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POVZETEK 

 

V literarnih delih Heidi (1881) švicarske pisateljice Johanne Spyri in Kekec na volčji 
sledi (1922) Josipa Vandota iz zbirke Kekčeve zgodbe lahko najdemo veliko 
vzporednic tako med glavnimi in stranskimi liki kot tudi na področju kulturnega 
konteksta. To sta področji, na kateri sem se osredotočila v tem delu. Prav tako sta bili 
izvirni deli prirejeni v filmske priredbe in v slikanice, kjer smo lahko pozorni na to, 
kakšen je prenos iz enega medija v drugega. V teoretičnem delu sem najprej 
predstavila pojem mladinske književnosti, se osredotočila na različne definicije in 
odprta vprašanja v mladinski literarni vedi. Nato sem kot novejšo področje mladinske 
književnosti opisala primerjalno mladinsko književnost. Izhajala sem iz dela irske 
avtorice Emer O'Sullivan ter se ob koncu osredotočila na medmedijske študije 
primerjalne mladinske književnosti, kjer sem poudarek dala filmu kot samostojni 
umetnosti in podrobneje opisala teorijo priredb. V empiričnem delu sem se 
osredotočila na že omenjeni kulturni kontekst obeh izvirnih del ter na podobnosti in 
razlike, ki se pojavljajo med izvirnima deloma in izbranimi literarnimi (Heidi, 2014; 
Kekec in Pehta, 2011) in filmskimi (Heidi, 2005; Srečno, Kekec!, 1963) priredbami. S 
tem sem povezala predstave učencev o glavnih in stranskih literarnih likih ter povzela 
glavne ugotovitve o tem, ali so predstave učencev bolj podobne izvirnima verzijama 
ali imajo na predstavo večji vpliv priredbe, zlasti filmske.  
 
KLJUČNE BESEDE: mladinska književnost, mladinska primerjalna književnost, 
medmedijske študije, Heidi, Kekec 
 





ABSTRACT 
 
We can find many similarities in Heidi (1881), written by the Swiss author Johanna 
Spyri, and Kekec na volčji sledi (1922), part of Kekčeve zgodbe, written by Josip 
Vandot in main and side characters and in the cultural context. Those are the main 
two areas I was paying attention to in this master’s degree thesis. The original works 
were also adapted into film and picture books where we can observe the transfer 
from one medium to another. The theoretical part starts with children's literature, 
where I was paying attention to different definitions and problems within the area. 
Next I wrote about the new area of children's literature, called comparative children's 
literature. I used the work of an Irish author Emer O'Sullivan. My focus was mainly on 
multimedia studies of children's literature, where I discussed film as a singular art. I 
also described the theory of adaptation. In the practical part of the thesis I focused on 
the cultural context in original works and on similarities and differences between 
original works and literal (Heidi, 2014; Kekec in Pehta, 2011) and film (Heidi, 2005; 
Srečno, Kekec!, 1963) adaptations. With that I connected the student’s ideas of main 
and side characters and summarised the main findings about the fact that the 
student’s ideas are more similar to adaptations (mainly film) than to original works. 
 

KEY WORDS: children's literature, comparative children's literature, multimedia 
studies, Heidi, Kekec  
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1

0 UVOD 
 

Mladinska književnost je bila, potem ko je v začetku petdesetih let postala 
samostojna veda, povezana predvsem z versko vzgojo in vzgojno funkcijo, pozneje 
pa je postala pomembna tudi z vidika izobraževanja (Blažić, 2011), kar lahko 
opazimo tudi v tem magistrskem delu (Heidi). 
 
Razvoju mladinske književnosti sledi primerjalna mladinska književnost, ki jo bom v 
tem delu definirala po Emer O'Sullivan. Ta se ukvarja z literarnimi obdobji mladinske 
književnosti, s teoretičnimi vprašanji, povezanimi z vedo, z zvrstmi, pa tudi z 
večkulturnostjo in multimedijo (Blažić, 2011). Multimedija postaja pomemben del 
mladinske književnosti, saj so otroci dandanes v to najbolj vpleteni. Za otroke 
obstajajo različne risanke, računalniške igre, filmi, interaktivne knjige in podobno. M. 
M. Blažić (2011) pravi, da je poleg knjižnega gradiva tudi neknjižno gradivo postalo 
del odraščanja.  
 
Zaradi vse večjega števila neknjižnega gradiva postaja vse bolj pomembno področje 
medmedijskih študij. Omenjene študije poudarjajo pomembnost mladinske 
književnosti, ki se kaže širše kot le v izvirno tiskanih delih. Ta dela se pojavljajo v 
različnih medijih (glasba, slikanice, ples, igra, film …), kot priredbe izvirnih del 
(O'Sullivan, 2005). V magistrskem delu sem se ukvarjala s priredbami izvirnih del v 
slikanice in film.  
 
Obravnavala sem dve deli: Heidi (1881) švicarske pisateljice Johanne Spyri in 
pripovedke o Kekcu Josipa Vandota, zbrane v zbirki Kekčeve zgodbe (1969), 
zapisane v letih 1918–1924. O povezavi med Heidi in deli o Kekcu je, razen 
podobnosti v okolju (Alpe), pri nas zapisanega bolj malo (o tem so pisali M. M. Blažić, 
Hladnik, Šaver), prav tako je zelo skromno opisano področje priredb o Heidi. 
Nekoliko več podatkov lahko najdemo o priredbah del o Kekcu (npr. Intermedialne 
pripovedi o Kekcu, (2014), Barbare Zorman).  
 
Ker me je zanimalo, kakšne so povezave, podobnosti in razlike med tema deloma, 
postavljenima v alpski kontekst, sem primerjala izbrani deli Heidi in Kekčeve zgodbe. 
Zanimale so me tudi priredbe (predelave, adaptacije) obeh del. Beseda priredba 
izhaja iz angleške besede to adapt (prilagoditi, spremeniti, narediti primerno). 
Ugotavljala sem, na kakšen način so prirejene slikanice in filmi ter ali priredbe na 
splošno vplivajo na predstavo učencev o književnih likih, ki si, glede na prebrano ali 
ogledano, ustvarijo različne predstave o književnih likih in o dogajalni liniji.  
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1 TEORETIČNI DEL 
 

V teoretičnem delu bom predstavila pojem mladinske književnosti in primerjalne 
mladinske književnosti. Pri tem bom največ pozornosti namenila medmedijskim 
študijam, natančneje priredbam mladinske književnosti v filme in slikanice.  
 

1.1 MLADINSKA KNJIŽEVNOST 
 
Mladinska književnost se je kot samostojna veja književnosti vidnejše uveljavila šele 
v drugi polovici petdesetih let. Razlog za to je lahko v poznem zavedanju (v Evropi), 
da je pisanje za mladino pravzaprav področje literature. Pred tem se je to področje 
obravnavalo le z vidika pedagogike (Kobe, 1987). 
 

1.1.1 RAZISKOVANJE MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI 
 

Mladinska književnost je bila sprva preučevana le z vidika vzgoje in didaktike 
(tradicionalni pristop), šele kasneje pa tudi kot samostojno področje umetnosti 
(sodobni pristop). Omembe vredno je tudi, da je bila mladinska književnost že od 
svojih začetkov pri nas in drugje (19. stoletje) povezana z versko vzgojo in vzgojno 
funkcijo (socializacija), šele nato pa je postalo pomembno za opismenjevanje. 
Sčasoma je prišlo do avtonomije mladinske književnosti, k čemur je pripomogla 
institucionalizacija področja na univerzah v Sloveniji (Blažić, 2011). 
 
Zgodovino mladinske književnosti (v Sloveniji) lahko po Mileni Milevi Blažić (2004, 
2011) razdelimo v pet obdobij: 

1. 1550–1850 (otrok še ni neposredni naslovnik), 
2. 1850–1900 (začetki posvetne mladinske književnosti), 
3. 1900–1950 (uveljavljanje z umetniškostjo), 
4. 1950–1990 (obdobje razcveta, inovacij in raznolikosti), 
5. po 1990 (usmeritev v problemsko tematiko in internacionalizacija). 

 

1.1.2 TEORIJA MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI  
 

Ko govorimo o mladinski književnosti, se nam najprej zastavi vprašanje, kako se 
mladinska književnost razlikuje od književnosti za odrasle.  
 
Saksida (1994) kot odgovor na to vprašanje postavi tri teze:  

1. »… mladinska književnost je pač taka kot vsa ostala književnost, zato se z 
njo literarnoteoretično ni potrebo ukvarjati, saj je teorija književnosti za 
odrasle tudi teorija mladinske književnosti« (str. 15), 

2. »… mladinska književnost (je) popolnoma samosvoja, ni v zvezi z ostalo 
književnostjo, torej zahteva posebno, od ostalega neodvisno teorijo« (str. 
15),  

3. »… mladinska književnost ni povsem skladna s književnostjo za odrasle, a 
hkrati tudi ne ločena do te mere, da bi se njena teorija oblikovala kot 
samostojna veda, ampak predstavlja poseben podtip teorije književnosti, ki 
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upošteva posebnosti predmeta, in sicer vedno glede na njegovo 
vključenost v celotno književnost.« (str. 15, 16)  

 
Prvo tezo lahko zavrnemo, saj se pomembne sestavine mladinske književnosti, kot 
so ilustracije in posebna izoblikovanost črk v književnosti za odrasle načeloma ne 
pojavljajo, zato teorija književnosti za odrasle teh sestavin ne vsebuje. Pri drugi tezi 
prav tako naletimo na težave, saj se mladinska književnost izraža ne le z barvami, 
pač pa tudi z jezikom, zato je ne moremo dokončno ločiti od literarne teorije. S tretjo 
tezo si mladinsko književnost lahko predstavljamo kot poseben podtip teorije 
književnosti. To pomeni, da ima svoje posebnosti, hkrati pa je vključena v celotno 
književnost (Saksida, 1994). To potrdi tudi Milena Mileva Blažić (2011), ki povzame, 
da je »mladinska književnost … integralni del književnosti za odrasle, ki ima svoje 
specifične značilnosti …«. (str. 28). Lahko jo preučujemo s sodobnimi metodami 
literarne vede, a moramo upoštevati »…študij besedila, resničnost, avtorja in 
bralca …«. (str. 29). 
 
Mejo med mladinsko književnostjo in književnostjo za odrasle včasih težko 
postavimo. Tudi Igor Saksida (2001) je omenil, da se mladinska književnost povezuje 
z nemladinsko književnostjo ob opazovanju vsebinskih, idejnih in slogovnih 
vzporednic. Vedeti pa moramo tudi, po katerih značilnostih se razlikujeta. Glavne 
značilnosti mladinske književnosti so »… humor, zvočnost, igrivost, (otroška) izkušnja 
in čutenje …« (Saksida, 2001, str. 406), pomembne pa so tudi tabu teme.  
 
Mladinska književnost zajema več definicij: prva s stališča literarne vede, druga pa s 
stališča namena in naslovnika preučujeta književnost za mlade od rojstva do 18. leta. 
Tretja definicija se ukvarja z recepcijo; sem spadajo tudi besedila, ki so bila zapisana 
za odrasle (Blažić, 2011). 
 
Saksida (2001) mladinsko književnost poveže s tremi členi področja literarne vede: z 
avtorjem, z besedilom in z naslovnikom. 
 
Avtor 
 
Z avtorjem mladinske književnosti lahko v večini povežemo pojem vživljanja v otroka. 
To pomeni, da se pisatelji s pisanjem vračajo v otroštvo (Saksida, 2001). 
 
Besedilo 
 
Besedila, ki jih opredeljujemo kot mladinsko književnost, obsegajo (Saksida, 2001): 

• besedila, ki so pisana posebej za mlade bralce, 
• besedila, ki so bila sprva pisana kot nemladinska književnost, a so sčasoma 

postala mladinska, 
• priredbe besedil. 

 
Naslovnik 

 

Po različnih definicijah je glavna posebnost mladinske književnosti v primerjavi z 
odraslo specifičen bralec (Saksida, 1994). 
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Shemo, s katero lahko povežemo naslovnika in tipe besedil, nam prikaže Milena 
Mileva Blažić (2011): 

• besedila, namensko napisana za mlade naslovnike (Pika Nogavička (1945) 
Astrid Lindgren), 

• besedila, ki prvotno niso bila pisana za mlade, a so (kot celote ali priredbe) 
postale del mladinskega branja (Biblija, pravljice bratov Grimm (1812–1857), 
Butalci (1949) Frana Milčinskega), 

• besedila, namenjena mlademu naslovniku, ki jih berejo odrasli bralci (Mali 
Princ (1943) Antoina de Saint-Exupéryja, Hobit (1937) in Gospodar prstanov 
(1954–1955) J. R. R. Tolkiena, Harry Potter (1997–2007) J. K. Rowling). 

 
Enotnega naslovnika v mladinski književnosti ni, saj se vsak bralec bralno razvija 
skozi otroško, mladinsko in do odrasle faze. Dvojni naslovnik pomeni, da tako mladi 
kot odrasli bralci berejo besedilo iz različnih zornih kotov in z različno motivacijo 
(Blažič, 2011). Dragica Haramija in Saksida (2013) ugotavljata, da »… kakovostna 
mladinska književnost namreč ni namenjena le mlademu bralcu (otroku, 
mladostniku), temveč tudi odraslemu …« (str. 181).  
 

1.1.3 ODPRTA VPRAŠANJA MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI 
 

Kot enega od razlogov za neenotnost v terminologiji mladinske književnosti Marjana 
Kobe (1987) navede predvsem nejasno zgornjo starostno mejo. Kot zgornjo mejo 
bom navedla Saksido (1994, 2001), ki pravi, da je mladinska književnost namenjena 
bralcu do osemnajstega leta starosti. Torej moramo biti pri definiciji mladinske 
književnosti na podlagi bralca pozorni tudi na različne starosti bralca. Saksida (2001) 
mladinsko književnost označi za nadpomenko otroški in najstniški (mladinski) 
književnosti v ožjem pomenu. Med obema se glavne razlike pojavljajo v dolžini 
besedil, vlogi ilustracij, kompleksnosti teme in podobno (Saksida, 1994). Bistvena 
razlika s književnostjo za odrasle se pojavlja v oblikovnih in vsebinskih značilnostih 
(Saksida, 2001). 

  
Z uveljavitvijo in razvojem mladinske književnosti se je pojavila potreba po tem, da se 
posebej obravnava tudi metodologija te književnosti.  
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1.2 PRIMERJALNA MLADINSKA KNJIŽEVNOST 
 

V nadaljevanju bom najprej predstavila primerjalno književnost, nato pa še mladinsko 
primerjalno književnost. Zadnjo bom tudi podrobneje opisala. 

1.2.1 RAZVOJ IN DEFINICIJA PRIMERJALNE KNJIŽEVNOSTI 
 

O primerjalni književnosti se je začelo razmišljati v 19. stoletju. Pred tem so se 
uveljavile že razne primerjalne smeri v različnih znanostih (anatomija, filozofija, 
slikarstvo …). Najprej se je izraz primerjalna književnost uveljavil v Franciji. S tem so 
opredelili raziskovanje mednarodnih književnih problemov. Najmočnejše temelje je 
veda dobila prav v tem. Po letu 1886 so velik prispevek k primerjalni književnosti dali 
različni časopisi. Veda se je uveljavila tudi kot poseben učni predmet na univerzah 
(najprej v Lyonu, 1896). Za zgodovino primerjalne književnosti je bil zelo pomemben 
dogodek prvi kongres v Parizu (1900), kjer so mednarodno primerjalno zgodovino 
predstavili kot svoj oddelek. Šele v 20. stoletju se je zgodovina primerjalne 
književnosti dobro uveljavila, prav tako pa so postale jasne njene naloge. Pri nas smo 
se za primerjalno književnost začeli zanimati precej pozno. Prvi, ki se je poskušal 
ukvarjati s tem, je bil Fran Levstik. Ob koncu 20. stoletja so se pojavila gibanja, ki so 
Slovence na tem področju povezala z drugimi (Ocvirk, 1936). 
 
1.2.1.1 PREGLED RAZVOJA PRIMERJALNE KNJIŽEVNOSTI 
 

Po Antonu Ocvirku (1936) lahko razvoj primerjalne mladinske književnosti 
spremljamo ob znanih imenih s tega področja:  

• Max Koch je leta 1887 primerjalno literaturo označil za »… zgodovinsko vedo, 
ki preučuje predvsem literarne snovi in folkloro« (str. 19), 

• Joseph Texte je bil prvi izrazitejši komparativist. Poudaril je 
»… internacionalnost vplivov, vzročno zgodovinsko povezanost novejših 
evropskih kultur, splošno pomembnost idej, pesniških umotvorov in osebnosti« 
(str. 21), 

• Gaston Paris je leta 1900 primerjalno literarno zgodovino opredelil kot 
»… znanost, ki se ukvarja zlasti s folkloro, mitografijo in celo s primerjalno 
mitologijo« (str. 24). Meni, da poudarek ni le na novejši evropski literaturi, pač 
pa tudi na področju zgodovine človeškega duha, 

• Paul Hazard je leta 1914 »… očrtal podrobno metodologijo internacionalnih 
vplivov …« (str. 28, 29), s čimer naj bi se nova veda po njegovem ukvarjala. 
Primerjalno literaturo je opredelil kot zgodovinsko vedo, zato mora biti po 
njegovem stvarna in mora temeljiti na dejstvih, 

• Paul Van Tieghem je leta 1931 primerjalno literaturo opredelil kot vedo, ki se 
ukvarja z odnosi med dvema različnima knjigama ali osebnostma. Menil je 
tudi, da je primerjalno literarno zgodovino in splošno literarno zgodovino 
nesmiselno ločevati zaradi enakih teoretičnih osnov.  
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1.2.1.2 DEFINICIJA PRIMERJALNE KNJIŽEVNOSTI 
 

Primerjalne študije zajemajo tako tisto, kar imajo različne nacionalne književnosti 
skupnega, kot tudi njihove posebnosti in samo zanje značilne lastnosti, ki so vidne le, 
če jih primerjamo z drugimi (O'Sullivan, 2005). Anton Ocvirk (1936) podobno navaja, 
da je za primerjalno literarno zgodovino bistvenega pomena spoznavanje narodno 
tipičnih vrednot in ugotavljanje tistih potez, ki so specifične za posamezen narod. 
Pomemben je jezik, narodova psihološka značilnost in edinstvenost. Ob tem se 
pojavlja tudi svojevrsten slog vsakega naroda. Po njegovo lahko literarne probleme 
obravnavamo iz dveh perspektiv: 

• primerjalna načela (ugotavljanje podobnosti ali razlik), 
• mednarodni literarni vplivi in odnosi (ugotavljanje tujih vplivov, vzorcev, 

oblikovnih, vsebinskih in stilnih vplivov).   

1.2.2 ZGODOVINA MLADINSKE PRIMERJALNE KNJIŽEVNOSTI 
 

Emer O'Sullivan (2005) opozarja, da za tiste, ki so se ukvarjali s tradicionalno 
primerjalno književnostjo, mladinska književnost ni bila sprejeta kot prava veda, bila 
je redkokdaj omenjena.  
 
S primerjalno književnostjo se je ukvarjala tudi Bettina Kummerling-Meibauer, ki je 
razdelila obdobja primerjalne mladinske književnosti na naslednje (Blažić, 2011):  

1.  internacionalizacija mladinske književnosti – Paul Hazard (1945–1960), 
2.  pobuda za evropsko mladinsko književnost – Göte Klingberg (1960–1970), 
3.  pomen kulturnih sprememb in večkulturnih študij – Zohar Shavit (1980–1990), 
4.  internacionalno področje prihodnosti (1990). 

 

1. Internacionalizacija mladinske književnosti – Paul Hazard (1945–1960) 
 

Na tem področju je pomembno vlogo s svojim delom Knjige, otroci in odrasli ljudje 
(knjiga o mladinski književnosti) pustil tudi Paul Hazard (1878–1944) (Blažić, 2011). 
Bil je prvi, ki je uporabil izraz mladinska primerjalna književnost (1932), njegovo delo 
pa je bilo prvi poskus, da bi mladinsko književnost obravnavali kot estetski predmet, 
ne le znotraj didaktike (Blažić, 2006). Hazard (1973) je tako v tem delu zapisal, kaj 
vse se je za otroke spremenilo: dobili so svoje časopise, gledališča, filme, 
koncerte … E. O'Sullivan (2005) je napisala, da je Hazard upošteval literarno 
izobraževanje in primerjalno zgodovino različnih evropskih tradicij v mladinskih 
književnostih in poskušal upravičiti njihove nacionalne moči, prav tako pa je menil, da 
ima mladinska književnost veliko vlogo pri gradnji kulturne in nacionalne identitete. 
 

2. Pobuda za evropsko mladinsko književnost – Göte Klingberg (1960–1970)  
 

Prvi, ki je preučeval mladinsko književnost s stališča internacionalizma (to kasneje 
pripelje do primerjalne mladinske književnosti), je bil Göte Klingberg (1918–2006) 
(Blažić, 2011). Klingbergov velik doprinos k mladinski primerjalni književnosti sestoji 
iz analize,1 distribucije in recepcije literature iz različnih držav na Švedskem. S tem je 
nakazal na pomembnost in potrebo po primerjalni zgodovini evropske mladinske 

                                                 
1 V analizo so bila zajeta vsa otroška dela, izdana na švedskem, vključno s prevodi. 
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književnosti (O'Sullivan, 2005). V letih od 1960 do 1970 se je začel prvič pojavljati 
interes za prevajanje in s tem vprašanje o priredbah. Richard Bamberg je bil prvi, ki 
je pisal o pomembnosti prevodov, obenem pa je to prvo kritično pisanje o mladinski 
književnosti (O'Sullivan, 2005). Nike Kocijančič Pokorn (2012b) pravi, da so »Prevodi 
otroške in mladinske literature … tisti žanr, kjer so skrite priredbe pri prevodu 
dovoljene in so posegi v besedilo pogosto celo zaželeni« (str. 55), prav tako pa so ti 
prevodi velikokrat odsev ideologije kulture nekega ciljnega jezika.  
 

3. Pomen kulturnih sprememb, večkulturnih študij −−−− Zohar Shavit (1980)  
 

Zohan Shavit je mladinsko književnost obravnavala kot vedo, ki jo je treba analizirati, 
saj je mladinska književnost istočasno del literarnega, socialnega in vzgojno-
izobraževalnega sistema. Z vidika primerjave je problem takšnega pristopa k 
definiranju z vidika različnih sistemov ta, da razvoj mladinske književnosti v različnih 
kulturah v ospredje postavi teorijo o razmerah v posamezni kulturi (O'Sullivan, 2005). 
 

4. Internacionalno področje prihodnosti (1990)  
 

Najnovejše študije na področju mladinske primerjalne književnosti se ukvarjajo s 
prevodi mladinske književnosti. Zaradi vpetosti v različne kulture je prišlo do 
interdisciplinarnosti v mladinski književnosti, kar se kaže v študijah, ki se nanašajo še 
na zgodovinske, socialne in ideološke faktorje (O'Sullivan, 2005).  

1.2.3 DEFINICIJA MLADINSKE PRIMERJALNE KNJIŽEVNOSTI 
 

Milena Mileva Blažić (2011) primerjalno mladinsko književnost opredeli kot 
»… poznavanje več kot enega nacionalnega jezika in književnosti ter znanje in 
aplikacijo drugih disciplin na področju književnosti« (str. 161) in kot 
»… evropocentrično usmerjeno, toda s primerjalnim področjem in interdisciplinarnim 
pristopom …« (str. 161), ki presega nacionalne meje književnosti. 
 
Primerjalna mladinska književnost zajema pomembna področja, kot so 
»… zgodovina otroka in otroštva, literarna obdobja, teorija in vrednotenje, prevodi, 
recepcija in vplivi, zvrsti in vrste, kanonska besedila in mladinska klasika, 
večkulturnost, globalizacija, večpredstavnost (multimedija) in potrošništvo« (Blažić, 
2006, str. 217). Primerjalna mladinska književnost velja za novejši pojem v mladinski 
literarni vedi, ukvarja pa se s komunikacijo, socialnimi, ekonomskimi in kulturnimi 
razmerami. Glavna pozornost je namenjena značilnostim, ki individualizirajo 
posamezno književnost in se pokažejo le, ko jih medsebojno primerjamo (O'Sullivan, 
2005). 
 

Primerjalna mladinska književnost je bistveno širše področje kot nacionalna 
književnost. Slednja namreč zavzema le književnost znotraj meja države, 
primerjalna književnost (kot tudi mladinska primerjalna književnost) pa se 
osredotoča na svetovno književnost oziroma ugotavlja: »… podobnosti in 
razlike različnih literatur.« (Blažić, 2011, str. 162) 

 
Emer O'Sullivan (2005) primerjalno mladinsko književnost razdeli v devet kategorij:  
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1. Teorija mladinske književnosti  
 
Eden od predmetov primerjalne analize v mladinski književnosti je status, ki nam 
prikaže splošne in kulturno specifične stopnje povezav med literarnimi področji. Še 
en pomemben faktor so kulturno specifične klasifikacije žanrov posameznih avtorjev. 
Avtorica ob tem omeni razlike v namembnosti posameznega besedila v različnih 
državah (O'Sullivan, 2005). 
 
2. Študij stikov in prenosov 
 
Na tem področju imajo pomembno vlogo prevodi, recepcije in vplivi med 
književnostmi različnih držav, kultur in jezikov. Posebej bom izpostavila prevode. 
Glavna vprašanja v tej kategoriji se pojavljajo ob tem, kdo in kako bere in prevaja tujo 
literaturo, kako se postopek tega prenosa mladinske književnosti v drugo okolje 
razlikuje od prenosa književnosti za odrasle ter kakšne so podobnosti in razlike 
različnih kultur (O'Sullivan, 2005). E. O'Sullivan (2002) tu postavlja vprašanja, 
povezana s sprejemanjem in vrednotenjem prevodov v posamezni kulturi. Marija 
Nikolajeva (1996) kot enega od problemov prevodov kulturnega konteksta izpostavi 
recepcijo. Pravi, da način, kako mladinska književnost prečka meje neke kulturne 
regije, ni v prvi vrsti odvisen od prevoda, pač pa od tega, kako mladi bralci v novi 
državi sprejmejo in uporabijo delo. Izpostavi tudi to, da pri prevodih mladinske 
književnosti ni dovolj le to, da v nov jezik prenesemo pomen, pač pa se moramo 
ozirati tudi na čustva, misli in asociacije, ki se bodo pojavile pri bralcu. E. O'Sullivan 
(2005) pravi, da se posebnosti pri samem prevajanju mladinske književnosti kažejo v 
tem, da se v procesu prevajanja prevajalci izogibajo tujim elementom, prav tako pa 
mora biti besedilo bralno. Veliko del ni prevedenih zaradi tega, ker je kontekst preveč 
neznan ciljni publiki in kulturi. Pomembno pri prevajanju mladinske književnosti je to, 
da so besedila prevedena zato, da bi otrokom predstavila tujo kulturo, hkrati pa so 
elementi tuje kulture iz prevoda oziroma te vrste priredbe izvzeti. Vsak prevod je 
namreč posebej prirejen tako, da sicer vsebuje elemente tuje kulture, hkrati pa se 
vseeno ozira na raven razumevanja mladega bralca in te elemente prevede v skladu 
s tem.  
 
3. Estetske prvine 
 
To področje se ukvarja z estetskim razvojem mladinske književnosti ter oblikami in 
funkcijami v različnih kulturah (O'Sullivan 2005). Na tem področju je pomembna 
avtorica tudi Marija Nikolajeva (1996), ki se v svoji študiji ukvarja z vprašanjem 
primerjalnih pogledov na poetiko v mladinski književnosti. Pravi, da je šla mladinska 
književnost v večini kultur in jezikov skozi štiri stopnje:  

• Priredbe obstoječih besedil za odrasle in folklora. Folklorna besedila avtorica 
označi kot neustrezna za otroke, saj pogosto vsebujejo nasilje. Pravi, da je 
danes znano, da sta brata Grimm prirejala besedila pravljic tako, da so 
ustrezala takratnim vzgojnim principom.  

• Didaktične zgodbe, pisane posebej za otroke. Takšna besedila so hitro postala 
zastarela. Tudi v delu o Heidi se pojavljajo didaktični elementi: npr. 
izpostavitev pomembnosti izobraževanja pa tudi moralni nauki.  

• Mladinska književnost postane samostojna veda. V tem obdobju je bil 
ustvarjen kanon mladinske književnosti. Opazne so bistvene razlike med 
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različnimi žanri. Besedila v tem obdobju so epska.2 Epska struktura je prav 
tako podobna folklori.  

• Večizrazna/večglasna (ang. multi-voiced) mladinska književnost. Večglasna 
književnost je nasprotje epski književnosti. Glavna ideja večglasnosti je, da 
glasovi različnih oseb predstavljajo različne ideje in poglede, avtor pa 
nobenega ne označi za tistega, ki ima edini prav. Tako bralec dobi poglobljen 
vpogled v dogajanje iz različnih perspektiv.  

 
Mladinska primerjalna književnost se na tem področju ukvarja tudi s tem, kako je 
mladinska književnost predstavljena, sprejeta in kako se nadaljnje razvija v različnih 
jezikovnih in kulturnih področjih. Pomembna točka je tudi humor. Na področju 
primerjalne mladinske književnosti je pomemben zaradi vprašanja, ki se nanaša na 
to, ali obstaja kakšen univerzalen pogled na humor za otroke in ali se vrste humorja3 
razlikujejo glede na različne kulture. Prav tako se zastavlja vprašanje, povezano s 
tem, ali je humor v besedilu lahko ovira za prevajanje in kako je prirejen za 
posamezne ciljne kulture (O'Sullivan, 2005).  
 
4. Medbesedilne študije 
 
Medbesedilnost ali intertekstualnost pomeni: »… razmerje med teksti, preplet 
tekstov, vpletenost enega teksta v druge, vzajemno povezanost in odvisnost najmanj 
dveh besedil, postavljenih v razmerje, lastnost teksta, da vzpostavlja razmerje z 
drugim(i) tekstom(-i) oziroma da se vanj vpleta drug tekst ali več drugih tekstov, 
vzajemnost oziroma interakcijo med teksti …« (Juvan, 2000, str. 11). Vsako delo je 
vpleteno tudi v gradivo, ki ni plod avtorjeve domišljije, pač pa je treba biti pozoren tudi 
na relacije z drugimi književnimi deli (Rudolf, 2013). E. O'Sullivan (2005) pravi, da se 
medbesedilne študije ukvarjajo s parodijami, medkulturnimi navedbami in 
interakcijami med različnimi književnostmi. Sem spadajo tudi besedila, ki so bila 
sprva pisana za odrasle naslovnike, a so bila močno predelana in skrajšana za mlade 
bralce. Pozornost je osredotočena na navedke, imitacije, parodije in na dinamiko 
komunikacije med besedilom in bralcem.   
 
5. Medmedijske študije 
 
Primerjalna književnost, tudi mladinska, pa ni osredotočena le na razmerja med 
nacionalnimi književnostmi, pač pa se osredotoči tudi na razmerja med literaturo in 
drugimi oblikami, kot so vizualna umetnost, ples, glasba, film, risanke in gledališče. 
Mladinska književnost je tista, ki je najbolj vpletena v masovno kulturo (O'Sullivan, 
2005). To tematiko bom podrobneje opisala v naslednjem poglavju.  
 
6. Imagologija 
 
Imagologija je povezana z medkulturnimi relacijami medsebojnega zaznavanja podob 
in samopodob in njihovih predstavitev v književnosti. Cilj imagologije je oceniti 
literarno podobo druge kulture ali etične skupine. Prav tako ima imagologija 

                                                 
2 Imajo tipične pripovedne lastnosti, jasen je začetek in konec, predstavljen je klasičen zaplet, dogodki so 
kronološko urejeni, osebe imajo določene vloge. 
3 Črni humor za otroke se pojavlja večinoma le v britanski mladinski književnosti, v nemški mladinski književnosti 
pa je tak humor lahko smatran celo za nevarnega. 
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pomembno vlogo pri mednarodnih odnosih v književnosti. Ukvarja se tudi z 
vzajemnimi vplivi podob4 v različnih državah in kulturah. Mladinska književnost je na 
tem področju zelo pomemben vir prav zaradi predstavljenih kulturnih dejstev, podob 
o drugih državah, tujcih in stereotipih. To je pomembno zaradi dejstva, da skoraj vsak 
opis druge kulture temelji na tem, prav tako pa jih avtorji lahko uporabijo v različne 
namene. Seveda pa se podobe lahko spreminjajo sproti, predvsem zaradi določenih 
političnih okoliščin (O'Sullivan, 2005).  
 
7. Primerjalne študije žanrov 
 
Emer O'Sullivan (2005) za ponazoritev tega področja primerjalne mladinske 
književnosti primerja tako imenovane dekliške in deške. Pravi, da ponazoritev oseb in 
perspektiv prikaže razliko med zgodbami za deklice v različnih kulturah.5 Poleg tega 
poudari različne vloge deklet v družbi in dejstvo, da se pojavljajo velike razlike med 
dekliškimi in deškimi zgodbami, ki so ženske in deklice predstavljale doma, moške in 
dečke pa v javnosti.  
 
8. Primerjalna zgodovina mladinske književnosti 
 
Primerjalna zgodovina mladinske književnosti se ukvarja z napredkom raziskav 
mladinske književnosti v različnih državah. Bistvene so kulturne, socialne, 
ekonomske in vzgojno-izobraževalne razmere, v katerih se ta književnost razvija. 
Težave pri preučevanju tega področja se pojavljajo zaradi različne dokumentacije v 
posameznih državah ali jezikovnih regijah, kar je povezano tudi s statusom 
mladinske književnosti v teh regijah. Prav tako se pojavljajo vprašanja, s katerega 
vidika preučevati zgodovino mladinske književnosti: po žanrih, po časovnih obdobjih, 
državah ali jezikovnih regijah (O'Sullivan, 2005).  
 
9. Primerjalna zgodovina mladinskih literarnih študij 
 
To področje upošteva vpogled v kulturno specifične vidike študij mladinske 
književnosti. Na to vpliva način, kako je predmet vzpostavljen v posamezni kulturi. 
Področje se ukvarja tudi z relacijami med institucionalizacijo, stopnjo raziskav in 
mednarodnimi vplivi. Pozornost je treba nameniti tudi povezavam med teorijo in 
dejansko produkcijo besedil za mlade bralce (O'Sullivan, 2005).  
 
Emer O'Sullivan (2005) poudarja, da je za primerjalni študij mladinske književnosti 
treba povezovati različna zgoraj opisana področja in vprašanja. 
 
V magistrski nalogi se bom v nadaljevanju bolj podrobno osredotočila na 
medmedijske študije, saj je sprememba medija oziroma prehod med mediji zelo 
pomemben del empiričnega dela naloge. 

                                                 
4 Zanimive so literarne podobe, še zlasti pokrajina: Angleže povezujemo z vrtovi, Nemce z gozdovi, Švicarje z 
Alpami, Avstralce z oddaljenimi in nenaseljenimi področji znotraj Avstralije in podobno. 
5 V ZDA so te zgodbe povezane z družino, v Nemčiji pa z razvojem posameznika. 
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1.3 MEDMEDIJSKE ŠTUDIJE 
 

V različnih medijih (npr. film) pa lahko zasledimo veliko povezav s književnostjo. 
Celotne zgodbe so prirejene v filme, risanke in celo računalniške igre, ki otroke tako 
privlačijo. V nadaljevanju bom opisala teorijo priredb, osredotočila pa se bom na 
filmske in slikaniške priredbe, ki jih bom natančneje obravnavala v empiričnem delu.  
 

Kot eno izmed kategorij primerjalne mladinske književnosti E. O'Sullivan (2005) 
opredeli tudi tako imenovane medmedijske študije, ki sem jih omenila in na kratko 
opisala v prejšnjem poglavju. Avtorica poudari, da se mladinska književnost izraziteje 
loči od književnosti za odrasle prav zaradi njene povezanosti z masovno kulturo. 
Zgodbe, ki so bile izvorno natisnjene, se pojavljajo v različnih oblikah. Prirejene so v 
filme, videe, avdio vsebine, pojavljajo se na spletnih straneh, kot igrače, na oblačilih, 
kot tematski parki in podobno. Avtorica povzame Mackeyevo,6 ki raziskuje, kako se 
otroci o zgodbah učijo prek medijev in tehnologije, in prikazuje, kako se pojavljajo 
novi načini pripovedništva zaradi takšnih priredb in predelav besedil. Medmedijske 
študije zajemajo dinamične relacije med mladinsko književnostjo in različnimi mediji, 
vključno s procesom priredb. Ukvarja se z vprašanji, kako se različna mladinska 
besedila kažejo v različnih medijih, kako so predelana in prenesena prek medijskih 
meja, kako se odražajo različni socialni konteksti, kako so besedila in mediji 
prodajani, kako komercialne in tehnološke spremembe vplivajo na načine, na katere 
se otroci povezujejo z neresničnim, ter kakšna je vloga trga v uokvirjenju 
razumevanja o besedilu (O'Sullivan, 2005).  
 

1.3.1 PRIREDBE 
 

Za začetek bom prikazala eno najbolj znanih filmskih priredb v zadnjem času na 
področju mladinske književnosti ter ga povezala z besedilom, s katerimi se bom v 
nadaljevanju ukvarjala. S tem želim prikazati priljubljenost filmskih priredb in na 
kratko tudi vpliv filmskih priredb na bralce in pridobivanje novih bralcev. Za ta primer 
sem izbrala Harryja Potterja britanske pisateljice Johanne K. Rowling. To priljubljeno 
delo je bilo prirejeno v zelo uspešno serijo filmov. Knjige so bile priljubljene že pred 
filmskimi uprizoritvami, s filmi pa so pridobile še dodatne bralce. Avtorica serije je 
aktivno sodelovala pri snemanju filma; tako pri zgodbi kot tudi pri vseh dodatkih. 
Obstaja trgovina z izdelki Harryja Potterja, ki so jih uporabili v filmih, snemalni studio, 
v katerem se obiskovalci lahko sprehodijo po lokacijah snemanja, obstaja tudi 
tematski park na to temo. Knjige so bile prav tako prirejene v slikaniške verzije,7 
pojavljajo se tudi v različnih izdajah, kar lahko opazimo po platnicah. Obstajajo pa 
tudi e-knjige, računalniške igre, Lego zbirka in igra in portal Pottermore, na katerem 
avtorica objavlja nova besedila iz čarovniškega sveta. Za ameriški trg je bil zaradi 
lažjega razumevanja prirejen naslov prvega dela: angleški naslov The Philosopher's 
Stone (1997) in ameriški naslov The Sorcerer's Stone (1998). Avtorica je za zadnji 
del ponudila dva različna naslova (prav zaradi lažjega prevajanja v tuje jezike). 
Pomembno se mi zdi povzeti še nekaj o slovenskih prevodih. Zaradi pomenskosti 
                                                 
6 Raziskovalka, pisateljica in učiteljica na področju interdisciplinarnosti mladinske književnosti (1948). 
7 Opozoriti je treba, da besedilo ni prirejeno, dodane so le ilustracije, ki niso nujno podobne filmski priredbi; za 
zdaj sta prirejeni deli The Sorcerers Stone in The Chamber of Secrets, oktobra 2017 pa je napovedan izid še 
tretje priredbe z ilustracijami Jima Kaya, The Prisoner of Azkaban. 
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besed so prevodi imen in bitij precej prirejeni. Pri nas smo lahko spremljali dva 
popolnima različna prevoda imen in bitij v šestem delu serije z naslovoma Polkrvni 
princ (2006) in Princ mešane krvi (2008), v izvirniku The Half Blood-Prince (2005) 
(prvega je prevedel Brane Gradišnik in drugega Jakob J. Kenda, ki je prevajal tudi 
vse preostale dele v seriji).  
 
V primeru serije Harry Potter je znano to, da so bile knjige priljubljene že pred 
priredbami filmov. Nekoliko drugače je v primeru del o Kekcu. Stanko Šimenc (1983) 
izpostavi, da je primer Kekca pri nas odigral čisto drugačno vlogo, kot je v navadi, se 
pravi, da film posnamejo po priljubljenem književnem besedilu in si tako zagotovijo 
gledanost. Vandotovo literaturo o Kekcu je bolj priljubljeno naredil prav film, »saj so 
se po premieri prvega filma o Kekcu začele dokaj številčne izdaje (in prevodi) 
Kekčevih zgodb« (str. 121). Tudi pri Heidi je bilo drugače. Skrine (1994) je zapisal, da 
se je Heidi kot klasika uveljavila v nekaj letih po njenem izidu. Že v štirih letih je bila 
prevedena v angleščino in postala ena najbolj uveljavljenih in branih besedil na 
področju Velike Britanije in Amerike. V letu 1993 je bilo znanih kar dvanajst različnih 
izdaj. Prav tako so se kmalu povečale zahteve po več zgodbah o Heidi (1937) ob 
izidu filmske priredbe. Nastali sta dve novi deli o Heidi z naslovi Heidi Grows Up in 
Heidi's Children.8 
 

Vsa zgoraj omenjena besedila so dobila priredbe v drugem mediju (filmu). Gledalci 
filmskih priredb se razlikujejo po tem, da nekateri zelo dobro poznajo izvorno 
književno besedilo, drugi pa ne, ter se tako zavedajo ali pa ne, da gledajo priredbo 
(Rudolf, 2013). Linda Hutcheon (2013) izpostavi, da ne glede na poznavanje ali 
nepoznavanje izvirnega besedila, gledamo na priredbe znotraj istega medija9 
drugače kot pa na priredbe med različnimi mediji.10 V obeh primerih pa gre za 
primerjanje dela, ki ga poznamo in dela, ki ga beremo/gledamo.  
 

1.3.1.1 TEORIJA PRIREDB 
 

V slovenščini za priredbe poznamo še dva izraza: predelava in adaptacija. Zadnji 
pojem izhaja iz angleškega pojma to adapt, kar pomeni prilagoditi, spremeniti, 
narediti primerno. L. Hutcheon (2013) pravi, da ko nekemu delu rečemo priredba, s 
tem delo takoj postavimo v neko razmerje z nekim drugim delom. Prav zaradi tega so 
študije priredb pogosto tudi primerjalne študije. Priredbe imajo posebno razmerje do 
primarnega besedila, ki ga imenujemo tudi vir priredbe.  
 
Zgodbe lahko pripovedujemo, prikažemo ali smo z njimi v interakciji. Torej, jezik ni 
edini medij, s katerim izrazimo pomen ali podamo zgodbo. Slika nam omogoča 
bogate asociacije; z glasbo se zavedamo čustev oseb, prav tako pa iz gledalcev 
privabi različne odzive, lahko se bistveno poveže ali pa celo nasprotuje vizualnim in 
verbalnim vidikom. Prav tako je drugače, če smo vpleteni v zgodbo in v njej aktivno 
sodelujemo (video igre). Pri teh (kot tudi pri filmu) ima velik vpliv napredek v 
tehnologiji, ki odpira vedno nove možnosti, kot so upočasnitev kadra, hitri odseki, 
različne leče, osvetlitev in podobno. S priredbami se dandanes srečujemo 

                                                 
8 Ti deli je po letu 1930 napisal Charles Tritten, ki je tudi sicer v francoščino prevajal delo Heidi.  
9 Na primer književne priredbe (izvirno delo, prirejeno v slikanico). 
10 Na primer filmska priredba književnega dela (po izvirnem delu je posnet film ali risanka). 
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vsepovsod. Na televiziji, na filmskih platnih, na internetu, v mjuziklih in na dramskih 
odrih, v romanih, stripih, tematskih parkih, video igrah in drugje (Hutcheon, 2013). 
 
O priredbah velikokrat razmišljamo kot o sekundarnih. Linda Hutcheon (2013) navaja 
Virginio Woolf, ki je leta 1926 zapisala, da je film parazit, literatura pa plen oziroma 
žrtev. Obenem pa ima film vse potenciale, da se razvije samostojno. Barbara Zorman 
(2008) podobno pravi, da se pri večini teoretskih ali publicističnih obravnav priredb 
pojavljajo različni problemi in dileme. V večini se pojavlja prepričanja o tem, da so 
literarna besedila v primerjavi s filmom vredna več, pozabljajo pa na to, da je film 
svoja veja umetnosti in da ni smiselno gledati le na podobnosti in razlike med 
literarnim delom in filmom.  
 
L. Hutcheon (2013) pravi, da tako filmi kot mjuzikli, balet in glasba priredijo zgodbo v 
različnih oblikah. Skupno pa jim je, da konkretizirajo ideje.  
 
Definicijo priredb L. Hutcheon (2013) razdeli na dva dela:  

• priredba kot proces (prirejanje) in 
• priredba kot produkt.  

 
Takšna razdelitev omogoča, da lahko poleg filmov opazujemo tudi glasbene scene, 
priredbe pesmi, vizualno umetnost, stripe, poezijo, prirejeno v glasbi, priredbe video 
iger in interaktivnih umetnosti (Hutcheon, 2013). 
 
Priredbe lahko definiramo iz treh med seboj povezanih zornih kotov. Avtorica meni, 
da lahko ob tem beseda priredba nanaša tako na proces kot na produkt (Hutcheon, 
2013):  

• formalni produkt: priredba je prenos nekega dela. Ta prenos vključuje 
spremembo medija (iz poezije v film), žanra (iz epskega besedila v roman) ali 
spremembo okvirja in s tem samega konteksta (pripoved iz druge 
perspektive). Sprememba lahko pomeni tudi prehod iz resničnega v fikcijsko,  

• proces ustvarjanja: proces prirejanja vedno vsebuje (re)interpretacijo in 
(po)ustvarjanje,  

• proces recepcije: priredba je oblika intertekstualnosti. Priredbe spoznavamo 
prek našega znanja o drugih delih. 

