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POVZETEK 

Diplomsko delo, je sestavljeno iz teoretičnega dela in primerjave med literarnim 

besedilom Hansa Christiana Andersena Snežna kraljica (prva izdaja v danščini leta 

1835, prevod v slovenščino Silvana Orel Kos) in Disneyjevim filmom Ledeno kraljestvo 

(režiserja Chris Buck in Jennifer Lee). Filmu Ledeno kraljestvo je Andersenovo 

besedilo služilo kot navdih, torej je narejen 'po motivih' njegove zgodbe. 

 

V teoretičnem delu je predstavljena literarna zvrst tj. mladinska književnost. 

Opredeljena je definicija pravljice in opis različnih oblik pravljic (ljudska, klasična 

umetna in sodobna pravljica) ter kako pravljica vpliva na otroka.  

 

V drugem delu je poudarek na konceptu trivializacij in inovacij ameriškega profesorja 

Jacka Zipesa, znanega po sociološkem pristopu do pravljic. Predstavljena je 

feministična teorija ameriške znanstvenice Marie Tatar in korporacija Walt Disney, ki 

je v 90. letih posnela številne animirane filme, ki temeljijo na predelavi znanih pravljic.  

 

Empirični del je raziskava sprememb pri prenosu iz literarne pripovedi v filmsko 

animacijo ter primerjava glavnih ženskih likov tako v literarni pripovedi Hansa 

Christiana Andersena Snežna kraljica kot v filmski animaciji Ledeno kraljestvo. 

Primerjava je predstavljena v preglednicah. 

 

Ključne besede: 

- literarno besedilo, 

- filmska animacija, 

- Snežna kraljica, 

- trivializiranje in inovacije. 

 

  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Sara Marolt, diplomsko delo

 

III 
 

ABSTRACT 

This diploma thesis comprises a theoretical part and a comparison between the literary 

text The Snow Queen by Hans Christian Andersen (first published in Danish in 1835, 

Slovene translation by Silvana Orel Kos) and the Disney movie Frozen (directed by 

Chris Buck and Jennifer Lee). The movie Frozen was inspired by Andersen's tale and 

was based on the motifs found in his story. 

 

The theoretical part presents the literary genre, i.e. young adult fiction. It defines a fairy 

tale, provides descriptions of different types of fairy tales (folk, classic, literary and 

modern) and describes how a fairy tale impacts a child. 

 

The second part focuses on the concepts of trivialisation and innovation by American 

professor Jack Zipes, known for his sociological approach to fairy tales. This part also 

presents the feminist theory of American scientist Marie Tatar, and the Walt Disney 

Corporation, which made many movies in the 90s based on remakes of famous fairy 

tales. 

 

The empirical part researches the changes that occur in the transition from a literary 

narrative to movie animation and also includes a comparison of the main female 

protagonists in Hans Christian Andersen’s The Snow Queen as well as the movie 

Frozen. The comparison is presented in tables. 

 

 

Key words: 

- literary text, 

- movie animation, 

- Snow Queen, 

- trivialisation and innovation. 
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1 UVOD 

Kot vzgojitelji v vrtcu imamo pomembno vlogo pri izbiri pravljic. Izbira kakovostnega 

besedila v predšolskem obdobju je zelo pomembna, saj pravljica otroka spodbuja k 

razvijanju domišljije in razvoju čustev. 

 

V današnjem času pa pripovedovanje pravljic v veliki meri zamenjuje animirani film, 

kar trdi tudi Jack Zipes, ki pravi, da so 21. stoletje zaznamovale adaptacije ljudskih in 

literarnih pravljic na ekranih (Zipes, 2011, str. 251). Ravno ta njegova trditev je bila 

povod za raziskovanje primerjav ženskih likov v literarni in animirani različici pripovedi. 

 

Čeprav po besedah Jacka Zipesa živimo v svetu globaliziranega kapitalizma, v 

katerem so otroci in odrasli bolj seznanjeni s filmskimi verzijami kot z ustnim izročilom 

pravljic in njihovimi knjižnimi izdajami (Zipes, 2011, str. 251), na podlagi lastnih 

izkušenj  domnevamo, da imajo otroci še vedno raje otroške knjige. 

 

Na podlagi Zipesove sociološke teorije in feministične teorije ameriške znanstvenice 

Marie Tatar smo raziskali spremembe, ki so nastale pri prenosu iz literarne pripovedi 

Andersenove pravljice Snežna kraljica v filmsko animacijo Ledeno kraljestvo (režiserja: 

Buck, C. in Lee, J). 

  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Sara Marolt, diplomsko delo

 

2 
 

2 OTROŠKA MLADINSKA KNJIŽEVNOST 

2.1 DEFINICIJA PRAVLJICE  

Obstajajo različne definicije pravljic. 

