kakor zahteva tradicija in kakor 

zahteva protokol,« jo spomni Artur z grenkobo. »... K vragu protokol!« uide princesi in 

vrže se na Arturjeve ustnice. 

Zaljubljenca se stisneta drug k drugemu in se močno poljubita. Prvi ljubezenski poljub. 

Prvi. Najlepši. Sladki greh. 

Nato Selenja položi svoje roke na Arturjeva ramena in ga močno potisne nazaj. Poljub se 

prekine, njune ustnice se ločijo in Arturja posrka steklo, ki je čakalo le še na to. »Selenja!« 

še lahko zakriči, potem pa mu usta zamaši gmota. Nenadzorovani tokovi premetavajo 
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Arturja na vse strani. Zdaj bolje razume, kaj doživljajo alpinisti, ki jih odnese strašanski 

plaz in to potem opisujejo na dolgo in široko. 

Artur se bori z gmoto in se nenehno premika, kar mu je svetovala knjiga Prvi v navezi, ki 

je bila njegova najljubša knjiga, dokler ni naletel na dedkove opise afriških dogodivščin. 

Leče, skozi katere prihaja, so vse manjše in vse trše. Zadnja je kakor stena. Ko gre prek 

nje, dobi Artur rahel udarec v glavo.

Ko je zunaj, se njegova pljuča napolnijo s svežim zrakom. Njegovo telo se napihne kakor 

balon, kakor varnostna zračna blazina ob trku. Artur prileti na tla in se odkotali. Pristane 

na travi, na vseh štirih, nasproti pasjega smrčka, ki maha z repom.

Alfred je presenečen, da vidi svojega gospodarja. Ne počaka niti, da bi ta prišel k sebi, 

ampak ga takoj začne lizati po obrazu. Artur bruhne v smeh in se na vse pretege brani 

slinastih napadov. »Nehaj, Alfred! Pusti me vsaj za sekundo, da pridem do zraka!« se 

pritožuje Artur, ki je nadvse vesel, da je spet našel svojega zvestega prijatelja.

Arhibald pride na pomoč in mu ponudi roko.

ČUSTVENI PREMOR PO BRANJU

Učenci podoživijo književno dogajanje ter uredijo vtise o njej.

IZRAŽANJE DOŽIVETIJ

•  Pripovedujejo o vtisih, izrazijo mnenje o književnem dogajanju.

•  Kakšen vtis sta na vas naredili književni besedili?

Iz prebranih odlomkov skušamo poiskati elemente fantastične pripovedi. 

Učence usmerjam pri razmišljanju o fantastičnosti odlomkov z vprašanji.

•  Kako se imenuje fantastični svet, ki ga obišče Artur? (Dežela Minimojčkov).

•  Kako pride Artur v svet Minimojčkov? (Skozi daljnogled).

•  Kakšen je svet Minimojčkov? (Miniaturen, v njem živijo dvomilimetrska bitja).

•  Kako se fantastična pripoved konča? (Z vrnitvijo Arturja v realni svet).

Fantastična pripoved Artur in Minimojčki (2003) se odvija na dveh ravneh (realnem in 

fantastičnem svetu). 

Fantastična pripoved Artur in prepovedano mesto (2003) se konča z vrnitvijo v realni svet.

Z branjem odlomkov iz posamezne knjige otroke motiviram za domače branje knjig. 
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Zaključek

Učenci skušajo svoje predstave o Minimojčkih na osnovi prebranega odlomka skicirati 

na list papirja. Zaradi pomanjkanja informacij o deželi Minimojčkov so motivirani za 

domače branje literarnih besedil (Artur in Minimojčki (2003) in Artur in prepovedano 

mesto (2003)) ter raziskovanje Arturjevih dogodivščin v svetu Minimojčkov.

Pred koncem literarnega kluba učencem predstavim še vprašalnik, ki ga bodo izpolnili ob 

vrnitvi prebranih književnih besedil.

Učna priprava filmskega krožka

Datum: 20. 5. 2011

Razred: 6.

Učna tema: Arthur et les Minimoys (2006) (Artur in Minimojčki)

Učna enota: Fantastični film

Cilji: 

•  Razvijajo in nadgrajujejo sposobnost literarno–estetskega doživetja ob fantastičnem 

filmu Luca Bessona Artur in Minimojčki in si ustvarijo domišljijsko–čutne predstave 

književnih oseb, prostora in dogajanja; 

•  Oblikujejo lastno stališče do glavnih knjiženih oseb (Artur, babica, dedek Arhibald, 

princesa Selenja, princ Betameš, Maltazar) in znajo utemeljiti.

•  Razumejo značilnosti fantastične pripovedi:

 •  Vedo, da se fantastična pripoved dogaja na dveh ravneh (realnem in fantastičnem svetu);

 •  Vedo da se fantastična pripoved konča z vrnitvijo v realni svet.