 
Na priredbe lahko gledamo z zornega kota treh modelov vključevanja (Hutcheon, 
2013): 
 

1. Pripovedovanje–prikazovanje 
 
Največ priredb je takih, kjer je prvotno besedilo prirejeno v uprizoritev. Enako velja v 
drugi smeri. Vedno bolj popularne postajajo priredbe iz filmske oblike v besedilo. 
Pomembno vlogo pri prirejanju besedil v filmsko in dramsko obliko ima režiser. On je 
tisti, ki aktualizira besedilo, ga interpretira in spremeni, priredi za oder (tudi za ekran). 
Pomemben poudarek pri priredbah v filmska ali dramska dela je na preskoku med 
domišljijo (besedilo) in dejanskim vidnim sprejemanjem (film, dramska igra). 
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2. Prikazovanje–prikazovanje 
 
Sem spadajo na primer filmske priredbe filmov. Enako velja za filme, ki so jih priredili 
v mjuzikle, opere, dramska besedila in kasneje nazaj v filme ali televizijske serije (v 
veliko pogledih so televizijske serije zelo podobne filmom; glavna razlika je v tem, da 
so bolj fleksibilne, za potek zgodbe pa je namenjenega veliko več časa, s čimer je 
možne manj primerjave z izvornim besedilom).  
 
3. Interakcija–prikazovanje ali pripovedovanje 
 
Računalniško animirani filmi in računalniške igre (tudi televizijske igre; PlayStation, 
Xbox …) se razvijajo skupaj s tehnologijo. Glavna lastnost takih iger je, da 
pripovedovalec zagotovi glavni okvir igre in da kasneje ni nobenega zagotovila, da bo 
glavni lik deloval enako kot v filmu. To prinaša negotovost, napetost in, seveda, 
zabavo za igralce. Prav tako pa je igralec dobesedno udeležen pri poteku zgodbe in 
vanjo vpleten. Enako je pri tematskih parkih. Obiskovalec se dejansko sprehodi v 
drug svet, kjer ima občutek, da je del tega. Ne smemo pozabiti niti na spletne strani 
in interaktivno pripovedovanje. Tu so uporabniki aktivno vpleteni v oblikovanje poteka 
zgodbe. 
 
1.3.1.2 FILMSKE PRIREDBE 
 

Linda Hutcheon (2013) je izpostavila več vrst priredb, kot najbolj pogoste pa navaja 
filmske. Če gre za priredbo književnega besedila v film, govorimo o spremembi 
medija. 
 
V prvih filmih je prevladovala narativna zasnova. V Franciji (1908) je producentska 
hiša Film d'art »… skušala film »pomeščaniti« oziroma mu zvišati kulturno in 
umetniško vrednost z naslanjanjem na kanonizirana literarna dela …« (Zorman, 
2008, str. 103). Ob tem znanstveniki menijo, da gre za začetek obdobja »filma 
kvalitete«. Kulturni kapital tega pa ima temelje v »… upodabljanju zgodovinskih 
dogodkov in na zvestem podajanju uveljavljenih literarnih del …« (Zorman, 2008, str. 
103). Obenem so se na ameriškem trgu začele pojavljati priredbe del, ki niso v 
tolikšni meri temeljila na umetniškem prestižu. Nagovarjala so posamezno občinstvo 
(delavsko), kar je vplivalo na narativno oblikovanje filma pod vplivom različnih žanrov 
(Zorman, 2008). 
 
K priljubljenosti priredb pripomore občutek znanega, pomešanega z učinkom 
presenečenja. Če poznamo predhodno besedilo, kot gledalci vedno čutimo prisotnost 
tega besedila. Vseeno pa se moramo zavedati, da po tem, ko si film ogledamo, nikoli 
ne bomo mogli povzeti prvih predstav, ki smo jih imeli ob branju knjige (Hutcheon, 
2013). 
 
Bluestone (1961) navaja, da so filmi, posneti po romanih, velikokrat nominirani in 
nagrajeni z ameriškimi nagradami Oskar (ang. Academy Awards). V letu 1992 je 
statistika priredb, ki so bile nagrajene, naslednja (Groensteen, 1998, v Hutcheon, 
2013): 

• 85 % dobitnikov nagrad Oscar za najboljši film je priredb, 
• 95 % vseh mini serij je priredb, 



Patricija Urankar, Primerjava Heidi in Kekca kot literarnih in filmskih likov 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

 
  

 
 

15

• 70 % vseh TV filmov tedna, ki so prejeli nagrado Emmy, je priredb. 
 
Danes je ta trend še bolj opazen. V letu 2015 je bilo za nagrade Oscar (na različnih 
področjih) nominiranih kar šest filmov, ki so priredbe književnih del (6 Book 
Adaptations Nominated for Top Oscars [Infographic], 2015). Podobno je bilo v letu 
2016, ko je bilo za isto nagrado od osmih nominirancev za najboljši film izbranih pet 
filmov, ki so priredbe književnega besedila (Books Are In: Adaptations Rule the 2016 
Oscar Nominations, 2016).  
 
Problemi metodologije 
 
Ob priredbah se pojavlja kar nekaj teoretskih težav. Linda Hucheon (2013) izpostavi 
dve: prva je povezana z negativno oceno priljubljenih kulturnih priredb, ki so 
večinoma označene kot sekundarne, druga pa se nanaša na koncept zvestobe, se 
pravi na primerjavo priredbe z izvirnim besedilom. O tej težavi se največ govori v 
povezavi s filmom. Da roman lahko dramatiziramo ali uprizorimo v filmski obliki, ga je 
treba bistveno reducirati, skrajšati. Filmske priredbe pa dodajo druge bistvene stvari, 
ki jih besedilo ne ponuja. To so telesa, zvoki, glasba, rekviziti, kostumi, arhitektura in 
podobno (Hutcheon, 2013). Robert Stam (2000) pravi, da se ničkolikokrat zgodi, da 
rečemo, da je priredba nezvesta izvirni različici. Predvsem zaradi tega, ker čutimo 
neko razočaranje nad tem, ker filmska priredba ni zajela, kar smo bralci videli kot 
bistveno. Ob branju si namreč ustvarimo svojo sliko, na katero vplivajo tudi naša 
čustva. Ob filmski priredbi čutimo, da smo izgubili svojo vez s književnim delom, kar 
vodi do tega, da priredbo označimo kot slabo. Če povzamem, tako kot pravi tudi 
L. Hutcheon (2013), k negativnemu pogledu na priredbe vplivajo pričakovanja 
bralcev.   
 

Analiza filmskih priredb 
 

Bluestone (1961) pravi, da so tako romani (književna besedila) kot filmi svoja 
umetnost. Med njimi bomo zagotovo našli razlike, ki so posledica tega, da gre za 
različni medij. Poudari, da so spremembe pri prenosu iz enega medija v drugega 
neizogibne. Leitch (2003) predstavi dvanajst razlogov, ki nam onemogočajo, da bi 
film videli kot samostojno umetnost. Med njimi so tudi trditve, da so književna dela 
besedilna, filmi pa so vizualni, da so književna besedila že načeloma bolj kakovostna 
kot filmske priredbe, da se književna besedila ukvarjajo s pretežno abstraktnim 
dekodiranjem jezikovnih simbolov, filmi pa z zaznavanjem, pri čemer naj bi bila pri 
književnih besedilih potrebna večja mentalna aktivnost, da književna besedila 
ustvarjajo bolj kompleksne karakterje kot filmi, ker predstavljajo takojšen in bolj 
celosten dostop bralca do psihičnega stanja likov. Pomembno je tudi vrednostno 
načelo, ki literarna dela (domnevne izvirnike) vrednoti višje od domnevno 
sekundarnih priredb, tudi filmskih priredb.  
 
Razširjeno je mnenje, da je literatura (besedna umetnost) ustreznejša za prikaz 
psiholoških stanj, saj pripoveduje, medtem ko film (umetnost gibljive slike) označuje 
zunanja stanja in jih prikazuje. Prav zaradi takšne razlage vloge književnosti in filma 
različni strokovnjaki menijo, da so nekatere analize filmskih priredb s književnim 
delom preveč površinske (Rudolf, 2013).  
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Različni znanstveniki, tudi Stam (2008), ponavljajo dejstvo, da naj bi bila knjiga boljša 
od filma, da je književnost tudi bolj abstraktna, film pa je bolj konkreten in s tem tudi 
manj umetniško vreden. Da bi se temu izognili, so različni strokovnjaki pripravili 
različne kategorije, ki so določile tip priredbe (dobesedna, zvesta ali svobodna 
priredba) (Rudolf, 2013):  

• Alfred Estermann (1965): dokumentacija, filmski prenos, umetniški film, 
• Geoffrey Wagner (1975): prenos, komentar, analogija,  
• Dudley Andrew (1980): zvesta transformacija, izposojanje, križanje in 
• Linda Costanzo Cahir (2006): dobesedni prevod, tradicionalni prevod, radikalni 

prevod. 
 
V grobem lahko rečemo, da je prva kategorija (dokumentacija, prenos, zvesta 
transformacija in dobesedni prevod) povezana z neposrednim prenosom književnega 
dela v filmski medij, z minimalnim vmešavanjem. Druga kategorija (filmski prenos, 
komentar, izposojanje in tradicionalni prevod) je povezana z bolj ali manj svobodnim 
preoblikovanjem književnega dela, izvirnik je nekoliko spremenjen, izposojene so 
snovi, ohranjena je zgodba in slog, spremenjene pa so podrobnosti. Tretja kategorija 
(umetniški film, analogija, križanje in radikalni prevod) je povezana z nastankom 
samostojnega, novega umetniškega dela, značilna je tudi nova interpretacija 
književnega dela. Rudolf ugotavlja, da so te kategorije še vedno le ugotavljanje razlik 
med filmskimi in književnimi deli, kljub temu, da same po sebi kritizirajo koncept 
zvestobe (Rudolf, 2013). Ob tem bi navedla tudi Leitcha (2007), ki pravi, da se 
teoretične študije o filmskih priredbah književnih besedil vrtijo v začaranem krogu, kar 
je razvidno tudi iz zgornjih tipov.  
 

Poznamo več sodobnih pristopov k preučevanju filmskih priredb (Cartmell in 
Whelehan, 2010):  

• naratologija, 
• podrobna analitična interpretacija besedila, 
• koncept zvestobe, 
• taksonomije (odmik filmske adaptacije od izvirnika), 
• razlikovanje med visoko in popularno kulturo, 
• kulturno-zgodovinski kontekst, 
• recepcijska teorija, novi koncepti potrošništva, 
• intertekstualnost. 

 
Sama bom v analizi uporabila tudi raziskavo kulturno-zgodovinskega konteksta obeh 
del, koncept zvestobe, naratologijo in intertekstualnost oziroma medbesedilnost.  
 

1. Koncept zvestobe 
 

Pomemben izraz pri analizi filmskih priredb je tudi koncept zvestobe. Preučevanje 
filmskih priredb se vse preveč opira na ta koncept, ki ugotavlja, v kolikšni meri se 
filmska priredba razlikuje od književnega dela (Rudolf, 2013). Tudi Leitch (2003) 
pravi, da je koncept zvestobe pripisovanje neke vrednosti priredbi. Rudolf (2013) 
povzame, da je ob tem književnim delom skoraj po pravilu dodeljena večja umetniška 
vrednost kot pa njihovim priredbam. Barbara Zorman (2008) kot najpogostejšo 
metodo analize primerjave literarnega dela s filmom navede metodo beleženja 
podobnosti in razlik med izvirnikom in priredbo. Pri tem omeni tudi problem zvestobe 
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literarnemu delu. B. Zorman (2015, str. 215) še pojasni, da koncept zvestobe temelji 
na več zmotnih predpostavkah: 

• »… pri obravnavi kanonskih literarnih del zanemarja dejstvo, da so zgolj eno 
od mest v verigi priredb, in ne njen izvor« in 

• »… temelji na predpostavki o »čistosti« posameznih medijev oziroma 
umetniških praks, kar je podlaga za njihovo hierarhiziranje v skladu z estetsko 
vrednostjo«. 

 
Kljub temu, da je koncept zvestobe med teoretiki nepriljubljen, menim, da je primeren 
za obravnavo v šolskem kontekstu. To je tudi razlog, zakaj sem ga uporabila pri 
analizi del. Z doslednim sledenjem podobnostim in razlikam med dvema deloma 
lahko učencem na konkreten način prikažemo in približamo različne oblike pripovedi 
in značilnosti posameznega medija.  
 
2. Naratologija 
 
Za analizo filmskih priredb je zelo pomembno področje naratologije (teorija 
pripovedi). Preučuje več kategorij, kot so »ravni pripovednega sporazumevanja, 
pripovedni čas, prostor, podajanje dogodkov in karakterizacija« (Rudolf, 2011, str. 
90). Pri analizi moramo biti pozorni na to, kako se zgodba pretvori v način umetniške 
oblikovanosti v književnem delu in kako v filmu. Ob tem je pomemben tudi 
pripovedovalec v književnem besedilu in filmu. Jasno je, da se ta vloga razlikuje, na 
splošno pa lahko rečemo, da je »obstoj pripovedovalca v literarnem delu po navadi 
jasno razviden« (Rudolf, 2011, str. 116), po navadi se ga enači z avtorjem besedila, v 
filmu pa so zgodnje teorije pripovedovalca enačile s  pogledom kamere. Pozneje 
pridemo do zaključka, da je režiser pravzaprav avtor filma in s tem tudi 
pripovedovalec, čeprav se odpira tudi vprašanje, ali film sploh ima pripovedovalca 
(Rudolf, 2013). Pri filmskih priredbah književnih del gre za razmerje pripovedovanja 
in prikazovanja. Pomembno je razlikovanje med pripovedovanjem in prikazovanjem. 
Študija ekranizacij se ukvarja prav s tem, na kakšen način je podana književna ali 
filmska zgodba (Zorman, 2008). V filmu moramo biti pozorni še na pojav fokalizacije. 
Rudolf (2013) v svojem delu navaja Gerarda Genetteja (1930),11 ki je uvedel ta izraz. 
Pomembno je, da vemo, da obstaja razlika med fokalizacijo in pripovedovanjem. 
»Fokalizator je figura, skozi katerega prihajajo podatki o dogajanju do 
pripovedovalca.« (str. 111) Razdelil jo je v tri kategorije: 

• ničelna fokalizacija: »… dogodki (so) pripovedovani s popolnoma 
neomejenega ali »vsevednega« gledišča.« (str. 110) Pripovedovalec ve več, 
kot vedo pripovedni liki,  

• notranja fokalizacija: »… pripoved (je) fokalizirana z gledišča izbrane osebe, 
torej so informacije omejene na vsebino subjektivnosti posamezne osebe, pri 
čemer pripovedovalec ve zgolj toliko, kolikor ve določena oseba.« (str. 110, 
111),  

• zunanja fokalizacija: »… pripoved (je) usmerjena le na zunanjost 
pripovedovanega objekta, ne razkriva pa na primer pripovedovalčevih misli ali 
čustev« (str. 111). Gledalec je v tem primeru le opazovalec in je »njegova 
vednost manjša od vednosti likov v pripovedi.« (str. 111)  

 

                                                 
11 Francoski književni teoretik. 
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3. Medbesedilnost/intertekstualnost 
 
Medbesedilnost ali intertekstualnost se nanaša na vse vrste povezav med dvema ali 
več deli (Nikolajeva in Scott, 2001). Stam (2005) poudari tudi to, da sta pri vsaki 
priredbi romana v film pomembna ne le obdobje in kultura originala, pač pa tudi čas 
in kultura v času priredbe. Vsaka priredba torej prikaže tudi vzdušje časa, v katerem 
je bila ustvarjena. McFarlane (v Zorman, 2008) pravi, da je za preučevanje filmskih 
priredb književnih besedil nujno preučevanje medbesedilnosti. V tem primeru 
izpostavi književno besedilo, ki je vir priredbe. Omeni tudi druge dejavnike 
medbesedilnosti, kot so pogoji filmske industrije in kulturno-družbeni kontekst 
nastajanja filmske priredbe. Barbara Zorman (2008) medbesedilnost opredeli tudi kot 
uporaben pristop za preseganje koncepta zvestobe.  
 
1.3.1.3 SLIKANIŠKE PRIREDBE 
 
S slikanicami se v svojem delu Pogledi na mladinsko književnost ukvarja Marjana 
Kobe (1987). Poudari, da je pri priredbah slikanic, kadar gre za prevod, zelo 
pomembno to, da je prevod neoporečen, priredba pa smiselna.  
 
Pri nas poznamo štiri različice slikanic (govorimo o kakovostnih leposlovnih 
slikanicah) (Kobe, 1987): 

• slikanica, katere avtor besedila in likovnega dela je Slovenec (sem lahko 
analizirano slikanico Kekec in Pehta), 

• slikanica, ki je prevod tujega besedila, likovno delo pa je ustvaril Slovenec, 
• slikanica, katere avtor besedila je Slovenec, likovno delo pa je ustvaril tujec, 
• slikanica, ki je prevod tujega besedila, likovno delo pa je prav tako delo tujca 

(sem lahko umestimo analizirano slikanico Heidi).  
 
Poznamo različne zahtevnostne stopnje slikanic, ki ustrezajo različnim razvojnim 
stopnjam otroka (Kobe, 1987): 
1. zahtevnostna stopnja slikanice: 

• kartonka brez besedila, 
• kartonka s krajšimi besedili, ki pojasnjujejo slike, 
• kartonka za otroke med 2. in 3. letom, ki vsebuje otroško poezijo, rime. 

2. zahtevnostna stopnja slikanice: 
• kartonka za otroke med 2. in 3. letom, kjer otrok že spoznava »pravo« knjigo. 

3. zahtevnostna stopnja slikanice:  
• slikanica (»prava knjiga«) s tankimi listi in neko doživljajsko zahtevnostjo. 

 
Za analizo slikanic je pomembna tudi razporeditev besedil in slike (Kobe, 1987): 

• 1. tip: tako imenovana klasična slikanica, kjer gre za menjavanje besedila in 
celostranske slike, 

• 2. tip: slika se razširi, razprši čez obe strani, tudi med besedilo,  
• 3. tip: besedilo je vpleteno v sliko in ohranja svoje lastnosti. 

 
Maria Nikolajeva in Carole Scott (2001) pravita, da slikanice temeljijo na kombinaciji 
vizualnega in verbalnega (prikazovanje in pripovedovanje). Slika in beseda v 
slikanicah med seboj sodelujeta in ustvarita posebno obliko. Marjana Kobe (1987) 



Patricija Urankar, Primerjava Heidi in Kekca kot literarnih in filmskih likov 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

 
  

 
 

19

pravi, da »Slika in besedilo nista v nobeni drugi zvrsti knjige tako magično neločljivo 
povezani« (str. 33). Izražata skupno estetsko sporočilo.  
 
Tudi narativnost ima poseben pomen. Tu se ustvari pomembna razlika med vidikom 
(»point of view«) in pripovedovalčevim glasom, se pravi, med tem, kdo opazuje, in 
tem, kdo govori. Torej je pri slikanicah besedilo pripovedovalčev glas, slike pa so 
pogled na zgodbo. Prav tako so slikanice največkrat zastavljene tako, da je 
pripovedovalec odrasli, kar pomeni precejšnjo razliko med pripovedovalcem in 
bralcem. Za razliko od filmov slikanice ne morejo prikazati gibanja. V slikanicah je to 
prikazano kot zameglitve, gibalne linije ali popačenje perspektive (Nikolajeva in 
Carole, 2001).  
 
V svoji analizi se bom lotila raziskovanja teorije adaptacij, ki je še precej neraziskana, 
in sicer prenosa filmske priredbe v slikanico. Med drugim bom ugotavljala tudi, v 
kolikšni meri je filmska priredba vplivala na slikanico.  
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1.4 HEIDI 
 

V nadaljevanju bom povzela nekaj glavnih značilnosti dela, ki ga bom podrobneje 
obravnavala v empiričnem delu.  
 
Roman z naslovom Heidi je v dveh delih napisala švicarska pisateljica Johanna Spyri 
(1880 in 1881) (Johanna Spyri: Heidi, the girl from the Alps, 2017).  

1.4.1 O AVTORICI 
 

Johanna Spyri (priloga 3, slika 9) je bila rojena 12. junija 1827 v Zürichu. Leta 1901 je 
v istem kraju tudi umrla. Njen oče je bil vaški zdravnik, mama pa je pisala posvetno 
poezijo. Imela je tri brate in tri sestre. Pri šestnajstih letih so jo poslali v francosko 
govorečo šolo na zahod Švice. Pri petindvajsetih se je poročila z odvetnikom in 
novinarjem Johannom Bernhardom Spyrijem (Biography and Works of Johanna 
Spyri-Heusser, 2017).  
 
Pred Heidi je avtorica izdala kar nekaj del anonimno in si tako pridobila ugled. Vse je 
izdala pri F. A. Perthesu, založniku, ki mu je ostala zvesta tudi pri vseh preostalih 
izdajah njenih del (pri njih ni izdala le šestih od devetinštiridesetih del) (Skrine, 1994). 

1.4.2 O DELU 
 

Heidi (1880 in 1881) je mladinski roman švicarske avtorice Johanne Spyri. Avtorica je 
v letih od 1879 do 1895 je napisala 16 krajših zgodb za otroke, do leta 1901 pa je 
izdala 27 knjig, tudi Heidi. Zgodba o mladi deklici je prirejena v približno dvajset 
televizijskih produkcij, od leta 1937 do 2005. Iz nemščine je bila prevedena v okrog 
50 jezikov (Rini, 2010). Roman nima nekega modela, je pa pripovedno zelo 
strukturiran (Skrine, 1994).  
 
1.4.2.1 GLAVNI KNJIŽEVNI LIKI 
 
Heidi (Priloga 3, slika 17) 
 
Heidi je deklica brez mame in očeta in živi s teto. Preseli se k dedu v hribe. Zaljubi se 
v življenje v hribih. Je sočutna, dobra in plemenita, iskrena, vesela in družabna 
deklica. V vsaki stvari najde nekaj pozitivnega. Je igriva in vedra ter želi, da so vsi 
srečni in veseli.  
 
Dedek (Priloga 3, slika 18) 
 
Starec živi kot puščavnik v hribovski koči. V preteklosti je izgubil svojo zemljo in sina. 
Bil je poln razočaranja in se je odmaknil od ljudi. Ko spozna Heidi, se začne njegovo 
življenje spreminjati. Počasi spet naveže stike z ljudmi. 
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Peter 
 
Peter živi z mamo in slepo babico. Je zelo delaven, vsak dan pase koze. Je 
ljubosumen, še zlasti na ljudi, ki želijo Heidjino pozornost. Ne mara učenja, a ga Heidi 
prepriča, da je to pomembno.  
 
Klara (Priloga 3, slika 19) 
 
Klara je deklica na invalidskem vozičku. Je zelo slabotna, bolehna in bleda. Heidi jo 
kljub razlikam med njima hitro vzljubi. 
 

1.4.2.2 KULTURNI KONTEKST NASTANKA KNJIGE 
 
Prikazano je znano razmerje med revščino in bogastvom, med mestom in 
podeželjem, Aplami (Skrine, 1994). Šaver (2005) izpostavi dejstvo, da se pri Heidi 
»zrcali predvsem razmerje med naravnim in kulturnim, med gorskim in urbanim 
okoljem« (str. 171), s čimer lahko povežemo tudi to, da v romanu narava zdravi in 
vzgaja. Roman prikazuje črno-bel svet, književni junaki so ločeni na dobre in slabe, 
kar avtomatsko privede do razločevanja med dobrim in zlom. Heidi je vzgojni roman, 
ki ponazarja pomembnost izobraževanja za otroke (Pokorn, 2012a). Pomemben 
element (tudi za uspešnost dela) je okolje (švicarske Alpe), v katerem se Heidi 
pojavlja. Za angleške bralce je bilo to neka nova literarna pokrajina, ki so jo morali še 
odkriti. Za nemške bralce je bilo to okolje, ki jim je bilo znano, a je bilo nevsakdanje, 
vsaj v mladinski književnosti (Skrine, 1994).  
 
Avtorica je zgodbo umestila v okolje, ki ga je dobro poznala. Osredotočila se je na lik 
ženske, deklice, ki ni pripadala srednjemu razredu, kateremu je pripadala večina 
njenih bralcev. Zgodba bralce nagovarja, da se poistovetijo z mentaliteto in 
osamljenostjo nagajivega otroka, ki je star pet let in s tem skoraj zagotovo mlajši od 
njih. S tem, da je avtorica glavno junakinjo naredila mlajšo od ciljnih bralcev, je 
poskrbela za vključenost bralca in dovolila Heidi, da prikaže svoje misli in jezik, v 
katerem lahko bralci razumejo in cenijo njeno odraslost. To je dosegla tako, da je 
spregledala potencialne socialne in sociološke razlike med njimi. To je še najbolj 
pomembno v kontekstu nepismenosti. Ta tematika se pojavlja skozi vso knjigo in 
prek Petra prikaže pozitivne lastnosti splošne izobrazbe. Ne smemo pozabiti niti na 
vlogo vere. Vera v besedilu je vpeta naravno (vere v slovenskem prevodu Mete 
Sever sicer skorajda ne zaznamo), gre za krščanstvo (Skrine, 1994). N. Kocijančič 
Pokorn (2012b) pravi, da je prav zaradi verske note zanimivo, da je bil roman tako 
priljubljen v socialističnem sistemu, saj verska vzgoja ni bila v skladu z njenim 
izobraževalnim sistemom.12 
 
1.4.2.3 PREVODI V SLOVENŠČINO 
 

Heidi je v angleškem (tudi slovenskem) jeziku razdeljena v triindvajset poglavij, v 
nemškem izvirniku pa v dva dela, originalno izdana ločeno (v letih 1880 in 1881). Prvi 
ameriški prevajalec Heidi je sicer obdržal naslov, a je pod tem naslovom združil obe 

                                                 
12 Pri slovenskem prevodu iz leta 1954 je Meta Sever izpustila ali zamenjala verske elemente, kar je vplivalo tudi 
na nadaljnje prevode pri nas. 
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deli. Britanski prevod je sicer ločil obe deli, a je bilo spregledano globlje razumevanje 
avtorice. Razlike se pojavljajo tudi pri zaznavanju okolja (Skrine, 1994). 
 
Heidi je bila prevedena v več kot 50 jezikov (tretje najbolj prevajano delo v zgodovini 
za Svetim pismom in Koranom), med drugim tudi v slovenščino. Za slovenska 
prevoda sta poskrbela Meta Sever in Ivan Žigon. M. Sever je roman (priloga 3, slika 
10) prevedla leta 1959 (ponatisi so se pojavili še v letih 1962, 1964, 1967, 1971, 
1974 in 1978), leta 1982 pa je izdala novo, popravljeno različico, katere 
najpomembnejša sprememba je sprememba dogajalnega časa iz sedanjika v 
preteklik. Ivan Žigon je delo prvič prevedel leta 1994, ponatisi so si sledili v letih 
1997, 2001 in 2010. Kot je bilo že omenjeno, so v slovenskem prevodu M. Sever iz 
leta 1959 verski elementi izbrisani (zaradi takratnega sistema). To poudarja tudi 
Frederick Hale (2006) in potrdi, da se je enako zgodilo tudi v prevodih v druge tuje 
jezike. Enako se je zgodilo tudi v prevodu Ivana Žigona leta 1994, kar je zanimivo, 
saj cenzure novi politični sistem ni zahteval. Na ta prevod ima zelo močan vpliv prav 
prvi prevod Mete Sever. Kljub temu, da to besedilo vsebuje nekatere krščanske 
prvine iz originala, pa je prevajalec večino izpustil. Enako je storil z odlomki, ki 
govorijo o pomembnosti branja, ki prav tako niso bili vključeni v prvi prevod iz leta 
1959 (Pokorn, 2012b). 
 
1.4.2.4 PRIREDBE 
 

Filmske priredbe (Johanna Spyri: Heidi, the girl from the Alps, 2017 in IMDb, 
2017a):  

Tabela 1: Pregled filmskih priredb dela o Heidi 

Naslov Opombe Leto 
izida 

Država 

Heidi Nemi film 1920 ZDA 
Heidi / 1937 / 
Heidi / 1952 Švica 
Heidi Prvi barvni film, produciran v Švici 1955 Švica 
Heidi / 1965 Avstrija 
Heidi / 1967/68 ZDA 
Heidi Animirana serija 1977 Japonska 
Heidi Serija 1979 Nemčija 
Zgodba o Heidi 
in Petru 

kot mladem paru med prvo svetovno 
vojno 

1988 Švica 

Heidi Kratka Disneyjeva serija 1992 / 
Heidi Modernizirana filmska zgodba 2001 / 
Heidi Prenova animirane serije iz leta 1977 2001 Japonska 
Heidi Posnet v Sloveniji 2005 Velika 

Britanija 
Heidi / 2015 Nemčija 
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Podatki o filmu Heidi (2005) (priloga 3, slika 11) (IMDb 2017b):  

Tabela 2: Podatki o filmu Heidi (2005) 

Naslov Heidi (po literarnem delu Heidi, Johanne 
Spyri) 

Scenarij Brian Finch 
Režiser Paul Marcus 
Glasba Jocelyn Pook 
Scenografija Peter Sinclair 
Kostumografija Mike O'Neill 
Glavni igralci Emma Bolger (Heidi) 

Pauline McLynn (Dete) 
Sam Friend (Peter) 
Jessica Claridge (Klara) 

Dolžina 104 min. 
 
 
Slikaniške priredbe (priloga 3, sliki 12, 13) 

• 1981: Heidi v vasici, pri dedku, praznuje novo leto, na proslavi, na planini, v 
mestu, se uči, in Klara, in Nora, potuje, na morju, v novi hiši (Spyri, Holy in 
Maury), 

• 2014: Heidi (Zakladnica klasičnih pravljic) (Allison). 
 
Ostale priredbe 
 
Književne priredbe: 
Po izidu so si hitro sledili ponatisi in prevodi dela, tudi z dodanimi različnimi 
ilustracijami (priloga 3, slike 14, 15, 16): 

• 1881: Heidi's Lehr- und Wanderjahre (druga izdaja), 
• 1885: Heidi kann brauchen, was es gelernt hat (četrta izdaja), 
• 1978: slovenski prevod Mete Sever z ilustracijami Ančke Gošnik-Godec.  

 
Poznamo tudi nadaljevanja zgodbe o Heidi:  

• 1979: Heidi Grows Up (Tritten), 
• 1979: Heidi's Children (Tritten). 

 
Heidijina dežela: 
V švicarskem mestu Mayenfeld (malo oddaljeno od Bad Ragaza, znanega zdravilišča 
v dolini Rena) se nahaja Heidijina dežela (ang. Heidiland). Mesto z visokimi hišami se 
razprostira od mesta Chur do Lihtenštajna in Bodenskega jezera. Nekaj minut iz 
mesta (v Oberrofelsu, zdaj preimenovanem v Heididorf) stoji koča, tradicionalno 
zgrajena iz kamna in lesa, ki je bila spremenjena v Heidijin muzej. V njem je starinsko 
pohištvo, črna kuhinja in sobe z majhnimi okni. V eni izmed njih je tudi Heidi, ki Petra 
uči brati. Hiša se imenuje »originalna Heidijina hiša«, vendar ni dokazov, da bi imela 
avtorica med pisanjem v mislih to hišo. Dobro uro hoje iz Heididorfa v hribe in skozi 
gozd se razprostira pašnik z razgledom na dolino Rena. Tu stoji koča, kjer naj bi živel 
Heidijin dedek (Beattie, 2006).  
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1.4.3 OBRAVNAVA V ŠOLAH IN UČNI NAČRT  
 

V učnem načrtu za slovenščino se Heidi ne pojavlja ne v rednem programu ne kot 
predlog domačega branja (Učni načrt. Program osnovna šola. Slovenščina, 2011). 

 
Po izidu dela Heidi so sledile številčne priredbe. Zanimivo je, da je Heidi v različnih 
priredbah, kljub zelo nazornemu opisu avtorice, dobila zelo različne vizualne podobe. 
Po drugi strani je Kekec, ki ga bom obravnavala v nadaljevanju, v različnih priredbah 
ohranil svoj značilni videz.  
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1.5 KEKEC 
 

Kekec je eden od likov, ki ga pozna vsak otrok pri nas. Če ne drugega, pozna izraz 
»kekec«, ki ima ničkolikokrat v pogovornem jeziku slabšalni pomen. Tudi Šaver 
(2005) pravi, da v slengu uporabljamo besedo »kekec« kot simpatično zmerljivko, je 
pa tudi poimenovanje za mulca ali mlajšega pubertetnika.  
 

Vandotov Kekec se pojavlja v treh pripovedih, ki so izvirno izšle v mladinskem listu 
Zvonček (priloga 3, slika 25), vsaka v 12 nadaljevanjih (Kekec, b.d):  

• Kekec na hudi poti (1918) (priloga 3, slika 26), 
• Kekec na volčji sledi (1922) (priloga 3, slika 27) in  
• Kekec nad samotnim breznom (1924) (priloga 3, slika 28). 
 

Podatki o izdajah (Kekec, b.d), pridobljeni tudi s pomočjo sistema Cobiss.si: 

Tabela 3: Pregled izdaj in ponatisov del o Kekcu 

Naslov Leto izdaje in 
ponatisov 

Založba 

Kekec na hudi poti 1. 1. – 1. 12. 1918 ML Zvonček 
Kekec na volčji sledi 1. 1. – 1. 12. 1922 ML Zvonček 
Kekec nad samotnim breznom 1. 1. – 1. 12. 1924 ML Zvonček 
Kekec iz naših gora 1936 Samozaložba 
Kekec na hudi poti 1965  Mladinska knjiga 
Kekec na hudi poti 1995, 1997, 2001 Karantanija 
Kekec na volčji sledi 1957 Mladinska knjiga 
Kekec na volčji sledi 1995, 1997, 2001 Karantanija 
Kekec nad samotnim breznom  1995, 1997, 2001 Karantanija 
Kekec nad samotnim breznom 1959, 1965, 1968, 

1971, 1974, 1977, 
1978, 1981, 1985,  
1991 

Mladinska knjiga 

Kekčeve zgodbe 1969 Mladinska knjiga 
 

1.5.1 O AVTORJU 
 

Josip Vandot (priloga 3, slika 24) se je rodil 13. januarja 1883 v Kranjski Gori. Bil je 
deseti otrok. Po končani osnovni šoli je šolanje nadaljeval na gimnaziji v Novem 
mestu. Že zelo kmalu je začel objavljati za mladinske liste in objavil svojo prvo 
povest. Po maturi (1905) je začel delo na železnici, kljub želji, da bi študiral medicino. 
Službo je kmalu pustil, se vrnil domov in bil v tem času tudi pastir. Po prigovarjanju 
staršev se je vrnil nazaj v službo (v Trst). Tam je ostal do začetka prve svetovne 
vojne, nato pa se je z družino preselil v Gradec, kasneje pa je zbežal v Jugoslavijo. 
Leta 1922 se je upokojil in se vrnil v Maribor. Ob zasedanju Nemcev je bila njegova 
družina izseljena v vas v bližini Slavonskega Broda, kjer je leta 1944 ob 
bombardiranju izgubil življenje (Dobrila, 1977). Josip Vandot (psevdonim Cvetko 
Slavin) je svoja daljša pripovedna besedila izdajal s podnaslovi povesti, pripovedke in 
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planinske pripovedke v mladinskem listu Zvonček (Hladnik, 1980). Prva knjiga Kekec 
na hudi poti je bila avtorjeva edina knjiga, izdana v času njegovega življenja. Drugi 
dve deli Kekec na volčji sledi in Kekec nad samotnim breznom sta bili izdani pozneje 
(Beattie, 2006). 

1.5.2 O DELU 
 

Vsa tri književna dela so pisana po enaki zgradbi (vsa so tudi razdeljena v 12 
poglavij) in z zelo podobnim pripovedovanjem. Pisane so po istem obrazcu: 
»… radoživi in pogumni Kekec gre v planino; med potjo zaide v težave zaradi posega 
nadnaravnih sil (divjega moža, gorske vile, gorskega strahu itd.), a Kekec jih 
premaga s svojo zvitostjo, bistrostjo in dobroto« (Šimenc, 1983, str. 37). Vandotova 
planinska pripovedka je, kot umetna pripovedna proza, hibridna tvorba. Hladnik 
(1980) pravi, da se od pravljice razlikuje po tem, da je pripovedka bolj konkretna. 
Čeprav Vandotovega Kekca pojmujemo kot pripovedko (dela so podnaslovljena kot 
planinske pripovedke) (Zorman, 2014; Hladnik, 1980), vseeno vsebuje elemente 
pravljice. Glede na Proppa (2005) lahko povzamemo, da se v delih o Kekcu pojavlja 
precej značilnosti pravljice (glede na funkcije likov):  

Tabela 4: Značilnosti pravljice po Proppu (2005) glede na funkcije likov s primeri iz dela Kekec 
na volčji sledi 

Funkcija lika Primer iz dela Kekec na volčji sledi 
»Eden od članov družine odide od doma.« 
(str. 40) 

Kekec, se odpravi od doma h 
Koroščevim. 

»Junaku nekaj prepovejo.« (str. 40) Otroci vedo, kdo je Pehta in kaj počne. 
»Kršitev prepovedi.« (str. 41) V pripoved pride škodljivec, v primeru 

pripovedi o Kekcu je to Pehta. 
»Škodljivec poizveduje.« (str. 42) Pehta Mojco najde na samem na 

travniku. 
»Škodljivcu izdajo podatke o njegovi 
žrtvi.« (str. 42) 

Mojca poje in Pehta kasneje želi, da bi 
Mojca ostala pri njej, ker lepo poje.  

»Škodljivec poskuša prevarati svojo žrtev, 
da bi zagospodoval nad njo in njenim 
premoženjem.« (str. 43) 

Pehta sprva ne izda svoje prave 
podobe, Mojca ne ve, da govori s 
Pehto. Prepričuje Mojco, da gresta 
skupaj po jagode, nato pa jo prevara, 
češ da jo bo odpeljala domov, a jo s 
tem zvabi v svojo kočo. 

»Žrtev nasede prevari in s tem nehote 
pomaga sovražniku.« (str. 44) 

Mojca pristane na to, da gre s Pehto po 
jagode, in ji verjame, da jo bo odpeljala 
domov. 

»Škodljivec prizidane ali škoduje enemu 
od družinskih članov.« (str. 44) 

Mojčina družina je v skrbeh, prav tako 
tudi Kekec. To je pomemben del za 
nadaljevanje zgodbe. 

»Enemu od družinskih članov nekaj 
manjka, nekaj hoče imeti.« (str. 48) 

Družina išče izginulo Mojco. 

»Junak izve za nesrečo ali manko, nekdo 
se obrne nanj s prošnjo ali ukazom, ga 
nekam pošlje.« (str. 49) 

Kot junak se pojavi Kekec. Kekec je 
tisti, ki gre iskat Mojco (iskalec). 

»Iskalec privoli in se odloči za odpor.« (str. 
51) 

Kekec se trdno odloči, da bo Mojco 
poiskal in da Mojca ni mrtva. 
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51) poiskal in da Mojca ni mrtva. 
»Junak zapusti dom.« (str. 52) Kekec se odpravi iskat Mojco. 
»Junaka preizkušajo, izprašujejo, 
napadajo idr. ter ga tako pripravljajo na 
čudežno sredstvo pomočnika.« (str. 52) 

Kekec Mojco pripelje domov a nato se 
odpravi iskat zdravilo za njene oči (k vili 
Škrlatici). Pehta ga ujame, za kazen, da 
je odpeljal Mojco (in kot možnost, da bo 
dobil zdravilo), pa ostane in služi Pehti. 

»Junak se odzove na dejanja prihodnjega 
darovalca.« (str. 55) 

Kekec ostane pri Pehti in ne prestane 
»preizkušnje« služenja, saj z zvijačo 
prej odide. 

»Junak prejme čudežno zdravilo.« (str. 56) Kekec z zvijačo izmakne zdravilo za 
Mojco. 

»Junaka nekdo prenese, dostavi ali 
privede na kraj, kjer je objekt iskanja.« 
(str. 62) 

/ 

»Junak in škodljivec se neposredno 
spopadeta.« (str. 63) 

Neposreden spopad med Pehto in 
Kekcem zaznamuje volk, ki se 
zoperstavi Pehti. 

»Junaka zaznamujejo.« (str. 63) / 
»Škodljivec je premagan.« (str. 64) Ko se volk zoperstavi Pehti je ona 

prisiljena v to, da odide iz krajev (kot je 
obljubila, da bo, če se ji volk izneveri). 

»Premostitev prvotne nesreče, zapolnitev 
manka.« (str. 64) 

Mojca spregleda zaradi zdravila, ki ga 
je prinesel Kekec. 

»Junak se vrne.« (str. 67) Kekec se na enak način, kot je prišel h 
Koroščevim, vrne tudi domov. 

 

Ugotovimo lahko, da ima pripoved o Kekcu glede na funkcije likov, ki se v njej 
pojavljajo, precej lastnosti, ki bi delo lahko opredelilo kot pravljico.  
 
1.5.2.1 GLAVNI KNJIŽEVNI LIKI 
 
Kekec (priloga 3, slika 33) 
 
»Otrok. Radoživ, navihan gorski pastir.« (str. 192) Med ljudmi, še zlasti otroki, je velik 
heroj (Lah in Inkret, 2002). Pogumen, resnicoljuben (Šimenc, 1983). »Lik Kekca je 
zasnovan kot lik veselega kratkohlačnika – kulturnega junaka, ki med ljudi prinaša 
veselje, pesem …« (Šaver, 2005, str. 168)  
 
Mojca (Priloga 3, slika 35) 
 
Slepa deklica (Šimenc, 1983). 
 
Pehta (Priloga 3, slika 34) 
 
Izhaja iz slovanskega božanstva Mokoš. Med drugim je bila tudi zavetnica vode, 
preje in tkanja. Veljala je za strašno in vzbujala grozo. Enake lastnosti ima tudi 
Pehtra baba (Kropej, 2008). Najpogosteje je predstavljena kot stara, grda ženska, ki 
živi v hribih in gorah. Nosi koš, v rokah pa burkle in sekiro. »Ne trpi nespoštovanja in 
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posmehovanja: posmehljivca oslepi oz. vanj zasadi sekiro, čez leto dni pa mu povrne 
vid oz. izdre sekiro.« (Lah in Inkret, 2002, str. 326) Poznana je tudi kot tako 
imenovana Vehtra baba oziroma Zlata baba. Povežemo jo lahko tudi s sredozimko, 
bajeslovnim bitjem, znanim po celi Evropi (Šimenc, 1983). »Sredozimka je bleščeča 
boginja in prinašalka rodovitnosti, saj skrbi za vegetacijo, dež in druge vremenske 
pojave …« (Kropej, 2008, str. 111) Prav tako je bila zavetnica preje in predic (Kropej, 
2008). Po izročilu naj bi bila: »… voditeljica umrlih duš in nerojenih otrok …« (str. 
326) Pojavlja se še v drugih oblikah, kot so: »… bela krava, koza, svinja, kobila, 
volkulja, medvedka in kača.« (str. 236) Povezana je še s pojmom ljudožerke, ki se 
imenuje Torklja. Povežemo jo lahko tudi z Krivopjeto, žensko z dolgimi zelenimi lasmi 
in narobe obrnjenimi stopali in dlanmi, ki je žre otroke (Lah in Inkret, 2002). Ime 
Pehtra izhaja in nemščine. Pomeni bleščeča (to lahko povežemo s sredozimko). 
Povezana je bila z vremenom; sredi trde zime je lahko prinesla svetlobo, povzročila 
je lahko dež, točo, sneg in nevihte. Pehtra se je v ljudskih šegah pojavljala od božiča 
do treh kraljev (dvanajst volčjih noči) (Kropej, 2008). V filmu je Pehta predstavljena 
kot samotna ženska, zeliščarka, v knjigi pa kot dobrodelna čarovnica (Šimenc, 1983). 
 
Iz slovenskega izročila poznamo kar nekaj zgodb, ki jih lahko povežemo s Pehto. 
Besedilo z naslovom Torka v Gorjah pri Bledu govori o torki (tudi kvatrnici in kvatrni 
babi), ki so se je bale predice, ki naj na kvatrni večer ne bi smele sesti za kolovrat ali 
kako drugače zmotiti oblastne torke. »V Gorjah pri Bledu je služil hlapec, ki je bil tako 
pogumen, da je sklenil torki malo ponagajati. Neko kvatrno soboto je sedel h 
kolovratu in ker je znal za silo presti, je pognal kolovrat.« (str. 31) Kmalu je začutil, da 
se tla majejo. Skril se je na peč, zaslišal pa težke stopinje in brnenje kolovrata. Čez 
nekaj ur si je le upal pokukati. »Za kolovratom je sedela ogromna ženska in vrtela 
kolovrat s tako naglico, da so iskre švigale na vse strani in razsvetljevale hišo.« (str. 
31) Torka ga je zalotila, začel je moliti, a ko je v cerkvi zazvonilo, je torka izginila 
(Kunaver, 2004). 
 