 

Milena Mileva Blažić v knjigi Skriti pomeni pravljic (2016) navaja definicijo Maxa Luthija: 

 

»Pravljica je vsevključujoča literarna oblika v pravem pomenu besede. Ni le 

sposobna asimilirati in sublimirati katerikoli element, v njej se v resnici zrcalijo vsi 

bistveni elementi človekove biti. Celo ena sama pravljica običajno vsebuje velik 

in mali svet, zasebne in javne dogodke, odnose med bitji iz onostranstva in 

ljudmi.« (str. 25) 

 

Pravljice so edina književna oblika, ki otroka usmerja k odkrivanju lastne identitete in 

poklicanosti in mu tudi pokaže, katere izkušnje potrebuje za nadaljnji razvoj značaja 

(Bettelheim, 2002, str. 32). 

 

Človek ostaja v delu svojega bitja zmeraj otrok, poleg razumne in odgovorne odraslosti 

v njemu ostaja tudi otroškost. Otroškost je svoboda, igrivost in je egocentrična 

zaverovanost v takojšnjo izpolnitev svojih želja. Tako pravljice nosijo v sebi možnost 

za oboje in ustrezajo prvinskim plastem človekove narave (Goljevšček, 2011, str. 488). 

 

2.2 VRSTE PRAVLJIC 

Darka Tancer-Kajnih deli pravljice na tri podvrste: 

- ljudska pravljica; 

- klasična umetna pravljica; 

- moderna (sodobna) pravljica, ki jo delimo na kratko sodobno pravljico in 

obsežno sodobno pravljico ali fantastično pripoved (Tancer-Kajnih, 1994, str. 

25).  
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2.2.1 Ljudska pravljica 

Ljudska pravljica je imela v razvoju mladinske književnosti pomembno vlogo. 

Neobremenjena z didaktičnimi primesmi, zavezana samo bogastvu svoje neizčrpne 

domišljije, ki jo je podajala v preprosti, a izjemno izčiščeni formi, je vse do 19. stoletja 

skupaj z drugim ljudskim izročilom nudila otrokom pravzaprav edini pristni ali vsaj 

najmočnejši vir literarno-umetniške vzgoje; priljubljenost pa si je pri mladih bralcih 

ohranila vse do danes, ko je besedna umetnost za mladino v svojih pojavnih oblikah 

in umetniških dosežkih že močno diferencirana (Tancer-Kajnih, 1994, str. 40). 

 

Glavne značilnosti ljudske pravljice: 

- je krajša prozna pripoved o čudežnih in fantastičnih dogodkih, predmetih in 

zmožnostih; 

- je enodimenzionalna, kar pomeni, da resnično in čudežno obstaja v njej 

vzporedno; čudežni, nadnaravni pojavi so del organskega sveta, zato jih 

pravljični liki doživljajo kot samoumevne;  

- pravljični liki niso individualizirani, ampak samo poosebljajo tipične lastnosti;  

- značilno je nizanje dogodkov in epizod brez podrobnejših opisov; 

- dogaja se v nedoločenem prostoru in času. Pravljica se po navadi začne z 

značilnim stavkom: »Nekoč, pred davnimi časi …«; 

- predviden tudi obvezen srečen konec – značilna je splošnost prikazovanja: 

dogaja se v nedoločenem prostoru in času (Tancer-Kajnih, 1994, str. 40–41). 

2.2.2 Klasična umetna pravljica 

Danes nam termin klasična umetna pravljica pomeni vzorec avtorske pravljice, ki se 

bodisi neposredno naslanja na model ljudske pravljice bodisi vztraja pri tradiciji 

izvornega vzorca avtorske pravljice iz 19. stoletja, predvsem tistih različic, ki se bolj ali 

manj odmikajo od modela ljudske pravljice (Kobe, 1999, str. 5). 

2.2.3 Moderna (sodobna) pravljica 

Razprava utemeljuje tezo, da je model sodobne pravljice narejen po vzoru 

Andersenove umetne pravljice.  
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Termin sodobna pravljica označuje dva tipa besedil: 

a) kratko sodobno pravljico in 

b) fantastično pripoved. 

 

Kratka sodobna pravljica  

V zvezi s kratko sodobno pravljico se zdi še posebej produktivna tista različica 

Andersenovega pravljičnega vzorca, ki dogajanje umešča v svet otroka in njegove igre, 

v svet oživljenih igrač in poosebljenih predmetov iz otrokovega družinskega okolja 

(Kobe, 2005, str. 66). 

 

Marjana Kobe obravnava naslednje različice sodobne pravljice glede na literarni lik: 

- s poosebljeno živaljo kot glavnim literarnim likom; 

- s poosebljeno rastlino kot glavnim literarnim likom; 

- s poosebljenim naravnim pojavom/nebesnim telesom kot glavnim literarnim 

likom;  

- z glavnim literarnim likom, ki je znan iz ljudskega pravljičnega izročila 

(čarovnica, vila, škrat, zmaj idr.); 

- z oživljeno igračo/oživljenim predmetom kot glavnim literarnim likom (Kobe, 

2000, str. 5). 