Učne oblike: frontalna

Učne metode: pogovor, razlaga, pripovedovanje, opisovanje, z vprašalnikom

Učna sredstva in pripomočki: vprašalnik, film Artur in Minimojčki (Besson, 2006).

Literatura: 

•  Besson, Luc, 2006: Film DVD: ARTHUR AND THE MINIMOYS (prevod ARTUR IN 

MINIMOJČKI), Škofljica: Blitz.

•  Križaj Ortnar, Martina, idr., 2011: UČNI NAČRT: PROGRAM OSNOVNOŠOLSKEGA 

IZOBRAŽEVANJA - SLOVENŠČINA. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS 

za šolstvo.



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Maja Mav; diplomsko delo

63

 Empirični del

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Maja Mav; diplomsko delo

63

POTEK UČNE URE

Uvodni del

Predstavim književno osebo po imenu Artur ter književno dogajanje zgodbe, ki jo je 

deček doživel pri babici. Učencem predstavim tudi idejno zasnovo in začetek nastajanja 

»sage« o Arturju. 

Artur je deček, ki ga kot vse ostale otroke njegovih let navdušujejo zgodbe za lahko noč, 

ki mu jih pripoveduje babica. V njegovi glavi je veliko izumov iz stare čarobne knjige, ki 

je pripadala njegovemu dedku. Ta je pred štirimi leti skrivnostno izginil. Ob natančnem 

preučevanju čarobne knjige Artur ugotovi, da mu je dedek nakazal sledi, ki vodijo do 

zaklada, skritega na dvorišču za hišo. Največje Arturjevo odkritje iz dedkove knjige pa je 

neviden podzemni svet miniaturnih bitij, ki so tako majhni, da jih ne vidimo s prostim 

očesom. To je svet Minimojčkov. Artur je trdno odločen, da bo sledil dedkovim nakazilom 

in bo vstopil v deželo Minimojčkov. Vendar za vstop v sekundarni svet, svet Minimojčkov, 

se mora tudi Artur sam pomanjšati in postati Minimojček.

Ideja o književni osebi Arturja, ki vstopi v fantastični svet Minimojčkov je začetna ideja 

zakoncev Patricea in Céline Garcie. Ta pa je navdihnila Luca Bessona, ki je napisal in 

objavil knjigo Artur in Minimojčki (2003), ki temelji na izvirni ideji Céline Garcie, z 

ilustracijami Patricea Garcie. Sledila so še tri nadaljevanja Artur in prepovedano mesto 

(2003), Artur in Maltazarjevo maščevanje (2004) ter Artur in vojna dveh svetov (2005). 

Motive za dogajanje, književni čas in prostor sta zakonca našla v gozdu. Preboj sončnega 

žarka skozi drevesne krošnje je na nek način »odprl« fantastični svet in spodbudil Céline 

Garcia k fantastični pripovedi o dečku, ki obišče fantastični svet. Fantastični svet, v 

katerem so otroci enako veliki kot odrasli, kjer lahko nadzorujejo svojo usodo in kjer 

lahko uresničijo svoje želje.

Luc Besson je napisal tudi scenarij in posnel film Artur in Minimojčki, ki temelji na prvih 

knjigah (Artur in Minimojčki in Artur in prepovedano mesto). Posnel je tudi drugi Artur in 

Maltazarjevo maščevanje in tretji del Artur in vojna dveh svetov te otroške sage.

Osrednji del filmskega krožka

PREMOR PRED OGLEDOM FILMA

Učenci se udobno namestijo ter usmerijo pozornost na ogled filma.

Učenci si ogledajo film Artur in Minimojčki (2006). Med samim ogledom filma po potrebi 

naredimo 3–minutne premore.
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ČUSTVENI PREMOR PO OGLEDU FILMA

Učenci podoživljajo film ter uredijo misli o njem.

Iz filma skušamo izluščiti elemente fantastične pripovedi. 

Učence usmerjam pri razmišljanju o fantastičnosti filma z vprašanji.

•  Kako se imenuje fantastični svet, ki ga obišče Artur? (Dežela Minimojčkov).

•  Kako Artur pride v svet Minimojčkov? (Skozi daljnogled).

•  Kakšen je svet Minimojčkov? (Miniaturen, v njem živijo dvomilimetrska bitja).

•  Kako se fantastična pripoved konča? (Z vrnitvijo Arturja v realni svet).

Zaključni del

Učencem predstavim vprašalnik o vsebini serije knjig Artur in Minimojčki in Artur in 

prepovedano mesto ter filma Luca Bessona Artur in Minimojčki, ki ga ob koncu filmskega 

krožka izpolnijo.