Rožle (Priloga 3, slika 32) 
 
Strahopetni, vaški pastirček (Šimenc, 1983). »Nasprotje pogumnega, navihanega 
Kekca.« (Lah in Inkret, 2002, str. 363)   
 

1.5.2.2 KULTURNI KONTEKST NASTANKA KNJIGE  
 
Pripovedke govorijo o junaku iz »bajtarske socialne plasti« (str. 313). Opazni so opisi 
socialne ogroženosti in lakote, tudi služenja in reje (Hladnik, 1980). Šaver (2005) 
navaja, da je lik Kekca utelešenje kulturnega junaka. Prav tako pravi, da je zanimivo, 
da avtor v svoja dela ni vključil narodnega in kulturnega boja v tistem času. Avtor je 
temeljil predvsem na slovenski mitologiji. Šaver (2005) povezuje zgodbe tudi z 
naravo službovanja avtorja. Ta je služboval na železnicah, a se je, »… ker mu 
družbene okoliščine dominantnega nemškega okolja niso bile po godu« (str. 170, 
171), za nekaj časa vrnil domov v Kranjsko Goro. Tako lahko pripovedke o Kekcu 
razumemo tudi kot nekako zatočišče pred »… dominantnimi nemškimi družbenimi 
strukturami …« (str. 171). Kekca si lahko predstavljamo »v luči utelešenja trdoživosti 
in premetenosti majhnega slovenstva, ki bo preživelo le s prešerno pesmijo in 
pozitivno naravnanostjo do svojega gorskega okolja« (str. 171). Lik majhnega, 
drobnega a žilavega, veselega in zdravega Kekca, prenesen na celotno slovenstvo, 
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se lahko kosa z močnim in robatim likom Bedanca (ali Pehte), prenesenim na 
germanstvo in romanstvo (Šaver, 2005).  
 

1.5.2.3 PRIREDBE 
 

Filmske priredbe  
 
Kekec se pojavlja tudi kot filmska verzija režiserja Jožeta Galeta v treh delih (priloga 
3, slike 36, 37, 38): 
 

Tabela 5: Podatki o filmskih priredbah del o Kekcu 

Naslov Leto premiere 
Kekec 1951 
Srečno, Kekec! 1963 
Kekčeve ukane 1968 

 
Vse Kekčeve filme (Kekec, 1951; Srečno, Kekec!, 1963 in Kekčeve ukane, 1969) je 
režiral Jože Gale, praški študent, gledališki režiser in igralec, kasneje pa tudi 
predavatelj za filmsko režijo na AGRFT. Prvi film je bil na beneškem festivalu filmov 
za otroke in mladino nagrajen, nato pa so ga predvajali še v 13 državah, med drugim 
tudi v Ameriki in na Kitajskem (Brenk, 1979). Šaver (2005) navaja, da so bile 
»… zgodbe o Kekcu tesno povezane tudi z Galetovimi filmi o Kekcu, ki so dosegli 
takšen odmev, da so bili prodani v trideset držav po svetu« (str. 168). 
 
Prvi film z naslovom Kekec, posnet po literarnem delu Kekec nad samotnim 
breznom, je premierni prikaz dočakal enaindvajsetega decembra 1951 v Ljubljani. Bil 
je prvi celovečerni slovenski mladinski film in tretji celovečerni slovenski film. Šimenc 
(1983) je povzel nekaj glavnih kritik: osebe v filmski priredbi naj bi bile neprepričljive 
in slabo opredeljene. Prav tako je slabo prikazan prehod iz mitičnosti besedila v 
realno življenje v filmu. Film zato stežka jemljemo kot pripovedko, pač pa kot stvarno 
zgodbo (Šimenc, 1983).  
 
Drugi film, Srečno, Kekec!, je bil premierno uprizorjen šestnajstega decembra 1963 
v Ljubljani. Gre za prvi slovenski celovečerni film, posnet v barvni tehniki (Šimenc, 
1983).  
 
Podatki o filmu Srečno, Kekec! (1963) (Šimenc, 1983): 

Tabela 6: Podatki o filmu Srečno, Kekec! 

Naslov Srečno, Kekec! (po literarnem delu Kekec 
na volčji sledi Josipa Vandota) 

Scenarij Ivan Ribič, Kajetan Kovič 
Režiser Jože Gale 
Direktor 
fotografije 

Ivan Marinček 

Glasba Marjan Vodopivec 
Scenografija Mirko Ferenčak 
Kostumografija Marlenka Stupica 
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Montaža Darinka Peršin 
Glavni igralci Velemir Gjurin (Kekec) 

Blanka Florjanc (Mojca) 
Martin Mele (Rožle) 
Ruša Bojc (Pehta) 

Dolžina 83 min 
Produkcija Viba film 

 
Vandotovo delo je v procesu nastanka filma doživelo veliko priredb. Ivan Ribič je 
sprva ohranil vse literarne osebe in imena, potek zgodbe je le malo skrajšal, uporabil 
pa je tudi skrajšane dialoge iz knjige. Pozneje je ob pisanju scenarija Jože Gale 
pomagal zgodbo skrajšati, spremenilo pa se je tudi zaporedje dogodkov. Dodala sta 
tudi voščilo »Srečno, Kekec!«, po katerem je bil naslovljen film. Dialoge sta skrčila, 
dodala pa sta nekaj prizorov, ki jih v literarnem delu Josipa Vandota ne bomo našli in 
zgodbi dodajo še nekaj dramatičnosti. V snemalni knjigi Jožeta Galeta je zgodba 
dobila še vizualno podobo, npr. »… visoke gore, tako visoke, da se dotikajo menda 
samega modrega, jasnega neba. Sneg se lesketa na njihovih vrhovih v prvem 
jutranjem soncu« (Šimenc, 1983, str. 97). Stanko Šimenc (1983) navaja, da kritike k 
filmu Srečno, Kekec! niso bile tako pozitivne kot pri prvem filmu z naslovom Kekec. 
Pohvale je bila deležna barvna pokrajina in prizori, ki so prikazovali naravo in živali. 
Kritiki so opozorili tudi na »nedramatičnost in dolgoveznost skromne zgodbe« (str. 
98), niso pa pozabili niti na etične vrednote, ki primanjkujejo glavnemu junaku, 
Kekcu. Ta je brezobziren: Mojco ugrabi z zvijačo, spelje psa in ukrade zdravilo 
(Šimenc, 1983).  
 
Tretji film o Kekcu, Kekčeve ukane, je bil prvič predvajan triindvajsetega decembra 
1968 v Celju na Tednu slovenskega filma, uradno pa šestindvajsetega decembra 
1969 v Ljubljani. Sprva je bil poimenovan Bedančeva past. Film ne temelji na 
Vandotovih delih, pač pa so uporabljeni samo glavni književni liki, scenarist Ivan 
Ribič pa je zgodbo oblikoval v slogu Josipa Vandota. Stanko Šimenc (1983) pravi, da 
se glavne kritike pojavljajo zaradi sicer lepih prizorov živali, ki pa so nefunkcionalni. 
Zadnji film o Kekcu je naletel na največ kritik, največkrat povezanih z očitkom, da so 
film posneli le zaradi uspeha prejšnjih filmov. Gledanost zadnjega, Galetovega filma 
o Kekcu je bila najmanjša, kar potrjujejo tudi podatki, ki jih je zbral Matevž Rudolf 
(2013). Film Kekec si je v ljubljanskih kinematografih ogledalo 62.855 gledalcev, 
Srečno, Kekec! 75.835 gledalcev, zadnji film Kekčeve ukane pa le 40.319 gledalcev 
(Rudolf, 2013).  
 

Slikaniške priredbe (priloga 3, slike 29, 30, 31) 

Tabela 7: Pregled slikaniških priredb del o Kekcu 

Avtor priredbe Avtor ilustracij Naslov Leto izdaje in 
ponatisov 

Bevk, F. Koren, M. Kekec gre na pot (1.) 1970, 1982 
Bevk, F. Koren, M. Kekec se vrne (2.) 1970 
Bevk, F. Koren, M. Kekec in botra Pehta (3.) 1970, 1982 
Bevk, F. Koren, M. Kekec ozdravi Mojco (4.) 1970 
Bevk, F.  Koren, M.  Kekčeve zgodbe 1973, 1975, 

1977, 1979 
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Rozman Roza, A. Čoh, Z. Kekec in Bedanec 2001, 2004 
Rozman Roza, A. Čoh, Z. Kekec in Prisank 2002,  
Rozman Roza, A. Čoh, Z. Kekec in Pehta 2000, 2011, 

2015 
Grafenauer, N. Erznožnik, A. Kekec užene Bedanca 2014 
Grafenauer, N. Erznožnik, A. Kekec in Prisank 2012, 2014 
Grafenauer, N. Erznožnik, A. Kekec in Pehta 2012, 2014 
Grafenauer Korošec, E. Erznožnik, A. Kekec in Pehta 2013 
Grafenauer Korošec, E Erznožnik, A. Kekec in Bedanec 2013 

 
Preostale priredbe 
 
Na rojstni hiši (priloga 3, slika 40) Josipa Vandota v Podbregu v Kranjski Gori stoji 
spominska plošča z napisom »Tukaj rodil se je Josip Vandot. Pisal je knjige za mladi 
rod. Živ ohranili mu bomo spomin Kekec in Mojca in Kosobrin« (priloga 3, slika 39). 
Prav v tem okolju se dogajajo njegove pripovedke (področje Triglavskega narodnega 
parka). Na Liznjekovi domačiji (priloga 3, slika 42) je stalna razstava o življenju 
Josipa Vandota, prav tako pa lahko Vandotove književne junake najdemo v Kekčevi 
deželi, ki ponuja različne aktivnosti (Kekec in Josip Vandot, 2017).  
 
Poznamo še:  

• pašteta Kekec, štedilniki Kekec, vrtci Kekec, revija Kekec, Kino Kekec, 
gostišča Kekec,  

• Kekec iz 2.b (Vidmar, J.),  
• Kekčevi izleti: 50 družinskih potepov po hribih in dolinah (Brglez, F.), 
• Kratki film, parodija: Kekec tri dni pred poroko, Kekec v popravnem domu (oba 

prestavljena v današnji čas). 

1.5.3 OBRAVNAVA V ŠOLAH IN UČNI NAČRT 
 
V učnem načrtu za slovenščino (2011) se Kekec pojavlja v prvem vzgojno- 
izobraževalnem obdobju. Najprej se pojavi v tretjem razredu s Kekčevo pesmijo F. 
Milčinskega in Vandotovo slikanico Kekec in Bedanec (Rozman Roza, A. Čoh, Z.). V 
drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju se Kekec pojavi v četrtem razredu, in sicer 
v kombinaciji s filmom (Učni načrt. Program osnovna šola. Slovenščina, 2011):  
 

Tabela 8: Pregled obravnave del o Kekcu v Učnem načrtu za slovenščino (2011) 

V-I obdobje Razred Naslov dela Književna zvrst 
1.  3.  Kekčeva pesem (Milčinski, F.) 

(Priloga 2) 
Poezija 

1.  3.  Kekec in Bedanec (Vandot, J., 
Rozman Roza, A. Čoh, Z.) 

Proza 

2.  4.  Kekec + film (Vandot, J.) Proza 
 
Barbara Zorman (2015) meni: »… da bi morala sodobna šola v okviru pouka 
književnosti otrokom pomagati ozaveščati spontane izkušnje, ki jih pridobijo z 
doživljanjem narativnosti na zaslonu, ter jih primerjati s pripovedmi v drugih 
znakovnih sestavah in medijih« (str. 211). Spoznavanje priredb (gledališče, radio in 
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film) književnih besedil je v učni načrt sicer zajeto, a je poudarek le na spoznavanju 
posebnosti umetniških medijev. Največ se ukvarjajo z analizo priredb gledališča, 
manj pa je primerjave književnega besedila s filmom. 
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2 EMPIRIČNI DEL 

2.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
Wolfgang Iser se v študiji Bralno dejanje: teorija estetskega učinka ukvarja z bralnimi 
konkretizacijami literarnih besedil, zlasti s predstavami, ki jih ob tem tvori bralec. Iser 
ugotavlja, da je osrednji element tovrstnih predstav podoba. V nasprotju s čutno 
opredeljeno vizualno podobo je podoba, ki nastane med branjem, miselna, je 
»nosilka pomena«. Povezujemo pa jo s tem, kar v besedilu ni predstavljeno, a 
vseeno obstaja oziroma se realizira kot bralčeva predstava. Med branjem se 
predstave oblikujejo tako, da se ob prebranem ustvarjajo različne povezave. Prav 
tako ob branju zavzamemo perspektivo drugega, smo del izkustva nekoga drugega. 
To izkustvo povezujemo z lastnim. To je pomembno zato, ker se naše podobe ob 
branju oblikujejo tudi tako, da naše predstave o podobah povežemo s tem, kar nam 
je že znano, se pravi s tem, kar poznamo in nam je blizu. Zaradi tega ne upoštevamo 
drugih možnosti predstave o likih. Ko si na primer ogledamo filmsko priredbo romana, 
ki smo ga prebrali, pride do »… optične zaznave, ki se dogaja v ozadju zapomnjenih 
predstavnih podob« (str. 216, 217). Gledalčev spontan odziv na to je razočaranje, saj 
»… liki nekako ne dosegajo živosti podobe, ki smo si jo ustvarili med branjem.« (str. 
217). Razočara nas prav konkretna določenost likov. Kot je že zapisano, namreč ob 
branju naše predstave niso konkretne, ampak so nosilci pomena (Iser, 2001). Zato se 
lahko tudi predstave bralcev o književnih likih med seboj precej razlikujejo.   
 
Prav to je bistven del empiričnega dela. Skušala sem ugotoviti, kakšna je predstava 
učencev o posameznih likih. Najprej so me zanimale predvsem podobnosti in razlike 
med izvirnima književnima deloma ter podobnosti in razlike, ki se pojavljajo med 
posameznim izvornim književnim delom, slikaniško in filmsko priredbo. S tem sem 
povezala predstave učencev o posameznih likih in ugotavljala, ali je predstava 
učencev bolj podobna filmski priredbi ali izvornemu književnemu delu. Želela sem 
potrditi ugotovitve, ki jih je Barbara Zorman opisala v članku Intermedialne priredbe 
pripovedi o Kekcu. Avtorica poudari, da »filmska reprezentacija postane ključno 
mesto, ki povratno določa bralske konkretizacije literarne predloge« (Zorman, 2014). 
Obenem sem s primerjanjem izvirnikov in priredb ugotavljala tudi, ali se slikaniške 
priredbe zgledujejo po izvirnih književnih delih ali je nanje bolj vplivala filmska 
priredba.   
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 2.2 CILJI RAZISKAVE 
 

1. Ugotoviti, katere podobnosti in razlike se kažejo med izvirnim besedilom Heidi, 
izbrano filmsko priredbo in izbrano slikaniško priredbo.  

 
2. Ugotoviti, katere podobnosti in razlike se kažejo med besedilom Kekec na 

volčji sledi, izbrano filmsko priredbo in izbrano slikaniško priredbo.  
 

3. Ugotoviti, katere podobnosti in razlike se pojavljajo med besediloma Heidi in 
Kekec na volčji sledi. 

 
4. Ugotoviti, ali so predstave učencev 4. razreda o glavnih in stranskih književnih 

likih iz del Heidi in Kekec na volčji sledi bolj podobne filmski ali izvirni književni 
različici. 

 
5. Ugotoviti, ali se predstava učencev 4. razreda o glavnih in stranskih književnih 

likih iz del Heidi in Kekec na volčji sledi razlikuje glede na to, katera književna 
dela so brali in katere filmske priredbe so si ogledali. 
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2.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 
 

Raziskovalna vprašanja:  
 

1. Katere podobnosti in razlike se pojavljajo med izvirnim besedilom Heidi, 
izbrano filmsko priredbo in izbrano slikaniško priredbo? 

 
2. Katere podobnosti in razlike se pojavljajo med besedilom Kekec na volčji sledi, 

izbrano filmsko priredbo in izbrano slikaniško priredbo? 
 

3. Katere podobnosti in razlike se pojavljajo med besediloma Heidi in Kekec na 
volčji sledi na področju književnih likov in kulturnega konteksta? 

 
4. Kateri različici (filmski ali književni) je bolj podobna predstava učencev 4. 

razreda o glavnih in stranskih književnih likih iz del Heidi in Kekec na volčji 
sledi? 

 
5. Katere razlike se pojavljajo v predstavi učencev 4. razreda o glavnih in 

stranskih likih iz del Heidi in Kekec na volčji sledi glede na to, katera književna 
dela so brali in katere filmske priredbe so si ogledali? 

 
• HIPOTEZA 1: Med učenci se pojavljajo razlike v predstavi o glavnih 

književnih likih glede na to, ali so prebrali izvirno književno delo.  
 
• HIPOTEZA 2: Med učenci se pojavljajo razlike v predstavi o glavnih 

književnih likih glede na to, ali so prebrali slikaniško/e priredbo/e. 
 

• HIPOTEZA 3: Med učenci se pojavljajo razlike v predstavi o glavnih 
književnih likih glede na to, ali so si ogledali filmsko/e priredbo/e.  
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2.4 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
V raziskavi sem uporabila deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo. 
Uporabila sem kvalitativno in kvantitativno raziskavo. 

2.4.1 VZOREC 
 

V prvem delu empiričnega dela sta izbrani dve književni deli ter nekaj izbranih 
filmskih in književnih priredb: 

• Književni deli: Heidi (1978) (prvič izdano 1881), Johanna Spyri, in Kekec na 
volčji sledi (1969) (prvič izdano 1922), Josip Vandot, 

• Filmske priredbe: Srečno, Kekec (2006) (premiera 1963), Jože Gale, in Heidi 
(2007) (premiera 2005), Paul Marcus, 

• Slikaniške priredbe: Kekec in Pehta (2000), Josip Vandot, Andrej Rozman, 
Zvonko Čoh, in Heidi, Zakladnica klasičnih pravljic (2014), Catherine Allison. 

 
V drugem delu vzorec zajema 48 učenk in učencev 4. razreda osnovne šole in je 
namenski.  
 
Tabela 9: Frekvenčna in strukturna tabela sodelujočih učencev glede na spol 
 

 f f % 
28 58,3 
20 41,7 

moški 
ženski 
skupaj 48 100,0 

 

 

 

 
Slika 1: Deleži sodelujočih učencev glede na spol 
 
V raziskavi je sodelovalo 20 deklic (41,7 %) in 28 dečkov (58,3 %), povprečna starost 
učencev pa je bila 9,3 let.  
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2.4.2 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 
 

S študijem primarne in sekundarne literature in ogledom filmov sem izvedla prvi del 
raziskave. Podatke sem analizirala s pomočjo kategorij literarne analize, ki sem jih 
povzela po Marjani Kobe (1999). Podatke sem razporedila v naslednje kategorije: 

• temeljna tema, snov, 
• glavni književni liki, 
• liki odraslih ljudi, 
• dogajanje, 
• vzrok oziroma povod, motiv, 
• pripovedovalec in pripovedna perspektiva ter 
• dogajalni čas in prostor. 

 
Pri slikaniških priredbah sem bila pri kategorijah pozorna tudi na vpliv ilustracij, pri 
filmskih priredbah pa še na kostume in glasbo.  
 
Kategorijam sem po potrebi dodala še podkategorije in jih med seboj primerjala v treh 
vrstah tabel. S prvo vrsto sem ugotavljala podobnosti in razlike med izvirnim delom 
Heidi, izbrano filmsko in slikaniško priredbo, v drugi vrsti tabel pa sem ugotavljala, 
kako se kažejo razlike med izvirnim delom Kekec na volčji sledi, filmsko priredbo 
Srečno, Kekec! in izbrano slikaniško priredbo. Poskušala sem potrditi domnevo, da 
priredbe, nastale po tem, ko so izšli filmi, izhajajo iz filmske predloge. V tretji vrsti 
tabel sem primerjala obe izvirni deli (Heidi in Kekec na volčji sledi). 
 

V drugem delu sem kot tehniko zbiranja podatkov uporabila anketo, inštrument pa je 
bil anketni vprašalnik. Anketne vprašalnike sem 22. februarja 2017 razdelila učencem 
četrtega razreda na osnovni šoli v Sloveniji. Anketni vprašalnik sem pripravila sama, 
v razredu pa sem bila v času reševanja prisotna.  
 
Vprašanja so razdeljena v štiri sklope. Prvi se nanaša na podatke o anketirancih 
(starost, spol). Drugi del sestavljajo vprašanja izbirnega tipa. Zanimalo me je, ali so 
besedila brali oziroma si ogledali filme. V tretjem delu me je zanimalo, kakšne 
lastnosti učenci pripišejo posameznim književnim likom. Ta vprašanja so bila 
prostega in izbirnega tipa. V četrtem delu me je podrobno zanimalo, katera književna 
dela so učenci prebrali in katere filme so si ogledali.  
 
Vsebinsko veljavnost anketnega vprašalnika sta preverili profesorici s Pedagoške 
fakultete v Ljubljani in Pedagoške fakultete na Primorskem. Zanesljivost sem 
preverila tako, da sem anketni vprašalnik preizkusila na desetih učencih četrtega 
razreda ter ga dopolnila in popravila. Objektivnost sem zagotovila tako, da so bile 
razmere izpolnjevanja za vse učence v raziskavi enake (navodila, čas reševanja). 
Postopek vrednotenja odgovorov je bil enoten.  
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2.5 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 
 

V prvem delu sem uporabila komparativno metodo literarne analize in primerjano 
analizo književnih in filmskih likov. Uporabila sem različne kategorije (temeljna tema, 
snov, glavni literarni liki, liki odraslih ljudi, dogajanje, vzrok oziroma povod in motiv, 
pripovedovalec in pripovedna perspektiva, dogajalni čas, prostor, ilustracije, pri 
filmskih predelavah pa še kostume in vpliv glasbe), zapisala posamezne značilnosti v 
tabelo in jih nato medsebojno primerjala in analizirala.  
 
V drugem delu sem za analizo podatkov uporabila IMB SPSS Statistics 21, 
računalniški program za statistično analizo. Rezultate sem predstavila s frekvencami 
in odstotki (opisna statistika). Grafične podatke sem ponazorila s tortnim in stolpičnim 
diagramom. S χ2 preizkusom hipoteze neodvisnosti sem ugotavljala, ali se med 
učenci, ki so brali določena besedila pojavljajo statistično pomembne razlike v 
predstavi o glavnih in stranskih književnih likih, in ali je podatke možno posplošiti na 
osnovno množico. 
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2.6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
2.6.1 PODOBNOSTI IN RAZLIKE, KI SE POJAVLJAJO MED IZVIRNIM DELOM HEIDI, IZBRANO FILMSKO 
PRIREDBO IN IZBRANO LITERARNO PRIREDBO  
  Heidi (Spyri, 1978) (prva izdaja 

1881) 
Heidi (Marcus, 2007) 
(premiera 2005) (FILM) 

Heidi (Spyri in Allison, 2014) 
(SLIKANICA) 

VERA 

»… že leta ni prestopil 
cerkvenega praga …« (str. 7)  
»Babica…naj ti preberem kako 
pesem iz tvoje stare knjige?« 
(str. 134). »Globoko pod njimi so 
peli nedeljski zvonovi …« (str. 
136) 

Heidi na božični večer strmi v 
dolino in posluša božične 
pesmi, ki jih prepevajo v cerkvi 
(Sveta noč). V koči naredi 
adventni venček. V vasi se z 
dedkom (o šoli) pogovarja 
pastor.  

»Naj ti preberem psalm?« (str. 163) 
»Nato je obračala stani, dokler ni 
našla pravega psalma.« (str. 163) 
»Heidi ji je brala psalm za psalmom 
in na babičinem obrazu je sijal 
miren nasmeh.« (str. 164).  
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SLEPOTA 

Slepa je Petrova babica. »… saj 
ne vidim. Slišim pa še dobro …« 
(str. 40) »… ne vidim, prav nič ne 
vidim, tudi oknice ne.« (str. 40) 
»Tudi v snegu je okrog mene 
tema, ker svetloba ne more več 
prodreti v moje oči.« (str. 40) 
»Zame na svetu ne bo nikoli več 
svetlobe, nikoli več.« (str. 40) 
Heidi želi na vsak način pomagati 
pri slepoti: »Če bi šla ven in 
oknice široko odprla, da bi 
postalo svetlo, bi pa gotovo 
videla, kajne, babica?« (str. 40) 
»Kaj res ni nikogar, ki bi ti mogel 
pomagati, da bi spet videla?« 
(str. 40) »Le misli si, kako 
žalostno je, če je okrog tebe vse 
temno.« (str. 44). 

Petrova babica je slepa. Ko je 
Heidi na obisku pri Petrovi 
babici, babica vpraša Brigito, 
kakšna je deklica na pogled. 
Heidi večkrat omeni, da je 
babica slepa.  

»…ne morem jo videti, slišim jo pa.« 
(str. 152) »Ojoj, otrok, ničesar ne 
vidim. Zdaj je zame ves čas tema.« 
(str. 152). Heidi želi pomagati: »Pa 
vam nihče več ne more vrniti 
svetlobe?« (str. 152) 
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INVALIDNOST 

Klara ne more hoditi, saj je 
hroma na eno nogo. Ko vidi, 
kaj vse bi lahko počela na 
planini, če bi lahko hodila, 
postane žalostna. Na planini 
shodi zaradi dedkove oskrbe 
in močne želje.13 

Klara je invalidna. Ves čas 
preživi na vozičku. Ko je na 
planini, si želi, da bi lahko 
videla visokogorske pašnike, 
ki jih zaradi vozička ne more.  

Klara je na vozičku. Na planini shodi 
s pomočjo dedkove oskrbe, Petra in 
Heidi. »Potem je Klara vsak dan 
hodila.« (str. 168) 

                                                 
13 »Oh, Heidi, ko bi le mogla teči s teboj tu okoli koče in pod jelke! Ko bi si le mogla ogledati s teboj vse tisto, kar že zdavnaj poznam, pa nisem še nikoli videla!« (str. 188) 
Dedek je Klari pomagal: »Kaj ko bi deklica poskusila stopiti na noge?« (str. 201), »Boli!« (str. 201) »Kljub temu jo je dedek vsak dan nekoliko dlje pustil na tleh.« (str. 201) 
»Toda potem mora tudi Klara storiti nekaj meni na ljubo: drevi mora še enkrat poskusiti in se postaviti na noge.« (str. 202), »... obljubila, da bo stopila na noge tolikokrat, 
kolikokrat bo dedek le hotel, kajti tudi ona je vesela, da bo končno videla prelepi pašnik.« (str. 202) »In zdaj si je Klara od vsega srca zaželela, da bi bila tudi ona nekoč 
samostojna in v vsakem oziru neodvisna od drugih ljudi. Klaro so obšle misli, s kakršnimi se še ni nikoli ukvarjala, in vso jo je prevzela doslej neznana želja, da bi lahko živela 
sredi sončnega sija in storila nekaj, s čimer bi lahko koga razveselila ...« (str. 207) Klara shodi: »Nikoli si ni želela večje sreče na svetu, kakor da bi bila zdrava in da bi lahko 
hodila kakor drugi ljudje, da ne bi bila več vse dneve bolna, navezana na stol.« (str. 211) »Klara naj se še priuči hoje tako, da bo lahko, oprta samo na Heidi, prehodila kos 
poti.« (str. 214) »Vsako jutro se je zbudila z veselo zavestjo v srcu: Zdrava sem! Zdrava sem! Ni mi več treba sedeti v stolu na kolescih. Sama znam hoditi, kakor drugi ljudje!« 
(str. 215)  
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ŠOLA 

 

Heidi ne zna brati in pisati: »Da 
ne znaš brati.« Kaj res ne znaš 
brati?« (str. 58) »Vidiš, zdaj bo 
zagotovo zabavno, ker ne znaš 
brati, in učne ure ne bodo več 
dolgočasne. Sicer je včasih 
pusto in popoldneva kar noče 
biti konec. Veš vsako jutro ob 
desetih pride gospod učitelj in 
potem se učiva do dveh; to je 
zelo dolgo.« (str. 59) »Seveda, 
Heidi, morala se boš naučiti 
brati, vsi ljudje se morajo 
naučiti ...« (str. 60) Peter mora 
pozimi hoditi v šolo. Heidi ne 
hodi v šolo in zato na planino 
pride tudi učitelj, da bi Deda 
prepričal, da mora v šolo tudi 
Heidi. V Frankfurtu se Heidi 
začne učiti in brati, doma pa to 
nauči še Petra.14

  

Peter se ne želi nauči brati. 
Mama mu pove, da se mora, a ji 
odgovori, da tudi Heidi ne zna 
brati. Nič se mu ne zdi narobe, 
da ne zna brati. Ko Klarina 
babica Heidi pokaže knjige, ji ta 
reče, da ne zna brati, ker je 
pretežko (pove, da ji je tako rekel 
Peter). Babica ji pove, da se tega 
vsak lahko nauči. Ko se Heidi 
vrne iz mesta, jo Peter obtoži, da 
ves čas le bere. Heidi se ponudi, 
da ga bo naučila brati, in mu 
pove, kaj se bo zgodilo, če se 
tega ne bo naučil: Nekega dne 
ga bodo poslali v mesto v šolo, 
kjer vsi učitelji nosijo visoke 
klobuke, in ko bodo ugotovili, da 
ne zna brati, se bodo vsi 
norčevali iz njega. Nato jo Peter 
prosi, naj ga nauči brati.  

Heidi se je naučila: »… kako paziti na 
koze, nikoli pa ni šla v šolo. Dedek je 
želel, da zadovoljno odrašča na 
planini; za majhnega otroka je bilo 
nevarno, da bi hodil v vaško šolo v 
vetru, snegu in nevihtah, dedek pa se 
ni nameraval preseliti.« (str. 154) 
»Otrok ničesar ne ve in ti ji ne pustiš, 
da bi se naučila!« (str. 155) Heidi se 
»nikakor ne more naučiti abecede, 
čeprav je učiteljica poskusila vse ...« 
(str. 157). Heidi se nauči brati zaradi 
babice. Ta ji pokaže knjigo s slikami 
iz planine, zaradi katerih Heidi najprej 
zajoče, potem pa začneta brati. Heidi 
je ugotovila, da se mora Peter naučiti 
brati, da bo lahko tudi on bral babici. 
»Poskušal sem se naučiti, pa mi ni 
šlo. Zato pa ne maram šole.« (str. 
164) Heidi ga je začela učiti in hitro 
se je naučil brati. 

                                                 
14 Peter mora hoditi v šolo. »Tam se uči brati in pisati, kar včasih ni lahko, in človeku včasih prav pride …« (str. 36) Peter se ne more naučiti branja: »… pretežko mu gre.« (str. 41) Na Planino k 
Dedu pride na obisk učitelj: »Otrok bi moral že prejšnje leto hoditi v šolo, prav gotovo pa zadnjo zimo.« (str. 48) Dedek mu pove, da Heidi ne namerava poslati v šolo. »Otrok bo rasel in se razvijal s 
kozami in ptiči. Pri njih mu bo dobro in nič slabega se ne bo naučil od njih.« (str. 48) Učitelj se ne strinja: »Saj otrok vendar ni koza ne ptič, ampak človek. Če se že ne nauči slabega od njih, pa se 
tudi dobrega ne bo. Otrok je zdaj v tistih letih, ko se lahko česa nauči …Naslednjo zimo bo moral hoditi v šolo, in sicer redno vsak dan.« (str. 48, 49) Ko Heidi pride v Frankfurt, se čudijo, da deklica 
ne zna brati. Klaro v mestu učijo na domu: »Pri učenju je treba tiho sedeti na stolu in poslušati..« (str. 68) Gospodična Rottenmeierjeva meni, da je Heidi zaostala saj »… se ne more naučiti abecede, 
ker si ne zapomni črk« (str. 85). »Ves ta čas je pri nas, pa se ni naučila niti abecede. Ta otrok ničesar ne razume, kar lahko potrdi gospod učitelj..« (str. 96) Učitelj meni: »... če se je pokazalo, da je v 
razvoju zaostala − je tega bolj ali manj kriva pomanjkljiva vzgoja, ali bolje rečeno, nekoliko zakasnel pouk, česar v tej zvezi nikakor ne moremo obsojati ...« (str. 90) Ko pride na obisk babica, jo le ta 
nauči brati, a Heidi pravi, da se branja ni mogoče naučiti, ker tak pravi Peter. Heidi se ob podpori babice zelo hitro nauči brati. »... tako rekoč čez noč se je naučila brati in zdaj bere tako gladko, 
kakor le redkokdaj kak začetnik.« (str. 101) Heidi je nato »Vedno znova (je) prebirala zgodbe, ki so jih krasile lepe, pisane slike.« (str. 102) Pozimi sta se Dedek in Heidi preselila v vas, zato da bi 
Heidi lažje obiskovala pouk. Peter pa je pouk velikokrat izpuščal. Heidi se je odločila, da ga bo ona naučila brati. Pove mu, zakaj se mora naučiti brati: »V šolo pa ne hodijo otroci samo takrat, ko so 
še dečki ampak tudi potem, ko so že odrasli fantje. To sem videla na lastne oči. Nikar ne misli, da poučuje v njej en sam učitelj, kakor pri nas, in povrhu še tako dober, kakor je naš. V šolo prihaja 
cela vrsta učiteljev in vsi so črno oblečeni ...« (str. 175) »Peter se je tisti večer naučil toliko, da se je že močno približal cilju.« (str. 179) 
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DOMOTOŽJE 

 

 

Heidi se v hiši počuti utesnjeno: 
»Za dolgimi zavesami se je 
počutila kakor v kletki.« (str. 64) 
Enako je bilo z mestom: »… je 
videla pred seboj le zid in okna 
in spet zid in okna.« »Heidi je 
prepričana, da bi jo imel gospod 
Sesemann za nehvaležno, ker 
hoče domov ... prav zato ni 
smela nikomur povedati, da bi 
rada šla domov. Saj Heidi ni 
hotela razjeziti babice ...« (str. 
99) »Toda breme, ki ga je nosila 
Heidi v srcu, je postalo vedno 
težje. Ni mogla več jesti in iz 
dneva v dan je bolj hirala. 
Zvečer velikokrat dolgo, dolgo 
ni mogla zaspati ...« (str. 99) 
Kljub temu, da jo je babica 
prosila, naj ji pove, kaj je 
narobe, tega ni želela izdati. 
»Resnično vesela pa ni bila 
nikoli več in njene oči se niso 
nikoli več smehljale.« (str. 103) 
»Le jed Heidi ni več dišala, bila 
je suha in bleda ...« (str. 105) 

 

Heidi domotožje prvič začuti, 
ko začne gledati slike iz knjige, 
ki ji jo je dala babica. Pozneje 
se ta občutek še bolj stopnjuje, 
ko ji zažgejo stara oblačila, 
zadnje, kar je še imela od 
doma. V naslednjem prizoru 
Heidi zavrača hrano, 
Sebastijan pa pove, da mora 
jesti, ker ni jedla že nekaj dni. 
To se stopnjuje še v nočne 
more.  

»Kljub temu pa babici ni mogla 
zaupati, kako zelo pogreša dom. 
Žalost ji je težila srce. Ni mogla 
jesti. Postala je bleda in je vse noči 
prebedela in mislila na dom ali pa 
tiho jokala, da je nihče ni slišal … 
hodila (je) v spanju …« (str. 159)   
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KRIVDA 

Krivdo občuti Peter, malo po tem ko 
Klarin voziček potisne po pobočju, 
da se razbije. »Toda Peter zdaj še 
ne ve, kako je potem, ko človek 
stori nekaj, česar ne bi smel storiti.« 
(str. 205) »Storil je nekaj, česar ne 
bi smel nihče izvedeti. Do zdaj je bil 
svojega dejanja vesel, toda Heidi je 
govorila tako, kot bi vedela ...« (str. 
210) Petra preganja misel, da bo iz 
Frankfurta prišel policist, da razišče 
zadevo o uničenem vozičku: 
»Utegnil bi odkriti, da je to storil on, 
Peter; zgrabili ga bodo in odpeljali v 
Frankfurt v ječo. Vse to je videl 
Peter jasno pred seboj in od strahu 
so se mu naježili lasje.« (str. 214) 
»Zakaj se Peter zadnje čase 
obnaša kakor Turek? Če začuti nad 
seboj šibo, se splaši, strese glavo, 
se ozira na vse strani, nato pa 
nenadoma poskoči. Morda tudi 
Peter čuti nad seboj šibo, ki jo 
zasluži.« (str. 216) »Bil je bled kot 
zid. prepričan je bil, da ga je Ded s 
Planine poklical na odgovor.« (str. 
218) »Boječe in ves preplašen se 
mi je Peter približal ...« (str. 219) 
»Čim prej kdo prizna, da je grešil, 
tem prej se lahko stvar uredi.« (str. 
224) 

 

Potem ko Peter brcne 
voziček in vidi, kam bo 
voziček padel, zbeži.  

Ob samem dogodku Peter nima 
slabe vesti, kasneje pa: »Peter je bil 
še vedno jezen, vendar je imel 
slabo vest zaradi vozička …« (str. 
168) 
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V prevodu Mete Sever (1978) vera ni poudarjena, omenjeno je le, da Deda že dolgo 
ni bilo v cerkvi. V slikanici pa se tema vere pojavi v besedi psalm. Heidi je namreč 
Petrovi babici brala psalme. V prevodu M. Sever je Heidi brala staro knjigo. To staro 
knjigo lahko smatramo kot versko. V filmu je edina omemba vere povezana s 
božičem.  
 
Pomembna tema je slepota. Pojavi se pri Petrovi babici. V prevodu M. Sever in v 
slikanici je babičina slepota predstavljena podobno. V obeh babica pove, da ne vidi, 
sliši pa še vseeno. Prav tako je v obeh podobno predstavljena Heidijina zavzetost, da 
bi babica spet videla. V filmski priredbi slepota ni posebej predstavljena, Heidi pa se 
niti ne sprašuje, kako bi babici lahko pomagala, da bi spet videla. 
 
Podobno kot slepota je zastopana tudi invalidnost. Deklica Klara je hroma. V prevodu 
Mete Sever je natančno napisano, da je Klara hroma na eno nogo, v filmski priredbi 
in slikanici pa to ni omenjeno. V obeh književnih delih deklica shodi na enak način. 
Stanje se ji izboljšuje zaradi Dedkove oskrbe, končno shoditi pa ji pomagata Heidi in 
Peter. V filmski priredbi Klara shodi naenkrat (ob navalu adrenalina zaradi skorajšnje 
nezgode). Potem ima celo poletje časa, da vadi. 
 
Tema šole oziroma izobraževanja je ena najpomembnejših tem v besedilih. Avtorica 
je s tem poskušala prikazati pomembnost pismenosti in izobrazbe. V vseh delih je 
odpor do izobrazbe predstavljen v liku Petra. Peter pozimi, ko ne pase koz, hodi v 
šolo. A se nikakor ne želi naučiti brati. V obeh književnih delih in filmski priredbi je 
Dedek tisti, ki Heidi ne dovoli oziroma je ne spodbuja, da bi obiskovala šolo 
(predvsem zato, ker ga skrbi pot do šole pozimi). Ko mu učitelj (v filmu pastor) pove, 
da bi se lahko preselil v vas, ga Dedek zavrne. Heidi se nauči brati v Frankfurtu. 
Sprva se nikakor ne more naučiti, ampak se kasneje nauči s pomočjo Klarine babice. 
Tu odstopanj med deli skorajda ni. Pozneje Heidi nauči brati še Petra.  
 
Domotožje po planinah je v obeh delih predstavljeno enako. Fizično vpliva na Heidi in 
je razlog, da jo pošljejo nazaj na planino. V izvirnem književnem delu bralec dobi 
občutek, da slabo zdravstveno stanje Heidi traja dlje časa kot v obeh priredbah.  
 
Krivda je predstavljena kot tema, ki nosi neki nauk in jo lahko povežemo s katoliškim 
kontekstom (kot možnost izboljšanja). Občuti jo Peter, nekoliko po tem, ko Klarin 
voziček potisne po strmini, da se razbije. V prevodu Mete Sever je to zelo nazorno 
prikazano: Peter je sprva vesel, nato pa, ko mu deklici ponudita hrano, se počuti 
krivega. Krivda ga preganja in obnaša se čudno. Dedek zaradi takšnega obnašanja 
ugotovi, da je Peter krivec za to, kar se je zgodilo. V slikanici je bežno omenjeno, da 
ima Peter slabo vest, prav tako pa njegovo obnašanje ni razlog, da Dedek ugotovi, 
da je nekaj storil. Sklepam, da se ta razlika pojavlja zaradi različnega obdobja, ko je 
bila slikanica prirejena. V času, ko je M. Sever prevajala delo, je bilo še vedno 
pomembno, da zgodba moralizira. Enako je bilo tudi, ko je avtorica delo napisala. 
Kasneje zgodbe niso bile namenjene temu, da bi moralizirale, in jasno je, da je to 
obsežno temo avtorica priredbe izpustila, saj ni bistvena za potek zgodbe. Tudi v 
filmski priredbi sploh ni opaziti, da bi Peter občutil kakšno krivdo. To lahko vidimo le, 
ko se Peter strinja, da bi pomagal Klari, saj mu je žal za to, kar je storil. 
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  Heidi (Spyri, 1978) (prva izdaja 
1881) 

Heidi (Marcus, 2007) (premiera 
2005) (FILM) 

Heidi (Spyri in Allison, 2014) 
(SLIKANICA) 
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HEIDI 
(ADELAJDA) 
(priloga 3, 
slika 17) 

»Dekletcu je bilo komaj pet 
let …« (str. 5) Nosila je tri obleke 
(nedeljska obleka), rdečo 
volneno ruto, težke podkovane 
gojzarice, srajčko; oblačila nese 
v culi, »... zagorela in ... tako 
krepka, da nikoli ni bila bolna ...« 
(str. 34) »... oči ima črne in lase 
kodraste ...« (str. 38) 
»... preprosto bombaževinasto 
oblekico in na glavi star, 
pomečkan slamnik ...« (str. 57) 
Je vesela, dobrodušna, sočutna 
in radovedna deklica. Je vztrajna, 
samosvoja ter zelo dobro 
opazuje ljudi okoli sebe. Je 
nepismena, a se hitro nauči 
brati.15 

(Ang. Adelheid) Rjavolasa deklica, 
z dolgimi spuščenimi lasmi, spetimi 
s pentljo ob strani. Nosi preprosto 
obleko oranžne in modre barve, 
rjave škornje. Ko pride na planino 
(in pozimi), nosi rjav plašč (in 
kučmo). Skozi ves film je oblečena 
enako, v Frankfurtu pa ji kupijo 
novo obleko, ki je prav tako 
oranžne barve in jo nosi do konca 
zgodbe. Je SKROMNA in 
PRIJAZNA, zelo RADOVEDNA in 
ŽIVAHNA. Je VESELA in 
SOČUTNA (ko Peter želi kaznovati 
kozo, ga ona ustavi), DELOVNA 
(dedku pomaga pri hišnih 
opravilih). V mestu postaja 
žalostna, saj si želi domov, Klaro 
pa ima zelo rada. 

Stara štiri leta. Deklica s 
svetlejšimi lasmi in dvema 
kitkama. DOBRODUŠNA: »… 
Heidi (je) ponudila Petru del 
svoje malice.« (str. 150) 
SOČUTNA: »Ne, Peter, ne 
smeš je tepsti. Nimaš se je 
pravice dotakniti!« (str. 151) 
SREČNA, SVODODNA, 
BREZSKRBNA. POZORNA: 
»Vašo oknico je treba 
popraviti.« (str. 152) IMA 
DOMOTOŽJE. Gospodična 
Rottenmeier je rekla, da je 
NEHVALEŽNA, ker želi domov. 

                                                 
15 »Pri svojih petih letih otrok ni neumen … vse vidi in tudi vse ve, kaj se godi okoli njega in nekoč mu utegne to koristiti …« (str. 9) VESELA, DOBRODUŠNA: Petru ponudi 
svoje kosilo: »Še tole vzemi, sita sem!«(str. 28) »Heidi je tako vesela, da neprestano skače od enega okna do drugega ...« (str. 35) »... tako dobrega srca je ...« (str. 42) Dedka 
prepriča, da bo babici popravil kočo. SOČUTNA: »Ne, ne, Peter, ne smeš ga tepsti« Poglej, kako se boji! ... Bolelo bi ga!« (str. 31) RADOVEDNA: »Komaj odgovori na eno 
vprašanje, že mu Heidi zastavi dvoje − troje nepričakovanih novih vprašanj in na njegovo nesrečo je še večina takih, ki zahtevajo odgovor s celim stavkom.« (str. 36) 
VZTRAJNA: »Danes moram na vsak način k babici, ki me že tako dolgo čaka.« (str. 37). »... z vsakim dnem, ki ga preživi tu, bo kupček žemelj za babico za dve večji ...« (str. 
82) SAMOSVOJA: »Otrok ni neumen in ne predrzen. Govori tako, kakor misli. Danes je prvič v gosposki  hiši in se še ne zna primerno vesti. Ubogljiva je in se bo naučila 
vsega ...« (str. 58), »... res (je) svojevrstna, drugače pa povsem pri pravi pameti ...« (str. 85). IMA DOMOTOŽJE: »Domov bi rada šla?« (str. 83) »Saj hočem samo domov!« (str 
83) SKROMNA: »... Heidi (se je) na lastno željo vrnila k Dedu, čeprav je živela v Frankfurtu v izobilju.« (str. 126) 
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PETER 
(KOZJI 
PASTIR)  

Pastir, pase tudi Dedovi Belko in 
Rjavko. Včasih je lahko krut in 
ljubosumen na Klaro, saj je zelo 
navezan na Heidi. Zelo se boji 
Deda s Planine. Hodi v šolo, 
ampak se ne more naučiti brati.16 

Pase koze, oblečen je v borna, 
rjava oblačila, ima pastirsko palico. 
Je rjavolas in po starosti približno 
Heidijinih let (sklepam po videzu). 
Je DELAVEN, ampak 
neambiciozen. Ne želi se naučiti 
brati. Zelo je ljubosumen na Klaro, 
saj se Heidi zaradi nje ne druži več 
z njim. Pred tem zelo rad prihaja k 
Heidi, pride celo v najhujšem snegu 
in komaj čaka, da jo vidi. Do živali 
je včasih KRUT. Heidi ne zna 
odgovoriti na veliko vprašanj 
oziroma ne pozna razlage za svoje 
odgovore. Je zelo LJUBOSUMEN. 
Že ko Klara pride na planino, se 
Peter skriva in opazuje. Ko mu 
Klara da darilo, se ji zahvali, a se 
Klari zdi, da je vseeno ne mara.  