 

Med navedenimi različicami zavzema osrednje mesto kratka sodobna pravljica z 

otroškim glavnim literarnim likom. 

 

Fantastična pripoved 

V nasprotju z ljudsko pravljico, ki se dogaja v enem samem svetu, v svetu čudežev, v 

katerih se dogaja zgodba: realni in irealni svet, svet resničnosti in svet fantastike 

(Kobe,1987, str. 110). 

 

Poglavitna je enodimenzionalnost dogajanja v zgodbi. 

 

Kraj in čas dogajanja sta v fantastični zgodbi predvsem na realni ravni dogajanja 

povsem razvidni in tudi natančno opisani; dogajanje na realni ravni je največkrat 

postavljeno v pisateljev čas. 
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Osebe fantastične pripovedi so junaki iz resničnega sveta; to so največkrat otroci z 

natančno orisanimi značaji (Kobe, 1987, str. 117). 

 

V predšolskem obdobju moramo biti vzgojitelji v vrtcu zelo pozorni na kakovostno izbiro 

pravljic. V pravi meri moramo otrokom predstaviti vse vrste pravljic, vendar moramo 

biti pozorni na vsebino in problematičnost dogajanja v pravljici.  

 

2.3 VPLIV PRAVLJICE NA OTROKE 

Pravljice niso enkratne le kot literarna zvrst, ampak tudi ker so otroku povsem 

razumljive, hkrati pa mu govorijo o njem samem in pospešujejo razvoj njegove 

osebnosti. Svoj pomen posredujejo na toliko različnih ravneh in otrokovo življenje 

bogatijo na toliko načinov, da nobena knjiga ne bi mogla opisati številnih in raznovrstnih 

koristi takšnih zgodb za otroka (Bettelheim, 2002, str. 18). 

 

Večina današnjih otrok je seznanjena samo z olepšanimi in poenostavljenimi 

različicami pravljic, ki so jim ublažili pomen in odvzeli sleherni globlji smisel – kot v 

filmih in televizijskih oddajah pravljice spreminjajo v plehko zabavo (Bettelheim, 2002, 

str. 33). 

 

Zipes (1995) pa sumi, da privlačnost pravljic temelji na nečem specifičnem, o čemer 

se bojimo spregovoriti ali pa smo ta strah potlačili. Govori namreč o otroških zlorabah, 

zanemarjanju, zapuščenosti in o tem, kako otroci v pravljicah to preživijo z dobro voljo 

in željo, da bi živeli drugače. Krutost, ki jo otroci v teh pravljicah preživljajo, skušamo 

spregledati in se odzivamo s potlačevanjem le te. Napisane so bile pred več sto leti in 

pozabiti skušamo, da so bili odrasli tisti, ki so jih pripovedovali, zapisali in predali 

naprej. 

 

Morda se zdi Zipesovo razmišljanje tuje in nekoliko skrajno, vendar pa je res, da so v 

preteklosti, pa tudi danes, počeli z otroki marsikaj, pa naj bo v imenu izganjanja hudiča, 

vzgoje ali maščevanja. In enake stvari se dogajajo z otroki v pravljicah (Kucler, 2002, 

str. 34–35)  
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2.4 HANS CHRISTIAN ANDERSEN IN KLASIČNE PRAVLJICE 

Hans Christian Andersen se je rodil 2. aprila 1805 v mestu Odense na Danskem. 

Čeprav je odraščal v siromašni družini, je imel dokaj srečno življenje. Oče Hans mu je 

veliko bral, med drugim Sveto pismo, komedije norveško-danskega pisatelja Ludviga 

Holberga in arabske pravljice iz zbirke Tisoč in ena noč. Ko je imel štirinajst let, je odšel 

v Kopenhagen (pozneje ga je navajal kot svoj drugi rojstni kraj), kjer je živel vse do 

smrti 4. avgusta 1875. Šolal se je počasneje kot njegovi vrstniki in maturiral šele pri 

triindvajsetih. Med sošolci je izstopal po svoji domišljiji in zanimanju za 'nenavadne' 

stvari, na primer gledališče, opero, balet in lutke, rad je tudi izrezoval like iz papirja, 

predvsem pa je sanjal in hlepel po slavi. Vse življenje so ga podpirali razni dobrotniki 

– bil je eden izmed prvih tako imenovanih 'svobodnih umetnikov', ki je užival privilegij 

denarne podpore samega danskega kralja (Blažić, 2016, str. 318). 