3.6 REZULTATI

Za iskanje odgovora na raziskovalno vprašanje Ali si skupina šestošolcev v večji meri 

zapomni zgodbo, književne osebe, resnični in fantastični svet Arturja in Minimojčkov 

preko literarnih besedil Artur in Minimojčki (2003) in Artur in prepovedano mesto 

(2003) ali preko filma Artur in Minimojčki (2006)? sta bili potrebni izvedbi dveh učnih ur 

literarnega kluba ter tri šolske ure v okviru izvedbe učnih ur filmskega krožka. Za potrditev 

ali ovržbo hipoteze Skupina šestošolcev si zgodbo, knjižne osebe, resnični in fantastični 

svet Arturja in Minimojčkov v večji meri zapomni preko filma Artur in Minimojčki (2006), 

smo s pomočjo vprašalnika, izdelanega na podlagi diplomskega dela, zbrali podatke, ki 

jih v nadaljevanju prikazujemo s pomočjo tabel.
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TABELA 3: PRIKAZ FREKVENC, GRAFIČNI PRIKAZ IN ANALIZA ODGOVOROV NA 1. VPRAŠANJE

1. Kdo je Alfred 

ODGOVORI VPRAŠALNIK 
PO 
PREBRANIH 
KNJIGAH (f)

VPRAŠALNIK PO 
OGLEDANEM 
ANIMIRANO–
IGRANEM 
FILMU (f)

GRAFIČNI PRIKAZ REZULTATOV

a)  deček, ki je na 

počitnicah pri babici

b)  je poglavar 

podzemnega ljudstva

c)  je hišni ljubljenček 

babice in Arturja

0 

0

 

10

1 

0

 

9

Na prvo vprašanje so učenci, kateri so prebrali književno besedilo, pravilno odgovorili z 100 %. Učenci, 

kateri so si ogledali animirano–igrani film so na vprašanje Kdo je Alfred? pravilno odgovorili z 90 %. Iz 

tega lahko povzamemo, da so bili bralci bolj pozorni na vsebino zgodbe kot gledalci. Bralci so bili bolj 

osredotočeni na zgodbo kot gledalci, ki so jih vizualne podobe bolj motivirale kot vsebina knjig.

TABELA 4: PRIKAZ FREKVENC, GRAFIČNI PRIKAZ IN ANALIZA ODGOVOROV NA 2. VPRAŠANJE

2. Kateri rojstni dan je praznoval Artur?

ODGOVORI VPRAŠALNIK 
PO 
PREBRANIH 
KNJIGAH (f)

VPRAŠALNIK PO 
OGLEDANEM 
ANIMIRANO–
IGRANEM 
FILMU (f)

GRAFIČNI PRIKAZ REZULTATOV

a)  deveti

b)  dvanajsti

c)  deseti

0

0

10

0

0

10

Tako bralci književnega besedila kot gledalci animirano–igranega filma so z 100 % pravilno odgovorili na 

drugo vprašanje. Doslej so si zgodbo o Arturju v večji meri zapomnili bralci.
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TABELA 5: PRIKAZ FREKVENC, GRAFIČNI PRIKAZ IN ANALIZA ODGOVOROV NA 3. VPRAŠANJE

3. Kdo je spekel torto za Arturja?

ODGOVORI VPRAŠALNIK 
PO 
PREBRANIH 
KNJIGAH (f)

VPRAŠALNIK PO 
OGLEDANEM 
ANIMIRANO–
IGRANEM 
FILMU (f)

GRAFIČNI PRIKAZ REZULTATOV

a)  gospa Rosenberg

b)  sosed Matrin

c)  babica

d)  gospod Davido  

9

0

1

0

10

0

0

0

Pravilni odgovori bralcev so pri tretjem vprašanju le 90-odstotni, za razliko od gledalcev, ki so pravilno 

odgovorili z 100 %.

TABELA 6: PRIKAZ FREKVENC, GRAFIČNI PRIKAZ IN ANALIZA ODGOVOROV NA 4. VPRAŠANJE

4. Kdo je gospod Davido?

ODGOVORI VPRAŠALNIK 
PO 
PREBRANIH 
KNJIGAH (f)

VPRAŠALNIK PO 
OGLEDANEM 
ANIMIRANO–
IGRANEM 
FILMU (f)

GRAFIČNI PRIKAZ REZULTATOV

a)  vaški posebnež

b)  pek

c)  Bogo–Matasalaj

d)  trgovec in gostinec

4

0

0

6

6

0

1

3

Pri navedenem vprašanju so bili gledalci in bralci manj pozorni na zgodbo, saj so bralci pravilno odgovorili 

le z 60 %, gledalci pa le z 30 %. Lahko se vprašamo o dvoumnosti danih odgovorov, ali je bil gospod 

Davido, glede na njegove značilnosti, vaški posebnež ali trgovec in gostinec, kot je bilo navedeno v 

književnem besedilu.
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TABELA 7: PRIKAZ FREKVENC, GRAFIČNI PRIKAZ IN ANALIZA ODGOVOROV NA 5. VPRAŠANJE

5. Koliko časa pogrešajo Arturjevega dedka?

ODGOVORI VPRAŠALNIK 
PO 
PREBRANIH 
KNJIGAH (f)

VPRAŠALNIK PO 
OGLEDANEM 
ANIMIRANO–
IGRANEM 
FILMU (f)

GRAFIČNI PRIKAZ REZULTATOV

a)  4 dni

b)  4 mesece

c)  skoraj 4 leta

0

0

10

1 

3

6

Tudi pri petem vprašanju so učenci, bralci književnih besedil pravilno odgovorili na vprašanje z 100 %. 