Nosi star klobuk, oblečen je v 
preprosta pastirska oblačila 
(hlače, srajco). Pase koze, tudi 
dedkovi Labodko in Medvedko. 
»Peter je hodil za njo, žvižgal, 
klical in mahal s palico od 
navdušenja.« (str. 150) 
LJUBOSUMEN: »Peter je bil 
ljubosumen na Heidijino novo 
prijateljico in nekega dne mu je 
od jeze prekipelo.« (str. 168) 

                                                 
16 KRUT: »Peter (je) zgrabil za bič, da bi ga pošteno pretepel (kozlička).« (str. 30, 31) Pozimi hodi v šolo. Ko Heidi gre »… je bil zelo nesrečen, saj se mu ni več obetalo nič 
lepega brez nje.« (str. 34) NAVEZAN NA HEIDI: »Zelo si namreč želi, da bi šla Heidi spret z njim na pašnik.« (str. 32) »Ko je zagledal Heidi, je obstal kot prikovan in jo 
presenečeno gledal ... lepo, da si se vrnila.« (str. 131) LJUBOSUMEN: »Medtem je imel Peter hude težave, kako krotiti svojo jezo. Heidi že več dni ni šla z njim na pašnik in 
zdaj, ko je končno spet prišla, je sedel stari gospod ves čas poleg nje, tako da se ji Peter sploh ni mogel približati. To ga je sila jezilo.« (str. 160) »Ko je Peter slišal te besede, je 
skočil s praga in s tako jezo zavihtel bič na levo in desno ...« (str. 185) »Toda videti mu je bilo, da mu nekaj ni po volji ...« (str. 198) »Peter je v odgovor samo zagodrnjal kot 
razdražen medved in jezno zamahnil ...« (str. 202) »Peter je brez pravega vzroka vedno znova jezno zamahnil okoli sebe z bičem in gorje mu, kogar bi dosegel! Njegova jeza in 
ogorčenost sta bili dosegli višek. Heidi že več tednov ni šla z njim. Kadarkoli je prišel zdaj zjutraj na planino, vedno je sedela tuja deklica v svojem stolu pred kočo in Heidi pri 
njej. Ko se je zvečer vrnil s pašnika, je še vedno sedela v stolu pod jelkami in Heidi se je ukvarjala z njo.« (str. 203) BOJEČ: »... bo povedala Dedu, ki se ga je Peter izmed vseh 
ljudi na svet najbolj bal.« (str. 210) 
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KLARA 
(priloga 3, 
slika 19) 

»Klarin obraz je bled in ozek, iz 
njega prijazno zre dvoje modrih 
oči.« (str. 56) Dolgi, svetli lasje. 
»… imajo namreč hčerko edinko, 
ki je tako bolna, da ne more 
hoditi. Na eno nogo je hroma, pa 
tudi sicer ni nič kaj zdrava. Zelo 
je osamljena.« (str. 50) »… bolna 
hčerka v udobnem stolu na 
koscih. Vse dneve presedi ob 
njej in vozijo jo iz sobe v sobo." 
(str. 56) »Klari se zdravje še 
nobeno poletje ni tako poslabšalo 
kakor letos.« (str. 142) Ko pride 
Heidi, je Klara stara 12 let. Je 
pravična, dobra in radodarna.17 

(Ang. Clara) Invalidna deklica, 
oblečena v rumeno obleko, z 
bogatimi volančki. Je svetlolasa, z 
dolgimi lasmi, spetimi s pentljo. 
Vesela je, ko pride Heidi, saj je 
drugačna. Takoj pokaže zanimanje 
zanjo in za to, da se okrog nje 
dogaja nekaj drugačnega kot po 
navadi. Zelo si želi, da bi Heidi 
ostala (njen obraz žari od veselja). 
Zelo je zadovoljna, ko izve, da se ji 
bo ta želja uresničila. 

Krajši rjavi lasje, vedno nosi 
obleko. »… na invalidskem 
vozičku in je bila zelo 
osamljena.« (str. 154) »Mlada 
deklica …« (str. 156) 
ZADOVOLJNA: »Čas veliko 
hitreje mineva, odkar je Heidi 
tukaj, saj se vsak dan zgodi kaj 
novega, včasih pa je bil tak 
dolgčas. In vedno boljši 
prijateljici sva.« (str. 158) 
SREČNA: ko pride na planino: 
»Klara je bila nad vsem 
naravnost očarana in obraz ji je 
žarel od veselja.« (str. 167) 

                                                 
17 PRAVIČNA: Heidi je po nesreči popackala preprogo in Klara jo brani, saj tega Heidi ni storila nalašč, pač pa se ji je mudilo gledat kočije. ZADOVOLJNA: »Klara pa je bila 
zadovoljna. Nikoli več ji ni bilo dolgčas, ker jo je Heidi zabavala med učnimi urami.« (str. 82) »Odkar je Heidi pri nas, se vedno kaj zgodi, vsak dan je kaj, in tako kratkočasno je, 
čisto drugače, kakor je bilo prej. In Heidi mi tako zanimivo pripoveduje o najrazličnejših stvareh.« (str. 91) DOBRA: »Klara je vedno dobra z menoj.« (str. 88) Zelo ima rada 
očeta. RADODARNA: Ko se je Heidi odpravila nazaj na planino, ji je podarila ogromno lepih daril, tudi kruh, da ga je odnesla babici, kot je obljubila. 
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Ko Heidi pride k Dedu na planino, je stara pet let. V slikanici je predstavljena kot 
štiriletnica, v filmu pa za njeno starost izvemo šele, ko je deklica že v Frankfurtu. To 
razliko lahko pripišemo temu, da se, kot pravi Marjana Kobe (1987), prav otroci, stari 
od tri do štiri leta, prvič srečajo s pravimi slikanicami, ki imajo tanke liste, kar bi lahko 
bil razlog za spremembo starosti (to pa sicer bistveno ne vpliva na zgodbo). V 
prevodu Mete Sever je starost Heidi podrobno prikazana skozi celotno delo, v 
slikanici pa ne izvemo, koliko je Heidi stara, ko odide v Frankfurt, niti ne moremo 
sklepati, koliko je stara, ko se pripoved zaključi. Zgodba daje občutek, da se Heidijina 
starost ne spreminja. V filmu imamo, zaradi igralke, ki upodobi lik, občutek, da je 
Heidijina starost skozi vso pripoved enaka. Pozorni moramo biti na minevanje časa, 
prikazano z letnimi časi, saj drugače občutka odraščanja pri glavnih otroških likih ni.  
 
Pomembna razlika je tudi, da je v slikanici Heidi preprosto poimenovana kot Heidi, v 
prevodu Mete Sever pa je poimenovana tudi kot Adelajda (ime njene mame in njeno 
krstno ime). Izvemo pa, da je Heidi samo njen vzdevek. Enako je tudi v filmski 
priredbi. Osebnost deklice je v vseh analiziranih delih prikazana podobno, čeprav je, 
razumljivo, v prevodu originala bolj natančna in razdelana. 
 
Velika razlika med predstavo o deklici se pojavlja, če se opremo na ilustracije v 
slikanici. V slikanici je predstavljena kot dolgolasa deklica s temnejšimi lasmi s kitami. 
V prevodu originala pa je (tako v besedilu kot na občasnih ilustracijah) rjavolasa, s 
krajšimi skodranimi lasmi. V analizirani filmski priredbi je glavni lik upodobila igralka z 
nekoliko svetlejšim odtenkom barve las, ki pa so večinoma spuščeni.  
 
Peter predstavlja kozjega pastirja. V vseh delih je predstavljen kot ljubosumen na 
Heidi (to ljubosumje je pomemben element razpleta zgodbe), prav tako pa zaznamo, 
da se deček ne more/ne želi naučiti brati. Tudi v zunanjem videzu Petra se med deli 
ne pojavljajo pomembne razlike. Prav tako je Peter v izvirnem književnem delu 
predstavljen kot deček, ki je starejši od Heidi, medtem ko bi bil v filmski priredbi 
deček lahko enake starosti kot Heidi. Je eden najbolj kompleksnih karakterjev v 
izvirnem književnem delu; je hkrati preprost, nepokvarjen in nedolžen, a ga eno 
dejanje spremeni, pokaže tudi svojo drugo plat (to je vidno tako v izvirnem 
književnem delu kot tudi v filmski priredbi).  
 
Tudi Klara je v obeh književnih delih podobno predstavljena. Deklica je slabotna in 
bleda (kar je v slikanici podkrepljeno z ilustracijami). V prevodu originala je 
predstavljena kot temnolaska z modrimi očmi, ilustracije slikanice pa jo prikazujejo 
kot svetlolasko srednje dolgih las. V obeh delih je dobra in v Heidi vidi vse njene 
pozitivne lastnosti. Enako je tudi v filmski priredbi. Deklica je svetlolasa, s spetimi in 
skodranimi lasmi.  
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  Heidi (Spyri, 1978) (prva izdaja 
1881) 

Heidi (Marcus, 2007) (premiera 
2005) (FILM) 

Heidi (Spyri in Allison, 2014) 
(SLIKANICA) 

DETA 

»… krepko hribovsko dekle 
visoke postave …« (str. 5), dobila 
je delo v Frankfurtu, »Na glavi je 
imela klobuk s peresom in nosila 
je obleko, ki je pometala za seboj 
vse, kar je ležalo na tleh …« (str. 
50) 

(Ang. Detie) Gospa srednjih let, s 
svetlimi, skodranimi lasmi, 
oblečena v dolg plašč in visoko 
pokrivalo s perjem. Nosi veliko 
torbo in rokavice. Oblečena je 
precej gosposko, še zlasti potem, 
ko se vrne po Heidi. Zelo vzvišena, 
pohlepna. 

»… najstnica z imenom 
Dete …« (str. 146), oblečena v 
krilo, srajco, predpasnik, ruto in 
belo čepico. »Ni ji bilo prijetno, 
da je otroka pustila z njim, zato 
je bila bolj groba …« (str. 147) 
Dobila je delo v Frankfurtu.  
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SEBASTJAN 

Služabnik pri Sesemannovih. 
Prijazen in dober. Heidi pomaga 
skriti mačke. Ko gospodična 
Rottenmeierjeva želi zavreči 
njene stvari, ji skrije njen 
klobuček, saj ve, kako ga ima 
rada in da jo spominja na dom. 
Prav tako jo razume bolj kot 
preostali. Je prestrašen (ko Heidi 
hodi v spanju) in ne mara narave 
(ko Heidi odpelje nazaj na 
planino).  

(Ang. Sebastian) Služabnik v hiši 
Sesemannovih. Mlajši gospod. 
Oblečen v belo srajco in črn 
suknjič. Je prijazen in čisto 
nasprotje gospodične Rottenmeier 
(z njo se ne razumeta). Heidi 
pomaga, ko ji le lahko, in se do nje 
obnaša kot do mlajšega otroka (z 
njo se pogovarja igrivo in iskreno) 
in jo razume. Nudi ji podporo. Ne 
mara gospe Rottenmeier in se 
včasih iz nje norčuje za njenim 
hrbtom.  

/ 
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DED S 
PLANINE, 
DEDEK 
(priloga 3, 
slika 18) 

»Z nikomer se ne druži, že leta ni 
prestopil cerkvenega praga, in kadar 
enkrat na leto pride s svojo debelo 
gorjačo v dolino, se mu vsi izognejo; 
vsi se ga boje. Saj pa je tudi s 
svojimi sivimi obrvmi in razmršeno 
brado podoben kakšnemu Indijancu 
in poganu, da si kar vesel, če ti ga ni 
treba srečati na samem.« (str. 7) 
Star je okoli sedemdeset let. »... z 
dolgo brado in gostimi, sivimi, na 
sredi zaraščenimi obrvmi podobnimi 
grmovju, je tako nenavaden ...« (str. 
13) Kadi pipo. Lahko je nesramen, je 
pa globoko prizadet, zaradi stvari, ki 
so se zgodile v preteklosti. Je skrben 
in pameten. Sam živi na planini in se 
izogiba ljudem.18 

Siv, star gospod s sivo brado. Nosi 
stara, temna oblačila, ki nakazujejo 
na bolj mestni videz (klobuk, dolg, 
črn plašč, škornji, črn telovnik in 
hlače). Ima palico. V vasi se ga ljudje 
bojijo, prvi vtis, ki ga dobi gledalec je, 
da je ded s planine strašljiv možak. 
Kličejo ga »uncle Alp« in »grandpa 
Alp«, kar bi lahko prevedli Alpski 
stric/dedek. Ko pride Heidi, je dedek 
nedostopen, zapre se v hišo in upa, 
da bo Heidi odšla. Ko Heidi spozna, 
je prijazen in pozoren in skrben. 
Njegovo vedenje se spet spremeni, 
ko Heidi odide. Takrat se ponovno 
zapre vase in Heidi reče, da je ne 
želi več videti. Ko se preselita v vas, 
ga ljudje sprejmejo. Pomaga babici. 

Dolga bela brada, beli lasje, košate 
bele obrvi, nosi čepico. Kadi pipo, 
godrnja. SAMOTAR »Ker je bil 
samotarske narave in je raje živel 
sam, se ni dobro razumel z 
vaščani.« (str. 154) NESRAMEN, 
PRIZADET: »Pojdi stran, in da te 
nikoli več ne vidim!« (str. 155) 
SKRBEN: dobro skrbi za Heidi. 
»Dedek je dvignil Klaro in jo nežno 
posadil v voziček, tako previdno, 
kot bi že vse življenje skrbel zanjo.« 
(str. 167) Klari pomaga pri 
okrevanju: »Dedek je Klari vsak dan 
pomagal malo stati ...« (str. 168) 
Dedek tudi ugane, da je bil Peter 
tisti, ki je razbil voziček. Želi ga 
kaznovati. 

                                                 
18 NESRAMEN, PRIZADET: Deti: »Izgini tja, od koder si prišla, in ne prikaži se več!« (str. 14) PRIJAZEN, SKRBEN: »Dedek vstane, napolni skodelico z mlekom, jo postavi na 
stol ...« (str. 19) Dobro skrbi za koze: »Ded s planine ju krtači in umiva, jima daje soli in ima najlepši hlev.« (str. 30) »Dedek ... je ... dober z otrokom.« (str. 42) Skrbi tudi za 
Klaro: »Nato je Klaro skrbno umil in oblekel, ko da je vse življenje skrbel samo za otroke.« (str. 196) SAMOTAR: Zaradi  svoje preteklosti živi sam. Ob Heidi se vedno več vrača 
v vas, a ko Heidi odide v Frankfurt, je drugače: »Poslej je Ded s Planine hodil skozi Vasico z bolj mrkim obrazom kakor kdajkoli prej. Nikogar ni pozdravljal in s svojimi košem 
na hrbtu, z ogromno gorjačo v roki in z gostimi, stisnjenimi obrvmi je bil videti tako strašen, da so matere svarile otroke ...« (str. 55) »... iz dneva v dan je bolj divji, in da prav 
nikogar več ne pozdravlja.« (str. 55) »Ded s Planine (je postal) v zadnjem letu še bolj mrk, kot je bil že tako. Zdaj sploh ne govori več s človekom in videti je tak, kot bi hotel 
pobiti vsakogar, kdor mu priteče na pot.« (str. 126) Heidi ima zelo rad: »Po dolgih letih so mu solze prvič spet zalile oči ...« (str. 130) Ljudje imajo o njem slabo mnenje. Najprej 
ga imajo za surovega, pozneje, ko se vrne v vas, pa menijo drugače: »Z Dedom s Planine menda le ni tako hudo, kot so pravili. Saj vidimo, kako skrbno in ljubeče vodi otroka 
za roko.« (str. 136), »Večina vaščanov je govorila o Dedu s Planine zelo lepo.« (str. 138) »Kaj kmalu je kazalo, da vsi vaščani samo še čakajo na to, da pozdravijo Deda kot 
prijatelja, ki so ga dolgo pogrešali.« (str. 138) »Vesel sem! Vesel sem, Ded, da ste spet prišli med nas.« (str. 139)  STRAŠLJIV: Peter se ga boji. SKROMEN »Verjemite, 
gospod Sesemann, da sem tudi jaz iz vsega srca vesel Klarinega ozdravljenja. S tem pa je moj trud poplačan. Hvala, gospod Sesemann, toda ničesar ne potrebujem. Dokler 
bom živel, bom imel dovolj zase in za otroka. Nekaj si pa le želim, in če se mi bo izpolnila ta želja, bom do smrti brez skrbi. Star sem in ne bom več dolgo živel. Ko bom umrl, ne 
bom mogel otroku ničesar zapustiti, sorodnikov pa nima, razen tete, ki jo bo hotela izkoriščati. Če mi gospod Sesemann obljubi, da ne bo treba Heidi nikoli po svetu med tujimi 
ljudmi iskati kruha, potem mi bo bogato povrnil vse, kar sem storil zanj in za otroka.« (str. 227). 
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PETROVA 
BABICA 

Slepa, Petrova babica. »… stara, 
vsa zgrbančena babica …« (str. 38) 
DOBRA: Babica ga je zagovarjala, 
a so ljudje pravili, da je prestara in 
da ne razume. ŽALOSTNA: »Oh, z 
otrokom nas je zapustilo vse veselje 
in dnevi brez njega so prazni!« (str. 
55) 
 

Zelo stara, osivela gospa. Oblečena 
je v rjava, stara oblačila. Je slepa in 
ves čas sedi v kotu sobe. Zelo je 
vesela, ko spozna Heidi. Njen 
pogled je, zaradi slepote, oddaljen.  

Starka, skrivenčena od starosti, 
oblečena v siva oblačila, sedi na 
stolu v kotu hoče, ima sive lase, 
siv klobuk. Je slepa. 

BRIGITA 

Petrova mama. Skrbi za sina in 
mamo, pozna pa veliko vaških 
čenč.  

(Ang. Bridget) Petrova mama, 
ženska srednjih let, rjavolasa. Skrbi 
za sina in slepo mamo. Skrbi jo, ker 
se Peter ne nauči brati.  

/ 

GOSPODIČNA 
ROTTENMEI-
ERJEVA 

»Oblečena je v močno nabrano 
obleko z velikim ovratnikom, ki ji 
daje videz mogočnosti, in ta je še 
poudarjen z visoko, kupoli podobno 
pričesko … nadzoruje posle …« 
(str. 56) Vzgojiteljica.  

Vzvišena in zastrašujoča gospa, 
visoka, temnolasa, s tesno spetimi 
lasmi v figo. Oblečena je v temno 
dolgo obleko z visokim ovratnikom. 
Gleda strogo.   

Hišna pomočnica, večino časa 
je besna na Heidi. Rjave lase 
ima spete v figo, oblečena pa je 
v rjavo obleko z ovratnikom.  
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GOSPOD 
SESEMANN  

Klarin oče, veliko potuje. SKRBEN: 
Ko mu zdravnik pove, kako je s 
Heidi zaradi domotožja se razburi: 
»Vse to se je zgodilo v moji hiši! In 
nihče ni tega ne videl ne vedel!« 
(str. 116) DOBER: Dedu obljubi, da 
bo poskrbel za Heidi. 

(Ang. Sessemann) Svetlolas možak, 
srednjih let, močnejše postave. 
Oblečen je v črno obleko. Zelo rad 
ima svojo hčer in ji prisluhne ter jo 
upošteva. Heidi zelo lepo sprejme in 
se odloči, da bo ostala, saj nanjo 
zelo dobro deluje.   

Klarin oče. Oblečen v rjavo 
obleko s kravato.  
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ZDRAVNIK 

»Moj prijatelj je zdravnik, ki bo še 
to jesen prišel sem, da si z vašim 
nasvetom in z vašo pomočjo 
poišče kraj, kjer bi se lahko za 
stalno naselil, ker se v vaši in v 
Heidijini družbi počuti bolj kakor v 
katerikoli drugi. Vidite, tako bo 
imela odslej Heidi kar dva 
varuha.« (str. 228) 

Starejši gospod, osivel in močnejše 
postave. Pregleda Heidi in je razlog, 
da se ona odpravi nazaj domov.  

Zdravnik se pojavi le takrat, ko 
ga pokliče gospod Sesemann, 
da pregleda Heidi.  

UČITELJ/ICA 

Strog, dolgočasen, a dobrosrčen. 
Zanima ga znanje in ne misli, da 
je Heidi omejena. 

Učitelj ima brado, nosi klobuk, dolg 
črn plašč in rjavo aktovko. Je zelo 
vzvišen. Šokiran, ko se Heidi nauči 
brati.  

»… prijazna in bo zagotovo 
pomagala Heidi.« (str. 157) 
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KLARINA 
BABICA 
(priloga 3, slika 
20) 

Imela je oči »… tako prijazne, da 
so jo čisto prevzele … njeni lasje 
so bili gosti in beli, na glavi je 
imela čipkasto čepico z dvema 
širokima trakovoma, na vsaki 
strani enega …« (str. 95). 
Prijazna, s Heidi postaneta zelo 
povezani, pravična in dobrotna.19 

Urejena, starejša mestna gospa. 
Oblečena je v dolgo obleko, nosi 
nakit. Ima sive lase. Je RAZUMNA 
in Heidi ima zelo rada. PRIJAZNA.  

»Na njej je bilo nekaj tako 
toplega in dobrosrčnega …« 
(str. 158) »Imela je čudovite 
bele lase in dve dolgi kitki …« 
(str. 158) Oblečena v krilo, 
čepico. DOBRODUŠNA IN 
PRAVIČNA: Petru pove: »Kar si 
storil ni prav. A če tega ne bi 
storil, se tudi Klara ne bi 
potrudila shoditi.« (str. 169) 

                                                 
19 PRIJAZNA: »Za otroke sem babica. Tako me kliči…« (str. 95) SKRBNA: »Babica je opazila, da Heidi ni vesela.« (str. 99) Zelo je srečna, ko vidi, da Klara hodi: »Od prevelike 
sreče babica sprva ni mogla spregovoriti niti besede.« (str. 217) PRAVIČNA: Ded ugotovi, da je Peter uničil stol: »Fant je veter, ki je odnesel stol, in zdaj čaka na zasluženo 
kazen.« (str. 223), babica pravično posreduje: »Ne, ne, dragi Ded, ubogega fanta ne smemo kaznovati. Treba ga je razumeti. Sem ti vderejo ljudje iz Frankfurta in mu za cele 
tedne odvzamejo Heidi, ki mu je edino in zares veliko bogastvo, in po cele dneve mora samevati. Ne, ne, moramo ga razumeti. Premagala ga je jezen in maščeval se je sicer 
nekoliko nespametno, toda kadar je človek jezen, je vselej nespameten. Po hribu si vrgel stol zato, da bi se raztreščil. Dobro si vedel, da to ni prav, in vedel si tudi, da si 
zaslužiš kazen. Na vse kriplje si se trudil, da nihče ne bi opazil, kaj si storil, da bi se izognil kazni. Toda glej: zlo, ki si ga storil, se je izprevrglo v dobro za tistega, ki si mu ga 
namenil. Ker Klara ni imela več stola, na katerem bi jo lahko prevažali sem in tja, in je kljub temu hotela videti lepe cvetlice, se je še prav posebno potrudila, da bi lahko hodila.« 
(str. 223, 224) DOBROTNA: Vsem ponudi darila ob odhodu iz planine, še zlasti Petru. 
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Lik Dete se pojavlja zelo malo. Pojavi se le, ko Heidi pride na planino in ko jo odpelje 
v Frankfurt. Predstavljena je kot dekle (v slikanici kot najstnica, v filmu pa kot gospa 
srednjih let). Njena zunanja podoba se razlikuje med opisom v prevodu Mete Sever 
in ilustracijo v slikanici. Predvsem se razlikuje po tem, kaj ima oblečeno. V prevodu 
originala je oblečena veliko bolj gosposko, kot je to ilustrirano v slikanici. V filmski 
priredbi je Deta oblečena kot mestna gospa, čeprav v Frankfurtu le služi pri neki 
bogati družini. Med upodobitvami pa se pojavljajo tudi razlike v njenem značaju. V 
filmski priredbi je prikazana kot pohlepna. V izvirnem delu in v slikanici je zgolj mlado 
dekle, ki želi boljšega življenja (zase in kasneje za Heidi).   
 
Ded s Planine se v prevodu M. Sever pojavlja tudi kot Dedek (velik pomen ima velika 
začetnica, bodisi zaradi izraza spoštovanja bodisi zaradi tega, ker je to tako rekoč 
njegovo ime), v slikanici pa je enostavno dedek (z malo začetnico). V prevodu 
originala ni zaznati, da bi bil Ded pretirano navdušen nad tem, da je Heidi prišla na 
planino. V slikanici je dedek zelo vesel njenega prihoda. V filmski priredbi jo dedek 
celo pusti stati pred vhodom (upa, da bo odšla). V vseh delih jo zelo hitro vzljubi, saj 
deklica v njegovo domovanje prinese veselje. V slikanici ni predstavljena preteklost 
dedka, zato menim, da manjka nekaj podrobnosti, da bi bralec bolj konkretno 
razumel, zakaj je dedek samotar in zakaj se ne želi družiti z ljudmi v vasi oziroma 
celo živeti z njimi. V filmski priredbi je to prikazano že takoj na začetku, ko Deta na 
vlaku razlaga to zgodbo, med potekom zgodbe pa izvemo še nekaj podrobnosti o 
tem. Vizualno je v obeh književnih delih in filmski priredbi predstavljen enako. Star (v 
prevodu originala je sicer predstavljena tudi njegova približna starost), siv, z gosto 
brado in obrvmi, kadi pa pipo. Je zelo skrben, skrbi tako za Heidi kot pozneje tudi za 
Klaro, ki zaradi invalidnosti potrebuje še dodatno oskrbo in pozornost.  
 
Petrova babica je v prevodu originala predstavljena bolj natančno kot v slikanici. Njen 
zunanji videz se v vseh uporabljenih delih ujema. Razlika se pojavlja le v tem, da 
babica v prevodu originala pred vaščani brani Deda s Planine, medtem ko je ta del 
zgodbe v slikanici izpuščen, prav tako pa tudi v filmski priredbi.  
 
Največja razlika lika gospodične Rottenmeier med prevodom Mete Sever in filmsko 
priredbo se pojavlja v tem, da je v prvem gospodična vzgojiteljica, v drugem pa hišna 
pomočnica. Tudi v slikanici je hišna pomočnica. Vsem delom pa je skupno, da je 
gospodična ogorčena nad njenim obnašanjem in dogodki, ki so se dogajali v hiši po 
prihodu Heidi. Nanjo je celo besna.  
 
Zunanjost gospoda Sesemanna je v slikanici (z ilustracijo) in v filmski priredbi bolj 
natančno predstavljena, saj v prevodu originala ni natančno opisan njegov zunanji 
videz. V vseh delih je on tisti, ki poskrbi, da Heidi pošljejo nazaj na planino zavoljo 
njenega zdravja. 
 
Zdravnik je eden od likov, ki nima velike vloge pri poteku zgodbe. Zato je v slikanici 
skoraj popolnoma izpuščen. Poskrbi le za to, da prepriča gospoda Sesemanna, da 
mora deklica nazaj na planino, če želi ostati zdrava. V prevodu originala in filmski 
priredbi je zdravnik tisti, ki pride na planino (v izvirnem delu izvemo tudi njegovo 
žalostno zgodbo in prek njega vidimo, da je planina in življenje na planini tisto, kar 
zdravi duha). Ob koncu zgodbe je tudi on eden tistih ljudi, na katerega se Heidi zelo 
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naveže, in daje zagotovilo Dedu, da bo deklica tudi po njegovi smrti v dobrih rokah, 
saj se bo zdravnik preselil v Vasico.  
 
Zelo pomembna razlika se pojavi v liku učitelja. Tu govorim o učitelju, ki je učil v 
Frankfurtu, in ne o učitelju, ki je učil v Vasici in je Deda v prevodu izvirnega dela želel 
prepričati, naj Heidi vsekakor pošlje v šolo. Omemba tega lika, ki se sicer v obeh 
književnih delih in v filmski priredbi pojavlja zelo malo, se mi zdi pomembna 
predvsem zaradi slikanice. Učitelj v slikanici (priredba iz leta 2014) namreč ni učitelj 
(tako kot v izvirnem delu in filmski priredbi), ampak učiteljica. Jasno je, da je v času, 
ko je bila knjiga napisana, glavno vlogo v izobraževanju imel moški. To se je v 
današnjih časih korenito spremenilo.  
 
Klarina babica je v vseh delih predstavljena zelo podobno. V vseh postane Heidijina 
zaupnica (čeprav se v originalnem prevodu Heidi njej težje zaupa, kot je to 
predstavljeno v slikanici Heidi (2014)). 
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  Heidi (Spyri, 1978) (prva izdaja 
1881) 

Heidi (Marcus, 2007) (premiera 
2005) (FILM) 

Heidi (Spyri in Allison, 2014) 
(SLIKANICA) 

HEIDI PRIDE 
NA PLANINO 

Deta Heidi pripelje na planino. 
»Grem z njo k Dedu, pri njem jo 
pustim.« (str. 6) Na poti se 
pogovarja s vaščani. Skupaj 
oblikujejo zgodbo o Dedovi 
preteklosti. Ded ni zadovoljen, da 
jo je Deta pripeljala.  

Deta Heidi in gospe na vlaku 
razlaga zgodbo o dedku. Na planini 
pove dedku, da jo bo pustila pri 
njem, ker mora zdaj on skrbeti 
zanjo. Dedek se zapre v hišo in 
misli, da bo Heidi šla nazaj. Pozneje 
prevzame skrb zanjo.  

Deta Heidi pripelje na planino. 
Dedek (ki ga Deta kliče stric) ni 
zadovoljen, da bo Heidi ostala z 
njim.  

NA PLANINI 

Heidi na planini živi v koči in s 
Petrom hodi past ovce. Spozna 
tudi njegovo babico, ki je slepa.  

Heidi s Petrom hodi na visokogorske 
pašnike past koze. Heidi zelo uživa.  

Dedek Heidi dovoli, da gre s 
Petrom past koze. Pozimi 
obišče Petrovo babico, ki je 
slepa.  
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OBISK 
UČITELJA 

Na planino pride učitelj, saj bi 
Heidi morala začeti hoditi v šolo. 
Ded ga zavrne. 

V vasi na tržnici, kjer Heidi in dedek 
prodajata sir, dedka obišče pastor. 
Pove mu, da bi morala Heidi 
obiskovati šolo (učitelj je dedku 
pošiljal sporočila), dedek pa meni, 
da to ni potrebno, da se bo vsega 
naučila na planini, med kozami in 
pticami (te ji ne bodo dajale slabih 
idej). Pastor mu na to reče, da to ne 
bi bilo dobro, namigne pa tudi, da bi 
bilo dobro, da se preseli v vas. 
Dedek mu zaupa, da ga ljudje 
prezirajo. Pastor ga popravi in mu 
pove, da ljudje o njem ne mislijo 
tako slabo, kot si predstavlja.   

/ 
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OBISK DETE 

Na planino pride Deta in želi 
odpeljati Heidi. Deta grozi Dedu s 
sodiščem, če ne bo pustil, da gre 
Heidi z njo. Dedek se vda: »Vzemi 
jo in jo odpelji in ne prikaži se mi 
več pred oči! Nočem je več videti! 
Nikoli več! Da ti ne pride na misel 
in se nekega dne vrne s perjem na 
glavi in govori tako, kot govoriš 
zdaj ti!« (str. 51, 52). Heidi odpelje 
s Planine.  
 

Deta pride nazaj na planino. V koči 
se z dedkom pogovori o tem, da je 
vedno želela najti dober dom za 
Heidi. Pove, da bi ga poslala k 
bogati družini k deklici, ki je stara 
približno toliko kot Heidi. Ker se 
dedek ne strinja s tem, da bi Heidi 
šla (meni tudi, da mora vprašati, kaj 
si o tem misli Heidi). Deta mu grozi s 
sodiščem, ker dedek Heidi ni želel 
poslati v šolo. Dedek je jezen in obe 
nažene in zapusti kočo. Deta ji tudi 
pove (tako kot že na vlaku, da naj bi 
nekoga ubil) in da je nasilen. Heidi 
ga brani, in pravi, da ni tako mislil, 
ko ju je nagnal iz hiše. Deta zagrozi 
Heidi, da ne želi, da bi bil dedek 
zaradi nje v zaporu. Nato skupaj 
odideta.  

Dete pride po Heidi (in pove 
dedku, da jo je ves čas želela 
vzeti nazaj k sebi), da bo šla 
delat družbo hčeri sorodnikom 
ljudi, pri katerih ona dela. Želi, 
da Heidi dobi izobrazbo. Dedek 
je jezen. Deti reče: »Pojdi stran 
in da te nikoli več ne vidim!« 
(str. 155) Deta jo odpelje.  
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HEIDI PRIDE V 
FRANKFURT 

Heidi pride v Sesemannovo hišo, 
spozna Klaro in gospo 
Rottenmeier. Spozna, da se bo 
morala naučiti brati. 

Spozna Klaro in gospo Rottenmeier. 
Težko se privadi na tamkajšnje 
življenje: že pri večerji ni navajena 
na obnašanje, ki je zahtevano od 
nje.  

Heidi spozna Klaro in 
gospodično Rottenmeier. 
Gospodična Rottenmeier ni 
navdušena nad Heidi.  
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ZVONIK 

Heidi želi videti gore, a jih ne more 
zaradi hiš. Odpravi se na zvonik, 
kamor ji pomaga deček. Tam je 
razočarana, ker ne vidi gor. Na 
poti dobi še mačke in jih odnese 
Klari. Morata jih skriti.  
 

Heidi želi videti naravo, zato se 
odpravi do zvonika. Do tja jo pelje 
deček, ki za pomoč zahteva plačilo. 
Na zvonik ji pomaga starejši 
gospod. Heidi od tam ne vidi nič. 
Star gospod ji pokaže mačje 
mladiče. Dva odnese s sabo, obljubi 
pa ji, da ji bo dostavil še druge. Ker 
zamudi na večerjo, jih odnese kar s 
sabo, gospodična Rottenmeier pa je 
zgrožena, saj se boji živali. 
Sebastijan jih pomaga skriti.  

/ 
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OBISK DEČKA 
Z LAJNO 

Deček, ki je Heidi pokazal pot na 
zvonik, pride po plačilo in zaigra 
na lajno. Klari zaigra.  

Deček potrka na vrata in zahteva 
obljubljeni denar. Sebastijan ga 
sprejme. Klara mu plača, denar pa 
odnese Heidi. Medtem deček začne 
igrati na harmoniko. Gospa 
Rottenmeier ga sliši. Medtem se v 
kadru prikaže še dečkova želva, 
gospod pa prinese še košaro z 
mački. Mački padejo iz košare, kar 
privede do popolne zmede, 
gospodična Rottenmeier pa od 
strahu omedli. Kasneje jo želi poslati 
domov, a jo Klara prepriča, naj 
počakata očeta, ki bo odločil o tem.  

/ 
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SKRITE 
ŽEMLJE 

Rottenmeierjeva želi gospodu 
Sesemannu povedati, da je 
deklica motena in zaostala, a 
učitelj tega ne potrdi. Heidi 
pogreša planine in za Patrovo 
babico pospravlja žemlje. 
Vzgojiteljica jih najde in da 
odnesti, prav tako klobuček 
(Sebastijan ga pravočasno reši in 
skrije Heidi v posteljo).  

Rottenmeierjeva se znebi njenih 
starih oblačil in njene oranžne kape. 
Najde tudi žemlje, ki jih Heidi hrani 
za Petrovo babico. Heidi je žalostna 
in joče. Ob tem začuti še večje 
domotožje. Sebastijanu se zasmili in 
jo prepričuje, naj še malo poje.  

/ 

VRNITEV 
GOSPODA 
SESEMANNA 

Klara pove, da je zelo srečna s 
Heidi, tudi učitelj potrdi, da 
Heidijino neznanje ni slabo za 
Klaro, vzgojiteljica pa meni, da je 
Heidi omejena in da mora oditi. 
Gospod Sesemann se odloči, da 
Heidi ostane, ker tako želi Klara.  

Klarin oče se vrne domov in odloči, 
da bo Heidi ostala pri Klari. Zahteva, 
da jo gospodična Rottenmeier 
obravnava s spoštovanjem.  

Klara očetu pove, da sta s Heidi 
zelo dobri prijateljici. Želi, da 
ostane pri njej.  

NA OBISK 
PRIDE 
BABICA, 
HEIDI SE 
NAUČI BRATI 

Ko Klarin oče odide, pride za 
nekaj časa na obisk njena babica. 
Z babico sta zelo povezani, 
vseeno pa Heidi nikomur noče 
zaupati, da želi domov. Zelo hitro 
se nauči brati. 

Na obisk se Klarina babica pripelje s 
kočijo. K sebi povabi Heidi. Zelo 
lepo jo sprejme. Kasneje babica 
pošlje po Heidi in počasi se naučita 
brati.  

Na obisk pride Klarina babica. 
»Heidi in babica sta se zelo 
navezali druga na drugo in s 
pomočjo stare gospe se je Heidi 
kmalu naučila zelo dobro brati.« 
(str. 159).  
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V HIŠI STRAŠI 

Prebivalci hiše so mislili, da v hiši 
straši. Na koncu sta gospod 
Sesemann in zdravnik ugotovila. 
da Heidi hodi v spanju. Zdravnik je 
predlagal, da Heidi pošljejo nazaj 
na planino, zavoljo njenega 
zdravja.  

Heidi se sredi noči zbudi iz nočne 
more in se napoti do stopnic. Ne 
more odpreti vrat in ob tem jo sliši 
Sebastijan in jo vpraša, ali je dobro. 
Heidi odgovori in se zgrudi na tla.  

Gospod Sesemann je neke noči 
naletel na Heidi, ko je hodila v 
spanju.  
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ZDRAVNIK 
POSTAVI 
DIAGNOZO 

Zdravnik je predlagal, da Heidi 
pošljejo nazaj na planino, zavoljo 
njenega zdravja.  

Vpraša jo, kje je bila ponoči in Heidi 
mu pove, da ne ve. Ugotovita, da je 
Heidi sanjala (vsako noč iste sanje). 
Sanja zvezde, in ko želi na prosto 
pogledat zvezde, vidi le dimnike 
(Frankfurta). Zdravnik gospodu 
Sesemannu pove diagnozo 
(domotožje), in da je edina možnost, 
da se Heidijino stanje izboljša, da jo 
napotijo nazaj k dedku.  

Heidi je zdravniku priznala, da 
ima domotožje, in zdravnik je 
gospodu Sesemannu povedal, 
da bo »… Heidi … ozdravela le, 
če gre domov« (str. 159).  
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NA PLANINO 

Heidi se odpravi nazaj na planino, 
pospremi jo Sebastijan. Dedek in 
Peter sta ponovnega srečanja 
zelo vesela. 

Heidi se poslovi od Klare, obe sta 
žalostni. Do vasi jo pospremi 
Sebastijan (z vlakom). Heidi najprej 
Petrovi babici odnese žemlje. 
Pogleda Petrove babice in Brigite 
nakazujeta na to, da je z dedkom 
nekaj narobe (Heidi misli, da je umrl). 
Heidi odhiti do koče in trka, a se 
nihče ne javi. Čez čas se dedek 
oglasi, vendar jo napodi stran. Ko 
dedek pride ven najde Heidi v 
kozjem hlevu, kjer jo pusti prespati. 
Dedek je ne sprejme nazaj tako, kot 
je Heidi pričakovala. Ko dedek sliši 
njen pogovor s Petrom, kjer ga Heidi 
brani pred slabimi besedami, se 
njegov izraz nekoliko spremeni. 
Kasneje jo vpraša, zakaj se je vrnila, 
in ji ponudi posteljo tam, kjer po 
navadi. Dedek se počasi spet 
omehča (dovoli ji, da v hišo vzame 
mačka, ki ga je prinesla iz mesta). 
Heidi se mu zahvali, on pa jo objame 
in zajoka.  

Heidi se odpravi nazaj na 
planino (sama). Najprej obišče 
babico. Dedek jo je zelo vesel. 
Tudi Peter »… je od veselja 
zasijal in ji stisnil roko …« (str. 
161). Naslednjega dne obišče 
babico in ji pove, da zna brati in 
da ji bo zdaj vsak dan brala.  
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DED GRE 
NAZAJ MED 
LJUDI 

Dedek se odloči, da je čas, da 
se s Heidi v zimskem času 
preselita v Vasico in da Heidi 
začne obiskovati šolo. Vaščani 
obisk dedka nadvse lepo 
sprejmejo.  

Nekega dne se dedek odloči, da bo šel s 
Heidi v mesto. Pokaže ji hišo, v kateri je 
včasih živel s sinom. Tam bosta s Heidi 
živela pozimi. Ko prideta iz hiše, se okrog 
njiju nabere množica ljudi. Deklice, 
oblečene v švicarske noše, nosijo vence 
in trosijo cvetje. Vaščani dedka in Heidi 
sprejmejo medse.  

Dedek obljubi Heidi: »… da bo 
ob prvem snegu zaklenil kočo 
in se skupaj s Heidi preselil v 
vas v dolini.« (str. 163)  

OBISK 
ZDRAVNIKA 

Na planino pride zdravnik. 
Dedek mu z veseljem razkaže 
planino, Heidi pa ga je zelo 
vesela. 

/ / 

PETER JE 
LJUBOSUMEN 

Peter je bil jezen na zdravnika, 
saj se je Heidi družila le z njim. 
Naskrivaj je nanj kazal pesti, a 
ko sta mu zdravnik in Heidi 
ponudila meso, ga je postalo 
zaradi tega sram. 

/ / 
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V VASICI 

Dedek in Heidi se preselita v 
hišo v Vasici. Heidi začne 
obiskovati šolo, prav tako tudi 
Peter, ki pouk občasno izpusti. 
Ded mu zabiča, da mora vsak 
dan v šolo.  
 

/ »Heidi je bila navdušena nad 
svojim novim domom v vasi 
Dörfli in tudi v šoli se je imela 
lepo.« (str. 164) Še vedno 
obiskuje babico. 
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PETER SE 
NAUČI BRATI 

Heidi Petra nauči brati, čeprav 
se Peter na začetku upira in 
pravi, da se ne mora naučiti.  
 

/ Heidi se odloči, da bo Petra 
naučila brati, da bo tudi on 
lahko bral babici. »Zima je 
minevala in Peter je zelo 
napredoval, dokler ni nekega 
večera končno lahko bral tudi 
babici.« (str. 165)  
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KLARA 
PRIDE NA 
PLANINO 

Na planino z babico pride Klara in 
tam ostane, dedek pa lepo skrbi 
zanjo. Dedek je Klari postopoma 
pomagal, da bi shodila.  

Heidi dobi pismo, v katerem piše, da 
bo Klara prišla na planino. Čez čas 
skupaj pridejo zdravnik, babica in 
Klara. Jedo na travniku. Zdravnik in 
Klara se vrneta v vas. Zdravnik meni, 
da Klara lahko ostane. Dedek pove, 
da ima nekaj izkušenj z nego in da 
lahko pomaga. Klara ostane na 
planini.  

»… služabnik je previdno nesel 
deklico, na konju je 
dostojanstveno sedela ženska, 
drug služabnik je pred seboj 
potiskal invalidski voziček …« 
(str. 166) Klara pride k Heidi na 
planino.  

PETER 
RAZBIJE 
VOZIČEK 

Peter je ljubosumen na Klaro. Po 
strmini potisne njen voziček, da se 
razbije.  

Peter iz jeze, ko gre tudi Klara na 
visokogorski pašnik, brcne v njen 
voziček. Ta zdrvi po strmini v prepad.  

Peter je iz ljubosumja potisnil 
voziček po pobočju navzdol. 
Razbije se.  

KLARA 
SHODI 

Klara shodi s pomočjo Heidi in 
Petra, ker želi obiskati travnik s 
cvetlicami, a tja brez vozička ne 
more. Dedek je zelo vesel, da je 
Klara shodila, in jo spodbuja, da 
vsak dan več hodi. Dekleti 
sporočita babici, da mora priti na 
planino, razlog pa ostane 
skrivnost. Petra vse bolj razjeda 
krivda. 

Heidi steče za vozičkom, ki drvi proti 
prepadu. Ne ustavi se pravočasno in 
pade v prepad, a se ujame. Dedek 
steče za njo in s pomočjo Petra Heidi 
komaj uspe zvleči na rob pašnika. 
Klara medtem v grozi vstane in 
zakriči. Vsi trije strmijo v njo, ona pa 
pade na tla, ko ugotovi, da stoji na 
svojih nogah. Dedek jo prepriča, da 
še enkrat poskusi. Tega se brani, a 
na koncu kljub bolečinam poskusi. 
Pomagajo ji, da naredi prve krake, in 
od takrat naprej počasi napreduje.  