 

200. obletnico rojstva je leta 2005 praznoval ves svet, v središču pozornosti pa je bil 

že nekaj let pred jubilejem, zato so njegovo delo, medbesedilne povezanosti, vplivi, 

motivi in podobno skrbno in podrobno raziskani. Andersen je veliko potoval, okoli 

tridesetkrat je bival v tujini – če seštejemo vse njegove poti, je preživel devet let svojega 

življenja zunaj Danske. V avtobiografijah, dnevnikih, pismih in potopisih je več pisal o 

srečanjih s slavnimi ljudmi, manj pa o svojem ustvarjanju in delu (prav tam). 

 

Andersen je napisal več kot sedemdeset knjig, predvsem za otroke. Napisal je več kot 

dvesto pravljic, nekatere izmed njih so ponarodele, npr. Grdi raček, Kraljična na zrnu 

graha, Slavec, Palčica, Cesarjeva nova oblačila idr. (Blažić, 2016, str. 177). 

 

Andersen je kompleksen avtor, ki je skozi svoja besedila, predvsem pravljice, vplival 

na številne umetnike, na primer Roberta Schumanna, Edvarda Griega, Igorja 

Stravinskega idr. Neposredno je vplival tudi na pisatelje, npr. Charlesa Dickensa, 

Oscarja Wilda idr. Andersenov vpliv je viden v odločitvi Mednarodne zveze za 

mladinsko književnost (IBBY), da se njegov rojstni dan (2. april) razglasi za mednarodni 

dan mladinske knjige. IBBY podeljuje tudi Andersenovo nagrado za najboljšega 

pisatelja (od leta 1956) in ilustratorja (od leta 1966). (Blažić, 2016, str. 320–321) 
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Andersenov model pravljice je predhodnik sodobne pravljice. V zvezi s sodobno 

pravljico se zdi še posebej produktivna tista različica Andersenovega pravljičnega 

vzorca, ki dogajanje umešča v svet otroka in njegove igre, v svet oživljenih igrač in 

poosebljenih predmetov iz otrokovega družinskega okolja (Kobe, 2005, str. 66). 

 

Dr. Silvana Orel Kos, prevajalka zbirke Andersenove pravljice, predavateljica na FF v 

Ljubljani pravi: 

 

»Materni jezik Hansa Christiana Andersen je bila danščina, naši prevajalci pa so 

pravljice v preteklosti slovenili prek nemških prevodov. Na teh jezikovnih ovinkih 

je prevajalcem ušla marsikatera Andersenova izvirna, hudomušna besedna igra, 

v prevodu neposredno iz danskega jezika pa jih skušam poloviti nazaj v 

slovensko ubeseditev.« (izjavi strokovnjakinj, povzeto po spletnem viru) 

 

Še najbolj opazne pa so razlike med prevodi zaradi specifičnih moralnih in družbeno-

političnih vzgojnih načel v preteklosti. Posegi v Andersenov opus so se kazali že s tem, 

da pravljic z izrazito versko vsebino, sporočilom ali naslovom sploh niso prevedli v 

slovenščino. Mogoče bo bralce zamikalo, da bi primerjali novejše prevode s prevodi iz 

50 let prejšnjega stoletja. (izjavi strokovnjakinj, povzeto po spletnem viru) 

 

Dve temeljni značilnosti Andersenove različice z otroškim glavnim literarnim 

likom 

 

Marjana Kobe v knjigi Otrok in knjiga zapiše: 

 

»Strukturna stalnica te Andersenove različice – tipičen zgled je prav pravljica 

Cvetlice male Ide – je vdor irealnega/iracionalnega/fantastičnega sveta v realni 

vsakdanjik glavnega otroškega literarnega lika, kar vzpostavi dve ravni 

dogajanja, realno in irealno/fantastično. Razbiramo dvodimenzionalnost oz. 

dvoplastnost dogajanja, za razliko od enodimenzionalnosti dogajanja v modelu 

ljudske pravljice in tistih zgledih klasične umetne pravljice (Divji labod), tudi 

Andersenove, ki se z raznimi prvinami še naslanjajo na model ljudske pravljice.« 

(Kobe, 2005, str. 68) 
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Dvoplastnost/dvodimenzionalnost dogajanja vzpostavi dva svetova: realnega in 

irealnega/ fantastičnega; dogajalno shemo te različice tvorita realen zgodbeni okvir in 

vanj vloženo irealno/fantastično jedro. Takšna je dogajalna shema pravljice Cvetlice 

male Ide in drugih pravljic z otroškim glavnim literarnim likom, npr. tekstov Deklica z 

vžigalicami, Mali Tuk, Ole Lukoie, Snežna kraljica idr. (Kobe, 2005, str. 68). 

 

Študentova pripoved, ki je malo Ido na realni ravni dogajanja domišljijsko tako močno 

prevzela, doživi svojo realizacijo v obliki nočne fantastične plesne prireditve 

poosebljenih cvetlic, oživljenih igrač in predmetov iz punčkinega družinskega okolja. 