Učenci, kateri so si film ogledali, so na pravilen odgovor odgovorili z 60 %, kar je ponovno nižji % kot so 

ga dosegli učenci, ki so književni besedili prebrali.

TABELA 8: PRIKAZ FREKVENC, GRAFIČNI PRIKAZ IN ANALIZA ODGOVOROV NA 6. VPRAŠANJE

6. Kdo so Bogo–Matasalaji?

ODGOVORI VPRAŠALNIK 
PO 
PREBRANIH 
KNJIGAH (f)

VPRAŠALNIK PO 
OGLEDANEM 
ANIMIRANO–
IGRANEM 
FILMU (f)

GRAFIČNI PRIKAZ REZULTATOV

a)  afriško pleme

b)  prebivalci 

Matasalalije

c)  naseljenci Severnega 

tečaja

d)  finski nomadi

10

0

 

0

 

0

6

4

 

0

 

0

Pri šestem vprašanju se učenci, ki so si ogledali animirano-igrani film niso mogli odločiti ali so bili Bogo–

Matasalaji afriško pleme (60 %) ali prebivalci Matasalalije (40 %). Učenci, ki so prebrali književni besedili 

so bili 100 % prepričani, da so bili Bogo–Matasalaji afriško pleme.
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TABELA 9: PRIKAZ FREKVENC, GRAFIČNI PRIKAZ IN ANALIZA ODGOVOROV NA 7. VPRAŠANJE

7. S katero polovico, ki jim prinese ravnovesje, so povezani Bogo–Matasalaji?

ODGOVORI VPRAŠALNIK 
PO 
PREBRANIH 
KNJIGAH (f)

VPRAŠALNIK PO 
OGLEDANEM 
ANIMIRANO–
IGRANEM 
FILMU (f)

GRAFIČNI PRIKAZ REZULTATOV

a)  s Smrkci

b)  z Gremlini

c)  z Minimojčki

d)  s prebivalci Šajerske

0

0

10

0

0

0

10 

0

Na odgovor so pravilno odgovorili vsi reševalci vprašalnikov, bralci knjig in gledalci animirano–igranega 

filma. Obe skupini učencev so si 100 % zapomili, da plemenu Bogo–Matasalajev prinesejo ravnovesje 

Minimojčki.

TABELA 10: PRIKAZ FREKVENC, GRAFIČNI PRIKAZ IN ANALIZA ODGOVOROV NA 8. VPRAŠANJE

8. Kako vstopi Artur v svet Minimojčkov?

ODGOVORI VPRAŠALNIK 
PO 
PREBRANIH 
KNJIGAH (f)

VPRAŠALNIK PO 
OGLEDANEM 
ANIMIRANO–
IGRANEM 
FILMU (f)

GRAFIČNI PRIKAZ REZULTATOV

a)  skozi ključavnico

b)  skozi daljnogled

c)  skozi vrtna vrata

2

8

0

1

9

0

80 % učencev, kateri so prebrali književni besedili, si je zapomnilo, kako je Artur vstopil v svet 

Minimojčkov. 90 % pa tistih učencev, kateri so si ogledali animirano–igrani film. Lahko rečemo, da je bil 

po oceni učencev prehod Arturja v svet Minimojčkov bolj nazorno prikazan v animirano–igranemu filmu 

kot v knjigah.
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TABELA 11: PRIKAZ FREKVENC, GRAFIČNI PRIKAZ IN ANALIZA ODGOVOROV NA 9. VPRAŠANJE

9. Kdo je največji sovražnik Minimojčkov?

ODGOVORI VPRAŠALNIK 
PO 
PREBRANIH 
KNJIGAH (f)

VPRAŠALNIK PO 
OGLEDANEM 
ANIMIRANO–
IGRANEM 
FILMU (f)

GRAFIČNI PRIKAZ REZULTATOV

a)  podgane

b)  roj čebel

c)  Maltazar in njegovi 

privrženci

d)  Artur

0

0

10

0

0

0

10

0

Vsi učenci so se v zgodbi zelo dobro zapomnili »prekletega« Maltazarja, saj so vsi učenci (100 %) pravilno 

odgovorili na zadano vprašanje tako v vprašalniku na prebrano knjigo kot v vprašalniku na ogledan 

animirano–igrani film.