Klara želi videti travnik s 
cvetlicami, Peter in Heidi pa ji 
pomagata vstati. Klara shodi. 
Nato je vsak dan malo hodila.  
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NA PLANINO 
PRIDETA 
BABICA IN 
GOSPOD 
SESEMANN 

Na planino pride babica, medtem 
pa pošljejo po gospoda 
Sesemanna, ki je ta že na poti na 
Planino. Oba sta navdušena nad 
tem, da je Klara shodila. 

Gospod Sesemann pride na planino, 
in ko vidi svojo hčer, ki mu hodi 
nasproti, je osupel. Zelo je vesel.  

Na planino skupaj prideta 
babica in gospod Sesemann. 
Bila sta »… povsem osupla ter 
neskončno hvaležna dedku in 
Heidi« (str. 168).  
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KAZEN ZA 
PETRA 

Ugotovijo, da je Peter kriv za 
uničenje vozička. Babica pove, da 
brez tega ne bi Klara nikoli 
shodila, in mu ponudi darilo.   

Dedek naroči Petru, da bo Klari 
pomagal pri hoji (zdi se, kot da 
dedek ve, da je on kriv, da je 
voziček razbit).  

»Dedek je uganil, da je prav on 
(Peter) uničil Klarin voziček, in je 
menil, da mora dečka kaznovati.« 
(str. 169) Babica pove, da če se to 
ne bi zgodilo, Klara ne bi shodila.  

D
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SLOVO 

Obiskovalci s planine odidejo, 
domenijo se, da se kmalu spet 
vidijo. 

Medtem ko se otroci igrajo z žogo, 
se dedek in zdravnik pogovarjata 
na terasi. Dedek mu pove, da bi si 
želel le, da bi Heidi po njegovi smrti 
ostala v oskrbi ljudi, ki jih pozna. 
Zdravnik mu ponudi pomoč, saj se 
namerava preseliti v Dörfli.  

/ 
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Dogajanje med vsemi tremi deli se bistveno ne razlikuje. Iz slikaniške priredbe so 
jasno odvzete posamezne podrobnosti. Tudi v filmski priredbi je tako. Vrstni red 
dogodkov je v filmski priredbi nekoliko zamenjan (npr. žemlje v Heidijini omari najdejo 
pozneje kot v izvirnem književnem dele). 
 
Slikaniška in filmska priredba zelo zvesto sledita izvirnemu delu. Dogodki in razlogi 
za dogodke so enaki, v filmski priredbi je dodano le nekaj dogodkov, ki povečujejo 
dramatičnost zgodbe (ko Heidi pade v prepad, a se ujame) ali pa dodajo nekaj 
humorja (ko gospodična Rottenmeier pade v nezavest zaradi strahu). Pomembno 
vlogo pri dojemanju zgodbe ima tudi glasba, ki je prisotna v filmu. Počasna glasba je 
značilna za dogodke, ki so rutinski, ali pa predstavljajo minevanje časa, hitrejša 
dramatična glasba pa za tiste, ki predstavljajo nevarnost ali hitre, dramatične 
spremembe. Posebna, umirjena glasba je prisotna tudi ob prikazovanju narave.  
 
V slikanici imajo posebno vlogo ilustracije (priloga 3, slika 21). Le te dopolnjujejo 
dogajalno linijo oziroma jo podkrepijo s konkretno predstavo o dogodkih. Po Marjani 
Kobe (1987) slikanica Heidi (2014) spada v 2. tip slikanic. Ilustracije se razpršijo čez 
obe strani in tudi med besedilo. Ilustracije prikazujejo prihod Heidi na planino k 
dedku, Heidi na seniku, na planini, na obisku pri Petrovi babici, odhod Heidi z Deto, 
Prihod Hedi v Frankfurt, življenje v Frankfurtu, učenje branja, vrnitev Heidi na 
planino, branje Petrovi babici, učenje Petra, prihod Klare na planino in Klarino hojo. 
Ilustracije zelo nazorno prikažejo dogajalno linijo slikanice in se skladajo z opisi v 
njej.   
 
V prevodu Mete Sever je za ilustracije (priloga 3, slika 16) poskrbela Ančka Gošnik-
Godec. Nekatere ilustracije so barvne in obojestranske, nekatere pa črno-bele in 
zasedejo le del strani. Prikazani so posamezni dogodki, ki se popolnoma skladajo z 
dogajalno linijo v besedilu.  
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  Heidi (Spyri, 1978) (prva izdaja 
1881) 

Heidi (Marcus, 2007) (premiera 
2005) (FILM) 

Heidi (Spyri in Allison, 2014) 
(SLIKANICA) 

DED SE VRNE 
V VAS 

»Vidim, da vam je prirasel h srcu in 
zaradi njega storite nekaj, kar bi 
morali storiti že zdavnaj: pridite v 
Vasico in živite spet med ljudmi! 
Kakšno življenje pa imate tu gori! 
Sami ste in sovražite svet! Če 
nekega dne zbolite, kdo vam bo 
pomagal?« (str. 49) Ded se odloči, 
da se bo preselil v vas, saj so 
»zime za deklico na Planini 
prehude. Prešibka je« (str. 138). 
Učitelju pove, da bo Heidi 
obiskovala šolo in da bosta najela 
hišo. 

Dedek se v vas ne vrne s kakšnim 
posebnim razlogom, zdi se mu le, 
da bi s tem Heidi razveselil, ker je 
do njega vedno dobra.  

Heidi pove dedku, da če ne bi 
odšla v Frankfurt, se ne bi 
naučila brati in ne bi mogla brati 
babici. Zaradi tega je spoznal, 
»da je naredil napako, ker je 
živel tako daleč od vasi, tako 
odmaknjen od soljudi. Zdaj je 
tudi vedel, kako zelo ima rad 
Heidi in kako si je zaslužila, da 
bi živela blizu drugih otrok in 
skupaj z njimi hodila v šolo. Zato 
si je obljubil, da bo ob prvem 
snegu zaklenil kočo in se skupaj 
s Heidi preselil v vas v dolini.« 
(str. 163) 
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HEIDI GRE V 
FRANKFURT 

Ker je Klara invalidna in ji je 
dolgčas, potrebuje družbo. »Radi bi 
dobili poštenega, svojevrstnega 
otroka, ki ni tak, kakršna je večina 
otrok.« (str. 51) Deta je predlagala 
Heidi. Heidi noče iti, a nima izbire. 

V Frankfurt jo pripelje Deta. 
Odpravita se z vlakom in kočijo. 
Deta jo pusti tam, kljub temu, da 
pravijo, da ni prava družba za 
Klaro. Meni, da bi morala ostati 
nekaj dni na preizkušnji.  

Dete je delala pri Klarinih 
sorodnikih in tam izvedela, da 
iščejo deklico za njeno družbo. 
»Dete je takoj pomislila na 
Heidi. Dobila bo izobrazbo …« 
(str. 154) 
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PETER 
RAZBIJE 
VOZIČEK 

»Vse poletje ni bila na pašniku, 
danes pa bo prišla, toda s stolom in 
tujko v njem, in ves čas se bo 
sukala samo okoli nje. To ve zdaj 
Peter že vnaprej in prav to je tisto, 
kar je v njem do kraja vzburilo jezo. 
Zdaj je zagledal stol, ki je ponosno 
stal na kolescih pred kočo. Pogledal 
ga je kot sovražnika, ki mu je 
prizadejal toliko hudega in ki ga bo 
zadel še huje … Ves divji je planil k 
stolu in ga s tako jezo potisnil proti 
strmemu bregu, da je odletel 
navzdol in mu izginil izpred oči.« 
(str. 203, 204) »Že so leteli od 
njega visoko v zrak posamezni deli: 
noge, naslonjalo, blazina. Petra je 
ta pogled tako razveselil, da se je z 
obema nogama hkrati pognal v 
zrak. Na ves glas se je zasmejal, 
zadovoljno zacepetal z nogami, 
poskočil in spet pogledal po 
pobočju … Ves iz sebe je bil od 
veselja, ker je bilo njegovega 
sovražnika konec. Tujka bo morala 
odpotovati, kajti zdaj ne bo več 
stola, na katerem bi jo prevažali. 
Heidi bi ostala sama, spet bo 
prihajala na pašnik, in kadar bo 
prišel, se bo zjutraj in zvečer 
pogovarjala z njim.« (str. 204, 205) 

Peter razbije voziček, ker je 
ljubosumen na Klaro, kljub temu, 
da mu ona prinese darilo. 
Ljubosumje hitro pozabi in pred 
Klarinim odhodom vsi postanejo 
prijatelji.   

Ker Peter iz ljubosumja voziček 
potisne po pobočju, da se ta 
razbije, je Klara prisiljena, da 
poskusi hoditi. Peter in Heidi ji 
pomagata do travnika s cvetlicami. 
»… naredila najprej en korak in 
nato še enega …« (str. 168) 
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HEIDI SE 
NAUČI BRATI 

Babica je Heidi pokazala knjigo: 
»... ulile (so se ji) solze in na ves 
glas je zajokala. Babica je 
pogledala sliko. Naslikan je bil lep 
zelen pašnik, s pasočo živino, ki 
muli travo ...« (str. 97) Heidi je to 
spominjalo na planino. Babica želi 
izvedeti, zakaj se Heidi ne nauči 
brati, in ta ji pove, da je pretežko 
in da jo je to povedal Peter. 
Babica jo prepriča, da se nauči 
brati, da bo lahko brala lepo 
knjigo, ki sta si jo ogledali. 

Heidi se nauči brati zaradi babice. 
Razlog je v knjigi, ki jo babica podari 
Heidi.  

Babica Heidi pokaže slikanico (s 
slikami planine). Heidi joče in 
babica ji obljubi, da se jo bosta 
skupaj naučili prebrati. »… s 
pomočjo stare gospe se je Heidi 
kmalu naučila zelo dobro brati.« 
(str. 159) 
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HEIDI SE 
VRNE NA 
PLANINO 

Heidi se na planino vrne zaradi 
zdravnika: »… tvoja mala 
varovanka (je) mesečnica. Ne da 
bi se zavedala, je vsako jutro 
odpirala vrata in nagnala tvoji 
služinčadi mnogo strahu v kosti. 
Drugič, tvojo malo muči 
domotožje, tako da je skoraj do 
kosti shujšala in se bo počasi 
popolnoma uničila. Pomagati ji 
moramo takoj! Da se izognemo 
prvemu zlu in pozdravimo njene 
do skrajnosti napete živce, je 
samo eno sredstvo, in sicer to, da 
otroka nemudoma pošljemo nazaj 
na domači gorski zrak. In za drugo 
zlo je tudi eno samo sredstvo, in 
namreč to, ki sem ga pravkar 
omenil. Zato bo otrok jutri 
odpotoval! To je moj recept!« (str. 
116) 

Heidi se na planino vrne zaradi 
diagnoze, ki jo postavi zdravnik. 
Meni, da se bo Heidijino stanje le 
še slabšalo, če se deklica ne vrne 
domov.  

Gospod Sesemann vpraša 
zdravnika, kaj naj stori s Heidi, ki 
jo zaloti, da hodi v spanju. »Heidi 
je prijaznemu zdravniku priznala 
svoje domotožje in postalo je 
jasno, kaj se mora zgoditi. Heidi 
bo ozdravela le, če gre domov.« 
(str. 159) 
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KLARA SHODI 

»Na vsak način moraš z menoj!« 
(str. 208) »Kaj praviš, morda bi te 
pa lahko nesla?« (str. 208) »Oh, 
ko bi le mogla hoditi!« (str. 208) 
Klara na vsak način želi videti 
pašnik s cvetlicami. »Klara ni 
mogla stati.« Peter in Heidi sta jo 
zato nesla. »Poskusi stopiti s celo 
nogo, potem te bo gotovo manj 
bolelo.« (str. 210) »Kljub temu jo 
je ubogala in pogumno stopila na 
tla najprej z eno, potem še z drugo 
nogo.« (str. 211) »Klara je res 
poskusila; stopila je na eno nogo, 
potem pa še enkrat in še enkrat; in 
nenadoma je radostno vzkliknila: 
Saj znam hoditi, Heidi, Hoditi 
znam! Poglej! Korak delam za 
korakom!« (str. 211) 

Klara shodi zato, ker se prestraši, 
da se je Heidi zgodilo kaj hudega, 
ko ta steče za vozičkom in pade v 
prepad.  

Klara shodi zato, ker nima vozička 
in bi vseeno zelo rada videla 
cvetlice. Pomagata ji Heidi in 
Peter, k temu pa veliko pripomore 
tudi dedova oskrba. 
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Manjša razlika se pojavlja v povodu, zakaj se Dedek odloči, da bo šel v vas. V 
prevodu originala se za to odloči, saj je Heidi šibka, zime pa so prehude za tako 
deklico (posluša nasvet učitelja). V slikanici se za to odloči zato, ker si deklica 
zasluži, da bi bila blizu drugim otrokom. V filmski priredbi ni popolnoma jasno, zakaj 
se dedek odloči za ta korak, lahko pa sklepamo, da želi Heidi omogočiti drugačno 
življenje.  
 
Heidi v Frankfurt odpelje Deta. Razlog za to pa je v obeh delih isti: Klara potrebuje 
družbo, Heidi pa bi s tem dobila priložnost za boljše življenje. V filmski priredbi je 
odhod Heidi deloma povezan tudi s pohlepnostjo Dete (denar dobi, ko Heidi pripelje v 
hišo Sesemannovih).  
 
Glavni motiv za to, da Peter razbije voziček, je ljubosumje. Peter je v obeh književnih 
delih ljubosumen na Klaro in posledično krivi voziček za to, da Heidi ne gre z njim na 
pašnik. V prevodu originala je predstavljeno veselje in olajšanje, ki ga Peter občuti v 
trenutku, ko voziček zapelje po strmini in se ta razbije. Filmska priredba ljubosumja 
ne prikaže tako natančno, jasno pa je, da se Peter iz jeze znese na prvo stvar, ki mu 
pride pod roke (to je voziček).  
 
Heidi se nauči brati zaradi Klarine babice. Ona je namreč tista, ki ji pokaže knjigo (ki 
v njej sicer prebudi domotožje). V prevodu originala je bolj poudarjeno to, da se Heidi 
nauči brati tudi zato, da bo lahko brala Petrovi babici. V slikanici to ni na prvem 
mestu, prav tako ne v filmski priredbi.  
 
Heidi se na planino v vseh delih vrne iz istega razloga. Glede na njeno zdravstveno 
stanje (ki je posledica domotožja) to priporoča zdravnik.  
 
Klara v obeh književnih delih shodi iz istega razloga. K temu pripomore Dedova 
oskrba, ključno pa je to, da nima vozička in ima močno željo, da bi videla travnik s 
cvetlicami, ki ga je opisala Heidi. Filmska priredba se tu zelo razlikuje, saj Klara shodi 
zaradi šoka, ki ga doživi ob skorajšnji poškodbi Heidi.  
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 Heidi (Spyri, 1978) (prva izdaja 1881) Heidi (Marcus, 2007) (premiera 2005) 
(FILM) 

Heidi (Spyri in Allison, 2014) 
(SLIKANICA) 
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 Tretjeosebni, vsevedni pripovedovalec, 
govori tudi v sedanjiku. Pripoveduje tudi 
o dogodkih, ki se ne dogajajo 
neposredno ob Heidi (npr. opisuje 
priprave zdravnika na planino).  

Zgodba poteka prek spremljanja 
posameznih likov, gledalec ne zazna 
pripovedovalca, ampak je sam vpet v 
preplet likov, njihovih lastnosti in misli. 
Predstavljeni so dogodki, ki se pojavljajo 
ob Heidi, kot tudi tisti, ki se pojavljajo, ko 
Heidi ni (večinoma prizori o dedku, 
medtem ko je Heidi v Frankfurtu). Heidi 
je večinski fokalizator pripovedi.  

Tretjeosebni pripovedovalec. 
Pripovedovalec pripoveduje le o 
dogodkih, ki se dogajajo neposredno ob 
Heidi. 
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  Heidi (Spyri, 1978) (prva izdaja 
1881) 

Heidi (Marcus, 2007) (premiera 
2005) (FILM) 

Heidi (Spyri in Allison, 2014) 
(SLIKANICA) 

KRAJI 
Mayenfeld, Planina, Vasica, hribi 
Falkniss, Scesaplana, Frankfurt, 
Basel 

Dörfli, Frankfurt Mayenfeld, Dörfli, Frankfurt 
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DOGAJALNI 
ČAS 

Heidi na planino pride, ko je stara 
pet let. K Dedu na planino pride 
junijskega dne. Peter je hotel k 
Heidi, »… ki je že osem dni ni 
videl.« (str. 36) »Zima je minila 
hitro in še nekaj hitreje je minilo 
poletje, ki ji je sledilo, in nova zima 
se je že nagibala h kraju.« Heidi je 
stara osem let, ko gre v Frankfurt, 
»Tako sta minili jesen in zima ...« 
(str. 106) »Jesen je bila lepa in 
topla.« (str. 161) »Sredi oktobra 
se je s Heidi preselil ...« (str. 165) 
»Prišel je maj.« (str. 182) »Tako je 
minil zeleni maj in prišel je junij ...« 
(str. 187) »Tudi junij se je že 
nagibal h koncu ...« (str. 187) 
Klara je na planini: »Tako je 
prijetno minil tudi naslednji dan in 
nato še eden in še eden.« (str. 
200) »Tako je minilo že štirinajst 
dni.« (str. 201) 

Glede na prizore iz narave se 
zgodba dogaja v jesenskem in 
zimskem času. Zelo težko pa je 
določiti, koliko časa zgodba 
dejansko poteka. Ko Heidi pride v 
Frankfurt, je stara devet let (Klara je 
stara 11 let). Glede na to, da je na 
videz ista kot takrat, ko pride k 
dedku na planino, je zelo težko 
določiti, koliko časa je dejansko 
minilo od prihoda na planino do 
prihoda v Frankfurt. Edini pokazatelj 
je zima: sklepamo lahko, da je na 
planino prišla jeseni, zapustila pa 
pozno pozimi ali zgodaj spomladi. 

Heidi na planino k dedku pride 
junija; stara je štiri leta. Heidi na 
planini ostane čez zimo. »Letni 
časi so se menjavali …« (str. 
154). Ko pride v Frankfurt, je 
Heidi stara osem let, Klara pa 
12. Po enem tednu v 
Frankfurtu  … Heidi se je k dedu 
vrnila poleti. »Zima je 
minevala ...« (str. 165) »Znova 
je prišla pomlad.« (str. 166) 
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OKOLJE/ 

PLANINA  

»… zelene sončne livade od 
vznožja gora, ki se s te strani 
visoko in mogočno dvigajo nad 
dolino … sredi pašnikov z nizko 
travo in dišečim gorskim 
rastlinjem-...« (str. 5) »… koze, ki 
lahkotno plezajo čez grmiče in 
kamne po strmem bregu« (str. 
11).20  

Okolje na planini je prikazano 
precej temačno (film je bil posnet 
v jesenskem in zimskem času, 
zato v večini filma gledalec ni 
priča čudovitim prizorom narave. 
Okolje je večinoma megleno, 
oblačno. Le malo je prizorov, kjer 
je prisotno sonce. Heidi Klari 
razlaga, kako je lepo, ko sonce 
posveti na vrhove gora.  

»… žareče sonce, zelena pobočja 
in vse male modre in rumene 
cvetlice.« (str. 150) »… travnik, 
poln zlatih, temno modrih in 
dišečih rdeče rjavih cvetlic.« (str. 
168) »Bistri potočki so žuboreli 
navzdol v dolino in zelena pobočja 
planine so bila obsijana s toplim 
soncem.« (str. 166) »Nekega 
vročega dne v juniju ...« (str. 166) 
je Heidi na planini obiskala Klara. 
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OKOLJE/ 

MESTO 

»Od tod je videti samo kamnito 
cesto, nič drugega …« (str., 69) 
»… celo morje hiš …« (str. 71) 
 
 

Pročelja hiš so stara in oguljena, 
na trgu je vodnjak, ljudje se 
prevažajo v kočijah. Heidi skozi 
okno vidi samo kamnite ulice in 
strehe hiš (opečnate strehe). Ulice 
so ozke in tlakovane.  

Videla je le kamnite ulice. Skozi 
okno vidi le hiše in sivo nebo. 

                                                 
20 »… jelke z gostimi, dolgimi, neokleščenimi vejami. Za njimi se vzpenja strmina, obrasla z lepo, sočno travo, ki počasi prehaja v grmičevje in nato v gole, strme stene.« (str. 
13) »Na nebu sije luna, kmalu pa jo zagrnejo oblaki in vse utone v temo. Nato se mesečina znova zablešči skoz okroglo lino in obsije otrokovo ležišče.« (str. 21) »Ko je odprla 
oči, je priplaval skoz okroglo lino zlat žarek na ležišče ...« (str. 23) »... nebo je bilo sinje in sredi modrine se je lesketalo zlato sonce in razlivalo bleščeče žarke po zeleni planini, 
kjer so sinje in rumene cvetlice odpirale čaše in se mu radostno smejale ... otočke rdečih nebeških ključkov in prelepe modre encijane ... rumene poljanke ...« (str. 24) 
»... razprostiral ob vznožju skal, spodaj poraščenih z grmiči in smrekami, više pa golih in štrlečih visoko v nebo. Na eni strani planine so zijali skalnati prepadi ... se je vzpenjalo 
visoko pod nebo širno belo polje; levo od njega je stala ogromna skalnata gmota, na vsaki strani pa sta štrlela sinjino nazobčana in gola skalnata stolpa ...« (str. 26) »Gori« 
Hribi gorijo in sneg gori in nebo gori! ... Visoki skalnati hrib je ves v ognju! Oh kako lep je sneg, ko gori ...« (str. 31) »Skalnati vrhovi na Falknissu so žareli pod nebo, na njih je 
gorelo širno snežno polje in čezenj so plavali rožnati oblaki. Trava okoli Heidi je bila zlata, skale so se iskrile in lesketale, globoko pod njo je plavala dolina v zlatu in vonjavah.« 
(str. 128) »Na hribih žari jutranja zarja in hladen vetrič šumi skozi jelke in pozibava veje.« (str. 148) »Da, lepo je živeti tam gori. Tam se pozdravita telo in duša in človek se spet 
prične veseliti življenja.« (str. 163) »Osvežujoč pomladanski veter je šumel v jelkah, ko so bile otresle z vej stare, temne igle, da so lahko pognale mlade, svetlo zelene in z njimi 
lepo okrasile debla. Visoko nad sinjim nebom je spet mahala s krili stara ujeda, tla okoli planinske koče pa so ogrevali zlati sončni žarki in posušili poslednjo ped vlažne zemlje, 
tako da si že lahko sedel, kamor in kadar si hotel.« (str. 182) »Temno modro, jasno nebo se je bočilo nad kočo in jelkami daleč tja čez visoke sive skale.« (str. 188) »Vsak dan 
je plavalo bleščeče sonce po jasnem nebu, drobne cvetke so na stežaj odpirale cvetne čaše, žarele in duhtele, zvečer pa je sonce oblilo z bleščečo in rožnato svetlobo skale in 
snežno poljano ter se potopilo v zlato žareče morje.« (str. 201) »... zlato se iskreči vrbovci, in kjer je toliko sinjih zvončnic, da se ti zdi, da je vsa trava sinja. Razen njih so še celi 
šopi rjavih murk, ki tako lepo diše, da bi človek najraje kar naprej sedel med njimi in nikoli več vstal.« (str. 201, 202) 
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KOČA 
PETROVE 
BABICE 

»… temno rjavi koči … vegasta in 
razmajana je tako, da je gotovo 
nevarno stanovati v njej, zlasti 
kadar pridejo čez hribe južni vetrovi. 
Tedaj se namreč vsa hiša maje, da 
se stresajo in škripajo vrata, okna in 
strohneli tramovi.« (str. 10, 11) 
»… majhen zakajen prostor, kjer je 
stalo ognjišče in na polici nekaj 
posode. To je bila kuhinja. Potem je 
prišla do drugih vrat, jih odprla in 
stopila v tesno izbo ... To je bila 
zelo stara hišica, v kateri je bilo vse 
tesno, ozko in ubožno.« (str. 37, 38) 

Lesena koča, potrebna obnove. 
Notranjost je preprosta in 
zanemarjena, zelo malo 
pohištva.  

»Hiša razpada …« (str. 152) 
Lesena koča z razpokami, 
odlomljeno oknico, uro na 
kukavico. 
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DEDOVA 
KOČA 

»…izpostavljena vsem vetrovom in 
sončnim žarkom in s prelepim 
razgledom v dolino.« (str. 12) Pred 
kočo je klop. Zraven je kozji hlevček 
(za Belko in Rjavko). V koči: »V 
enem kotu je stala dedkova 
postelja, v drugem je visel nad 
ognjiščem velik kotel, na nasprotni 
strani pa so bila v steni velika 
vrata ... bila je omara.« (str. 16) »To 
ni bila planinska koča, kakršno je 
imel dedek, z enim samim velikim 
prostorom, nad katerim so bile 
svisli.« (str. 37, 38) 

Dedova koča je lesena, ima 
teraso in na njej klop. Ob koči je 
manjši hlev. Koča ima en 
prostor, nad njim pa je senik. 
Pohištvo je preprosto, leseno. 
Koča je postavljena na jasi sredi 
gozda.  

Lesena koča, obdajajo jo tri jelke, 
urejena koča, ki jo obdaja bela 
ograda. »Dedek je postavil klop 
pred vhod …« (str. 146) »Spodaj 
je bila le ena velika soba z mizo, 
stolom in posteljo, ognjiščem in 
veliko omaro za hrano in 
oblačila … lestev, ki je vodila na 
senik.« (str. 148) Na seniku, kjer 
je Heidi spala, je bilo okroglo 
okno, skozi katero sta svetila luna 
in sonce: »... je lunina svetloba 
sijala naravnost na spečo 
deklico.« (str. 148) »Sonce je 
sijalo skozi okroglo okno ...« (str. 
150) Heidijino ležišče je na slami. 
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HIŠA 
GOSPODA 
SESEMANNA 

Gosposka hiša. Heidi ima lepo sobo 
z veliko belo posteljo, »… dolge, 
bele zavese, poleg njih sta stala 
dva velika, z rožnatim blagom 
prevlečena stola in prav tako 
prevlečen blazinjak, pred njim 
okrogla miza, v kotu umivalnik …« 
(str. 64) 

Hiša je visoka in ima velika, 
lesena vrata. Notranjost je zelo 
gosposka. Sprejemnica je velika, 
naprej pa vodi široko stopnišče. 
Heidijina soba ima težke temne 
zavese, stoli so oblazinjeni. Hiša 
je zelo gosposka, z dragim 
pohištvom, po hiši so obešene 
slike.  

Gosposka. Oblazinjen sedež, 
kamin. 
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DEDOVA HIŠA 
V VASICI  

Stara, na pol podrta hiša.21 Hiša je visoka in kamnita, 
prikazana pa je ena soba, v 
kateri je staro pohištvo, pokrito z 
rjuhami.  

/ 
 

                                                 
21 »Sredi vasi je stala velika razvalina. Pred mnogimi leti močna gosposka hiša − kar je bilo videti še na mnogih koncih, čeprav se je bila hiša že malone podrla.« (str. 164) »Če 
si prišel k hiši od zadaj, si stopil v prostor, katerega ena stena je bila popolnoma, druga pa le na pol porušena. Nad njo se je bočilo okno, v katerem pa že zdavnaj ni bilo šip. 
Okno je ovijal gost bršljan, ki se je vzpenjal visoko do na pol porušenega stropa. Strop je bil lepo obokan in na njem je bilo še dobro videti sledove nekdanje kapele. Od tod si 
prišel skozi vrata, ki pa jih ni bilo treba odpreti, ker jih ni bilo, v veliko dvorano z lepimi kamnitimi ploščicami, skozi katere je poganjala trava. Tudi tu so bile stene porušene in z 
njimi vred dobršen kos stropa. In če ne bi nekaj debelih stebrov držalo še preostalega dela stropa, bi se človek zbal ob misli, da se utegne vsak hip zrušiti in pokopati pod seboj 
ljudi, stoječe pod njim. Tu je bil naredil Ded iz desk ogrado in tja na debelo potresel s slamo, kajti v stari dvorani naj bi prebivali kozi. Od tod je držala pot skozi na pol porušene 
hodnike; skozi razpoke v zidu si lahko videl zdaj nebo, zdaj travnike, zdaj pešpot. Čisto spredaj, kjer so težka hrastova vrata še trdno tičala v tečajih, si prišel v veliko, še dobro 
ohranjeno izbo. Stene, obložene s temnim lesom, so bile še brez razpok in v kotu je stala ogromna peč.« (str. 165) 
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Kraji v prevodu Mete Sever so poslovenjeni. Vasica in Planina sta pisani z veliko 
začetnico, kar pomeni, da predstavljata kraja. V slikanici je Vasica poimenovana 
Dörfli, kar je realen kraj. Filmska priredba je v angleškem jeziku in vsa imena so 
ohranjena.  
 
Dogajalni čas je, kot sem že omenila, v obeh književnih delih nekoliko drugačen. V 
prevodu originala se zgodba dogaja v daljšem časovnem obdobju, ki je tudi jasno 
ponazorjen, prikazano je tudi minevanje časa (letni časi, meseci …). V slikanici je to 
prav tako predstavljeno, a vseeno bralcu ne daje občutka, da je zgodba 
razpotegnjena čez toliko let, zlasti v času, ko je Heidi v Frankfurtu. Pred tem je 
pomembno dejstvo, da je Heidi stara pet let (oziroma štiri glede na slikanico), ko 
pride k Dedu, in osem let, ko gre v Frankfurt. V filmski priredbi je spremljanje 
minevanja časa nekoliko oteženo, saj ne moremo spremljati rasti deklice (tako kot v 
izvirnem književnem delu). Minevanje časa je podano le z minevanjem letnih časov.  
 
Okolje v vseh delih je razdeljeno na okolje na planini in v mestu. Bistveno večji del 
natančnih opisov predstavlja okolje na planini (v obeh književnih delih), v filmski 
priredbi pa opisov ni, gledalec je priča več prizorom gora in narave kot pa mesta. 
Opisi v obeh književnih delih so zelo natančni in razdelani, tako da bralca praktično 
popeljejo v tisto okolje. Poudarila bi tudi to, da v slikanici bistveno boljšo predstavo 
dajejo dejanski opisi kot pa ilustracije. Ilustracije prikazujejo pravljično okolje, polno 
cvetlic in koz (tudi veveric, lisic in zajcev), gore so na nekaterih ilustracijah sicer 
vidne, a je večja pozornost namenjena pašnikom (priloga 3, slika 22). V besedilu je 
zapisanih več podrobnosti (glej tabelo) o naravi, kot pa je to vidno v ilustracijah, ki 
okolje predstavljajo vedno v isti luči (zelen travnik, poln cvetlic in živali, z gorami v 
ozadju). Ugotavljam, da je to v nasprotju z dognanji M. Nikolajeve in C. Scott, ki 
pravita, da so opisi okolja v slikanicah načeloma skopi, saj je prostor prikazan z 
ilustracijami. Menim, da je na imelo pri nastanku slikanice velik vpliv izvirno besedilo, 
v katerem so opisi okolja ključnega pomena. V vseh delih je mestno okolje označeno 
z besedama »kamnito« in »morje hiš«, natančnejših opisov (tudi ilustracij) pa ni. V 
filmski priredbi lahko gledalec pozorno opazuje okolje v mestu, ko se Heidi sprehaja 
po mestu.  
 
Koča Petrove babice je v slikanici predstavljena le v ilustraciji. V obeh književnih delih 
je jasno, da koča razpada. V prevodu originala je opis tega, da koča razpada zelo 
natančen, tudi v filmski priredbi pa je to takoj vidno. Opisana je tudi Dedova koča. V 
obeh književnih delih je okolica koče skoraj identična: tri visoke jelke in klop pred 
hišo. Enako je z notranjostjo (en velik prostor, beseda svisli iz prevoda originala pa je 
v slikanici zamenjana z bolj sodobno in otrokom razumljivo besedo senik). Zunanjost 
je v filmski priredbi nekoliko drugačna (predvsem opazno je to, da okoli koče ni jelk). 
Zanimivo je, da je v vseh delih predstavljena tudi lina (v prevodu originala) oziroma 
majhno okno (v slikanici in filmski priredbi). Ves čas se pojavlja dejstvo, da sončni 
oziroma lunini žarki sijejo na Heidi skozi to lino/okno.  
 
Hiša gospoda Sesemanna je nasprotje koči, v kateri sta navajena živeti Heidi in 
Peter. Je gosposka in dobro opremljena (v filmski priredbi smo lahko priča veliko 
podrobnostim). To predstavlja razliko med družbenimi sloji, saj prikazuje bogastvo, ki 
ga ima družina. Pojavi se tudi Dedova hiša v Vasici, ki je v prevodu originala opisana, 
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v slikanici pa ne. Vseeno pa lahko poudarimo, da s tem, ko je hiša označena kot 
podrtija, spet kaže na razliko med družbenimi sloji. 
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INTEPRETACIJA 
 
Glavni liki so v filmu osebnostno predstavljeni tako kot v izvirnem književnem delu. 
Zunanjost se nekoliko razlikuje. Heidi ima v filmski priredbi svetlejši odtenek las. Se 
pa ta filmska priredba precej odmika od preostalih tovrstnih priredb, ki Heidi 
prikazujejo kot svetlolaso in oblečeno v klasično švicarsko opravo (ki so jo sicer nosili 
bogatejši sloji, v tej priredbi pa je Heidi, tako kot v izvirnem delu, revna in zato 
oblečena v oblačila, ki so tudi takrat ustrezala njenemu stanu). Peter je predstavljen 
kot deček, približno enake starosti kot Heidi. Ti dve lastnosti sem izpostavila, saj se 
skoraj enaki lastnosti pojavljata tudi v slikaniški priredbi. Heidijini lasje so v slikanici 
sicer temnejšega odtenka in niso kratki in skodrani, kakor je prikazano v izvirnem 
delu. Peter pa je tudi v slikanici predstavljen (vsaj po ilustracijah sodeč) enako star 
kot Heidi. Iz tega pa vseeno ne moremo sklepati, da bi ta filmska priredba iz leta 
2005 imela poseben vpliv na nastanek slikaniške priredbe (v letu 2014).  
 
Pojavi se še ena konkretna razlika, ki nam pove, da se slikaniška priredba iz leta 
2014 ni ozirala na filmsko priredbo (2005), ki sem jo obravnavala. Učitelj iz 
Frankfurta je v filmski priredbi moškega spola, v slikaniški pa ženskega: »Klara je 
začela Heidi pripovedovati vse o učnih urah na domu, o svoji učiteljici, ki je bila 
prijazna in bo zagotovo pomagala Heidi …« (Spiry in Allison, 2014, str. 157) S tem se 
je slikanica res nekoliko približala občinstvu, izgubi pa zgodovinsko vrednost.  
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2.6.2 PODOBNOSTI IN RAZLIKE, KI SE POJAVLJAJO MED IZVIRNIM DELOM KEKEC NA VOLČJI SLEDI, 
IZBRANO FILMSKO PRIREDBO IN IZBRANO LITERARNO PRIREDBO 
  Kekec na volčji sledi 

(Vandot, 1969) (prva izdaja 
1922) 

Srečno, Kekec! (Gale, 2006) (premiera 
1963) (FILM) 

Kekec in Pehta (Vandot, Rozman 
Roza in Čoh, 2000) (SLIKANICA) 
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SLEPOTA IN 
ZDRAVILO ZA 
SLEPOTO 

Mojca je slepa. Sama je 
zaradi tega žalostna, 
drugim pa se smili. 
Predvsem Kekec si ne 
more predstavljati, kako 
hudo mora biti, če ničesar 
ne vidiš. Na vsak način 
skuša ugotoviti, ali obstaja 
zdravilo za njeno slepoto.22 

Rožle Kekcu pove, da je Mojca še 
videla, ko je bila mlajša. Potem je 
zbolela in izgubila vid. Kekec pravi, da 
je hudo, če nič ne vidiš in si zmeraj v 
temi. Mojca na planini vonja rože in 
pravi, da morajo biti res lepe, in prosi 
Kekca, da mu opiše gore. Mojca Kekcu 
pove, da bi bila zelo srečna, če bi lahko 
videla gore. Kekec jo potolaži in reče, 
da za vsako bolezen raste rastlina, pa 
mora tudi za slepoto. Pove ji, da jo bo 
našel, pa če bo mogel na konec sveta. 
Mojca o svoji slepoti tudi poje v pesmi 
(priloga 2).  

Mojca je slepa. Namesto njene 
slepote je izpostavljena njena 
močna lastnost. Kekec želi najti 
zdravilo za Mojco in je jezen sam 
nase, da jo je rešil, čeprav jo je 
Pehta želela ozdraviti.  

                                                 
22 »Mežikeljni lepo dehte in lepi morajo biti, da je kaj! A jaz še nikoli nisem videla mežikeljnov, še nobene cvetlice nisem videla. O, niti sonca, niti neba ... Veš Kekec, lep mora 
biti svet, a jaz ga ne vidim, o, nikoli ga ne bom videla, ker sem slepa. Jaz vidim samo temo, črno temo, a drugega nič. Pravijo, da je tako lepo po polju, tako lepo, da bi kar 
vriskala, če bi ga videla. Pa ga ne vidim − niti tebe, Kekec, ne vidim, niti mamice ... O hudo je, če je človek slep in ne vidi ničesar ....« (Vandot, 1969, str. 31) »O, tako hudo je v 
srcu, če je človek slep pa ne vidi tiste velike radosti, ki vriska po belem svetu − o, tako hudo! − Težko mi je, Kekec, ker sem slepa in ničesar ne vidim ...« (Vandot, 1969, str. 62) 
»Mojca je sirota − Mojca je slepa … Slepa je na oba očesa pa ne vidi prelepega sveta pa ne vidi modrega neba in belih snežnikov nad zeleno dolino. Niti mamice ne vidi niti 
očeta, ko jo ljubeznivo gledata, ker se jima smili mala sirotica, ki je slepa.« (Vandot, 1969, str. 23) »Včeraj mi je rekla, da še nikoli ni videla cvetic in neba ... oj težko ji mora biti, 
ker je slepa, oj, tako težko!« (Vandot, 1969, str. 33) V slikaniški priredbi je manj opazno, da se drugim smili. To sicer omenijo, a poleg povedo še njeno močno lastnost: »Slepa 
je, ampak zato pa toliko lepše poje.« (Vandot, Rozman Roza in Čoh, 2000, str. 5) »Pa ni zdravila, stric, da bi uboga Mojca ozdravela? ... O, da bi jaz vedel za tisto zdravilo« Še 
danes bi ga šel iskat ...« (Vandot, 1969, str. 33, 34) »... za to bolezen ni zdravila, na vsem širnem svetu ni zdravila.« (Vandot, 1969, str. 34) »Vse življenje bo žalostna in bo 
jokala, samo bridko jokala, ker ne vidi niti sonca − niti modrega neba − niti snežnikov.« (Vandot, 1969, str. 62) »Saj ne boš vedno slepa. Našli bomo zdravilo, ki ti izleči oči. 
Gotovo raste nekje lepo zelišče, ki je dobro za bolne oči. Za vsako bolezen na svetu se najde zelišče, pa bi ravno za oči ne?« (Vandot, 1969, str. 62) »Rekla je tudi, da me bo 
pozdravila. Da pozna zdravilo za slepoto in da bom, če bom ostala pri njej spet videla.« (Vandot, Rozman Roza in Čoh, 2000, str. 14) »... saj ni kriva ona, ampak jaz, ki sem jo 
odnesel …« (Vandot, Rozman Roza in Čoh, 2000, str. 19) 
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UGRABITEV 
MOJCE 

Mojco Pehta odpelje v svoje 
domovanje pod pretvezo, da 
gresta po jagode.  
 

Pehta odpelje Mojco po 
jagode, nato pa v svojo kočo, 
kjer jo želi pozdraviti. Mojca 
pravi, da ji pri njej ni bilo nič 
hudega (ni je tepla ne lasala, 
le govorila je čudno). 

Mojco Pehta odpelje v svoje 
domovanje pod pretvezo, da gresta 
po jagode. 
 

»UGRABITEV« 
KAZEN 
KEKCA 

Kekec se po zdravilo odpravi do 
vile Škrlatice, ko ga zasači Pehta 
in odpelje v svoje domovanje. 
Odloči se, da bo pri njej, za kazen, 
ostal toliko časa, dokler ne dobi 
zdravila. 

Ko Kekec sliši Mojco, ko govori 
o zdravilu, ki ji ga je omenila 
Pehta, se zamisli (v mislih sliši 
Mojčin glas). Odloči se, da se 
bo odpravil do Pehte po to 
zdravilo.  

Kekec se po zdravilo odpravi k Pehti. 
Pri njej za kazen ostane in čaka, da 
ga bo lahko izmaknil.  

VERA 

Redko omenjena: »Mati je 
postavila na okno gorečo svečo in 
prekrižala otroka.« (str. 17) »Daj 
Kekec, daj mi roko, da ti rečem: 
bog te spremi!« (str. 23) »Bog te 
spremi, Kekec!« (str. 25) 

/ / 

SMRT 

Smrt Kekčeve koze Keze, pozneje 
tudi misel na Mojčino smrt, ko jo je 
ugrabila Pehta in je nihče ni našel: 
»... govorili so, da si umrla. A hudo 
je, če človek umrje.« (str. 55) 

/ Omenjena posredno: »so bili 
prepričani, da je padla v reko …« 
(str. 11), ni pa omenjeno, da bi umrla.   
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STRAH 

Prisoten je strah pred Pehto, 
volkom in Prisankom (ki je samo 
omenjen).  

V ospredju je strah pred Pehto 
in volkom (boji se ju predvsem 
Rožle). Kekec se na začetku 
boji volka.  

Prisoten je strah pred Pehto, volkom 
in Bedancem (ki je samo omenjen). 
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Ena od ključnih tem dela Kekec na volčji sledi je slepota. Prav zaradi Mojčine slepote 
si dogodki v zgodbi sledijo tako, kot si, in je razlog za to, da se Kekec sploh odpravi 
iskat Pehto. Mojčina slepota je v izvirnem delu predstavljena kot tragedija. Mojca je 
žalostna, drugim pa se smili. V slikanici je Mojca prav tako slepa, poleg njene slepote 
so izpostavljene tudi njene močne lastnosti. V filmski priredbi je življenje s slepoto 
bolj nazorno prikazano (ni prikazano le z Mojčinimi opisi), gledalec ima tudi možnost 
opazovati obnašanje lika Mojce v okolju (Mojca tipa, vonja, uporablja druga čutila). V 
vseh treh delih Kekec želi najti zdravilo za Mojco, saj mu je hudo, ker ta ne more 
videti. Razlika, ki se pojavlja med slikanico, filmom in izvirnim delom Josipa Vandota 
je tudi ta, da je Kekec v slikanici in v filmski priredbi jezen sam nase, ker je rešil 
Mojco, saj bi jo drugače Pehta pozdravila, v izvirnem delu pa o tem ni sledi.  
 
Druga pomembna ponavljajoča se tema je ugrabitev. Pehta najprej ugrabi Mojco, 
pozneje pa še Kekca. Pri vseh treh ponazoritvah ugrabitev ne gre za nekaj 
nasilnega: Mojco Pehta zvabi v svojo kočo pod pretvezo, Kekec pa se prostovoljno 
pusti ujeti. Med slikanico in izvirnim delom se pri ugrabitvi Mojce ne pojavljajo razlike. 
Kekec pa v izvirnem delu nekoliko drugače pride do Pehte, kot se to zgodi v slikanici. 
V izvirnem delu se namreč odpravi k vili Škrlatici (ki v slikanici in v filmski priredbi ni 
omenjena), da bi dobil zdravilo za Mojco. Na poti ga zasači Pehta (v filmski priredbi jo 
Kekec kliče) in Kekec se ji pusti odpeljati, da bi odslužil kazen in nekako dobil 
zdravilo za slepoto. V slikanici in v filmski priredbi se Kekec odpravi naravnost k 
Pehti, se ji pusti ujeti in pri njej prestaja kazen, zato da bo lahko dobil zdravilo za 
slepoto.  
 
V Vandotovem delu Kekec na volčji sledi se pojavlja tudi motiv vere. Omenjena je 
redko in predstavlja bolj navade, ki so jih v tistih časih imeli ljudje. V slikanici in v 
filmski priredbi verski elementi niso omenjeni.  
 
Smrt je pogosta tema v Vandotovih delih o Kekcu. Sama izvirna zgodba se začne s 
smrtjo Kekčeve koze Keze. Prav tako je zaznati veliko misli o smrti: ko Mojco ugrabi 
Pehta vsi mislijo, da je Mojca umrla. Prisotno je tudi žalovanje. V slikanici smrt ni 
omenjena. Ko pogrešajo Mojco, je omenjeno le, da je lahko padla v reko, drugo pa je 
prepuščeno domišljiji bralca. V filmski priredbi smrt sploh ni omenjena (o njej lahko 
sklepamo le takrat, ko Rožle domov pride povedat, da je volk Mojco in Kekca 
verjetno raztrgal).  
 