Kar pomeni, da je fantastična raven dogajanja v tej pravljici – in v drugih zgoraj 

navedenih zgledih te Andersenove različice – vzročno povezana z otroškim glavnim 

literarnim likom in njegovim realnim vsakdanjikom (prav tam). 
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3 FILM IN PRAVLJICE  

Analize ekranizacij le redko presežejo robove posameznih literarnih/filmskih del in 

subjektivnih oz. laičnih primerjav med dvema različicama, zato ostaja to polje obsojeno 

na metodološko nesistematičnost, zakotnost, omejenost, nedovršenost (Zorman, 

2009, str. 15). 

 

Film deluje na gledalca preko 'vizualnih podob'. Fotografija naj bi v nasprotju z verbalno 

informacijo posredovala preobilje vizualnih podatkov ter 'avtomatično' prikazovala svet 

v vsem mnoštvu njegovih podrobnosti. Pri procesu prehajanja filma iz prikazovalne 

oblike v pripoved mora filmski pripovedovalec 'premagati upor filmskega materiala proti 

pripovedovanju', kar pa stori tako, da iz niza naključnih podrobnosti v zaporedju 

fotografij ustvarja hierarhije narativno pomembnih podatkov. Prikaz mentalnih stanj – 

spominov, sanj, domišljije – v filmu ne more biti tako ustrezno predstavljen kot v 

literaturi. Filmsko prikazovanje naj bi se od literarnega pripovedovanja torej razločevalo 

predvsem po načinu obstoja pripovedovalca. Temelj subjekta, ki naj bi ustvarjal 

pripoved v literaturi, je namreč pogosto razumljen kot 'glas'. 

 

Dihotomija med slikami in besedami je služila kot temelj večini teoretikov, ki so se 

opredeljevali do razmerja med literaturo in filmom (Zorman, 2009, str.17). 

 

Barbara Zorman v knjigi Sence besed (2009) pravi: 

 

»Očitno je torej, da so zoževanja obravnavanih umetniških praks na dvojnosti, 

kot so beseda/slika, posredno/neposredno, subjektivno/objektivno, 

prikazovalno/pripovedovalno, med sabo močno prepletena. Tovrstno iskanje 

medijske specifike pa je obenem s konceptom zvestobe določujoči element 

diskurza o ekranizacijah.« (str. 23) 
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4 TEORIJE PREUČEVANJA PRAVLJIC 

4.1 JACK ZIPES  

 
Slika 1: Jack Zipes [Vir 1] 

Jack Zipes je ameriški profesor nemščine 

in primerjalne književnosti. Je eden izmed 

vodilnih svetovnih teoretikov na področju 

pravljic, ki jih obravnava z vidika 

sociološkega pristopa. V svojih delih 

poudarja, da imajo ljudske pravljice 

socializacijsko funkcijo in opozarja na 

sociološki kontekst oziroma čas in prostor 

njihovega nastanka (Blažić, 2014, str. 80).  

 

Jack Zipes pravi:  

 

»Filmi so zaznamovali preporod studia Disney na področju animiranih pravljičnih 

filmov, s tem pa žal poenostavitev zapletenega pomena Andersenovih pravljic. 

Korporacija Walt Disneyja si je tako prisvojila in preoblikovala pomen 

Andersenovih literarnih pravljic. V 21. stoletju so filmske priredbe klasičnih pravljic 

Hansa Christiana Andersena postale vse bolj znane kot klasična besedila, ki pa 

so v primerjavi s tem praktično izgubila pomen, ker so jih nadomestili filmi. Številni 

filmski ustvarjalci so prirejali izročilo pravljic z namenom približevanja 

Andersenovih zgodb širši množici, kar je posledično pomenilo višji zaslužek.« 

(Zipes, 2011, str. 253) 

 

Pravljični filmi, ki temeljijo na pripovedkah Hansa Christiana Andersena, dodajajo novo 

dimenzijo svoje zgodbe in funkcijo pravljic v obdobju od leta 1945 do danes. Njihovo 

izhodišče je vedno branje in odobritev Andersenovega besedila kot osnove za film. 

Izhodišče je preoblikovanje preko medija, ki okrepi svoj pomen na več načinov: nov 

scenarij, ki temelji na idejah scenarista; dejanske podobe nastavitev, oblačila, popolna 

osebnost likov, barve in glasba, ki zagotavljajo vzdušje; animirane risbe s številnimi 

umetniki, ki so odgovorni za ustvarjanje narave in okolja (prav tam). 
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4.2 SOCIOLOŠKA TEORIJA PO JACKU ZIPESU 

Glavni predstavnik sociološkega pristopa je Jack Zipes, ki se je pri analiziranju pravljic 

osredotočal na vpliv časa in prostora. Sam je namreč mnenja, da so pravljice lahko 

internacionalne kot tudi nacionalne. Ker imajo nedoločen čas in prostor ter v njih 

nastopajo junaki brez imen, so univerzalne, hkrati pa so zaradi izražanja kulture, časa 

in prostora nacionalne. Jacka Zipesa zanimajo predvsem razmerja elita–ljudstvo, 

moški–ženske in nadrejeni–podrejeni. V pravljicah imajo po njegovem mnenju moški 

prevlado nad ženskami. Značilni sta tudi mazohistična kultura in kastracija žensk 

(Blažić, 2008, str. 51–52). 