TABELA 12: PRIKAZ FREKVENC, GRAFIČNI PRIKAZ IN ANALIZA ODGOVOROV NA 10. VPRAŠANJE

10. Kaj si Artur zaželi ob pihanju svečk na rojstnodnevni torti?

ODGOVORI VPRAŠALNIK 
PO 
PREBRANIH 
KNJIGAH (f)

VPRAŠALNIK PO 
OGLEDANEM 
ANIMIRANO–
IGRANEM 
FILMU (f)

GRAFIČNI PRIKAZ REZULTATOV

a)  da bi lahko naslednji 

rojstni dan praznoval 

z dedkom

b)  da bi imel zalogo 

plastičnih slamic

c)  da bi videl očeta in 

mamo

10 

0

0

9 

0

1

Pri navajanju odgovora na deseto vprašanje, le en učenec (10 %) ni bil pozoren pri gledanju animirano–

igranega filma. Za razliko od ostalih učencev (90 %), ki so si ogledali film, je napačno odgovoril na 

vprašanje. Učenci, kateri so književno besedilo prebrali, so vsi (100 %) pravilno odgovorili na zastavljeno 

vprašanje.
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TABELA 13: PRIKAZ FREKVENC, GRAFIČNI PRIKAZ IN ANALIZA ODGOVOROV NA 11. VPRAŠANJE

11. Kdo je Selenja?

ODGOVORI VPRAŠALNIK 
PO 
PREBRANIH 
KNJIGAH (f)

VPRAŠALNIK PO 
OGLEDANEM 
ANIMIRANO–
IGRANEM 
FILMU (f)

GRAFIČNI PRIKAZ REZULTATOV

a)  hčerka kralja 

Minimojčkov

b)  Arturjeva sestrična

c)  sosedova deklica

d)  kraljica matica čebel

10

 

0

0

0

10

 

0

0

0

Prav tako kot Maltazar je tudi princesa Selenja naredila vtis tako na bralce kot gledalce. Pravilnost 

odgovora je bila pri obeh vprašalnikih 100-odstotna.

TABELA 14: PRIKAZ FREKVENC, GRAFIČNI PRIKAZ IN ANALIZA ODGOVOROV NA 12. VPRAŠANJE

12. Na koliko časa se odprejo vrata oziroma prehod v svet Minimojčkov?

ODGOVORI VPRAŠALNIK 
PO 
PREBRANIH 
KNJIGAH (f)

VPRAŠALNIK PO 
OGLEDANEM 
ANIMIRANO–
IGRANEM 
FILMU (f)

GRAFIČNI PRIKAZ REZULTATOV

a)  prehod se odpre 

vsakih 10 lun

b)  prehod se odpre 

vsakih 10 ur

c)  prehod se odpre 

vsakih 10 minut

d)  prehod se odpre 

vsakih 10 let

10

 

0

 

0

 

0

10

 

0

 

0

 

0

Prehod v fantastični svet Minimojčkov se odpre vsakih 10 lun in to so vedeli prav vsi učenci (100 %).
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TABELA 15: PRIKAZ FREKVENC, GRAFIČNI PRIKAZ IN ANALIZA ODGOVOROV NA 13. VPRAŠANJE

13. Kaj Artur najde v dimniku in mu dedek sporoča, da mora imeti vedno pri sebi?

ODGOVORI VPRAŠALNIK 
PO 
PREBRANIH 
KNJIGAH (f)

VPRAŠALNIK PO 
OGLEDANEM 
ANIMIRANO–
IGRANEM 
FILMU (f)

GRAFIČNI PRIKAZ REZULTATOV

a)  napoj, ki ga varuje 

pred neustrašnimi 

Minimojčki

b)  meč, s katerim 

obvaruje Minimojčke

c)  ključ za vstop 

skozi vrata v svet 

Minimojčkov

0

 

 

0 

10

0

 

 

0 

10

Na trinajsto vprašanja so bralci in gledalci odgovorili 100 % pravilno, da Artur brez ključa za vstop skozi 

vrata v fantastični svet Minimojčkov Artur ne more vstopiti. 

TABELA 16: PRIKAZ FREKVENC, GRAFIČNI PRIKAZ IN ANALIZA ODGOVOROV NA 14. VPRAŠANJE

14. Kdo sta Romeo in Julija z dvora?

ODGOVORI VPRAŠALNIK 
PO 
PREBRANIH 
KNJIGAH (f)

VPRAŠALNIK PO 
OGLEDANEM 
ANIMIRANO–
IGRANEM 
FILMU (f)

GRAFIČNI PRIKAZ REZULTATOV

a)  sta čebeli, ki skušata 

pomagati Arturju iz 

sveta Minimojčkov

b)  sta dvojčka 

Minimojčka, ki si 

vedno nasprotujeta

c)  sta dve mali beli 

snežni kepici, ki ne 

morata ena brez 

druge in ju vedno 

vleče skupaj 

 0

 

 

0

 

 

10

0

 

 

0

 

 