V vseh treh delih je prisoten strah pred Pehto in volkom. Opise o tem lahko najdemo 
povsod v delu (podrobnosti o tem v opombi ob opisu Pehte). Med slikanico in izvirnim 
književnim delom pa se na tem področju ne pojavljajo razlike, razen v tem, da Kekec 
v izvirnem delu občasno prizna, da ga je nekoliko strah. V filmski priredbi se Kekec 
Pehte ne boji (razen ko ga odpelje in nadenj pošlje volka). Kekec je predstavljen kot 
neustrašen.  
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  Kekec na volčji sledi 
(Vandot 1969) (prva 
izdaja 1922) 

Srečno, Kekec! (Gale, 2006) (premiera 
1963) (FILM) 

Kekec in Pehta (Vandot, Rozman Roza 
in Čoh, 2000) (SLIKANICA) 
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KEKEC 
(priloga 3, 
slika 33) 

Mežnarčev Kekec, 
prepeva, ima citre, 
klobuček z dolgim 
petelinjim peresom, 
vriska, s culo na hrbtu, 
nakovani, težki čevlji, igra 
na svoje citre, pozneje mu 
da Pehta piščalko.23 

Mlad, rjavolas fant, nosi klobuk s 
peresom, oblečen je v preprosta 
pastirska oblačila. S sabo ima pastirsko 
palico in orglice. Hodi bos, včasih ima 
lesene cokle. Zelo rad vriska in poje 
(Kekčeva pesem, PRILOGA). 
POGUMEN: Prizna, da se česa boji, na 
planini pa Rožletu pove, da bo pregnal 
strahove iz planine. Ne verjame v 
zgodbe o Pehti in se je ne boji. 
NAVIHAN: šali se z živalmi in stresa 
dovtipe. IZNAJDLJIV: Za vsako težavo 
najde rešitev. PREBRISAN: Pehto 
pripravi do tega, da mu pokaže kapljice 
za slepe oči. NESRAMEN: Volka ne 
mara (pravi, da je »bučman grd«).  

V ilustracijah: obute ima cokle, nosi torbo 
(v njen ima piščalko, fračo), oblečen je v 
hlače, brezrokavnik in dolgo belo majico. 
Ima zelen klobuk in pastirsko palico. Piska 
na piščalko. SKROMEN: »… si od vsega 
na svetu želi samo to, da bi videl, kakšen 
obraz je naredila Pehta, ko se je vrnila 
domov.« (Vandot, Rozman Roza in Čoh, 
2000, str. 14) NAVIHAN: »Pretental sem 
vas, teta Pehta.« (Vandot, Rozman Roza 
in Čoh, 2000, str. 23) »Samo norca se 
delaš iz mene.« (Vandot, Rozman Roza in 
Čoh, 2000, str. 26) NEUSTRAŠEN: »Kaj 
te ni nič strah? … Kje neki!« (Vandot, 
Rozman Roza in Čoh, 2000, str. 16)   

                                                 
23 NORČAV: »Sedem dni se je norčeval iz nje (Keze) …« (Vandot, 1969, str. 9), »Kekec, norčav si in mlad…« (Vandot, 1969, str. 9) Tinki se zlaže da gre »… za deveto goro 
služit, k zmaju … za kuharja. Devet glav ima zmaj in v vsaki glavi devet ust. Noč in dan mu bom kuhal, da bo zmaj zadovoljen z menoj. Jeseni ga privedem s seboj. Sem v sobo 
ga privedem, da ga vidiš, Tinkara! Pa odpre zmaj devetkrat devet ust, a v prva usta izgine Tinkara! Hoho, v prva usta izgine naša Tinkara ...« (Vandot, 1969, str. 14) »Kekec je 
malopriden, pa te samo straši!« (Vandot, 1969, str. 15) VESEL: »Vesel pa si, pobič, vesel ...« (Vandot, 1969, str. 19) »Vesel in pogumen kot nihče. Pa srce ima dobro, resnično 
− zlato srce ...« (Vandot, 1969, str. 27) ČUDEN:  »Ti si pa res čuden pobič ...« (Vandot, 1969, str. 19) VLJUDEN: »Hvala vam, stric!« (Vandot, 1969, str. 19) NAVIHAN: »Ti si 
pa navihan, da nihče tako.« (Vandot, 1969, str. 26) »... navihan, in ima sto muh v glavi. Kar iz rokava jih stresa in ne pride nikdar v zadrego.« (Vandot, 1969, str. 27) 
NEUSTRAŠEN: »Saj se ne bojim, prav nič se ne bojim, mati!« (Vandot, 1969, str. 14) »In Kekec je bil vesel in se ni bal.« (Vandot, 1969, str. 16) »Ne vem, če bi se je bal. 
Ustrašil se nisem niti Prisanka ...« (Vandot, 1969, str. 26) Vseeno se boji volka: »Seveda se ga bojim. Pa kdo se ga ne boji?« (Vandot, 1969, str. 30) »... se je prestrašil, ko se 
je domislil Pehtinega volka. Kar zagomazelo mu je po hrbtu in nehote je pričel gledati okrog po grmovju.« (Vandot, 1969, str. 51) SOČUTEN: »Oj, to mora biti Mojci hudo, oj, to 
ji mora biti hudi!« (Vandot, 1969, str. 33) SKROMEN: ko pripelje Mojco reče: »Zato pa mi ni treba prav nič dati.« (Vandot, 1969, str. 57) PREDKAN: »Lepo sem jo nasukal, ko 
sem odvedel tebe iz njene koče. A še bolj sem nasukal tistega njenega grdogledega volka.« (Vandot, 1969, str. 61) »... zvit in pretkan kot nihče daleč naokoli.« (Vandot, 1969, 
str. 103) NESRAMEN: do volka »Najrajši bi ga brcnil, da bi zletel naravnost v dolino in bi se ubil. Saj bi ga ne bilo škoda, prav nič bi ne bilo škoda tega nemarneža ...« (Vandot, 
1969, str. 78) »Dvignil je nogo in brcnil volka naravnost v gobec.« (Vandot, 1969, str. 87) ŽALJIV: do volka »Resnično − nisem mislil, da si tako kratke pameti.« (Vandot, 1969, 
str. 104) 
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ROŽLE 
(priloga 3, 
slika 32) 

Koroščev Rožle, »... mršav in 
dolg; oblečen je bil v 
raševinaste hlače in raševinast 
jopič. Bil je bos; a na glavi mu 
je tičal zelen, potlačen 
klobuček.« (str. 20) 
Predstavljen je kot boječ, 
strahopeten »… se je pričel 
tresti po vsem životu … je 
šepetal ves preplašen ... Rožle 
je sklepal roke in je vpil v 
svojem strahu za njim ... Rožle 
se je prijel za glavo in obup mu 
je stisnil srce ... in lasje so se 
mu kar ježili.« (str. 45) »... sem 
mislil, da si umrl od samega 
strahu ... oj, kako si se tresel, 
Rožle ... Pa si se bal, Rožle, 
strašno si se bal.« (str. 64) »Kar 
znoj mu je stopil na čelo, ko je 
slišal Kekčevo predrzno petje.« 
(str. 66) 

Visok in suh, z rdeče rjavimi 
lasmi. Oblečen v rjave hlače, 
belo srajco in modro jopico. Ko 
gredo past, s sabo nosi koš. Že 
ko se lik Rožleta prvič pojavi, 
lahko vidimo, da je zelo 
bojazljiv. Zelo se boji Pehte, 
ustraši pa se tudi vsakega šuma 
v grmovju.  Pehte se zelo boji, 
Mojce ne želi rešiti, ker se boji, 
da bi ju ujela Pehta (meni, da 
Pehta oponaša Mojčino petje).  

»... dolg, skuštran fantič.« (str. 3) V 
ilustracijah: bos, oblečen v hlače in 
belo majico, precej večji od Kekca. 
Predstavljen je kot strahopeten: »Si pa 
res strahopetec, če se bojiš iti za nekaj 
mesecev v hribe.« (str. 3) »… se je 
ustrašil že, če je zašumelo listje. Kako 
se je moral torej šele tresti, ko je pred 
njim stala Pehta!« (str. 16) 
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TINKA, 
TINKARA 

Debelušna, črni kodrasti lasje, 
spleteni v kito. Preplašena,  
lahkoverna: »... Tinka verjame 
vse, verjame celo to, kar se ji 
zlaže Kekec v svoji norčavosti.« 
»Lažeš, Kekec, lažeš, pa me 
imaš samo za norca …« (str. 
15)  

/ Svetlolasa, z lasmi spetimi v dva čopa, 
oblečena v pisano obleko. 
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MOJCA 
(priloga 3, slika 
35) 

Lepo poje: »A najlepši je bil 
glas male, slepe Mojce.« (str. 
27) »Bila je za glavo večja kot 
njegova sestrica Tinka; a ni bila 
debelušna kakor Tinka. Imela je 
kodraste, črne lase, ki pa niso 
bili spleteni v kito kakor pri 
Tinki, ampak so ji padali prosto 
na rame. Deklica je bila bleda in 
v njenih modrih očeh ni bilo 
nobene živahnosti. Gledala je 
naravnost predse, kakor da bi 
jo ne zanimal ves svet. 
Oblečena je bila v pisano krilce 
in pisano šlabankico.« (str. 22)  

Svetlolaska, lase ima spleteni v 
dve kiti, oblečena je v belo 
srajčko, modro obleko in siv 
predpasnik. Je bosa. Mojca je 
slepa; gleda v prazno, z rokami 
nakaže, da tipa pred sabo. Zelo 
lepo poje.   

»Slepa je, ampak zato pa toliko 
lepše poje.« (str. 5) Svetlolasa, z 
lasmi spetimi v dve kiti, oblečena v 
obleko, zasanjan pogled. 
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Glavni junak je Kekec. Je navihan, neustrašen, skromen in vesel. V slikanici in 
izvirnem delu je predstavljen zelo podobno, v izvirnem delu gre le za več 
podrobnosti, prav tako pa Kekca predstavi še v nekoliko drugačni luči. Kekec je lahko 
tudi krut in nesramen. V filmski priredbi je predstavljen kot neustrašen junak, ki se ne 
boji ničesar, je zelo navihan in iznajdljiv. Nekaj manjših razlik se pojavlja v zunanjem 
videzu: v izvirnem delu Kekec igra na citre, pozneje mu Pehta da piščalko, v slikanici 
pa Kekec že od začetka s sabo nosi piščalko. Dodan je še en element, in sicer frača. 
V filmski priredbi piščalko zamenjajo orglice (priloga 3, slika 43).  
 
Tudi Rožle je v vseh delih vizualno predstavljen zelo podobno. Po naravi je boječ in 
strahopeten, v slikanici je njegova boječnost še bolj poudarjena, v filmski priredbi pa 
je boječnost lastnost, ki jo takoj opazi vsak gledalec. Najbolj se boji Pehte in volka, 
prestrašijo pa ga že tudi najmanjše nenavadne stvari.  
 
Tinkara, v izvirnem delu občasno poimenovana tudi Tinka, je v slikanici ilustrirana 
povsem drugače, kot je predstavljena v izvirnem delu. Po Vandotu je debelušna in 
črnolasa, spleteno ima kito. V slikanici je svetlolasa, z dvema čopoma, v filmski 
priredbi pa se ne pojavlja.  
 
Značaj Mojce je v slikanici ohranjen, videz pa je popolnoma spremenjen. Najbolj 
očitna je sprememba barve las: tudi Mojca je črnolasa s spuščenimi lasmi, a v filmski 
priredbi in v slikanici postane svetlolaska s kitami. V obeh književnih delih pa je njena 
slepota navzven predstavljena kot zasanjan pogled. V filmski priredbi je slepota še 
bolj nazorno prikazana (priloga 3, slika 44).  
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Kekec na volčji sledi (Vandot 
1969) (prva izdaja 1922) 

Srečno, Kekec! (Gale, 2006) 
(premiera 1963) (FILM) 

Kekec in Pehta (Vandot, 
Rozman Roza in Čoh, 2000) 
(SLIKANICA) 

OČE (Kekec) 
/ / Visok, temnolas možak, nosi 

klobuk, oblečen v temne hlače, 
belo srajco in telovnik.  

MATI (Kekec) 
/ / Oblečena v temno majico in 

dolgo krilo, nosi predpasnik, 
temne lase ima spete v figo.  

OČE (Rožle) 

ima velike brke »skoraj tako, 
kot stric Prisank.« (»Dobri ljudje 
so, pa te bodo imeli radi.«) 

Visok, srednjih let, nosi klobuk in 
preprosta oblačila (belo srajco, 
brezrokavnik in rjave hlače). Kekca 
lepo in veselo sprejme.  

Visok temnolas možak z velikim 
nosom in brki. Nosi klobuk, 
oblečen je v hlače, srajco, 
telovnik in suknjič.  
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MATI (Rožle) 
/ Gospa srednjih let, nosi belo ruto, belo 

srajco in dolgo, sivo krilo z modrim 
predpasnikom. Kekca lepo sprejme.   

Oblečena v dolgo rjavo krilo, 
predpasnik, belo majico, na 
glavi ima ruto, je rjavolasa.  
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(TETA) 
PEHTA, 
PEHTARA 
(priloga 3, 
slika 34) 

Pojavlja se veliko opisov 
tega, zakaj se otroci Pehte 
bojijo. Prav tako izvemo, 
kakšna je in nekaj o njeni 
starosti.24 Kekec zloži 
pesem o Pehti (priloga 2) 

Gledalec za Pehto prvič sliši ob pogovoru 
Kekca in Rožleta. Kekec ne ve, kdo je 
Pehta, zato mu Rožle razloži. Pehta je 
gorski strah, hudirjevo huda babnica, ki ima 
volka in krade otroke. Kekec v planini zloži 
pesem o Pehti (priloga 2). IZGLED: Pehta 
je visoka ženska, močnejše postave, s 
temnimi, razmršenimi lasmi, spetimi v kite. 
Na glavi nosi slamnik, v katerega so vpete 
rože. Oblečena je v dolgo belo srajco in 
brezrokavnik, nosi dolgo črtasto krilo in rjav 
predpasnik. Po navadi s sabo nosi koš in 
palico. Pehta ne želi, da bi jo imeli ljudje za 
norca. Kekec ji reče, naj se vrne nazaj med 
ljudi, a tega ne želi. PAMETNA: izdeluje 
zdravila.  

»… čarovnica Pehta.« (str. 4) 
»… Pehta, ki ima udomačenega 
volka, s katerim lovi otroke, da jih 
potem skupaj žreta?« (str. 4) 
Rožle je Kekcu »pripovedoval o 
vseh mogočih grozotah, ki naj bi 
jih storila Pehta.« (str. 5) 
NASILNA: »Rekla je, da mi bo 
populila vse lase in mi potrgala 
ušesa ...« (str. 16) »Preveč 
hudega so mi že naredili ljudje, da 
bi komurkoli od njih odpuščala.« 
(str. 20) IZGLED: obilna, osivela 
gospa, oblečena v dolgo črtasto 
krilo, rjav predpasnik in belo 
srajco. Lase ima spete v figo. 

                                                 
24 »Vsako pomlad pride v dolino, pa ukrade deklico, ki je najbolj slaba in najbolj pridna. Pa jo zapre v svojo kočo. In slabo se godi deklici, slabo …« (Vandot, 1969, str. 15.) 
»… bi ne strašila več otrok in jih kradla … Pravijo, da domuje tu nekje v vaših gorah. Pravijo, da je strašna in da ukrade vsako leto na vasi deklico, ki je najbolj pridna in najbolj 
slaba ... Huda je, da je le kaj!« (Vandot, 1969, str. 26) »so se domislili hude Pehte, ki stanuje tam nekje v črnem lesu pod belimi snežniki.« (Vandot, 1969, str. 29) »Hudobna 
ženska ...« (Vandot, 1969, str. 38) »Jaz nisem iz vasi − jaz sem Pehta ...« (Vandot, 1969, str. 39) »Pehta ne hodi po gladkih poteh, ampak se plazi samo po grmovju« (Vandot, 
1969, str. 51) »O, Pehti ni še nihče ubežal, pa tudi ti ne. Če bi te ne ulovila danes, bi te bila jutri ali pojutrišnjem ...« (Vandot, 1969, str. 71) »Saj ni hudobna.« (Vandot, 1969, str. 
74) »Kaj misliš, da sem beračica? ... O, toliko pa vendar še imam, da premorem posteljo, kjer boš spal.« (str. 80) »Sicer Pehta ni napačna in hudobna.« (Vandot, 1969, str. 91) 
»Hude stvari govore o vas in otroci se vas strašno boje. Mislijo, da jih pograbite v svoj koš in jih ponesete v goro da jih tam pojeste ... Pa meni se čudno zdi, da se vas tako zelo 
boje. Saj niste hudobni in grdi, kakor pravijo v vasi. Lepi ste, teta Pehtara, resnično lepi. Dajte si med lase zlat šapelj, pa boste lepši kot vsaka kraljica.« (Vandot, 1969, str. 96) 
»O seveda se me (otroci) lahko boje. Že marsikaterega paglavca sem pograbila in sem ga zaprla v kočo. A nisem ga pojedla, ampak sem ga imela zaprtega toliko časa, dokler 
ni postal dober in priden. Boje se me otroci,  a rečem ti, Kekec, da se me boje samo malopridneži; a dobri otroci se ne boje, ker dobro vedo, da jim ne storim slabega. A 
malopridneži imajo slabo vest in zato jih je strah, če jim omeniš mene ...« (Vandot, 1969, str. 96) »... dobrotljiva in prijazna.« (Vandot, 1969, str. 105) »... teta Pehtara, ki ste bili 
vedno dobri in mi niste nikoli storili nič slabega.« (Vandot, 1969, str. 117)  VIDEZ: »... zagledal veliko žensko, ki ga je gledala s srditimi pogledi. Ženska je bila suha in oblečena 
v dolgo, črno haljo. Lasje so ji bili razmršeni in so ji padali po plečih v dolgih črnih kitah.« (Vandot, 1969, str. 47) »... velika ženska, ki je bila oblečena v črno haljo.« (Vandot, 
1969, str. 67) »Pehta ne zna teči ... Težke so ji noge.« (Vandot, 1969, str. 68) »Njeni lasje niso bili več razmršeni kakor včeraj, ampak lepo počesani. Bili so črni kakor noč in so 
se svetili. Oblečena je bila v prelepo vijoličasto obleko, prepasano s srebrnim pasom, v katerega so bili vtkani zlati biseri. Da, Pehta je bila lepa, da se je Kekec kar čudil.« 
(Vandot, 1969, str. 83) STAROST: Kekec je Pehti rekel: »... dolgo časa morate biti že na svetu, ker je pravil že naš rajni ded o vas. In dolgo časa morate že biti v naših krajih, 
ker vas pozna vsa dolina.« (Vandot, 1969, str. 96) »Kekec, ne bom ti pravila, koliko let sem stara, ker bi ti ne razumel tega. A to ti povem, da sem v vaših krajih več nego sto let 
in ostanem še dolgo, dolgo tu.« (Vandot, 1969, str. 96) 
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VILA 
ŠKRLATICA 

Omenjena, Kekec naj bi se k njen 
odpravil po zdravilo za Mojčino 
slepoto.  

/ / 
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VOLK  

»Hude zobe ima in je divji, da nihče 
tako na svetu … Volk nima pameti, 
pa te poje in te prav nič ne vpraša.« 
(str. 30) »… a z volkom se ne da 
govoriti … Volk ti samo kaže 
nabrušene zobe in renči, da te je 
strah. Pa mu govori še tako lepe 
besede in mu obljubi deset bickov – 
o, volk te ne bo poslušal, ampak te 
bo še celo požrl.« (str. 54) »... sivo 
zver ... s svojimi iskrečimi očmi je 
gledala dečka in mu kazala dolge, 
ostre zobe ... je glasno zarenčal in 
mu pokazal zobe.« (str. 69) »... ne 
pozna šale ... zaleti se vate in te 
raztrga ...« (str. 73) »Pusti volku 
veselje ... rad te ima, zato te tako 
verno gleda.« (str. 84) »... je 
prenemaren, ker je tako grd, da je 
človeka kar sram in strah ...« (str. 84) 
»... požrešen in vedno lačen.« (str. 
107) 

Nemški ovčar. Uboga Pehto.  Črn pes, ko renči pokaže svoje 
ostre zobe. 



Patricija Urankar, Primerjava Heidi in Kekca kot literarnih in filmskih likov 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

 
  

 
 

90

Starši Kekca in Rožleta v izvirnem delu niso predstavljeni vizualno, izjema je le 
Rožletov oče, katerega Vandot opiše kot moškega z velikimi brki. V slikanici lahko iz 
ilustracij razberemo veliko več podrobnosti o njihovem videzu in jih tako lahko 
natančno opišemo. Enako je tudi v filmski priredbi.  
 
Najbolj natančno je v izvirnem književnem delu predstavljena Pehta. Natančno 
izvemo, kakšna je na videz (lepa, visoka), seveda pa ogromno izvemo tudi o tem, 
zakaj se je otroci bojijo in kako si jo predstavljajo. V slikanici je prav tako 
predstavljena kot čarovnica (čeprav so v izvirnem delu nakazane njene nadnaravne 
moči, v slikanici pa ne). Spet pa se največ razlik pojavlja v njenem videzu, ki ga lahko 
razberemo iz ilustracij. Pehta je v slikanici obilna in stara gospa, oblečena v 
ponošena oblačila, kar je popolno nasprotje Pehte, ki si jo predstavljamo po opisih iz 
izvirnega Vandotovega dela. Prav tako (le da ni osivela) je predstavljena v filmski 
priredbi.  
 
Volk je, kljub temu, da ni oseba, pomemben za potek zgodbe. V obeh delih se ne 
pojavljajo posebne razlike. Glede na to, da je poimenovan kot volk, si bralec 
izvirnega dela predstavlja, da gre za dejanskega udomačenega volka. V filmski 
priredbi ga upodobi nemški ovčar, v slikanici pa je v ilustracijah predstavljen kot črn 
pes, ki ob koncu pripovedi dobi še novo ime (Rumcelj).  
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Kekec na volčji sledi (Vandot 
1969) (prva izdaja 1922) 

Srečno, Kekec! (Gale, 2006) 
(premiera 1963) (FILM) 

Kekec in Pehta (Vandot, 
Rozman Roza in Čoh, 2000) 
(SLIKANICA) 

KOZA KEZA Smrt koze Keze. / / 

KEKEC GRE 
SLUŽIT 

Kekec izve, da mora oditi služit 
(»Veš, zato te damo h Korošcu, 
da se tam kaj prida naučiš. Doma 
se ne moreš naučiti vsega. Pri 
tujih ljudeh pa se naučiš 
marsičesa, česar se doma ne bi 
mogel.« (str. 14) 

Kekec gre v Rovte k Skalarjevim 
služit.  

»Kekca so starši čez poletje 
poslali h Koroščevim v Rovte, da 
bi se naučil česa novega.« (str. 
1) 

SMER 

Na poti vpraša za smer. Na poti za smer vpraša starca, ki ga 
usmeri in mu pove, da je navihan in 
vesel (to da gledalcu prvi vpogled v 
Kekčev značaj …). 

/ 

ROŽLE 
PREMIKASTI 
KEKCA 

Iz grmovja ga prestraši Rožle. 
Pretepe ga, ker ne želi, da bi 
Kekec služil pri njih, saj bi moral 
on potem oditi od doma. 

Rožle se ustraši medveda, medved 
pa Rožleta. Oba splezata na drevo, 
mimo pa pride Kekec. Spoznata se 
in Rožle ga pelje na domačijo.  

Rožle plani na Kekca iz grmovja: 
»Nabijem te, da boš črn.« (str. 3) 
Rožle je jezen na Kekca zato: 
»ker bo moral zdaj, ko bo prišel k 
hiši Kekec, on s kravami na 
planino … je bil Rožle prepričan, 
da je za to, da bo moral od 
doma, kriv Kekec.« (str. 3) 
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SKUPAJ NA 
DOMAČIJI 

Obenem Kekec spozna tudi 
Mojco, ki je prišla z Rožletom. 
Nekaj dni se skupaj igrajo in 
prepevajo, potem pa mora Rožle 
na planino past. 

Kekec in Rožle spita za pečjo. 
Naslednji dan gresta skupaj past 
ovce, s seboj pa vzameta tudi 
Mojco. Na planini ob ognju pojejo 
pesmi, Kekec pa zapoje tudi pesem 
o Pehti. Ona jih vidi skozi okno in 
sliši, kakšno pesem pojejo o njej.  

Kekec Mojco spozna, ko z 
Rožletom prideta do Koroščeve 
domačije. 
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ISKANJE 
MOJCE 

Mojco odpelje Pehta, pod 
pretvezo, da gresta iskat jagode. 
Zapre jo v svojo kočo in želi, da ji 
poje: »Saj ti ne bo hudega. Lepo ti 
bom stregla in ti boš prepevala 
lepe pesmi.« (str. 38) Mojco iščejo 
in mislijo, da je padla v vodo in 
umrla. »Izginila je bila sirota pred 
dnevi, da nihče ni vedel, kam. 
Iskali so jo okrog in okrog, a nihče 
je ni našel ... Pa so govorili ljudje, 
da je slepa ubožica zašla in padla 
v drveči gorski potok. In potok jo je 
nesel daleč, daleč v tujo dolino ...« 
(str. 40) 

Na travniku Mojca nabira rože in 
poje. Naenkrat se pojavi Pehta in ji 
reče, da je soseda. Želi, da gre z 
njo po jagode in Mojca se pusti 
prepričati. Kekec in Rožle hitro 
ugotovita, da Mojce ni več, in jo 
začneta iskati. Ko je ne najdeta, 
stečeta v dolino in najdeta šopek 
rož, ki je bil Mojčin. Medtem Mojca 
ugotovi, da je gospa ni odpeljala 
domov. Pove ji, da je Pehta in 
Mojca začne jokati. Kekec in Rožle 
jo še vedno iščeta. Najdeta njene 
stopinje in zaradi pasjih stopinj 
ugotovita, da je Mojco odpeljala 
Pehta.  

Pehta Mojco odpelje pod 
pretvezo, da gresta iskat jagode. 
Pehta Mojco nese nazaj proti 
domu, a jo odpelje v svojo kočo. 
Ko Mojce ni domov, jo začnejo 
starši in vaščani iskati. Ko je ne 
najdejo, so prepričani, da jo je 
odnesla narasla reka. 
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TRAGIČNA 
NOVICA 

Išče jo še Kekec in se odpravi k 
Rožletu, da mu pove tragično 
novico. Kekec na poti odkrije 
osamljeno kočo. Na pot nazaj ga 
pospremi Rožle. Iz osamljene 
koče zaslišita Mojčino petje. 

Rožle priteče domov in pove novico 
o tem, da je Pehta ugrabila Mojco, 
Kekec je Mojco rešil, potem pa je 
Pehta za njima poslala volka, ki ju 
je verjetno raztrgal.  

Kekec odide novico povedat 
Rožletu. Rožle ga spremlja del 
poti nazaj najdeta podzemni 
hodnik pod slapom in najdeta 
kočo, iz katere zaslišita Mojčino 
petje. 
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KEKEC REŠI 
MOJCO 

Kekec jo reši, Rožle pa zbeži in 
ujame ga Pehta. Rožleta 
premikasti in pove ji, kdo je 
odpeljal Mojco. Pripelje jo domov. 

Kekec v daljavi zagleda kočo in 
zasliši Mojčino petje. Rožle je 
prestrašen in se vrne nazaj domov 
(gre po očeta). Kekec gre do koče 
in reši Mojco. Rožle se medtem 
vrne nazaj iskat Kekca, a ga najde 
Pehta. Pehta ga vleče za ušesa in 
Rožle izda Kekca. Pehta za njim 
pošlje volka, a ju ne ujame. 
Medtem vaščani iščejo Mojco, a je 
ne najdejo. Najdejo gorečo 
Pehtino kočo. Kekec Mojco varno 
pripelje domov. 

Rožle »jo je sam na vrat na nos 
popihal domov« (str. 12), ker je 
prepričan, da gre samo za Pehtino 
ukano. Kekec pa se odpravi po 
Mojco, razbije vrata in Mojco nese 
domov. 

GROŽNJA 

Koroščeva Kekca opozorita, da ga 
bo Pehta iskala: »Zaradi Pehte pa 
se ti ni treba veseliti. Kaj nič ne 
misliš, da te pograbi, kadar izve, 
da si ji ti odvedel Mojco? Kekec, 
pa ti ne bo dobro, resnično ti ne 
bo dobro. Pehta je huda, pa te 
premikasti, da bo joj!« (str. 58) 
Ponoči okoli hiše išče volk, a 
Kekec ga prežene s polenom.  

/ / 

D
O

G
A

JA
N

JE
 

KEKEC GRE 
PO ZDRAVILO 

Kekec se odpravi po zdravilo za 
Mojčino slepoto: »Ni daleč do vile 
Škrlatice ... k njej pojdem in jo 
poprosim za tisto zelišče.« (str. 
63) 

Nihče ne ve, da se je Kekec 
odpravil po zdravilo za Mojco. Od 
doma gre zgodaj zjutraj (petelinje 
kikirikanje) in se izogiba sosedom, 
ki so iskali Mojco.  

Kekec se zjutraj sam, brez 
vednosti drugih, odpravi k Pehti 
po zdravilo. 
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»UGRABITEV« 
KEKCA 

Kekec se odpravi na pot do 
Rožleta. Ko izve, da ga je on izdal 
Pehti, se odpravi naprej in glasno 
prepeva. Zaloti ga Pehta in ga 
začne loviti z volkom. Ujame ga in 
odvede do svoje koče. 

Kekec gre do Pehtine koče in Pehto 
začne klicati. Pehta pride. Odpelje ga 
v gore.  

Kekec se ji pusti ujeti. 
 
  

POŽIG KOČE 

Kočo zažge, saj ljudje zdaj vedo, 
kje živi. »Visok, rdeč plamen je 
šinil skozi streho ...« (str. 76) 
»Sama sem jo ravnokar zažgala. 
Ni mi več treba te koče.« (str. 76) 

Požge jo prej.  Pehta kočo zažge, preden 
ujame Kekca, sama. 
  

NOVO 
DOMOVANJE 

Odšla sta do njenega novega 
domovanja, bele koče v gorah. 

 

Pehtino novo domovanje je votlina v 
gorah.  

Pehta ga odvede do votline v 
gorah. 
 

OSLEPI 
VOLKA 

Kekca je tam čuval volk. Oslepil 
ga je, da je izvedel, kje ima Pehta 
skrito zdravilo za slepoto. 

 

/  Kekca čuva volk. Oslepi ga z 
mlečkom in tako izve, kje ima 
Pehta skrito zdravilo za slepoto. 
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VZAME 
ZDRAVILO 

 

Ko je bil sam, je polovico prelil v 
drugo stekleničko in ga pospravil. 
  

Kekec medtem, ko Pehte ni v votlini, 
išče zdravilo v sobi, ki mu jo je 
pokazala Pehta (izdelano je iz belega 
cveta, ki cveti le enkrat na leto, en 
dan in eno noč). Kekec v skrinji z 
oblačili najde ključ sobe, v katero je 
Pehta skrila zdravilo. Najde ga, 
medtem pa pride Pehta nazaj in ga 
zasači. Nato pretepe volka.   

Polovico tekočine je prelil v 
drugo stekleničko in jo shranil. 
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UDOMAČITEV 
VOLKA 

 

Ko je volk spal, ga je zvezal in 
zbežal. A volk ga je dohitel in 
pregnal domov. Kekec je volka 
poskušal pridobiti na svojo stan. 
Igral se je z njim, mu dajal 
dodatno hrano in ležišče. 

Kekec volka potolaži.  Kekec je volku dajal dodatno 
hrano, se z njim igral in bil do 
njega prijazen. 

ODHOD 
KEKCA Z 
VOLKOM 

Ko je Kekec odšel, se je volk 
zoperstavil Pehti. Zato ju je 
spustila domov. 

Kekec volka in Pehto zaklene v 
sobo z zdravili. Ko prideta ven, se 
volk  zoperstavi Pehti.  

»Pretental sem vas, teta 
Pehta … volka, ki bi me moral 
stražiti, sem spremenil v svojega 
prijatelja. Zato bom zdaj, ko ni 
ničesar več, kar bi me še držalo 
pri vas, tudi odšel.« (str. 23) 

ODZIV PEHTE 

Kekec Pehti pove, da jo je 
prekanil, sežeta si v roke. Pehta 
se zasmeje in pove, da ni mislila, 
da je na svetu človek, ki bi lahko 
odpeljal njenega volka. Obljubi, da 
bo odšla iz tistih krajev. Kekec 
Pehti prizna, da je vzel zdravilo za 
Mojco. Pehta mu zažuga in se 
smeji.  

Pehta že prej vrže zdravilo za Mojco 
v prepad (ko sliši, da Kekca iščejo), 
in ko ga Kekec najde (spleza v 
brezno), mu pove, naj da Mojci v 
vsako oko samo po tri kapljice. 
Odpravi se k votlini in gleda za 
Kekcem in volkom, ko odhajata. Je 
žalostna.  

Pokaže ji stekleničko z 
zdravilom, Pehta pa mu pove, 
da mora stekleničko dobro 
pretresti in dati Mojci v vsako 
oko dve kapljici. Pehta joče, ko 
Kekec odide.  D
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MOJCA 
SPREGLEDA 

Mojci je dal zdravilo in trajalo je 
štiri dni, da je Mojca končno 
spregledala: »Izpregledala sem … 
Oj, Kekec, polje vidim in nebo. Pa 
tudi tebe vidim, Kekec … Nisem 
več slepa, Kekec, o, nisem več 
slepa … nisem slepa …« (str. 
128)  

Kekca na poti domov vidi Rožle, a 
se ustraši, saj gre s Kekcem tudi 
volk. Ko se Kekec zjutraj vrne na 
domačijo, kane speči Mojci v oko 
kapljice. Ko se Mojca zbudi, vidimo 
zamegljen pogled iz njenih oči. 
Sprehodi se do kuhinje, se dotika 
znanih stvari in zakliče: »Vid'm, 
vid'm, vi'dm… mama, vid'm!«   

»Zvečer, ko je Mojca zaspala, je 
šel Kekec potiho do njene 
postelje in ji v vsako oko kanil 
dve kapljici zdravila.« (str. 24) 
Zjutraj je Mojca zaklicala: 
»Vidim!« (str. 25) 
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VRNITEV 
DOMOV 

Kekec se je vrnil domov in Tinko 
prestrašil s svojim volkom. 

Zadnji prizor prikazuje pojočega 
Kekca, ki se odpravlja domov. Na 
poti pove, da gre v svet.  

Kekec se vrne domov in sestri 
Tinki pripelje obljubljenega 
Rumceljna, kakor je zdaj 
poimenoval volka. 
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V sami dogajalni liniji se med posameznimi analiziranimi viri pojavljajo razlike. Avtor v 
izvirnem književnem delu pripoveduje, da je Kekec (zato da bi ugotovil, kje je 
zdravilo) volku poškodoval oko. Enako se zgodi tudi v slikaniški priredbi. To je tudi 
razlog, da sem Kekca med drugim označila tudi kot krutega. V filmski priredbi tega 
zanj ne moremo reči, saj je dogajanje tu drugačno. Največja razlika se pojavlja tudi v 
tem, da je v filmski priredbi izpuščen del, ko spoznamo Kekčevo družino: odhod od 
doma in prihod nazaj, ki je prisoten o obeh drugih virih. Med deli se torej pojavljajo 
razlike v dogajalni liniji, a te niso bistvene.  
 
Velik vpliv v filmski priredbi ima tudi jezik. Zgodba je v vseh treh virih postavljena v 
isto okolje, a pri filmski priredbi opazimo tudi narečje tega kraja, kar na gledalca 
pozitivno vpliva. Čas in kraj izdelave same priredbe je tako bolj nazorno prikazan in 
bolj pristen.  
 
V filmsko priredbo je vpletene veliko glasbe. Priča nismo le mirni glasbi, ko gledamo 
prizore gora, in nekoliko bolj divji, grozeči glasbi, ko se v prizorih pojavlja nevarnost, 
pač pa lahko glavne like spremljamo ob tem, ko pojejo. K izvirnem književnem delu je 
avtor povedal, da so otroci skupaj peli, da je Kekec vesel in da prepeva, ampak v 
filmski priredbi vse to postane bolj konkretno. Skozi pesmi, ki jih liki pojejo, 
pripovedujejo tudi neko zgodbo: Kekec o strahu in o Pehti, Mojca o svoji slepoti 
(priloga 2). Filmski priredbi dodatno dramatičnost dodajo še bližnji posnetki obrazov 
(Pehta).  
 
Filmska in slikaniška priredba sta si med seboj zelo podobni. V slikanici zaznamo, da 
so ilustracije zelo podobne filmski priredbi, a če se osredotočim le na dogajalno linijo, 
ilustracije ustrezno dopolnjujejo zapisano. Po Marjani Kobe (1987) slikanica Kekec in 
Pehta spada v 2. tip slikanice, saj se celostranske slike občasno razpršijo čez obe 
strani, delno tudi med besedilo. Prikazujejo (priloga 3, slika 45) slovo Kekca od 
sestre, njegovo pot, srečanje z Rožletom in Mojco, srečanje Pehte z Mojco, prihod 
Pehte in Mojce v Pehtino kočo, iskanje Mojce, Kekca, ko Mojco reši, Kekčevo iskanje 
Pehte, Kekca v Pehtinem domovanju, Pehto, ki zdravi volka, Kekčev odhod od 
Pehte, Mojčino ozdravitev in prihod Kekca nazaj domov.  
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Kekec na volčji sledi (Vandot 
1969) (prva izdaja 1922) 

Srečno, Kekec! (Gale, 2006) 
(premiera 1963) (FILM) 

Kekec in Pehta (Vandot, 
Rozman Roza in Čoh, 2000) 
(SLIKANICA) 

SLEPOTA 

Kekec se v gore odpravi zaradi 
Mojčine slepote – želi poiskati 
zdravilo pri vili Škrlatici. To je 
povod za njegov odhod v gore, 
kjer ga najde Pehta.   

Kekec se za Pehto odpravi, ko izve, 
da je želela Mojco pozdraviti..  

Kekec se po zdravilo za Mojco 
odpravi k Pehti. Tam izve, da je 
Mojco želela pozdraviti.  
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UGRABBITEV 
MOJCE 

Pehta ji je želela pomagati, jo 
ozdraviti: »… smilila se mi je, bolj 
kot tebi, ker je tako pridna in zna 
tako lepo prepevati. In ker se mi je 
smilila, sem šla v dolino ponjo in 
sem jo privedla v svojo kočo. Lepo 
bi ji bilo pri meni. Prepevala bi mi 
in jaz bi ji zdravila bolne oči. In čez 
mesec dni bi jo bila spustila 
domov. A rečem ti, Kekec, Mojca 
bi bila zdrava in bi videla prav tako 
dobro kot ti. A da bo Mojca vse 
žive dni slepa, tega si kriv samo ti, 
Kekec, ker si jo odvedel iz moje 
koče.« (str. 86) 

Pehta bi Mojco pozdravila, če bi 
ostala pri njej. Za to, da Mojca ne bo 
več videla, Pehta krivi Kekca.  

Pehta je Mojco ugrabila, da bi jo 
pozdravila: »Rekla pa je tudi, da 
me bo pozdravila. Da pozna 
zdravilo za slepoto in da bom, 
če bom ostala pri njej, spet 
videla.« (str. 14) 
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»UGRABITEV« 
KEKCA IN 
KAZEN 

»Privedla sem te zato, da mi boš 
delal kratek čas, in zato, da te 
kaznujem, ker si mi odvedel Mojco in 
si me zasmehoval. Ne misli, Kekec, 
da sem vse to pozabila, ker sem tako 
prijazna s tabo in se ti smejem. O ti 
bom že naložila zasluženo kazen.« 
(str. 85) Pehta Kekcu naloži kazen − 
pravi, da mora pri njej ostati tri leta: 
»Razžalil si me, ko si me 
zasmehoval in si tako predrzno vdrl v 
mojo kočo. Zato pa ostaneš pri meni 
najmanj tri leta. Kazen mora biti, ker 
bi se mi drugače ljudje 
posmehovali.« (str. 95) 

Kekec se sam odpravi do Pehte. 
Ona mu pove, da si zasluži 
kazen, ker je odpeljal Mojco in 
da ji bo služil.  
 

Kekec se Pehti pusti ujeti: »… z 
veseljem grem z vami in 
prestanem vsakršno kazen, če 
mi le obljubite, da mi boste 
potem dali zdravilo za Mojčine 
oči.« (str. 18)    
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UDOMAČITEV 
VOLKA 

Vzrok za to, da želi Kekec udomačiti 
volka, je ta, da je Pehta povedala, da 
bo iz tistih krajev odšla le, če se ji 
volk izneveri in odide v dolino s 
človekom. Kekec ga udomači tako, 
da mu daje dodatno hrano in se z 
njim igra. »Veš, prav mehko ti 
posteljem, da te ne bodo bolele 
kosti.« »Nima te rada, volkec, prav 
nima te rada ... Jaz pa ti posteljem, 
da boš vso noč spal lepo in mehko.« 
(str. 104) »Vi ste krmili volka s kostmi 
in sirkovim sokom. A jaz sem mu 
dajal najlepše kose vaše pečenke.« 
(str. 118, 119) 

Kekec želi pobegniti, a mu ne 
uspe, saj ga čuva volk. Le če bi 
udomačil volka, bi mu uspelo 
pobegniti. Ko igra na orglice, mu 
dovoli, da je zraven njega, in 
počasi postaneta prijatelja. Ko se 
Pehta zave, da volk brani Kekca, 
pove, da ni mislila, da obstaja 
človek, ki bi ji speljal volka.  

Vzrok, da je Kekec želel 
udomačiti volka, je, da je 
razmišljal, kako naj pobegne. 
Volk pa mu je bil ves čas za 
petami. »In bolj kot je razmišljal, 
bolj mu je bilo jasno, da ni druge 
možnosti, kot da postaneta z 
volkom prijatelja.« (str. 21) Na 
skrivaj mu je dajal meso in ga 
začel »božati, čohati in se mu 
dobrikati.« (str. 21) 
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POŽIG KOČE 

Vzrok, da Pehta požge hišo, je 
Kekec: »Zaradi tebe sem jo 
zažgala … Veš, nihče ne sme 
vedeti, kje stoji moj dom. Ti pa si 
našel mojo kočo in zaradi tvoje 
gobezdavosti zdaj že ves svet ve, 
kje stanujem.« (str. 76) 

Pehta požge kočo ko vidi, da k njej 
prihajajo vaščani z baklami. Ko 
vidijo gorečo kočo se vaščani 
obrnejo in gredo domov.   

Kekec že najde požgano kočo.  

ZDRAVILO 

»Pehta je rekla, da je hotela 
ozdraviti Mojco. In če jo je hotela 
ozdraviti, ima gotovo doma 
zdravilo.« (str. 88) Volku v oko 
kane mleček, da mu oko 
nabrekne. Volk je tulil, Pehta pa 
»je vzela z omarice stekleničico, ki 
je bila do vrha napolnjena s 
prozorno tekočino. Samo dvakrat 
je kanila volku v nabreklo oko – in 
volk ni več tulil« (str. 89). 

Pehta želi ozdraviti Mojco njene 
slepote, ne izvemo pa, zakaj to želi. 
Pove ji, da pozna beli cvet in da le 
ona zna narediti tako zdravilo. Mojca 
mora peti, če želi, da bi ji Pehta 
pomagala.  

Kekec volku v oko kane mleček, 
da bi videl, kje ima Pehta skrito 
zdravilo za slepoto.  
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ODHOD 
PEHTE 

Pehta odide iz dežele, ko Kekec 
odide v dolino z volkom: »Rečem 
ti, Kekec, da pojdem šele tedaj iz 
tega kraja, kadar se mi izneveri 
moj volk in me zapusti in pojde s 
človekom dolino.« (str. 96) 
»Pojdem daleč od tod, ker me je 
zapustil volk. Obljubila sem tako in 
svoje obljube se moram tudi 
držati.« (str. 120) 

Pehta Kekcu pove, da je včasih 
živela med ljudmi in jim pomagala. 
Ljudje so jo izgnali. Ob koncu filma 
Pehta ostane v svoji jami, Kekec pa 
se odpravi v dolino.   

Pehta ne odide, ampak ostane v 
votlini.  
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Slepota Mojce (in želja po pomoči) je tisti motiv, ki Kekca pošlje na pot proti 
dogodivščinam. Kot sem omenila že prej, pa se Kekec do zdravila prebije v vsakem 
od del na rahlo drugačen način, ki pa bistveno ne vpliva na zgodbo. Menim, da je 
pomembno omeniti to, da Kekca v filmski priredbi in v slikanici po zdravilo požene 
jeza samega nase, ker je Mojco rešil, preden bi jo Pehta pozdravila.  
 
Motiv za ugrabitev Mojce je v vseh analiziranih delih enak. Pehta je rada poslušala 
Mojčino petje in rada bi ji pomagala, da bi spet ozdravela. Ni pa jasno, zakaj Pehta 
Mojci sploh želi pomagati. Tudi motiv ugrabitve Kekca je v obeh književnih delih 
enak. Kekec mora pri Pehti prestati kazen za to, da je odpeljal Mojco. Pehta mu sicer 
ne obljubi zdravila za slepoto, ampak si ga Kekec v vseh delih na koncu pribori.  
 