 

4.3 FEMINISTIČNA TEORIJA MARIE TATAR 

 
Slika 2: Maria Tatar [Vir: 2] 

 

 

Feministična teorija Marie Tatar poudarja 

diskurz dominacije posebej v modelu ljudske 

pravljice, kjer so ženske književne osebe v 

podrejenem oz. viktimiziranem položaju. (Fran, 

povzeto po spletnem viru). 

 

Večina ljudskih pravljic predstavlja ženski literarni lik kot lik šibke ženske, kraljične, 

princese, ki so pasivne in jih rešuje moški, kraljevič, princ, ki se na koncu poročijo z 

njimi. Redke so pravljice, kot npr. Vasilisa, ko ženska književna oseba ni v podrejenem 

položaju. Izrazit je motiv žrtvovanja žensk za moške cilje (Sestrina ljubezen) ali npr. 

motiv ukročenih trmoglavk (Tri predice), dedujejo le moški dediči (Ukanjena deklica) 

(Blažić 2007, str. 121). 
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Maria Tatar v knjigi The Annotated Classic Fairy Tales (2002) zapiše: 

 

»Pravljice nas vodijo v resničnost, ki je v dvojnem pomenu izraza – globoko 

osebna in hkrati osredotočena na družino in njene konflikte. John Updike 

opozarja, da so pravljice, ki jih beremo danes otrokom, imele izvor v kulturi 

odraslega pripovedovanja zgodb: »To sta bili televizija in pornografija njihovega 

dneva. Če pogledamo zgodbe v svojih najzgodnejših pisnih oblikah, odkrivamo 

preizkuse in ambicije, ki ustrezajo vznemirjenostim in željam odraslega.« (str. 12) 

 

Pravljice, ki so si jih kmetje nekoč pripovedovali ob ognju, so z velikim uspehom 

prenesli v vrtec, kjer uspevajo v obliki zabave za otroke. Te pripovedi, ki so postale 

močna kulturna dediščina, so se prenašale iz ene generacije v drugo. Vsebujejo veliko 

bolečih in zastrašujočih tem (Tatar, 2002, str. 13). 

 

Odrasli lahko govorijo z otroki o tem, kaj je pomembno v življenju, o vprašanjih, ki 

segajo od strahu pred opustošenjem in smrti do fantazij maščevanja in zmagoslavij, ki 

vodijo v veselje do konca (Tatar, 2002, str. 16). 
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5 WALT DISNEY 

 

 
Slika 3: Walt Disney [Vir: 3] 

Milena Mileva Blažić v knjigi Skriti pomen 

pravljic (2016) zapiše: 

 

»Sodobni čas je žal prinesel 

komercializacijo Andersena: poleg 

igrač v podobi princes na zrnu 

graha, malih morskih deklic ali 

snežne kraljice tudi številni 

potrošniški proizvodi nosijo imena 

njegovi pravljic. Pomembno vlogo 

pri popačenju sporočila 

Andersenovih pravljic je odigrala 

filmska korporacija Disney z 

risanškimi priredbami.« (str. 321) 

 

 

Walt Disney, filmski ustvarjalec, ki je s svojimi produkcijami 'uničil literarno zgodbo' v 

smislu, da je spremenil obliko in pomen prvotne literarne različice in s tem zaznamoval 

imena znanih pisateljev, kot so: Charles Perrault, brata Grimm, Hans Christian 

Andersen in Carlo Collodi. (Tatar, 1999, str. 333) 

 

Disney literarni pravljici vzame glas in spremeni njeno obliko in pomen. Ker je filmski 

medij dosegljiv širokemu krogu ljudi, Disney pravzaprav vrne pravljico množici ljudi. 