10

Tudi odgovor na štirinajsto vprašanje je bil tako z vidika prebranih književnih besedil kot z vidika 

ogledanega animirano-igranega filma 100 % pravilen.
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TABELA 17: PRIKAZ FREKVENC, GRAFIČNI PRIKAZ IN ANALIZA ODGOVOROV NA 15. VPRAŠANJE

15. V kateri poljski cvetlici prespijo Artur, princesa Selenja in njen bratec Betameš?

ODGOVORI VPRAŠALNIK 
PO 
PREBRANIH 
KNJIGAH (f)

VPRAŠALNIK PO 
OGLEDANEM 
ANIMIRANO–
IGRANEM 
FILMU (f)

GRAFIČNI PRIKAZ REZULTATOV

a)  v maku

b)  v orhideji

c)  v travniški pokalici

d)  v zvončnici

10

0

0

0

6

3

0

1

Učenci, kateri so književni besedili o Arturju in Minimojčkih in Artur in prepovedano mesto prebrali, so 

vsi (100 %) pravilno odgovorili na zastavljeno petnajsto vprašanje. Učenci, kateri so si zgodbo ogledali 

preko animirano–igranega filma so na zastavljeno petnajsto vprašanje odgovorili pravilno le v 60 %. Ker 

so učenci zgodbo o Arturju in Minimojčkih spoznali preko animirano–igranega filma, lahko sklepamo, da 

v filmu cvetlica ni bila nazorno predstavljena, vsaj ne z vidika učencev, ki so si ta film ogledali.

TABELA 18: PRIKAZ FREKVENC, GRAFIČNI PRIKAZ IN ANALIZA ODGOVOROV NA 16. VPRAŠANJE

16. Koga srečata Artur in Betameš v Maltazarjevi palači?

ODGOVORI VPRAŠALNIK 
PO 
PREBRANIH 
KNJIGAH (f)

VPRAŠALNIK PO 
OGLEDANEM 
ANIMIRANO–
IGRANEM 
FILMU (f)

GRAFIČNI PRIKAZ REZULTATOV

a)  Arturjevo babico

b)  Arturjevega dedka, 

Arhibalda

c)  očeta

d)  Maltazarja

0

10

 

0

0

0

10

 

0

0

V zgodbi, tako književni kot animirano–igrani, je ponovno srečanje Arturja z dedkom Arhibaldom zelo 

nazorno prikazano, saj so na zastavljeno vprašanje vsi (100 %) učenci pravilno odgovorili.
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TABELA 19: PRIKAZ FREKVENC, GRAFIČNI PRIKAZ IN ANALIZA ODGOVOROV NA 17. VPRAŠANJE

17. S čim Artur, princesa Selenja, Betameš in Arturjev dedek Arhibald ubežijo pred poplavo?

ODGOVORI VPRAŠALNIK 
PO 
PREBRANIH 
KNJIGAH (f)

VPRAŠALNIK PO 
OGLEDANEM 
ANIMIRANO–
IGRANEM 
FILMU (f)

GRAFIČNI PRIKAZ REZULTATOV

a)  s pomočjo Arturjeve 

igračke avtomobilčka

b)  s pomočjo 

Arturjevega 

namakalnega sistema

c)  s pomočjo vodne 

kapljice

d)  s pomočjo stonoge

10 

0

 

 

0

 

0

10 

0

 

 

0

 

0

Rdeči Arturjev avtomobilček je pravilen odgovor na sedemnajsto vprašanje. Nanj so vsi učenci odgovorili 

pravilno. Reševanje Arturja, Selenje, Betameša in dedka pred poplavo je bilo za bralce razumljivo, saj so 

na vprašanje vsi (100 %) učenci pravilno odgovorili.

TABELA 20: PRIKAZ FREKVENC, GRAFIČNI PRIKAZ IN ANALIZA ODGOVOROV NA 18. VPRAŠANJE

18. Kako Arturju uspe dobiti rubine iz podzemlja zlobnega Maltazarja?

ODGOVORI VPRAŠALNIK 
PO 
PREBRANIH 
KNJIGAH (f)

VPRAŠALNIK PO 
OGLEDANEM 
ANIMIRANO–
IGRANEM 
FILMU (f)

GRAFIČNI PRIKAZ REZULTATOV

a)  s podzemnim 

buldožerjem

b)  z babičino lopatico 

za rože

c)  s pomočjo krta Mina

0

 

0

 

10

0

 

0

 

10

Vsi (100 %) učenci so na zadnje, osemnajsto vprašanje Vprašalnika o vsebini knjig Artur in 

Minimojčki in Artur in prepovedano mesto ter filma Artur in Minimojčki pravilno odgovorili. 