Motiv udomačitve volka je zelo pomemben. V izvirnem delu ta udomačitev pomeni, 
da bo Pehta za zmeraj odšla iz tistih krajev, v filmski priredbi in v slikanici pa Pehta 
vseeno ostane v gorah. Prav tako se glavni razlog, da se Kekec sploh odloči, da bi 
volka udomačil, v obeh literarnih delih enak. Volk je Kekčev edini izhod iz Pehtinega 
ujetništva, saj ga ta čuva. Način, kako ga Kekec udomači, je v vseh delih zelo 
podoben.  
 
Pehta požge svojo prvo kočo. Razlog, da jo požge, je v tem, da ne želi, da bi jo ljudje 
iz doline našli. V književnih delih se požig koče razlikuje le v tem, da je Kekec v 
filmski priredbi in v slikanici požgano kočo že našel, v izvirnem delu pa jo Pehta 
požge pred njim. Okolica koče je v obeh književnih delih zelo podobna, v filmski 
priredbi pa se konkretno razlikuje.  
 
Razlog, da Kekec najde pravo stekleničko zdravila, je v prevari. Kekec Pehto 
pretenta s tem, da v volkovo oko kane mleček. Pehta zato vzame zdravilo in Kekec 
ve, kje ima skritega. V filmski priredbi je nekoliko drugače. Kekec Pehto pretenta z 
besedami o tem, da zagotovo ne zna narediti takega zdravila, ki bi pozdravilo oči. 
Pehta mu nasede in mu zdravilo pokaže.  
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 Kekec na volčji sledi (Vandot 1969) 
(prva izdaja 1922) 

Srečno, Kekec! (Gale, 2006) (premiera 
1963) (FILM) 

Kekec in Pehta (Vandot, Rozman 
Roza in Čoh, 2000) (SLIKANICA) 
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Tretjeosebni pripovedovalec, 
pripoveduje tudi Kekec; v dialogih ali 
monologih – veliko je pogovorov 
Kekeca s samim sabo; na glas ali kot 
razmišljanja: »Deset dni že živi pri 
vas, a vi še vedno ne poznate Kekca. 
O, prekanil vas bo Kekec, da boste 
kar debelo gledali.« (str. 108) 
 

Gledalec je zunanji opazovalec 
dogajanja, ve več, kot pa vedo 
posamezni liki. Pripovedovalec je vsak 
posamezni lik, ki s svojimi delanji in 
značajem oblikuje potek zgodbe. 
Zgodba sledi Kekcu, a so vseeno 
prisotni deli, ki se dogajajo, ko Kekec ni 
prisoten. Gledalec filma opazuje like iz 
zunanje točke, le v primeru, ko Mojca 
spregleda, ko gledalec sobo nekaj 
trenutkov gleda skozi Mojčine oči. 
Fokalizator pripovedi je večinoma 
Kekec. 

Tretjeosebni pripovedovalec. Zgodba 
poteka tudi, ko Kekec ni prisoten 
(ugrabitev Mojce, iskanje Mojce …).   
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Kekec na volčji sledi (Vandot 
1969) (prva izdaja 1922) 

Srečno, Kekec! (Gale, 2006) 
(premiera 1963) (FILM) 

Kekec in Pehta (Vandot, 
Rozman Roza in Čoh, 2000) 
(SLIKANICA) 

DOGAJALNI 
ČAS 

V Rovtah bo Kekec ostal do zime. 
»Saj je vedel, da ostane v Rovtah 
samo do zime; saj je vedel, da do 
Rovt ni dalj nego uro hoda.« (str. 
16) »Prelepi so bili tisti dnevi, ko 
se je poslavljala pomlad …« (str. 
28) Pri Pehti: »Teden dni je že 
prešlo ...« (str. 93) »Deset dni je 
že prešlo, odkar je bil odšel iz 
doline.« (str. 105) »In tako je 
deževalo neprestano tri dni.« (str. 
115) 

Zgodba se začne dogajati v začetku 
poletja, konča pa se v istem letnem 
času.  
 

»Kekca so starši čez poletje 
poslali h Koroščevim v 
Rovte …« (str. 1) »Tri dni po 
Rožletovem odhodu.« (str. 7) »A 
ko je po treh dneh še vedno niso 
našli …« (str. 11) Kekec je odšel 
po zdravilo »… naslednje jutro, 
navsezgodaj …« (str. 14) »V 
naslednjih dneh je Pehta po cele 
dneve izdelovala zdravila, vsak 
tretji ali četrti dan pa je že 
navsezgodaj odšla in se vrnila 
šele zvečer ...« (str. 20) Ko je 
Mojca spregledala, so se veselili 
»... celih štirinajst dni.« (str. 26) 
Kekec se domov napoti 
»... hladnega jesenskega 
jutra ...« (str. 26). 
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KRAJI  

Gmajnica, zagorska dolina, Rovte, 
senožeti za Akom, pod Špikom, 
divja samotna gora. 

Rovte, preostali kraji niso omenjeni, 
a jih lahko razberemo glede na 
okolico snemanja (vrhovi gora).  

Pod Špikom. 
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OKOLJE 

Zelo veliko opisov narave, 
predvsem gora.25 

Okolje je prikazano skozi kamero. Tu 
nismo priča opisom, ampak nam 
režiser prikaže konkretno pokrajino. 
Vidimo gore (v različnih delih dneva), 
večinoma obsijane s soncem, 
prisotni so tudi prizori živali, prav 
tako pa pašniki in visokogorski 
travniki, kjer Pehta nabira svoja 
zdravilna zelišča. Mojca kljub temu, 
da ne vidi, prepozna veliko rastlin, ki 
rastejo na planini: murke, arnika, 
mežiklji, encijan. Kekec razloži, 
kakšne so gore: visoke, strme in bele 
glave imajo (kot dedek). Pove, da so 
posebno lepe zjutraj.  

Opisov narave je malo, veliko 
podrobnosti je vidnih v ilustracijah 
(priloga 3, slika 46). 

                                                 
25 »… polje je bilo polno radosti, metuljev in brenčečih čebel. Rože so se zibale v lahnem vetrcu, ki je žuborel prek veselega polja, a iz zelenih gozdov se je razlegalo glasno ptičje petje.« (Vandot, 
1969, str. 12) »Sonce se je bližalo temnim goram na zahodu.« (Vandot, 1969, str. 16) »Vsa dolinica je bila že zakrita v temni mrak. Samo visoki snežniki so žareli v škrlatnem ognju in so gledali v 
mračno dolinico.« (Vandot, 1969, str. 16, 17), »Ugasnila je rožna večerna zarja na visokih snežnikih. Na nebu so se prižgale zvezde in izza škrbastih gora je pričel pogledovati vesel mesec. (Vandot, 
1969, str. 17) »Na desno se je širilo polje tja do strmih, s smrekami gosto poraslih gor. Za njimi so se skrivali domači snežniki ...« (Vandot, 1969, str. 18) »Krog in krog pa je zelenelo širno polje tja do 
zelenih gozdov, spenjajočih se ob strmem pogorju ... veličastne gore. Oj strmo so se dvigale nad gozdovi −skala na skali, sklad na skladu.Vse so bile preprežene s širnimi snežiči, ki ne skopnijo niti v 
toplih poletnih žarkih. Sneg se je lesketal tam zgoraj v srebrnem soncu; skale so se smehljale v tiho dolinico in so bile vse bele. Visoke so bile, tako visoke, da so se dotikale menda samega 
modrega, jasnega neba.« (Vandot, 1969, str. 18, 19) »... gozdič ... pod visokimi smrekami.« (Vandot, 1969, str. 20),«... gost smrekov gozd, ki se je širil in spenjal vedno više ob strmi gori, dokler ni 
prenehal ob belih, v nebo štrlečih pečinah in ob zamrznjenih snežiščih.« (Vandot, 1969, str. 25), »Iz daljave se je čulo pritajeno šumenje smrekovega gozda in tu in tam se je razleglo zateglo 
lisjakovo lajanje.« (Vandot, 1969, str. 28) »In rože so dehtele na širnih, pisanih senožetih. njihov sladki vonj je tihi vetrc prinašal v dolino in ga raznašal po vsem ozračju. Visoki snežniki so veselo 
gledali na zeleno polje. Bledi sneg se je svetil na njihovih gladkih skalah. Iskril se je v zlatih žarkih, da je deca v vasi mislila, da so nanje nasejali škratje samih srebrnih tolarjev. Pa so hoteli iti tja na 
visoke gore in so se že zbrali kraj gozda.« (Vandot, 1969, str. 29) Goščava, visoka in gosta trava »Vsa je posejana z gorskimi nageljni. Veliki so nageljni in rdeči in tako sladko dehte ...« (Vandot, 
1969, str. 36) »Smrekov gozd ... pokvečeni borovi in nizko grbavo rušje. Velike, z zelenim mahom porasle skale so ležale razmetane vsepovsod. Od tod je videl Kekec naravnost na nebotične stene 
strmih snežnikov, ki so se vzpenjali nedaleč pred njim v modro nebo.« (Vandot, 1969, str. 40, 41) Veliki slap, »...snežniki so še žareli v zlati večerni zarji in goreli v čistem ognju.« (Vandot, 1969, str. 
56)  »Jasno belo noč. Mesec je stal visoko na nebu in je razsvetljeval tiho zagorsko dolinico in bele gore, ki so se dvigale tam visoko nad črnimi lesovi. Globoka tišina je zavladala okrog in to tišino je 
motilo le zamolklo šumenje gorskega potoka, ki je padal z visokih skal.« (Vandot, 1969, str. 59) »... sneg na visokih snežnikih se je blestel kakor še nikoli.« (Vandot, 1969, str. 60) »Sveti sonce in se 
smeje z neba. Še lepše pa se svetijo snežniki in gledajo na zeleno polje.« (Vandot, 1969, str. 62) »Na modrem nebu se je smejalo sonce in se je polagoma nižalo k sivim goram. V belem skalovju in 
na širnih, bleščečih snežiščih pa je bilo vse tiho.«( Vandot, 1969, str. 65) »Večerilo se je in visoki snežniki so goreli v škrlatni, večerni zarji. Odsev tiste zarje pa je trepetal vseokrog po zagorskem 
svetu − po peščenih obronkih, po nizkem rušju, po mrzlem, večernem snegu in po zelenih tratinah ...« (Vandot, 1969, str. 95) »Nebo je bilo čisto in jasno kot ribje oko. Snežniki so žareli v prvi jutranji 
zarji. Rdeč ogenj je objemal visoke vrhove, na katere je bil zapadel svež sneg. A najlepše je žarel ponosni Špikov vrh. Ves je bil zasnežen in se svetil, kakor da bi bil posut s samimi demanti in 
cekini.« (Vandot, 1969, str. 116) »Krvavi žar pod Špikom je pričel pojemati, dokler ni popolnoma ugasnil. Stemnilo se je in samo zvezde so gorele na visokem nebu.« (Vandot, 1969, str. 129)   
ŽIVALI: »Lisjak je dvakrat hripavo zalajal ... nato je zamahnil s svojim košatim repom in je zbežal po poti navkreber.« (Vandot, 1969, str. 53) »... tropo divjih koz, ki so kakor blisk bežale preko 
navpičnih sten.« (Vandot, 1969, str. 65) 
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HIŠA 
KOROŠČEVIH 

 

»Bila je velika in na pol zidana, na 
pol lesena. Drevje je zelenelo 
okrog nje in iz dimnika se je dvigal 
bel dim.« (str. 25) 

Hiša je kamnita, pokrita s skodlami. 
Okrog je ograja. Poleg hiše je tudi 
hlev, manjši kot hiša, obe poslopji 
pa sta pa sta klasično alpski. V hiši 
je peč. Predstavljena je tudi koča, v 
kateri prebivajo otroci. Ima en velik 
prostor, ki je napolnjen z različnimi 
starimi in poškodovanimi predmeti, 
koča ima tudi veliko kamnito 
ognjišče.  

Kamnita hiša, z leseno, strmo 
streho, z majhnimi okni, na 
katerih so rože.  

PEHTINA 
KOČA 

 

Samotna koča: »… je stalo nekaj 
črnega, podobno nizki, prepereli 
koči.« (str. 41) 

Pehtina koča stoji ob potoku, manjši 
reki, v dolini. Kekec se do nje spusti 
po melišču. Koča je lesena, stara in 
ima značilno alpsko streho. 
Notranjost je urejena, na stenah pa 
visijo posušene rastline.  

Pehtina koča stoji v dolini, iz 
ilustracij lahko razberemo, da je 
na robu prepada. Je lesena, z 
majhno teraso, lesena streha pa 
je položna.  
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PEHTINO 
DRUGO 
DOMOVANJE 

»Pod belimi gorami imam drugo 
domovanje.« (str. 77) »Teta 
Pehtara, tu je pa doma sama 
zima. Pred pomladjo se je skrila 
semkaj in jo je strah med divjim 
skalovjem.« (str. 79) Na vrhu 
strmine: »In sredi trate je stala 
obširna, bela koča, ki so jo 
osvetljevali mesečni žarki.« (str. 
80)   

Votlina se skriva visoko v gorah. Je 
urejena in gledalec lahko opazi, da 
je Pehta tam živela že dlje časa. 
Tam so tudi vse njene stvari 
(zelišča, naprave za predelavo 
zelišč, kolovrat, skrinja, v kateri so 
njene meščanske obleke). Prav tako 
ima poseben prostor za kuhinjo, 
spanje …  

»… votline visoko v gorah, v 
kateri je do takrat le izdelovala 
zdravila …« (str. 18) 
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V izvirnem književnem delu Kekca v Rovte pošljejo v začetku poletja, da bo ostal do 
zime. V filmski priredbi je dogajalni čas poletje, v slikaniški pa se Kekec domov vrača 
jeseni (glede na to, da je omenjeno hladno jesensko jutro, lahko sklepamo, da gre za 
zadnji del jeseni, se pravi tik pred zimo). Minevanje časa je v izvirnem delu 
predstavljeno bolj konkretno (minevanje dni, tednov …), v slikanici pa so taki opisi 
prav tako prisotni, ampak jih je bistveno manj, kar nam ne da popolne slike, kdaj 
točno se kaj dogaja. V filmski različici je edin dokaz za minevanje časa menjavanje 
dneva in noči. 
 
V izvirnem delu je veliko poimenovanj realnih krajev, ki nam, če jih poznamo, dajo 
dodaten vpogled v okolje. V slikanici in v filmski priredbi je zgodba sicer umeščena v 
okolje, a gre za bistveno manj natančen opis. K predstavi o okolju največ pripomorejo 
opisi okolja. V izvirnem delu so ti zelo bogati in natančni (glej opombo 13), v slikanici 
pa jih je zelo malo, veliko pa lahko razberemo iz bogatih ilustracij (priloga 3, slika 46), 
v filmu pa seveda iz kadrov, ki prikazujejo naravo (priloga 3, slika 47). 
 

Hiša Rožletove družine je na hitro predstavljena v obeh književnih delih, v filmski 
priredbi pa je lepo prikazana v kadru, ko Kekec pride na njihovo domačijo. V slikanici 
imamo tako prek ilustracije več pregleda nad hišo in vidimo več podrobnosti, kot pa je 
to opisano v izvirnem delu. V filmu je enako. Vidimo veliko podrobnosti, prav tako pa 
tudi notranjost, ki v izvirnem delu ni omenjena.  
 
Pehtina koča je v obeh književnih deli in v filmski priredbi predstavljena kot stara in 
temna, povsod je postavljena v samoto. Enako je v filmski priredbi, kjer pa lahko 
zaznamo še dodatne podrobnosti. Pri drugem Pehtinem domovanju se pojavlja več 
razlik. V knjigi se Pehta preseli v belo kočo, visoko v gorah, v filmski priredbi in v 
slikanici pa se Pehta preseli v votlino visoko v gorah, v kateri izdeluje zdravila in hrani 
zelišča (laboratorij v gorah) in ki je primerna za domovanje. 
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INTERPRETACIJA  
 
Med izvirnim delom Kekec na volčji sledi in filmsko priredbo Srečno, Kekec! se 
pojavlja precej razlik. V večini primerov te razlike vplivajo na to, kako so liki 
predstavljeni v slikaniški priredbi.  
 
Mojca je v filmski priredi iz leta 1963 predstavljena kot svetlolasa deklica (za razliko 
od izvirnega književnega dela). Identično je predstavljena tudi v slikaniški priredbi 
(2000). Skoraj popolnoma enaka je tudi njena obleka. Enako lahko trdimo za lik 
Pehte. Njena obleka je v slikanici predstavljena identično kot v filmski priredbi. Kot 
sem omenila v analizi, se zelo razlikuje od oprave, ki jo nosi Pehta v izvirnem 
književnem delu. Tudi sama postava Pehte se razlikuje. Filmska priredba Pehto 
spremeni v obilno žensko z razmršenimi lasmi. Enaka predstava lika je prenesena 
tudi v slikanico. Celo hiša Rožletove družine je v filmu in v slikanici predstavljena 
enako. Nekaj razlik se pojavi pri videzu volka in Pehtine koče. Na splošno pa lahko 
rečemo, da je imel film, vsaj kar se vizualnega učinka tiče, zelo velik vpliv pri 
nastajanju ilustracij za slikaniško priredbo dela. Tu lahko potrdim ugotovitve 
Barbare Zorman (2014), da se večina slikaniških priredb, nastalih v drugi polovici 20. 
stoletja, opira na filmsko priredbo Kekca, zvesto posnemajo tako podobo igralcev kot 
kostumografijo Marlenke Stupica in scenografijo Mirka Ferenčaka. Kekčeva pesem 
(priloga 2) je še en dokaz, da se slikanica zgleduje po filmski priredbi. Besedilo 
pesmi, ki ga je pripravil Kajetan Kovič, se pojavi najprej v filmu. Avtor priredbe jo 
uporabi tudi v slikanici. 
 
Tudi glede na potek dogodkov lahko rečemo, da je Andrej Rozman Roza navdih 
črpal tudi iz filmske priredbe. To je najbolj vidno predvsem v tem, da se Pehta, tako 
kot v filmu, preseli v jamo. Prav tako je iz filmske priredbe povzeto to, da Pehta 
ostane v gorah (ne odide iz krajev, kot je to zapisano v Vandotovem izvirnem delu). 
Kljub manjšim razlikam v poteku dogodkov pa je avtor slikaniške priredbe − za razliko 
od avtorja ilustracij, Zvonka Čoha − v večini sledil književnemu in ne filmskemu delu.  
 
Glede na to, da se otroci (v šoli) najprej srečajo s slikaniško verzijo, menim, da je 
popolnoma pričakovano to, da je njihova predstava (vsaj o videzu likov) bolj podobna 
filmski priredbi. Te prve predstave, ki jih otroci dobijo v ilustracijah, se kasneje 
potrdijo še ob ogledu filmske priredbe. Menim, da ko učenci dejansko berejo izvirno 
delo, svoje predstave o likih težje spremenijo. Strinjam se s tem, kar pravi Barbara 
Zorman (2014): »… sodobne miselne predstave o Kekcu večino izvirajo iz njihovih 
filmskih in ne iz literarnih pojavnosti.« (str. 22) 
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2.6.3 PODOBNOSTI IN RAZLIKE, KI SE POJAVLJAJO MED IZVIRNIMA DELOMA HEIDI IN KEKEC NA 
VOLČJI SLEDI 
 

 

 Kekec na volčji sledi (Vandot, 1969) (prva izdaja 
1922) 

Heidi (Spyri, 1978) (prva izdaja 1881) 

VERA 

»Mati je postavila na okno gorečo svečo in 
prekrižala otroka.« (str. 17) »Daj Kekec, daj mi roko, 
da ti rečem: bog te spremi!« (str. 23) »Bog te 
spremi, Kekec!« (str. 25) 

»… že leta ni prestopil cerkvenega praga …« (str. 7) 
»Babica … naj ti preberem kako pesem iz tvoje 
stare knjige?« (str. 134) »Globoko pod njimi so peli 
nedeljski zvonovi …« (str. 136) 

SLEPOTA  

Slepa je Mojca. »Slepa je na oba očesa pa ne vidi 
prelepega sveta pa ne vidi modrega neba in belih 
snežnikov nad zeleno dolino. Niti mamice ne vidi niti 
očeta, ko jo ljubeznivo gledata, ker se jima smili 
mala sirotica, ki je slepa.« (str. 23) »Jaz vidim samo 
temo, črno temo, a drugega nič.« (str. 31) Kekec želi 
pomagati: »Včeraj mi je rekla, da še nikoli ni videla 
cvetic in neba ... oj, težko ji mora biti, ker je slepa, 
oj, tako težko!« (str. 33) »Pa ni zdravila, stric, da bi 
uboga Mojca ozdravela? ... O, da bi jaz vedel za 
tisto zdravilo. Še danes bi ga šel iskat ...« (str. 33, 
34) 

Slepa je Petrova babica. »… saj ne vidim. Slišim pa 
še dobro …« (str. 40) »… ne vidim, prav nič ne 
vidim, tudi oknice ne.« (str. 40) »Tudi v snegu je 
okrog mene tema, ker svetloba ne more več prodreti 
v moje oči.« (str. 40) Heidi želi na vsak način 
pomagati pri slepoti: »Če bi šla ven in oknice široko 
odprla, da bi postalo svetlo, bi pa gotovo videla, 
kajne, babica?« (str. 40) »Kaj res ni nikogar, ki bi ti 
mogel pomagati, da bi spet videla?« (str. 40)  
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DOMOTOŽJE 

Pehta ugrabi Mojco in ta si na vsak način želi 
domov. Pri Pehti čuti domotožje.  

Deta odpelje Heidi v Frankfurt, da bi delala družbo 
Klari. A Heidi se tam ne počuti dobro, saj ima 
domotožje. »Toda breme, ki ga je nosila Heidi v 
srcu, je postalo vedno težje. Ni mogla več jesti in iz 
dneva v dan je bolj hirala. Zvečer velikokrat dolgo, 
dolgo ni mogla zaspati ...« (str. 99)  
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Motiv vere je prisoten v obeh delih. V delu Kekec na volčji sledi ne predstavlja 
bistvenega dela besedila. Pri Heidi pa je nekoliko drugače. Pri analizi tega sem se 
oprla tudi na druge analize izvirnika, saj je znano, da je pri nas zaradi družbenih 
razmer (socializem) v tistem času, prevod prikrajšan za bistvena sporočila, povezana 
z vero. Ponovno bom navedla N. K. Pokorn (2012b), ki povzame, da je prevajalka 
(Meta Sever) v slovenskem prevodu elemente vere izpustila ali pa zamenjala. Tako v 
samem prevodu Heidi lahko zaznamo le nekaj omemb vere – da Ded že dolgo ni 
obiskal cerkve in podobno, prav tako pa lahko sklepamo, da gre ob izrazu »stara 
knjiga« babice za versko literaturo, verjetno Biblijo. Če torej prevod Heidi primerjamo 
z Vandotovim Kekcem, lahko sklepamo, da pri obeh vera ni v prvem pomenu in da ni 
bistveno pomembna za potek zgodbe.  
 
Druga temeljna tema je slepota. Pojavlja se v obeh delih, a na nekoliko drugačen 
način. V delu Kekec na volčji sledi je slepa mlada deklica Mojca. Oslepela je zaradi 
bolezni, iz opisov v tabeli pa je jasno, da nikoli ni videla, saj ne pozna rož in 
preostalega sveta okoli sebe. V Heidi je slepa Petrova babica. Oslepela je s starostjo. 
Pri obeh gre za popolno slepoto; obe okoli sebe vidita le črno. Obema glavni 
junak/junakinja želi pomagati. Kekec na vsak način želi pomagati Mojci najti zdravilo 
in poskrbeti, da ne bi bila žalostna. Heidi želi pomagati babici. Sprašuje jo, kaj lahko 
stori, da bi spet videla, in se ne more sprijazniti s tem, da nobena stvar pri tem ne 
pomaga. Razlika, ki se pojavlja v obeh delih pa je ta, da je slepota pri Kekcu osrednja 
tema, pri Heidi pa le stranska. Pri Kekcu je slepota razlog, da se zgodba dogaja tako, 
kot se. Slepota pri Kekcu je pozneje ozdravljena (lahko bi rekli nadnaravno, saj 
zdravilo, kakršnega je dobila Mojca ne obstaja), pri babici pa je ni možno pozdraviti, 
tako da ostane slepa, a to ni prikazano kot katastrofa.  
 
Tudi domotožje je prisotno v obeh delih. Mojca občuti domotožje, ko jo ugrabi Pehta, 
in na vsak način želi domov. Heidi domotožje občuti na bolj skrajen način, kar 
moramo pripisati tudi temu, da je Heidi v Franfurtu ostala veliko dlje kot pa Mojca pri 
Pehti. Heidi zaradi domotožja ne more več jesti, joka, hujša, ne spi in postane 
slabotna. Opisi tega so v delu Heidi veliko bolj nazorni in obsežni, saj je to vseeno 
glavni motiv, da se Heidi vrne nazaj k Dedku, pri Mojci pa gre le za bežen opis 
domotožja, ki je jasen ob ugrabitvi deklice, ki je celo življenje vajena svojega doma in 
domačih.  
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 Kekec na volčji sledi (Vandot, 1969) (prva izdaja 

1922) 
Heidi (Spyri, 1978) (prva izdaja 1881) 

KEKEC/HEIDI 
(priloga 3, sliki 
17, 33) 

Deček je star okoli osem let. VESEL: »Vesel pa si, 
pobič, vesel ...« (str. 19) »Vesel in pogumen kot 
nihče. Pa srce ima dobro, resnično – zlato srce ...« 
(str. 27) SOČUTEN: »Oj, to mora biti Mojci hudo, oj 
to ji mora biti hudi!« (str. 33) SKROMEN − ko 
pripelje Mojco reče: »Zato pa mi ni treba prav nič 
dati.« (str. 57)  

»Dekletcu je bilo komaj pet let …« (str. 5) VESELA,  
DOBRODUŠNA − Petru ponudi svoje kosilo: »Še 
tole vzemi, sita sem!« (str. 28) »Heidi je tako vesela, 
da neprestano skače od enega okna do 
drugega ...«(str. 35) »... tako dobrega srca je ...« 
(str. 42) Dedka prepriča, da bo babici popravil kočo. 
SOČUTNA: »Ne, ne, Peter, ne smeš ga tepsti. 
Poglej, kako se boji! ... Bolelo bi ga!« (str. 31) 
SKROMNA: »... Heidi (se je) na lastno željo vrnila k 
Dedu, čeprav je živela v Frankfurtu v izobilju.« (str. 
126)  

ROŽLE/PETER 

Pase živino na planini, družina ga poleti pošlje na 
planino, da pase njihovo živino. BOJEČ: »… se je 
pričel tresti po vsem životu … je šepetal ves 
preplašen ... Rožle je sklepal roke in je vpil v svojem 
strahu za njim ... Rožle se je prijel za glavo in obup 
mu je stisnil srce ... in lasje so se mu kar ježili.« (str. 
45) 

Pastir, poleti na planini pase koze (tudi Dedovi Belko 
in Rjavko), pozimi pa hodi v šolo. BOJEČ: »... bo 
povedala Dedu, ki se ga je Peter izmed vseh ljudi na 
svet najbolj bal.« (str. 210) Obupan, ko čaka na 
kazen zaradi uničenega vozička.  
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MOJCA/ 

KLARA 
(priloga 3, sliki 
19, 35) 

Mojca je slepa in slabotna: »Deklica je bila bleda in 
v njenih modrih očeh ni bilo nobene živahnosti.« (str. 
22) 

Klara je na vozičku, ker je invalidna. »Na eno nogo 
je hroma, pa tudi sicer ni nič kaj zdrava. Zelo je 
osamljena.« (str. 50) 
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Med Kekcem in Heidi kot glavnima literarnima likoma se pojavljajo razlike. Sprva 
najbolj očitna je, da je Kekec deček, Heidi pa deklica. Heidi je v začetku besedila 
stara pet let, večina zgodbe pa se odvija, ko je stara od osem do devet let, prav toliko 
kolikor naj bi bil star tudi Kekec. Oba lika druži njuna vesela in pozitivna narava, oba 
sta sočutna (ljudem želita pomagati in čutita njihovo stisko) in skromna. Kekec je 
navajen živeti v skromnosti, saj živi v okolju, kjer ne pozna drugega. Heidi pa je 
skromna kljub temu, da je v Frankfurtu spoznala vse ugodnosti udobnega življenja, a 
se vseeno odloči, da bo ostala pri dedku. Razlika med obema likoma se pojavlja tudi 
v tem, da je Kekec nagajiv in prebrisan. Heidi je umirjena, a radovedna, nikoli pa 
ničesar ne ušpiči zaradi tega, da bi nagajala drugim, tako kot to dela Kekec. 
Pomembno razliko omeni tudi Beattie (2006): Kekec je deček, ki je odrasel v 
planinah, Heidi pa je bila iz mesta poslana, da živi v planinah. Prav tako je Heidi kot 
literarni lik znana v celotnem zahodnem svetu, Kekec pa je zelo neznan zunaj meja 
Slovenije.  
 
Podobnosti lahko najdemo tudi med Petrom in Rožletom. Oba sta pastirja, prvi pase 
zato, da njegova družina preživi (pase koze iz cele vasi), drugi pa na planini pase 
domačo živino (krave). Po značaju sta si nekoliko podobna, oba pa sta boječa. Pri 
Rožletu je to bolj jasno in nazorno prikazano; boji se Pehte in njenega volka, 
prestraši pa ga že vsaka stvar, ki se zgodi nepričakovano. Peter ni tako boječ, boji pa 
se Deda s Planine. Svojo boječnost oziroma strah pokaže ob koncu zgodbe, ko ga je 
strah, da ga bodo zaradi razbitega vozička odpeljali v zapor.  
 
Mojca in Klara imata kar nekaj skupnega. Obe sta deklici, predvidevam da približno 
istih let, in obe trpita za nekim primanjkljajem. Mojca je slepa, Klara pa invalidna. Obe 
sta opisani kot slabotni, bledi deklici. Razlike so spet v okolju, v katerem se pojavita. 
Klara prihaja iz mestnega okolja, iz premožne družine, Mojca pa živi na vasi. 
Osebnostno jih težko primerjam med seboj, saj so opisi o njiju premalo podrobni (še 
zlasti o Mojci), obe deklici pa veljata za nežni in krhki. 
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 Kekec na volčji sledi (Vandot, 1969) (prva izdaja 

1922) 
Heidi (Spyri, 1978) (prva izdaja 1881) 
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PEHTA/DED 
(priloga 3, sliki 
18, 34) 

SKRBNA: Ko odpelje Mojco in kasneje Kekca za 
oba zelo dobro skrbi. »Sicer Pehta ni napačna in 
hudobna.« (str. 91) »Hude stvari govore o vas in 
otroci se vas strašno boje. Mislite, da jih pograbite v 
svoj koš in jih ponesete v gore da jih tam pojeste ... 
Pa meni se čudno zdi, da se vas tako zelo boje. Saj 
niste hudobni in grdi, kakor pravijo v vasi. Lepi ste, 
teta Pehtara, resnično lepi. Dajte si med lase zlat 
šapelj, pa boste lepši kot vsaka kraljica.« (str. 96) 
»O seveda se me (otroci) lahko boje. Že 
marsikaterega paglavca sem pograbila in sem ga 
zaprla v kočo. A nisem ga pojedla, ampak sem ga 
imela zaprtega toliko časa, dokler ni postal dober in 
priden. Boje se me otroci  a rečem ti, Kekec, da se 
me boje samo malopridneži; a dobri otroci se ne 
boje, ker dobro vedo, da jim ne storim slabega. A 
malopridneži imajo slabo vest in zato jih je strah, če 
jim omeniš mene ...« (str. 96) 

SKRBEN: »Dedek vstane, napolni skodelico z 
mlekom, jo postavi na sto l ...« (str. 19) Dobro skrbi 
za koze: »Ded s planine ju krtači in umiva, jima daje 
soli in ima najlepši hlev.« (str. 30), PAMETEN: 
»Dedek zna prav vse.« (str 41) »... pozna vsa 
planinska zelišča daleč naokrog in ve, kako jih je 
treba uporabljati: od smolnatih smrek in temnih jelk z 
dišečimi iglami, od nakodranega mahu, ki raste med 
starimi drevesnimi koreninami, do najmanjših zelišč 
in neznatnih cvetlic, ki poganjajo visoko gori iz sivih 
planinskih skal.« (str. 162) SAMOTAR: Sam živi na 
planini, ker se je umaknil zaradi svoje preteklosti in 
misli, da ga ljudje ne sprejemajo. Učitelj mu reče, naj 
se zavoljo Heidi vrne med ljudi. »... prebivalci 
zaničujejo mene, jaz pa nje.« (str. 49) Učitelj mu 
pove: »Ljudje v dolini vas ne sovražijo, kakor mislite. 
Verjemite mi, sosed: pridite k njim, pobotajte se z 
njimi, in videli boste da se boste dobro počutili med 
njimi.« (str. 49) STRAŠLJIV: »Peter je prestrašeno 
potisnil kapo na ušesa, kajti nikogar se ni bal tako, 
kakor Deda s Planine.« (str. 169) »... do velikega 
grma robidnic, za katerega se je skril, kajti niti 
najmanj si ni želel, da bi ga prav zdaj videl Ded.« 
(str. 204) 
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Edini osebi, ki predstavljata odrasle like v delih Heidi in Kekec na volčji sledi in ju 
lahko primerjamo, sta Pehta in Ded. To sta lika, do katerih otroci čutijo strah. Pehte 
se bojijo vsi otroci, Deda pa se boji predvsem Peter, prav tako pa o njem nič dobrega 
ne mislijo odrasli. Oba lahko opredelimo kot samotarja, pozorni pa moramo biti na to, 
da je Pehta predstavljena skoraj kot nadnaravna, kot čarovnica, Ded s Planine pa je 
kot navaden človek, ki se je odločil, da bo živel daleč od ljudi zaradi svoje preteklosti. 
Tudi Pehta je v pripovedi o Kekcu ženska, ki živi na planini, daleč stran od ljudi. 
Ljudje se obeh bojijo, oba sta med ljudmi nezaželena, Dedek zaradi preteklosti, 
Pehta pa zaradi dejanj, po katerih je znana med ljudmi. To lahko povežemo z 
motivom tujca. Oba sta zelo pametna, Ded pozna vsa zelišča in zdravilne rastline, 
Pehta pa prav tako uporablja to znanje, da izdeluje zdravila (kapljice za Mojčino 
slepoto).  
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 Kekec na volčji sledi (Vandot, 1969) (prva izdaja 

1922) 
Heidi (Spyri, 1978) (prva izdaja 1881) 

PEHTA 
ODVEDE 
MOJCO/DETA 
ODVEDE 
HEIDI 

Pehta ji je želela pomagati, jo ozdraviti: »… smilila 
se mi je, bolj kot tebi, ker je tako pridna in zna tako 
lepo prepevati. In ker se mi je smilila, sem šla v 
dolino ponjo in sem jo privedla v svojo kočo. Lepo bi 
ji bilo pri meni. Prepevala bi mi in jaz bi ji zdravila 
bolne oči. In čez mesec dni bi jo bila spustila domov. 
A rečem ti, Kekec, Mojca bi bila zdrava in bi videla 
prav tako dobro kot ti. A da bo Mojca vse žive dni 
slepa, tega si kriv samo ti, Kekec, ker si jo odvedel 
iz moje koče.« (str. 86) 

Ker je Klara invalidna in ji je dolgčas, potrebuje 
družbo. »Radi bi dobili poštenega, svojevrstnega 
otroka, ki ni tak, kakršna je večina otrok.« (str. 51) 
Deta je predlagala Heidi. Heidi noče iti, a nima 
izbire. 
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ZDRAVILO ZA 
MOJCO/KLAR
A SHODI 

»Pehta je rekla, da je hotela ozdraviti Mojco. In če jo 
je hotela ozdraviti, ima gotovo doma zdravilo.« (str. 
88) Volku v oko kane mleček, da mu oko nabrekne. 
Volk je tulil, Pehta pa »je vzela z omarice 
stekleničico, ki je bila do vrha napolnjena s prozorno 
tekočino. Samo dvakrat je kanila volku v nabreklo 
oko – in volk ni več tulil« (str. 89).  

»Na vsak način moraš z menoj!« (str. 208) »Kaj 
praviš, morda bi te pa lahko nesla?« (str. 208) »Oh, 
ko bi le mogla hoditi!« (str. 208) Klara na vsak način 
želi videti pašnik s cvetlicami. »Klara ni mogla stati.« 
Peter in Heidi sta jo zato nesla. »Poskusi stopiti s 
celo nogo, potem te bo gotovo manj bolelo.« (str. 
210) »Kljub temu jo je ubogala in pogumno stopila 
na tla najprej z eno, potem še z drugo nogo.« (str. 
211) »Klara je res poskusila; stopila je na eno nogo, 
potem pa še enkrat in še enkrat; in nenadoma je 
radostno vzkliknila: Saj znam hoditi, Heidi, Hoditi 
znam! Poglej! Korak delam za korakom!« (str. 211) 
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Pri obeh se pojavlja motiv »prisilnega odhoda«. Pehta ugrabi Mojco in jo odpelje na 
planino v svojo kočo, pozneje tudi Kekca, Deta pa na planino pripelje Heidi. Tu sicer 
ne gre za prisilno dejanje. Tak način odhoda lahko v Heidi najdemo, ko se Deta 
odloči, da bo Heidi odpeljala iz planine v Frankfurt. Deklica se upira in ne želi 
zapustiti planine. Spet je tu razlika med obema deloma. Heidi se odhodu upira, Mojca 
sprva ni vedela, saj je bila zavedena, ampak se pozneje upira temu, da bi pri Pehti 
ostala, Kekec pa se k Pehti odpravi prostovoljno. Kot prisilen odhod lahko štejemo 
tudi to, kako Kekec ugrabi Mojco, čeprav se Mojca temu ne upira. Izvemo pa, da bi 
Mojca ozdravela, če je Kekec Pehti ne bi odpeljal.  
 
Vzrok za zdravilo za Mojčino slepoto in to, da Klara shodi, lahko najdemo v 
vztrajnosti glavnih junakov. Kekec vztraja, da bo našel zdravilo za slepoto in se 
odpravi k Pehti, pripravljen odslužiti svojo kazen zato, da bi Mojca ozdravela. Heidi 
sicer ne išče zdravila za Klarino invalidnost, ampak spodbuja Klaro in jo prepriča, da 
se sprehodi do travnika, ki ga tako zelo želi videti. Tu se pojavi razlika med obema 
deklicama: Klara ima zelo možno željo, da bi videla travnik in počela vse, kar počnejo 
drugi otroci, in to ji s pomočjo dedkove oskrbe in Heidijine podpore ter močne volje 
uspe. Mojca si sicer želi spregledati, a je vdana v usodo. Vseeno gre za različna 
bolezenska stanja. Končno pa moramo biti pozorni tudi na to, da Mojca ozdravi tako 
rekoč po čudežu: zdravila za tako bolezen v resnici ni. Klarino izboljšanje bi ob 
pravilni negi lahko pričakovali. Vseeno pa ga označijo kot čudež, čeprav tu ne gre za 
nič nadnaravnega.  
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Kekec na volčji sledi (Vandot, 1969) (prva izdaja 1922) Heidi (Spyri, 1978) (prva izdaja 1881) 
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 Tretjeosebni pripovedovalec (vseveden), pripoveduje tudi 
Kekec; v dialogih ali monologih – veliko je pogovorov Kekca 
s samim sabo; naglas ali kot razmišljanja: »Deset dni že živi 
pri vas, a vi še vedno ne poznate Kekca. O, prekanil vas bo 
Kekec, da boste kar debelo gledali.« (str. 108) 

Tretjeosebni, vsevedni pripovedovalec, govori tudi v 
sedanjiku. Pripovedovale pripoveduje tudi o dogodkih, ki se 
ne dogajajo neposredno ob Heidi (npr. opisuje odhod 
zdravnika na planino). 
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 Kekec na volčji sledi (Vandot, 1969) (prva izdaja 

1922) 
Heidi (Spyri, 1978) (prva izdaja 1881) 

KRAJI Gmajnica, zagorska dolina, Rovte, senožeti za 
Akom, pod Špikom, divja samotna gora 

Mayenfeld, Vasica, hribi Falkniss, Scesaplana, 
Frankfurt, Basel 

DOGAJANLI 
ČAS 

Zgodba sledi Kekcu od začetka poletja do zime, ko 
se vrača nazaj domov.  

Zgodba sledi Heidi dlje časa, več let: Na planino 
pride, ko je stara pet let, ko pride v Frankfurt je stara 
osem let. Mine jesen in zima. Vrne se k dedku in 
spet mine jesen, oktobra se preselita v Vasico. 
Prideta maj in junij, pa tudi junij mine, nato pride na 
Planino Klara, ki ostane vsaj štirinajst dni. Ko se 
Klara odpravi domov je konec poletja.  

OKOLJE Zelo nazorni in pogosti opisi narave (glej opombo 
13).  

Zelo nazorni in pogosti opisi narave, največkrat 
obarvano v zlato (glej opombo 8).  
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PEHTINA 
KOČA/DEDOV
A KOČA 

Samotna, črna koča, kasneje bela koča. Urejena domačna koča z enim prostorom in hlevom.  
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Kraji v obeh delih se seveda razlikujejo, saj gre za popolnoma različni področji, na 
eni strani je Slovenija, na drugi Švica. Skupno vsem poimenovanjem pa je, da 
predstavljajo imena gora ali pa majhnih vasi in planine. Le Frankfurt izstopa kot 
veliko mesto, ki predstavlja kontrast med podeželjem in mestom, česar pa pri Kekcu 
ni.  
 
Dogajalni čas se prav tako bistveno razlikuje. Res je, da je večina opisov prostora v 
obeh delih poleti, a pri Kekcu je to zato, ker se celotna zgodba dogaja v teh mesecih. 
Zgodba o Heidi je razpotegnjena čez več let. Prikazuje daljše odboje Heidijinega 
odraščanja, prav tako pa avtorica nazorno prikaže minevanje tednov, mesecev, letnih 
časov, kar pri Kekcu ni tako opazno. Razlog za to je po mojem mnenju v tem, da je 
zgodba zgoščena le v nekaj mesecev.  
 
Opisi okolja so pri obeh zgodbah bistveni del. Lepi in natančni opisi gorskega sveta, 
planine in okolice so prisotni v obeh delih in prav to ločuje obe deli od ostalih del v 
tistih časih. Opisi so si med seboj precej podobni, omenjajo na primer celo iste 
rastline in podobo. Pri obeh je posebna pozornost namenjena soncu (vzhod ali 
zahod), saj oba avtorja prav v teh delih dneva prikažeta najlepše prizore gora. Prav 
tako obe deli to naredi zelo nazorni, saj je skoraj tako, kot če bi imeli zraven 
naslikano pokrajino ali pa bi dejansko zrli vanjo. 
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INTERPRETACIJA 
 
V slovenskem jeziku je zelo malo virov o povezavi med Heidi in Kekcem. Povezavo 
omenja M. M. Blažić, v tujini pa povezavo omenja Beattie, ki je pozoren predvsem na 
isti prostor, v katerem se nahajata oba lika. Nekaj podrobnosti o tem okolju pa lahko 
najdemo tudi v delu Nazaj v planinski raj (Šaver, 2005).  
 
Deli torej lahko povežemo v tem, da je okolje v obeh podobno. Pri obeh je glavni del 
dogajanja postavljen v gorsko okolje, nasprotje pa je v tem, da gre za vas v delu o 
Kekcu in mesto v delu o Heidi. Pri obeh lahko v likih Pehte in Deda opazimo tudi 
motiv tujca.  
 

Tako Heidi kot Kekec sta dobila svojo deželo: Heidijino (priloga 3, slika 23) in 
Kekčevo deželo (priloga 3, slika 41). V Kranjski Gori je razstava knjig Josipa Vandota 
o Kekcu, v Švici pa obstaja muzej Johanne Spyri.   
 
Nekaj pozornosti bom namenila tudi filmskim upodobitvam obeh del. Tako kot pri 
Heidi je tudi h Kekcu filmarje privedla otroška očarljivost. V drugem filmu je barvno 
prikazana dolina Trente (gore, pašniki), severno od Kranjske Gore. Glede na film  je 
dolina Trente prikazana kot pravljična dežela, polna krav, ovac, medvedov in drugih 
živali, hiš, iz katerih dimnikov se domačno kadi, Kekec se po okolici potika z 
orglicami, zapoje in vriska. Dan je majhen namig, da je v času pisanja knjige na tem 
področju vladala revščina, ostre zime (Beattie, 2006). Hladnik (1980) navaja, da pri 
Kekcu ne gre za realistično pisanje. To se vidi iz dejstva, da vaščani in starši Kekcu 
nikoli ne pomagajo in da težave premaguje sam. Kekčevi filmi so nekoliko drugačni in 
»so to pravljično doslednost seveda porušili« (str. 313). Heidi je pisana na realističen 
način, zgodba je postavljena konkretno in bi se prav zares lahko zgodila, pri Kekcu 
pa tega ne moremo trditi.  



Patricija Urankar, Primerjava Heidi in Kekca kot literarnih in filmskih likov 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

 
  

 
 

120

2.6.4 PREDSTAVE UČENCEV (HEIDI)  
Tabela 10: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov na vprašanje, ali so učenci brali izvirno 
delo Heidi  

 f f % 

5 11,4 
39 88,6 

DA 
NE 
skupaj 44 100,0 

 
Večina sodelujočih učencev (88,6 %) izvirnega besedila o Heidi ni brala. 11,4 % 
učencev je besedilo bralo.  
 