Podobe (prizori, sličice, liki, geste, šale) so zlahka dojemljive mladim in starim različnih 

družbenih skupin (Zipes, 2006, str. 199). Če otroci in odrasli razmišljajo o velikih 

pravljicah danes, bodo v večini primerov razmišljali o Waltu Disneyju in ne o klasičnih 

pravljicah, po katerih so animirani filmi nastali. 
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Walt Disney velja za radikalnega filmskega ustvarjalca, ki je spremenil način gledanja 

na podlagi tehničnih rešitev, ki so temeljile na ameriški nedolžnosti in utopizmu krepitve 

družbenega in političnega položaja. Velika moč Walta Disneyja je bila v pridobivanju 

široke množice občinstva na podlagi filmskih efektov. (Zipes, 2006, str. 197) 

 

V večini zgodnjih animiranih filmov je bilo le malo izvirnih zgodb. Najbolj pomembne 

so bile šale ali tehnične iznajdbe animatorjev, npr. vstavljanje živih igralcev v film, kjer 

so komunicirali z risanimi junaki, izboljšava animacije junakov, da niso več migetali 

med gibanjem, ustvarjanje smešnih in absurdnih situacij zavoljo spektakla itd. Kakšna 

zgodba je bila predstavljena, sploh ni bilo pomembno, dokler so slike lahko osupnile 

publiko, za kratek čas prevzele njihovo domišljijo in jih spravile v smeh ali začudenje. 

Namen prvih animiranih filmov je bil osupniti publiko in častiti čarobne talente 

animatorja kot polboga. Rezultat tega je bila pravljica z zgodbo, ki je animatorju služila 

le kot poligon za prikazovanje svojega umetniškega talenta, norčevanje iz 

tradicionalnih zgodb in razvoj nove tehnologije. Animatorji so s svojimi sposobnostmi 

ustvarjanja rabe slik želeli na gledalce narediti tako močan vtis, da bi ti pozabili na 

prvotne pravljice in si zapomnili le podobe, ki so jih za njih ustvarili ti novi umetniki. Iz 

gibljivih slik si je Disney prisvojil ljudske pravljice tako, da je za množice postal sinonim 

ustvarjalca pravljic v novi privlačni (animirani) obliki. (Zipes, 2006, str. 197) 

 

Prihajati je začelo do regresivne uporabe mehanične reprodukcije, primer tega je glas 

v pravljičnih filmih, ki je na začetku izločen, tako da slika povsem prevlada na platnu in 

se lahko besede oz. pripovedni glas izrazijo le preko animatorja, ki v primeru Walta 

Disneyja svoje ime pompozno napiše preko celega platna (prav tam). 

 

Disney je vedno želel narediti nekaj novega in edinstvenega. Moč Disneyjevih 

pravljičnih filmov ni v edinstvenosti ali novosti produkcije, temveč v Disneyjevem 

velikem talentu za ohranjanje zastarelega pogleda na družbo skozi animacijo in 

uporabo najnovejše tehnologije v filmskem svetu. (Tatar, 1999, str. 333) 

 

Jack Zipes pravi, da so očitne vzporednice med osebnim življenjem Disneyja in 

prilagoditvami pravljice, ki jih je ustvaril. Na primer Perroultova različica Obuti maček 

prikazuje mačko kot glavnega junaka, medtem ko se Disney osredotoča na mladega 

človeka v njegovem filmu. (Tatar, 1999, str. 343) 
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Disneyjeva uspešna kariera v Hollywoodu se je začela leta 1923 s produkcijo 

šestinštiridesetih filmov z znaki risanke o Alice, ki so vključevali mlado dekle v različnih 

dogodivščinah. Leta 1927 je sledila risanka o srečnem zajčku Oswaldu. (Tatar, 1999, 

str. 345) 

 

Leta 1928 je podjetje Walta Disneyja izdelalo prvo animirano risanko z zvokom. Glavni 

filmski animirani lik je bil mišek z imenom Miki. Zaradi Miki Miške je Disney postal znan 

kot inovator na področju animiranega filma. Tehnologija se je začela razvijati in tako 

so začele pod okriljem Walta Disneyja nastajati tudi prve barvne animacije. V prihodnjih 

letih so nastali številni risani filmi, kot so npr. Trije prašički, Želva in zajec, Tri osirotele 

mucke idr. (Tatar, 1999, str. 346) 

 

Risanka Sneguljčica in sedem palčkov, ki velja za prvi Disneyjev celovečerni animirani 

film, je začela nastajati leta 1934 in nato izšla leta 1937. V tem času je Walt Disney 

ostal zvest tehnološkemu razvoju, njegovo podjetje pa je doživelo velik razvoj v smislu 

same organizacije (studio so razdelili na posamezne oddelke za razvoj animacije, 

zvoka, slike itd.). Vse do danes je Disneyjevo podjetje postalo eno izmed uspešnejših 

podjetij na področju filmske industrije in izdalo številna znana filmska dela, in sicer 

Ostržek, Pepelka, Trnuljčica idr. (Tatar, 1999, 345) 
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6 EMPIRIČNI DEL 

6.1 UVOD V EMPIRIČNI DEL 

Začetek empiričnega dela je sestavljen iz kratkega povzetka dogajanja v pravljici 

Hansa Christiana Andersena Snežna kraljica in kratkega povzetka animiranega filma 

Ledeno kraljestvo (režiserja Chris Buck in Jennifer Lee, 2013). V nadaljevanju 

empiričnega dela je preglednica, v kateri je primerjava glavnih ženskih likov tako v 

literarni pripovedi kot filmski animaciji. Po obeh preglednicah sledi opisna analiza oz. 

spremembe, ki so nastale pri prenosu iz literarne pripovedi v filmsko animacijo. 