Zaključek književnega dogajanja je bralce književnih besedil in gledalce animirano–igranega filma 

motiviral, kar se kaže tudi v pravilnosti odgovora zastavljeno vprašanje.
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3.7 SKLEPI HIPOTEZ

Če povzamemo rezultate, ki smo jih navedli v tabelah (od tabele 3 do tabele 20), smo 

ugotovili naslednje: 

•  Vprašalnik izpolnjen po prebrani seriji knjig (Artur in Minimojčki in Artur in 

prepovedano mesto), ki je preverjal vsebino književnih besedil, je zajemal 83,33 % 

pravilnih odgovorov.

•  Vprašalnik izpolnjen po ogledanem animirano–igranem filmu (Artur in Minimojčki), 

ki je preverjal vsebino animirano–igranega filma, je zajemal 61,11 % pravilnih 

odgovorov.

Na podlagi dobljenih rezultatov hipotezo, da si skupina šestošolcev književno dogajanje, 

knjižne osebe, resnični in fantastični svet Arturja in Minimojčkov v večji meri zapomni 

preko filma Artur in Minimojčki (2006), ovržemo.

Skupina šestošolcev si književno dogajanje, knjižne osebe, resnični in fantastični svet 

Arturja in Minimojčkov v večji meri zapomni preko književnih besedil Artur in Minimojčki 

in Artur in prepovedano mesto. Iz tega lahko sklepamo, da so bili bralci (učenci prve 

skupine) bolj pozorni na vsebino književnega dogajanja kot pa gledalci (učenci druge 

skupine), katerih rezultati potrjujejo, da so jih vizualne podobe v filmu bolj pritegnile kot 

pa sama vsebina zgodbe.

Otrokovo dojemanje književnega dogajanja preko književnega besedila v večji meri 

vpliva na otrokov besedni zaklad, čustva, domišljijo, doživljanje in podoživljanje, razvoj 

moralnih vrednot, koncentracijo in spomin, socializacijo in ustvarjalnost.

Otrokovo dojemanje književnega dogajanja preko animacije in igranih filmov vpliva 

na bogatenje vizualnih predstav. Otroci književno dogajanje sprejemajo vzporedno 

z vizualnimi predstavami, ki mu jih ponuja animirani oziroma igrani film (Bettelheim, 

1999). Prav to so pokazali tudi naši rezultati. 

V diplomskem delu se je izkazalo, da otroci preko animirano–igranega filma sicer 

spremljajo književno dogajanje, a v primerjavi z otroki, ki so vsebino prebrali v knjigi, 

bolj površinsko, vezano predvsem na vizualne podobe filma.
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4 ZAKLJUČEK
V diplomskem delu sem na podlagi teorije Marie Nikolajeve ugotovila, da so serije knjig 

Luca Bessona o Arturju (Artur in Minimojčki 2003, Artur in prepovedano mesto 2003, 

Artur in Maltazarjevo maščevanje 2004, Artur in vojna dveh svetov 2005) fantastične 

pripovedi. Strukturo književnih besedil sem primerjala z značilnostmi strukture 

fantastične pripovedi po Marii Nikolajevi. V književnih besedilih sem opredelila 

čarobni prostor, čarobni zakon, čarobni čas, čarobni prehod ter vpliv čarobnosti na 

fantastičnost. Na podlagi teh fantazemov sem analizirala, ali gre za fantastično pripoved.  

Ugotovila sem, da se književni besedili Artur in Minimojčki ter Artur in prepovedano 

mesto ter animirano–igrani film Artur in Minimojčki razlikujejo v dogajanju, in sicer tam, 

kjer književni junaki potujejo v fantastični kraj Nekropolis. Razlike se kažejo v uporabi 

sredstev potovanja in vhoda v prepovedano mesto Nekropolis. V književni različici 

junaki potujejo z osrednjega trga Sedme dežele do Nekropolisa na pajku in se vanj 

spustijo s pomočjo pajkove mreže, v animirano–igrani različici animirani junaki potujejo 

z osrednjega trga Sedme dežele do Nekropolisa peš ter se vanj spustijo s pomočjo 

naprave imenovane multi–funkcijski nož. Književni besedili Artur in Minimojčki ter Artur 

in prepovedano mesto ter animirano–igrani film Artur in Minimojčki smo primerjali tudi 

z vidika glavnih likov, kraja dogajanja ter fantastičnosti pripovedi, ki zajema povezavo 

med primarnim in sekundarnim časom, identiteto, čarobni prehod ter dokaze o drugem 

svetu, ter ugotovili, da ni bistvenih razlik.

Z empiričnim delom diplomskega dela sem ugotovila, da si skupina šestošolcev v večji 

meri zapomni književno dogajanje, književne osebe, resnični ter fantastični svet preko 

književnih besedil kot preko animirano–igranega filma.

Zanimivo bi bilo tudi primerjati ostali književni besedili Luca Bessona (Artur in Maltazarjevo 

maščevanje, Artur in vojna dveh svetov) z istoimenskimi animirano–igranimi filmi po 

vsebini, z vidika glavnih likov, dogajanja, kraja dogajanja ter fantastičnosti pripovedi, 

vendar to presega cilje diplomskega dela.
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6 PRILOGE: Vprašalnik
VPRAŠALNIK O VSEBINI KNJIG ARTUR IN MINIMOJČKI IN ARTUR IN PREPOVEDANO 

MESTO TER FILMA LUCA BESSONA ARTUR IN MINIMOJČKI

Obkroži pravilen odgovor pri posameznem vprašanju.