Tabela 11: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov na vprašanje, ali so učenci brali 
slikaniško/e priredbo/e o Heidi 

 f f % 

6 13,3 
39 86,7 

DA 
NE 
skupaj 45 100,0 

 
86,7 % sodelujočih učencev ni bralo nobene slikaniške priredbe o Heidi, 13,3 % 
učencev pa je bralo eno od slikaniških priredb.  

Tabela 12: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov na vprašanje, ali so si učenci ogledali 
filmsko/e priredbo/e o Heidi 

 f f % 

17 38,6 
27 61,4 

DA 
NE 
skupaj 44 100,0 

 
Večina učencev (61,4 %) si ni ogledala nobenega filma o Heidi, 38,6 % pa si je 
ogledala enega od filmov.  
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2.6.4.1 SPLOŠNE PREDSTAVE O GLAVNIH IN STRANSKIH LIKIH, 
NASTOPAJOČIH V IZVIRNEM DELU IN PRIREDBAH O HEIDI 
 

Učenci so v tabelo zapisovali ključne besede povezane z videzom, značajem in 
okoljem, kjer si predstavljajo Heidi in Klaro. 
 

 

 

Slika 2: Predstave učencev o Heidi 

 

Največ učencev (15) si Heidi predstavlja kot prijazno. Sledi dejstvo, da je Heidi 
svetlolasa (9), in omemba lastnosti, da nosi obleko (6). Manj učencev (5) meni, da je 
Heidi vesela in da živi na planini. Štirje učenci si Heidi predstavljajo na travniku, trije 
učenci pa v gorah in v koči. Dva učenca si jo predstavljata temnolaso. Po en učenec 
se je odločil za sledeče lastnosti: živahnost, radovednost, pogum, predstavlja si, da 
Heidi rada pomaga, da je skrbna, dobra in ima rada živali. Glavna razlika, ki se 
pojavlja med izvirnim književnim delom in večino filmskih priredb, je ta, da ima Heidi v 
prvem krajše rjave lase, v drugem pa je svetlolasa. Glede na to, da je bila 
svetlolasost Heidi bistveno bolj zastopana kot temnolasost, bi lahko povzela, da je, 
predstava učencev o Heidi bolj podobna liku večine filmskih priredb.  
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Slika 3: Predstave učencev o Klari 

 

Večina učencev (8) je zapisala, da je Klara prijazna deklica. Sledi dejstvo, da si Klaro 
predstavljajo v mestu (6). Sledi svetlolasost (5). Dva učenca sta zapisala, da si jo 
predstavljata v obleki. Naslednje predstave so se med anketiranimi učenci pojavile 
samo enkrat: Klara je temnolasa, invalidna, žalostna, dobra, nesramna, živi v 
razkošni hiši, predstavljajo pa si jo tudi na planini. Poudarila bi, da Klara v nobenem 
od del ni prikazana kot nesramna. Prav tako je zanimivo, da je glavna lastnost Klare 
(invalidnost), kljub zelo skromnemu številu odgovorov, skoraj neomenjena. Klara se v 
različnih filmskih priredbah pojavlja različno − v nekaterih je svetlolasa, v nekaterih pa 
temnolasa, zato samo glede na to lastnost ne moremo trditi, kakšna je predstava 
učencev. Svetlolasost deklice je sicer bolj zastopana, kar se sklada z opisom Klare v 
izvirnem književnem delu. Lahko bi rekli, da sta obe predstavi učencev (književna 
in filmska) enakovredni.  
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2.6.4.2 PREDSTAVE UČENCEV O HEIDI  
 

V anketnem vprašalniku so učenci izbirali med lastnostmi, povezanimi s Heidi. Izbirali 
so med filmsko lastnostjo (slika iz filma, kjer ima Heidi svetle lase) in književno 
lastnostjo (slika, kjer ima Heidi krajše, rjave lase).  
 
Tabela 13: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov učencev na vprašanje, katera lastnost 
Heidi je bolj podobna njihovi predstavi 
 

 f f % 
21 60,0 
14 40,0 

Filmska predstava 
Književna predstava 
skupaj 35 100,0 

 

 
Slika 4: Deleži odgovorov učencev na vprašanje, katera lastnost Heidi je bolj podobna njihovi 
predstavi 
 
Tabela 14: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov učencev na vprašanje, katera lastnost 
dedka je bolj podobna njihovi predstavi 
 
Največ učencev je med odgovori izbralo možnost, ki kaže na to, da je njihova 
predstava o Heidi bolj podobna filmski priredbi (60 %). 40 % učencev se je 
odločilo za možnost, ki je pokazala, da je njihova predstava o Heidi bolj podobna 
izvirnemu književnemu delu.   
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Raziskovalno vprašanje: Ali se pojavljajo razlike med prebranimi in gledanimi 
deli ter predstavo učencev o glavnih književnih likih (Heidi) 
 
Hipoteza 1: Med učenci se pojavljajo razlike v predstavi o glavnih književnih 
likih (Heidi) glede na to, ali so prebrali izvirno književno delo.  
 
Ničelna hipoteza 1: Med učenci se ne pojavljajo razlike v predstavi o glavnih 
književnih likih (Heidi) glede na to, ali so prebrali izvirno književno delo. 
 
Tabela 15: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov na vprašanji, ali so učenci brali izvirno 
književno delo (Heidi) in kakšna je njihova predstava o liku 
 

Bral/a sem izvirno književno delo 
(Heidi) 

 

DA NE 

f 3 18 FILMSKA 
PREDSTAVA f % 9,1 % 54,5 % 

f 2 10 
Heidi 

LITERARNA  
PREDSTAVA f % 6,1 % 30,3 % 

f 5 28 
Skupaj 

f % 15,2 % 84,8 % 
 
Tabela 16: Kullbackov 2Î preizkus hipoteze neodvisnosti odgovorov na vprašanji, ali so učenci 
brali izvirno književno delo (Heidi) in kakšna je njihova predstava o liku 
 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Chi-Square ,034a 1 ,854 

Likelihood Ratio ,033 1 ,855 
a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 
is 1,82. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
Vrednost Kullbackov 2Î preizkusa neodvisnosti je statistično pomembna (2Î = 0,033; 
g = 1, α = 0,855). Ničelno hipotezo obdržimo. Podatkov ne moremo posplošiti na 
osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da ima večina sodelujočih učencev, ki 
niso brali izvirnega književnega dela, filmsko predstavo o liku Heidi (54,5 %), 30,3 % 
učencev, ki niso brali izvirnega književnega dela, pa literarno predstavo. Več 
učencev, ki so brali izvirno književno delo o Heidi, ima filmsko predstavo (9,1 %), le 
6,1 % sodelujočih učencev, ki so brali izvirno književno delo, pa ima tudi literarno 
predstavo o liku Heidi.  
 
Ugotavljam, da velika večina izvirnega dela J. Spyri ni brala (84,8 %). Kljub temu je 
splošna predstava sodelujočih učencev o liku Heidi bolj filmska kot pa literarna 
(63,3 %). Zanimivo je, da je predstava tistih, ki so brali izvirno književno delo bolj 
filmska kot literarna, čeprav je razlika zelo majhna.  
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Hipoteza 2: Med učenci se pojavljajo razlike v predstavi o glavnih književnih 
likih (Heidi) glede na to, ali so prebrali slikaniško priredbo. 
 
Ničelna hipoteza 2: Med učenci se ne pojavljajo razlike v predstavi o glavnih 
književnih likih (Heidi) glede na to, ali so prebrali slikaniško/e priredbo/e  
 
Tabela 17: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov na vprašanji ali so učenci brali 
slikaniško/e priredbo/e (Heidi) in kakšna je njihova predstava o liku 
 

Bral/a sem slikaniško/e priredbo/e 
(Heidi) 

 

DA NE 

f 4 15 FILMSKA 
PREDSTAVA f % 21,1 % 45,5 % 

f 2 12 
Heidi 

LITERARNA  
PREDSTAVA f % 6,1 % 36,4 % 

f 6 27 
Skupaj 

f % 18,2 % 81,8 % 
 
Tabela 18: Kullbackov 2Î preizkus hipoteze neodvisnosti odgovorov na vprašanji, ali so učenci 
brali slikaniško/e priredbo/e (Heidi) in kakšna je njihova predstava o liku 
 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Chi-Square ,248a 1 ,618 

Likelihood Ratio ,253 1 ,615 
a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 
is 2,55. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa neodvisnosti je statistično pomembna (2Î = 
0,253; g = 1, α = 0,615). Ničelno hipotezo obdržimo. Podatkov ne moremo posplošiti 
na osnovno množico; za vzorec pa lahko trdimo, da ima večina sodelujočih učencev, 
ki niso brali nobene slikaniške priredbe, filmsko predstavo o liku Heidi (45,5 %), 
36,4 % teh učencev pa ima literarno predstavo o Heidi. Učenci, ki so brali eno od 
slikaniških priredb, imajo večinoma filmsko predstavo (21,1%). Preostali učenci imajo 
literarno predstavo o liku Heidi (6,1 %).  
 
Ugotovitve kažejo, da je zelo malo sodelujočih učencev bralo katero od slikaniških 
priredb dela Heidi. Vseeno ima večina teh učencev filmsko predstavo o Heidi 
(45,5 %). Zanimivo je, da je predstava učencev, ki teh priredb niso brali, precej 
enakovredno porazdeljena med literarno in filmsko različico. Filmsko predstavo ima 
večina učencev, ki je brala eno od slikaniških priredb (21,2 %).  
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Hipoteza 3: Med učenci se pojavljajo razlike v predstavi o glavnih književnih 
likih (Heidi) glede na to, ali so si ogledali filmsko/e priredbo/e  
 
Ničelna hipoteza 3: Med učenci se ne pojavljajo razlike v predstavi o glavnih 
književnih likih (Heidi) glede na to, ali so si ogledali filmsko/e priredbo/e  
 
Tabela 19: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov na vprašanji, ali so si učenci ogledali 
filmsko/e priredbo/e (Heidi) in kakšna je njihova predstava o liku 
 

Ogledal/a sem si filmsko/e 
priredbo/e (Heidi) 

 

DA NE 

f 8 13 FILMSKA 
PREDSTAVA f % 24,2 % 39,4 % 

f 9 3 
Heidi 

LITERARNA  
PREDSTAVA f % 27,3 % 9,1 % 

f 17 16 
Skupaj 

f % 51,5 % 48,5 % 
 
Tabela 20: χ2 preizkus hipoteze neodvisnosti odgovorov na vprašanji, ali so si učenci ogledali 
filmsko/e priredbo/e (Heidi) in kakšna je njihova predstava o liku 
 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Chi-Square 4,164a 1 ,041 

Likelihood Ratio 4,311 1 ,038 
a. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count 
is 5,82. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
Vrednost χ2 preizkusa neodvisnosti je statistično pomembna (χ2 = 4,164; g = 1, α= 
0,041). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 4,1 % trdimo, da se v osnovni 
množici med učenci, ki so si ogledali filmsko/e priredbo/e, in učenci, ki si je niso 
ogledali pojavljajo razlike v tem, ali je njihova predstava o glavnem liku filmska ali 
literarna.  
 
Kar 39,4 % učencev, ki so odgovarjali na ta vprašanja, ima filmsko predstavo o 
glavnem liku, kljub temu, da si niso ogledali nobene filmske priredbe. Literarno 
predstavo o Heidi ima 9,1 % učencev, ki si niso ogledali filmske priredbe. Zanimivo 
je, da ima 27,3 % učencev literarno predstavo o liku Heidi, čeprav si je ogledala eno 
od filmskih priredb (odvisno pa je, katero). Filmsko prestavo o Heidi ima 24,2 % 
sodelujočih učencev, ki so si ogledali filmsko/e priredbo/e.  
 
Presenečena sem bila nad tem, da je velika večina učencev na vprašanje o predstavi 
odgovarjala, kljub temu, da niso brali književnega dela. To bi lahko pripisala dejstvu, 
da je bilo učencem dano navodilo, naj zapišejo/obkrožijo kako si lik Heidi 
predstavljajo (tudi če o njej niso brali oziroma si niso ogledali filma). Menim, da to 
nakazuje na to, da imajo učenci o tem liku že oblikovane določene predstave, ki jih 
lahko pridobijo iz različnih virov: oglasi, plakati za filme, naslovnice knjig, slikanic, od 
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prijateljev, od staršev ali pa so si ogledali katero od risanih serij, ki niso bile zajete v 
raziskavo in anketni vprašalnik. To bi lahko preverila z anketnim vprašalnikom, in 
sicer tako, da bi sprva vprašala, ali so že slišali za Heidi in kje, ter dodala še 
možnost, da so si ogledali katero od risanih serij.  
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2.6.5 PREDSTAVE UČENCEV (KEKEC) 
 
Tabela 21: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov na vprašanje, ali so brali izvorno 
besedilo o Kekcu  

 

 f f % 
7 16,7 
35 83,3 

DA 
NE 
skupaj 42 100,0 

 
16,7 % sodelujočih učencev je bralo izvirno besedilo o Kekcu, več učencev pa ga ni 
bralo (83,3 %).  
 

Tabela 22: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov na vprašanje ali so brali slikaniško/e 
priredbo/e o Kekcu 

 f f % 
20 47,6 
22 52,4 

DA 
NE 
skupaj 42 100,0 

 
52,4 % sodelujočih učencev ni bralo nobene slikaniške priredbe o Kekcu. 47,6 % 
učencev je bralo vsaj eno slikaniško priredbo o Kekcu.  
 
Tabela 23: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov na vprašanje, ali so si ogledali filmsko/e 
priredbo/e o Kekcu  
 

 f f % 
42 95,5 
2 4,5 

DA 
NE 
skupaj 44 100,0 

 
Skoraj vsi sodelujoči učenci so si ogledali vsaj enega od filmskih priredb o Kekcu 
(95,5 %). 4,5 % učencev, sodelujočih v raziskavi, si ni ogledalo nobenega od filmskih 
priredb.   
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2.6.5.1 SPLOŠNE PREDSTAVE O GLAVNIH IN STRANSKIH LIKIH, 
NASTOPAJOČIH V IZVIRNEM DELU IN PRIREDBAH O KEKCU 
 
Učenci so v tabelo zapisovali ključne besede, povezane z videzom, značajem in 
okoljem, kjer si predstavljajo Kekca, Pehto in Mojco.   
 

 
 
Slika 5: Predstave učencev o Kekcu 
 

Največ učencev (26) si Kekca predstavlja kot prijaznega. Večina (18) si ga 
predstavlja v pastirskih oblačilih. 11 učencev si okolico, v kateri se pojavlja, 
predstavlja kot gore, hribe. Deset učencev si predstavlja Kekca kot veselega in 
nasmejanega, enako število učencev pa si ga predstavlja na travniku. Pogosto 
navedene predstave so bile še tiste, ki Kekca prikazujejo kot pastirja, kot starega ali 
mladega (trije učenci so Kekca opredelili kot mladega in dva kot starega), lepega, 
pogumnega, nagajivega in navihanega, takega, ki rad pomaga. Nekaj učencev si ga 
predstavlja v koči, nekaj pa na splošno na podeželju in v gozdu. Po en učenec si je 
Kekca predstavljal kot junaka in kot zvitega dečka. Menim, da glede na rezultate zelo 
težko določimo, ali je predstava učencev bolj podobna izvirnemu književnemu delu ali 
filmski priredbi, saj se že v osnovi med obema ne pojavljajo velike razlike. Filmska 
predstava učencev je enakovredna književni različici. Največja razlika je ta, da 
ima Kekec v omenjenih delih različen inštrument, a učenci tega niso omenjali. 
Zanimivo pa je, da se v večini niso odločali za predstave, po katerih je Kekec najbolj 
znan (junaštvo, pogum, zvitost …).   
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Slika 6: Predstave učencev o Pehti 
 

Kar 17 učencev si Pehto predstavlja kot zlobno in zvito. 10 učencev si jo predstavlja 
kot staro in v koči. Sedem učencev si jo predstavlja kot prijazno ali pa v gozdu in v 
gorah. Preostali učenci si jo predstavljajo kot veliko in debelo (3), takšno, ki zdravi 
(2), nesramno (3), zvito (2), strogo (3), čudno (3), v jami (4) ali na podeželju (3). Po 
en učenec si jo predstavlja kot grdo, s košem, revno, mestno gospo, žalostno, po en 
pa si jo predstavlja tudi v vasi in na travniku. Velika večina anketiranih si Pehto 
predstavlja kot zlobno in zvito, kar je tako v književnem delu kot filmski priredbi tista 
lastnost, ki otroške like najbolj zanima in se je zaradi tega bojijo. Pehta namreč krade 
otroke in je s tem za otroške like, mlade bralce in gledalce zaznamovana kot zlobna. 
Druga pomembna lastnost je starost. V književnem delu Pehtina starost ni konkretno 
predstavljena, saj je, kot reče Kekcu, zelo stara (stara je več, kot si on lahko 
predstavlja). V filmski priredbi lahko iz videza lika vidimo, da je starejša ženska. Iz 
tega sicer težko sklepamo, kateremu liku (književni ali filmski) je predstava učencev 
bolj podobna, saj je način, kako otroci doživljajo starost v teh letih zelo nerelevantna. 
Večina učencev si jo, glede na okolje, v katerem se Pehta pojavlja, predstavlja v koči. 
Glede na to, da se Pehta pojavlja v dveh različnih kočah le v izvirnem književnem 
delu, v filmski priredbi pa se pojavlja večinoma v jami, bi lahko rekli, da je vsaj s tega 
vidika njihova predstava bolj podobna izvirni književni. Na splošno iz teh predstav 
težko povzamemo, kakšna je učenčeva predstava. Glavnih lastnosti, ki prikazujejo 
razlike med izvirnim književnim delom in filmsko priredbo, pri tej nalogi učenci 
namreč niso pogosto omenjali: kot veliko in debelo si jo predstavljajo zgolj trije 
učenci, v jami pa štirje.  
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Slika 7: Predstave učencev o Mojci 
 

Največ učencev si Mojco predstavlja kot prijazno (18). 12 učencev si jo predstavlja na 
travniku. Sledijo slepota in svetlolasost (9), lepa oblačila (8) (učenci so pisali besede, 
povezane s pisanimi krili), nekaj učencev (6) pa si jo je predstavljajo tudi v hiši in na 
podeželju (4). Ostale lastnosti so slabo zastopane, zanje so se odločili trije, dva ali pa 
samo en učenec. Ti učenci si jo predstavljajo s kitkami, drobno, lepo, milo, dobro, 
prestrašeno, veselo, pojočo, umirjeno, radovedno, v gorah, v gozdu, v postelji ali pa 
na podeželju. Glede na tiste lastnosti, za katere se je odločilo največ učencev lahko 
rečemo, da je njihova predstava o Mojci bolj podobna filmski kot pa izvirni 
književni verziji. Lastnosti, kot sta prijaznost in slepota, so sicer prisotne tako v 
izvirnem delu kot v filmski priredbi, druge lastnosti, kot so dejstvo, da si Mojco 
predstavljajo svetlolaso in na travniku, pa so bolj filmske. Mojca je v izvirnem delu 
temnolasa, lase pa je imela spuščene (ne spete v kito). V filmski priredbi je nasprotje 
tega. Je svetlolasa, lase pa ima speti v dve kiti, po eno na vsaki strani. Prav tako je v 
filmski priredbi Mojca največkrat prikazana na travniku, obdana s cvetlicami (v 
izvirnem književnem delu to ni očitno), po čemer lahko sklepamo, da je tudi ta 
predstava učencev o Mojci bolj filmska.  
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2.6.5.2 PREDSTAVE UČENCEV O PEHTI  
 

Za odgovor na to vprašanje sem izbrala Pehto, saj je to lik, ki ga otroci najbolj 
poznajo. Izbirali so med lastnostma: Mestna gospa, ki živi v hribih (kar ponazarja 
filmsko predstavo) in Divja baba (kar ponazarja književno predstavo).  
 
Tabela 24: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov učencev na vprašanje, katera lastnost 
Pehte je bolj podobna njihovi predstavi 
 

 f f % 
22 66,7 
11 33,3 

Filmska predstava 
Književna predstava 

skupaj 33 100,0 
 

 

 
Slika 8: Deleži odgovorov učencev na vprašanje, katera lastnost Pehte je bolj podobna njihovi 
predstavi 
 

Največ učencev je med odgovori izbralo možnost, ki kaže na to, da je njihova 
predstava o Pehti bolj podobna filmski priredbi (66,7 %). 33,3 % učencev se je 
odločilo za možnost, ki je pokazala, da je njihova predstava o Pehti bolj podobna 
izvirnemu književnemu delu.   
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Raziskovalno vprašanje: Ali se pojavljajo razlike med prebranimi in gledanimi 
deli ter predstavo učencev o glavnih književnih likih (Kekec) 
 
Hipoteza 1: Med učenci se pojavljajo razlike v njihovi predstavo o glavnih 
književnih likih (Kekec) glede na to, ali so prebrali izvirno književno delo  
 
Ničelna hipoteza 1: Med učenci se ne pojavljajo razlike v njihovi predstavi o 
glavnih književnih likih (Kekec) glede na to, ali so prebrali izvirno književno 
delo  
 
Tabela 25: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov na vprašanji ali so učenci brali izvirno 
književno delo (Kekec) in kakšna je njihova predstava o liku  
 

Bral/a sem književno delo (Kekec)  
DA NE 

f 2 20 FILMSKA 
PREDSTAVA f % 6,5 % 64,5 % 

f 1 8 
Pehta 

LITERARNA  
PREDSTAVA f % 3,2 % 25,8 % 

f 3 28 
Skupaj 

f % 9,7 % 90,3 % 
 
Tabela 26: Kullbackov 2Î preizkus hipoteze neodvisnosti odgovorov na vprašanji, ali so učenci 
brali izvirno književno delo (Kekec) in kakšna je njihova predstava o liku  
 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Chi-Square ,030a 1 ,863 

Likelihood Ratio ,029 1 ,865 
a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 
is, 87. 
b. Computed only for a 2 x 2 table 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa neodvisnosti je statistično pomembna (2Î = 
0,029; g = 1, α = 0,865). Ničelno hipotezo obdržimo. Podatkov ne moremo posplošiti 
na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da ima večina učencev, ki niso 
brali izvirnega književnega dela, filmsko predstavo o liku Pehte (64,5 %). 25,8 % 
učencev, ki niso brali izvirnega besedila, ima vseeno literarno predstavo o liku Pehte. 
6,5 % učencev, ki so brali izvirno besedilo, ima filmsko predstavo o liku, 3,2 % pa 
literarno.  
 
Ugotovitve kažejo na to, da ima velika večina učencev, ki besedila niso brali, filmsko 
predstavo o liku Pehte. Zanimivo je, da ima kar precej učencev literarno predstavo, 
čeprav besedila niso brali. To lahko povežemo s tem, da učenci o teh likih že imajo 
neko predznanje. Pehta se namreč pojavlja tudi v slovenski folklori, prav tako pa je 
izraz »pehta« velikokrat uporabljen za divjo, grdo žensko. Med številom učencev, ki 
so besedilo brali in imajo filmske ali literarne predstave, so razlike premajhne, da bi 
spremenljivki lahko povezali med seboj.  
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Hipoteza 2: Med učenci se pojavljajo razlike v njihovi predstavi o glavnih 
književnih likih (Kekec) glede na to, ali so prebrali slikaniško/e priredbo/e  
 
Hipoteza 2: Med učenci se ne pojavljajo razlike v njihovi predstavi o glavnih 
književnih likih (Kekec) glede na to, ali so prebrali slikaniško/e priredbo/e  
 
Tabela 27: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov na vprašanji, ali so učenci brali 
slikaniško/e priredbo/e (Kekec) in kakšna je njihova predstava o liku 
 

Bral/a sem slikaniško/e priredbo/e 
(Kekec) 

 

DA NE 

f 9 13 FILMSKA 
PREDSTAVA f % 29,0 % 41,9 % 

f 5 4 
Pehta 

LITERARNA  
PREDSTAVA f % 16,1 % 12,9 % 

f 14 17 
Skupaj 

f % 45,2 % 54,8 % 
 
Tabela 28: Kullbackov 2Î preizkus hipoteze neodvisnosti odgovorov na vprašanji, ali so učenci brali 

slikaniško/e priredbo/e (Kekec) in kakšna je njihova predstava o liku 

 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Chi-Square ,553a 1 ,457 

Likelihood Ratio ,552 1 ,458 
a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 
is 4,06. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa neodvisnosti je statistično pomembna (2Î = 
0,552; g = 1, α = 0,458). Ničelno hipotezo obdržimo. Podatkov ne moremo posplošiti 
na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da ima večina učencev, ki niso 
brali slikaniške priredbe, filmsko predstavo o liku Pehte (41,9 %). 12,9 % 
učencev, ki niso brali slikaniških priredb, ima o tem liku literarno predstavo. Učenci, ki 
so slikaniške priredbe brali, imajo v večini filmsko predstavo o Pehti (29,0 %), 16,1 % 
pa literarno.  
 
Ugotavljam, da je približno polovica učencev brala eno od slikaniških priredb Kekca. 
Njihove predstave so v večini filmske, kar lahko podkrepi dejstvo, da so slikaniške 
priredbe v primeru Kekca bolj podobne filmski priredbi kot pa izvirnemu literarnemu 
delu. Tudi pri učencih, ki teh priredb niso brali, je predstava o Pehti filmska.  
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Hipoteza 3: Med učenci se pojavljajo razlike v njihovi predstavi o glavnih 
književnih likih (Kekec) glede na to, ali so si ogledali filmsko/e priredbo/e  
 
Hipoteza 3: Med učenci se ne pojavljajo razlike v njihovi predstavi o glavnih 
književnih likih (Kekec)glede na to, ali so si ogledali filmsko/e priredbo/e  
 
Tabela 29: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov na vprašanji, ali so si učenci ogledali 
filmsko/e priredbo/e (Kekec) in kakšna je njihova predstava o liku 
 

Ogledal/a sem si filmsko/e 
priredbo/e (Kekec) 

 

DA NE 

f 22 0 FILMSKA 
PREDSTAVA f % 66,7 % 0,0 % 

f 9 1 
Pehta 

LITERARNA  
PREDSTAVA f % 27,3 % 3,0 % 

f 31 1 
Skupaj 

f % 93,9 % 3,0 % 
 
Tabela 30: Kullbackov 2Î preizkus hipoteze neodvisnosti odgovorov na vprašanji, ali so si 
učenci ogledali filmsko/e priredbo/e (Kekec) in kakšna je njihova predstava o liku 
 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Chi-Square 4,258a 2 ,119 

Likelihood Ratio 4,659 2 ,097 
a. 4 cells (66,7 %) have expected count less than 5. The minimum expected count 
is, 33. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa neodvisnosti je statistično pomembna (2Î = 
4,259; g = 2, α = 0,097). Ničelno hipotezo obdržimo. Podatkov ne moremo posplošiti 
na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da ima velika večina učencev, ki 
so si ogledali filmsko priredbo enega od Kekcev, filmsko predstavo o liku 
Pehte (66,7 %), 27,3 % pa literarno. Učenec, ki si ni ogledal ene od filmskih priredb, 
ima literarno predstavo o liku Pehte.  
 
Ugotavljam, da si je velika večina sodelujočih učencev ogledala vsaj eno od filmskih 
priredb pripovedk Josipa Vandota, s čimer lahko potrdimo splošno priljubljenost teh 
filmskih priredb in dejstvo, da je to vključeno v učni načrt. En učenec si ni ogledal 
nobene od priredb, njegova predstava o liku Pehte pa je literarna. Največ učencev 
ima filmsko predstavo o liku Pehte, kar nekaj pa je takih, ki imajo, kljub temu, da so si 
ogledali eno od filmskih priredb, vseeno literarno predstavo o liku Pehte.   
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3 ZAKLJUČEK 
 

V empiričnem delu sem analizirala deli Heidi (1978) in Kekec na volčji sledi (1969). 
Med seboj sem ju primerjala in se nato osredotočila še na izbrane priredbe obeh del. 
Zanimalo me je, kakšne so priredbe v primerjavi z originalom. Prav tako sem 
primerjala slikaniško in filmsko priredbo ter poskušala potrditi domnevo, ki jo je v 
članku Intermedialne pripovedi o Kekcu zapisala Barbara Zorman, da je na nastanek 
slikanic vplivala filmska predstava likov. Za like, predstavljene v povesti Kekec na 
volčji sledi, to velja, za Heidi pa sem to poskušala ugotoviti na podlagi izbranih del in 
ugotovila, da za analizirana dela ta trditev ne velja. Vsekakor pa bi bilo zanimivo 
trditev preveriti na večjem vzorcu filmov in slikanic. Raziskovala sem tudi to, kakšne 
so predstave učencev o književnih likih: ali so bolj podobne likom iz izvirnega 
književnega dela ali likom iz filmske priredbe.  
 
Ugotovila sem, da se Heidi ni ne v izbrani slikanici ne v izbrani filmski priredbi 
vizualno pojavila tako, kot je opisana v izvirnem književnem delu (v obeh priredbah 
so njeni lasje svetlejše rjave barve in niso skodrani). Večina učencev si je Heidi 
predstavljala kot svetlolaso, kar bi lahko pripisali večini filmskih priredb, ki Heidi 
prikazujejo kot tako. Ugotavljam, da pri Heidi zelo težko trdimo, ali je predstava 
učencev bolj podobna filmskemu ali izvirnemu književnemu liku, saj so filmi med 
seboj tako različni, da ne moremo posplošiti, kakšen je v njih lik Heidi. Vsekakor pa je 
zanimivo dejstvo, da so se učenci kljub temu, da niso poznali nobenega od del, 
odločali za posamezne lastnosti. Menim, da je razlog za to v tem, da je večina že 
vsaj slišala za Heidi in določene predstave sicer imajo. Iz tega izhaja tudi to, da ne 
moremo konkretno ugotoviti, ali je na nastanek izbrane slikanice vplivala filmska 
priredba, saj bi jih za to morali analizirati več. Na mojem primeru pa sem sklepala, da 
izbrana filmska priredba ni imela vidnega vpliva na nastanek slikanice. Hipotez 1, 2 
in 3, ki pravijo, da se med učenci pojavljajo razlike glede na to, ali so prebrali izvirno 
književno delo/slikaniško/e priredbo/e ali filmsko/e priredbo/e in njihovo predstavo o 
glavnih književnih likih, ne moremo potrditi ne zavreči, za naš vzorec pa lahko 
rečemo, da je predstava učencev o liku Heidi bolj podobna filmski različici.   
 
Pri analizi priredb o Kekcu je postalo jasno, da je filmska priredba bistveno vplivala 
na analizirano slikaniško priredbo (Rozman Roza in Čoh, 2000). To je najbolj vidno v 
videzu likov samih (predvsem pri ilustracijah). Tudi predstave učencev so bile v večini 
povezane s filmsko predstavitvijo likov. Ob tem se postavlja vprašanje, ali je na 
njihovo predstavo dejansko vplival film, ki si ga je ogledala velika večina 
anketirancev, ali pa slikaniška priredba, ki je obenem tudi prvi stik učencev z liki, ki se 
pojavljajo v delu Kekec na volčji sledi. Hipotez 1, 2 in 3, ki pravijo, da se med učenci 
pojavljajo razlike v njihovi predstavi o glavnih književnih likih glede na to, ali so 
prebrali izvirno književno delo/slikaniško/e priredbo/e ali filmsko/e priredbo/e, ne 
moremo potrditi ali zavreči, za naš vzorec pa lahko rečemo, da je predstava učencev 
o Pehti bolj podobna filmski različici.  
 
Zadnji del analize je prinesel ugotovitve, da se med deli Heidi in Kekec na volčji sledi 
pojavlja kar nekaj vzporednic, poleg okolja Alp tudi slepota. Sprva sem menila, da je 
med glavnima književnima likoma veliko podobnosti, a sem ugotovila, da sta si med 
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seboj zelo različna. Kekec je predstavljen skoraj kot pravljični junak, medtem ko je pri 
Heidi več pozornosti namenjene njeni dobroti in odraščanju.  
 
V raziskavi je sodelovalo majhno število učencev (48), zato podatkov nisem 
posploševala na osnovno množico, pač pa sem ugotovitve lahko povzela le za 
vzorec učencev, ki so izpolnjevali anketni vprašalnik. Zanimivo bi bilo, če bi bil vzorec 
večji, saj bi bili podatki bolj nazorni in natančni. Zgodilo pa bi se lahko tudi, da bi se 
razlikovali od teh, ki sem jih pridobila. To bi bila lahko smernica za nadaljnje 
raziskovanje, prav tako pa menim, da bi se bilo smiselno osredotočili le na predstavo 
o likih iz enega dela naenkrat, saj učenci lažje formirajo svoje predstave, ko so  
osredotočeni na eno delo in ne na več hkrati.  
 

Na področju primerjave likov Heidi in Kekca v priredbah vidim še kar nekaj možnosti 
za raziskovanje. Primerjali bi lahko priredbe različnih slikanic, tako pri Kekcu kot pri 
Heidi. Če se osredotočim le na Heidi, bi lahko analizirali več filmskih priredb, ki se 
pojavljajo, ostaja tudi še veliko prostora pri risanih filmih in serijah. Prav tako bi lahko 
ugotavljali, kakšna je splošna priljubljenost obeh likov pri osnovnošolcih, saj vsaj pri 
Heidi pri nas ni opaziti takšne priljubljenosti kot v tujini. To sklepam tudi po tem, da je 
zelo malo anketirancev bralo ali si ogledalo katerokoli delo o njej. Ob analizi se mi je 
postavilo tudi vprašanje, kako je možno, da imajo učenci o likih neke predstave, če 
niso brali besedila niti si niso ogledali filma. Zanimivo bi bilo izvedeti, od kod takšne 
splošne predstave izvirajo. Na področju medmedijskosti bi lahko naredili še več 
različnih raziskav. Zanimiva bi bila raziskava, ki bi vključevala tudi interaktivne knjige 
in filme ter možnosti večjega vključevanja teh v pouk.  
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5 PRILOGE 

5.1 PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
VPRAŠALNIK O POZNAVANJU LIKA KEKEC IN HEIDI V MLADINSKI LITERATURI 
 
Sem Patricija Urankar, študentka poučevanja na razredni stopnji z angleščino na 
Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Za svojo magistrsko nalogo z naslovom 
Primerjava Heidi in Kekca kot literarnih in filmskih likov delam raziskavo, v kateri 
želim ugotoviti, koliko učenci 4. razreda poznajo lika Heidi in Kekec.  
Prosim vas, da vprašalnik izpolnite čim bolj natančno in bodite pozorni na navodila.  
Naloge izbirnega tipa rešujete tako, da obkrožite le eno možnost, razen če navodilo 
ne zahteva drugače.  
 
SPOL (obkroži):  M  Ž 
STAROST: __________  
 

1. Bral/a sem Kekca.  
a. DA 
b. NE 

 
2. Bral/a sem Heidi. 
a. DA 
b. NE 

 
3. Ogledal/a sem si film o Kekcu. 
a. DA 
b. NE 

 
4. Ogledal/a sem si film o Heidi. 
a. DA 
b. NE 
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1. Izpolni tabelo z zahtevanimi opisi za posamezne osebe iz Kekca.   

 Videz Značaj V kakšnem okolju si 
ga/jo predstavljaš? 

Kekec    

Pehta    

Mojca    

 

2. Izpolni tabelo z zahtevanimi opisi za posamezne osebe iz Heidi.   

 Videz Značaj V kakšnem okolju si 
ga/jo predstavljaš? 

Heidi    

Klara    

 

3. Obkroži eno lastnost ali sliko, ki je bolj podobna tvoji predstavi.  

 

a. PEHTA (Kekec):  Mestna gospa, ki živi v hribih  Divja baba 

___________________________________________________________________ 

b. HEIDI (Heidi):  
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Obkroži črko. Kaj, povezano s Kekcem, si že prebral/a oziroma si si ogledal/a. 
Možnih je več odgovorov.  
 
a.   Prebral/a sem vsaj eno od izvirnih književnih del 

Kekec na volčji sledi  Kekec na hudi poti       Kekec nad samotnim breznom 

b.   Prebral/a sem vsaj eno od slikanic 

  Kekec in Pehta            Kekec in Bedanec      Kekec in Prisank 

c.   Ogledal/a sem si vsaj en film.  

            Kekec                           Srečno, Kekec                             Kekčeve ukane   
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4. Obkroži črko. Kaj v povezavi s Heidi si že prebral/a oziroma si si ogledal/a. 

Možnih je več odgovorov. 

a. Prebral/a sem izvirno književno delo 

 

Heidi     

b. Prebral/a sem vsaj eno od slikanic.   

Heidi (Zbirka Zakladnica klasičnih pravljic)     Heidi (Zbirka slikanic)  

c. Ogledal/a sem si vsaj en film (obkroži tudi, če si si ogledal/a film, ki ni 

prikazan na sliki).    

                           Heidi (film, 1937)                             Heidi (film, 2005)   
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5.2 PRILOGA 2: BESEDILA PESMI 
 
Pesem o Pehti iz izvirnega dela Kekec na volčji sledi 

 
Teta Pehta, dober dan! 
pridi k nam na tiho plan, 
s sabo v goro vodi nas, 
v kočo svojo k pričk v vas,  
v zlato kočo pod goro, 
ptiček zlat tam spi lepo … 
Teta Pehta, daj, o, daj,  
ptička danes nam prodaj! 
 
(Josip Vandot) 
 
 
Pesem o Pehti iz filmske priredbe Srečno, Kekec! 
 
V gozdu čaka črni škrat,  
urno zgrabi te za vrat.  
Živo uro ti navije 
in te z drenovko nabije.  
Ti, Rožle, si zdaj na vrsti,  
škrata že skrbijo prsti! 
 
Če pa škrat te ne dobi,  
teta Pehta te ulovi,  
za kosilo te zadavi,  
za večerjo te pospravi.  
Ti, Rožle, si zdaj na vrsti,  
Pehto že skrbijo prsti! 
 
Mojčina pesem iz filmske priredbe Srečno, Kekec! 
 
Povej mi drobna ptičica, 
ki letaš prek sveta,  
kako se zvezde svetijo, 
kje sonce je doma. 
 
O tudi jaz bi rada šla 
za tabo v širni svet 
preštevat svetle zvezdice 
vesele pesmi pet'. 
 
A slepa črna noč visi 
nad mojimi očmi. 
In moja pesem žalostna 
za soncem hrepeni.
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Kekčeva pesem iz filma Srečno, Kekec!, ki se pojavi tudi v slikanici Kekec in 
Pehta  
 
Kdor vesele pesmi poje, 
gre po svetu lahkih nog, 
če mu kdo nastavi zanko, 
ga užene v kozji rog.  
 
Jaz pa pojdem in zasejem 
dobro voljo pri ljudeh,  
v eni roki nosim sonce, 
v drugi roki zlati smeh. 
 
Bistri potok, hitri veter, 
bele zvezde vrh gora 
gredo z mano tja do konca 
tega širnega sveta.  
 
Jaz pa pojdem in zasejem  
dobro voljo pri ljudeh,  
v eni roki nosim sonce, 
v drugi roki zlati smeh.  
 
(Kajetan Kovič) 
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5.3 PRILOGA 3: SLIKOVNO GRADIVO 
 

 

Slika 9: Johanna Spyri (Spyri, b.d.) 

 

Slika 10: Naslovnica slovenskega prevoda Heidi iz leta 1978 (Spyri, 1978) 

 



Patricija Urankar, Primerjava Heidi in Kekca kot literarnih in filmskih likov 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

 
  

 
 

149

 

Slika 11: Heidi (2005) (Heidi, b.d) 

 

Slika 12: Naslovnice prevodov slikanic o Heidi (Spyri, Holy in Maury, 1981) (Pravljice: Heidi, 
b.d.) 

 

Slika 13: Naslovnica Zakladnice klasičnih pravljic (Heidi) (Spyri in Allison: Little Hands 
Illustration, 2014) 



Patricija Urankar, Primerjava Heidi in Kekca kot literarnih in filmskih likov 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

 
  

 
 

150

 

Slika 14: Ilustracija iz knjige Heidi's Lehr- und Wanderjahre (1881, druga izdaja) (Skrine, 1994) 

 

Slika 15: Ilustracija iz knjige Heidi kann brauchen, was es gelernt hat (1885, četrta izdaja) 
(Skrine, 1994) 



Patricija Urankar, Primerjava Heidi in Kekca kot literarnih in filmskih likov 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

 
  

 
 

151

 

Slika 16: Ilustracije iz knjige Heidi (prevod Mete Sever, 1978) (Spyri, 1978) 

 

Slika 17: Heidi; levo iz filmske priredbe Heidi (2005), desno iz slikaniške priredbe Heidi (2014) 
(Marcus, 2007; Spyri in Allison: Little Hands Illustration, 2014) 
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Slika 18: Dedek; levo iz filmske priredbe Heidi (2005), desno iz slikaniške priredbe Heidi (2014) 
(Marcus, 2007; Spyri in Allison: Little Hands Illustration, 2014) 

 

 

 

Slika 19: Klara; levo iz filmske priredbe Heidi (2005), desno iz slikaniške priredbe Heidi (2014) 
(Marcus, 2007; Spyri in Allison: Little Hands Illustration, 2014) 
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Slika 20: Klarina babica; levo iz filmske priredbe Heidi (2005), desno iz slikaniške priredbe Heidi 
(2014) (Marcus, 2007; Spyri in Allison: Little Hands Illustration, 2014) 

 

 

Slika 21: Ilustriran prizor prihoda Heidi in Dete na planino k dedku (Spyri in Allison: Little 
Hands Illustration, 2014) 
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Slika 22: Prikaz okolja v slikaniški priredbi (Spyri in Allison: Little Hands Illustration, 2014) 

 

 

Slika 23: Heidijina dežela (Heidiland) v Švici (Experience Heidi, b.d.)  
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Slika 24: Josip Vandot (Josip Vandot, Kekčev oče, 2011) 

 

 

Slika 25: Naslovnica mladinskega lista Zvonček iz leta 1923 (Zvonček, list s podobami za 
slovensko mladino, b.d.) 
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Slika 26: Naslovnica dela Kekec na hudi poti (Karantanija) (Kekec na hudi poti, b.d) 

 

Slika 27: Naslovnica dela Kekec na voljčji sledi (Karantanija) (Kekec na volčji sledi, b.d.) 

 

 

Slika 28: Naslovnica dela Kekec nad samotnim breznom (Karantanija) (Mladinske, b.d.) 
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Slika 29: Naslovnica slikanice Kekec in Pehta (Zakladi otroštva, b.d.) 

 

Slika 30: Naslovnica slikanice Kekec in Prisank (Kekec in Prisank b.d.) 

 

Slika 31: Naslovnica slikanice Kekec in Bedanec (Kekec in Bedanec, b.d.) 
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Slika 32: Rožle; levo iz filmske priredbe Srečno, Kekec!, desno iz slikaniške priredbe Kekec in 
Pehta (Gale, 2006; Vandot, Rozman Roza in Čoh, 2000) 

 

Slika 33: Kekec; levo iz filmske priredbe Srečno, Kekec!, desno iz slikaniške priredbe Kekec in 
Pehta (Gale, 2006; Vandot, Rozman Roza in Čoh, 2000) 
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Slika 34: Pehta; levo iz filmske priredbe Srečno, Kekec!, desno iz slikaniške priredbe Kekec in 
Pehta (Gale, 2006; Vandot, Rozman Roza in Čoh, 2000) 

 

 

Slika 35: Mojca; levo iz filmske priredbe Srečno, Kekec!, desno iz slikaniške priredbe Kekec in 
Pehta (Gale, 2006; Vandot, Rozman Roza in Čoh, 2000) 
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Slika 36: Plakat za film Kekec (1951) (Kekec, b.d.) 

 

 

Slika 37: Plakat za film Srečno Kekec (1963) (Srečno, Kekec!, b.d.) 
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Slika 38: Plakat za film Kekčeve ukane (1968) (Kekčeve ukane, b.d.) 

 

 

Slika 39: Spominska plošča na rojstni hiši Josipa Vandota (Kranjska Gora – Rojstna hiša 
Josipa Vandota, b.d.) 
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Slika 40: Rojstna hiša Josipa Vandota (Kranjska Gora–staro mestno jedro, b.d.) 

 

 

Slika 41: Kekec iz Kekčeve dežele (Kekčeva dežela, b.d.)  
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Slika 42: Liznjekova domačija, v kateri se nahaja stalna razstava o Josipu Vandotu (Liznjekova 
hiša, b.d.) 

 

 

Slika 43: Levo Kekec, ki igra na orglice iz filmske priredbe, in desno Kekec, ki igra na piščalko 
iz slikaniške priredbe (Gale, 2006; Vandot, Rozman Roza in Čoh, 2000) 
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Slika 44: Slepa Mojca, ki si pomaga z rokami, njen pogled pa je odmaknjen (Gale, 2006) 

 

 

Slika 45: Prizora is slikanice Kekec in Pehta (2000); levo, ko Pehta v svojo kočo pripelje Mojco, 
in desno, ko jo Kekec odpelje (Vandot, Rozman Roza in Čoh, 2000) 
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Slika 46: Prizori iz narave, ki se pojavljajo v slikanici Kekec in Pehta (2000) (Vandot, Rozman 
Roza in Čoh, 2000) 

 

 

Slika 47: Prizori iz narave, ki se pojavljajo v filmski priredbi Srečno, Kekec! (Gale, 2006) 

 