1.  Kdo je Alfred? (obkroži en odgovor)

 a)  deček, ki je na počitnicah pri babici

 b)  je poglavar podzemnega ljudstva

 c)  je hišni ljubljenček babice in Arturja

2.  Kateri rojstni dan je praznoval Artur? (obkroži en odgovor)

 a)  deveti

 b)  dvanajsti

 c)  deseti

3.  Kdo je spekel torto za Arturja? (obkroži en odgovor)

 a)  gospa Rosenberg

 b)  sosed Matrin

 c)  babica

 d)  gospod Davido

4.  Kdo je gospod Davido? (obkroži en odgovor)

 a)  vaški posebnež

 b)  pek

 c)  Bogo–Matasalaj

 d)  trgovec in gostinec
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5.  Koliko časa pogrešajo Arturjevega dedka? (obkroži en odgovor)

 a)  4 dni

 b)  4 mesece

 c)  skoraj 4 leta

6.  Kdo so Bogo–Matasalaji? (obkroži en odgovor)

 a)  afriško pleme

 b)  prebivalci Matasalalije

 c)  naseljenci Severnega tečaja

 d)  finski nomadi

7.  Z katero polovico, ki jim prinese ravnovesje, so povezani Bogo–Matasalaji?  

(obkroži en odgovor)

 a)  s Smrkci

 b)  z Gremlini

 c)  z Minimojčki

 d)  s prebivalci Šajerske

8.  Kako vstopi Artur v svet Minimojčkov? (obkroži en odgovor)

 a)  skozi ključavnico

 b)  skozi daljnogled

 c)  skozi vrtna vrata

9.  Kdo je največji nasprotnik Minimojčkov? (obkroži en odgovor)

 a)  podgane

 b)  roj čebel

 c)  Maltazar in njegovi privrženci

 d)  Artur
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10.  Kaj si Artur zaželi ob pihanju svečk na rojstnodnevni torti? (obkroži en odgovor)

a)  da bi lahko naslednji rojstni dan praznoval z dedkom 

b)  da bi imel zalogo plastičnih slamic

c)  da bi videl očeta in mamo

11.  Kdo je Selenja? (obkroži en odgovor)

a)  hčerka kralja Minimojčkov

b)  Arturjeva sestrična

c)  sosedova deklica

d)  kraljica matica čebel

12.  Na koliko časa se odprejo vrata oziroma prehod v svet Minimojčkov?  
(obkroži en odgovor)

a)  prehod se odpre vsakih 10 lun

b)  prehod se odpre vsakih 10 ur

c)  prehod se odpre vsakih 10 minut

d)  prehod se odpre vsakih 10 let

13.  Kaj Artur najde v dimniku in mu dedek sporoča, da mora imeti vedno pri sebi? 
(obkroži en odgovor)

a)  napoj, ki ga varuje pred neustrašnimi Minimojčki

b)  meč, s katerim obvaruje Minimojčke

c)  ključ za vstop skozi vrata v svet Minimojčkov

14.  Kdo sta Romeo in Julija z dvora? (obkroži en odgovor)

a)  sta čebeli, ki skušata pomagati Arturju iz sveta Minimojčkov

b)  sta dvojčka Minimojčka, ki si vedno nasprotujeta

c)  sta dve mali beli snežni kepici, ki ne morata ena brez druge in ju vedno vleče skupaj
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15.  V kateri poljski cvetlici prespijo Artur, princesa Selenja in njen bratec Betameš? 

(obkroži en odgovor)

a)  v maku

b)  v orhideji

c)  v travniški pokalici

d)  v zvončnici

16.  Koga srečata Artur in Betameš v Maltazarjevi palači? (obkroži en odgovor)

a)  Arturjevo babico

b)  Arturjevega dedka, Arhibalda

c)  očeta

d)  Maltazarja

17.  S čigavo pomočjo Artur, princesa Selenja, Betameš in Arturjev dedek Arhibald 

ubežijo pred poplavo? (obkroži en odgovor)

a)  s pomočjo Arturjeve igračke avtomobilčka

b)  s pomočjo Arturjevega namakalnega sistema

c)  s pomočjo vodne kapljice

d)  s pomočjo stonoge

18.  Kako Arturju uspe dobiti rubine iz podzemlja zlobnega Maltazarja?  

(obkroži en odgovor)

a)  s podzemnim buldožerjem

b)  z babičino lopatico za rože

c)  s pomočjo krta Mina

OPOMBE: V vprašalniku so pravilni odgovori označeni z zeleno barvo.



 Kazalo
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