Preglednica je sestavljena na osnovi teorije Marjane Kobe (Otrok in knjiga: Sodobna 

pravljica, 2000). 

 

6.2 METODOLOGIJA 

V empiričnem delu sta zastavljena naslednja cilja: 

- Prvi cilj je raziskati spremembe, ki nastanejo pri prenosu iz literarne pripovedi v 

filmsko animacijo, posebej s poudarkom na konceptu trivializacije in inovacije 

(avtor koncepta: Jack Zipes). 

- Drugi cilj je primerjava glavnih ženskih likov tako v literarni pripovedi kot tudi 

animirani različici pripovedi. 

 

6.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Prvo raziskovalno vprašanje oz. hipoteza je zaznati spremembe, ki nastanejo v 

priredbah pravljice Hansa Christiana Andersena Snežna kraljica v animirani film 

Ledeno kraljestvo. 

 

Drugo raziskovalno vprašanje oz. hipoteza so glavni atributi ženskih likov v literarni in 

animirani različici pripovedi o Snežni kraljici. 

 

V empiričnem delu je uporabljena deskriptivna metoda raziskovanja. 
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6.4 H. C. ANDERSEN: SNEŽNA KRALJICA (kratek povzetek dogajanja v 

literarni pripovedi) 

Avtor: Hans Christian Andersen 

Prva izdaja zbirk Andersenovih pravljic leta 1835 

Prevajalka: Silvana Orel Kos (prevod najnovejše zbirke Andersenovih pravljic iz 

danskega jezika v slovenski jezik) 

Založba Mladinska knjiga, Ljubljana 2009 

 

Najobsežnejša Andersenova pravljica Snežna kraljica ima 7 poglavij –  

Prva zgodba: pripoved o ogledalu in črepinjah. 

Druga zgodba: deček in deklica. 

Tretja zgodba: okrasni vrt pri ženi, ki je znala čarati. 

Četrta zgodba: princ in princesa. 

Peta zgodba: razbojniška deklica. 

Šesta zgodba: Laponka in Finka. 

Sedma zgodba: dogajanje na gradu snežne kraljice in kaj se je zgodilo potem. 

 

- Glavni literarni lik je deklica Gerda, ki prihaja iz mestnega okolja. V pravljici 

nastopajo še deček Kaj, starka, ki je znala čarati, poosebljena žival – govoreči 

vran, poosebljena žival – severni jelen, razbojniška deklica, stara Laponka in 

Finka. 

- Tema in motiv sta otroška igra in otroški svet. 

- Poleg otroških likov (Gerde, Kaja in razbojniške deklice) so navzoči tudi liki 

odraslih oseb, kot so: Laponka, Finka, starka, ki je znala čarati, vendar 

nastopajo kot stranske osebe. 

- Zgodba je dvodimenzionalna – vzpostavi dva svetova: realnega in irealnega/ 

fantastičnega; dogajalno shemo te različice tvorita realen zgodbeni okvir in vanj 

vloženo irealno/fantastično jedro. Takšna je dogajalna shema pravljice Cvetlice 

male Ide in drugih pravljic z otroškim glavnim literarnim likom, npr. tekstov 

Deklica z vžigalicami, Mali Tuk, Ole Lukoie, Snežna kraljica idr. (Kobe, 2005, 

str. 68). 

- Pravljica se začne z značilnim stavkom »Nekega dne …«. 
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- In konča s predvidenim srečnim koncem, ko deklici Gerdi uspe najti prijatelja 

Kaja. 

- Dogajanje poteka na realni in nerealni ravni. 

 

Otroški literarni lik se vseskozi zaveda, da spada v nek drug svet, kot je irealnost, s 

katero se sooča; zaveda se, da je človeško bitje iz realnega sveta. Podobni občutki 

obhajajo v stiku z irealnim svetom malo Gerdo, ko po neizmernih fantastičnih 

prostranstvih išče svojega vrstnika dečka Kaja (Kobe, 2000, str. 68). 

- Kraj dogajanja: mesto, Laponska, Snežno kraljestvo. 

- Čas dogajanja: začne se v poletnem času. 

 

6.4.1 Literarna analiza 

Glavni literarni otroški lik v pravljici Snežna kraljica je deklica Gerda, ki prihaja iz 

mestnega okolja. Stranski literarni liki so: starka, Laponka, Finka, poosebljena žival 

vran ter dva otroška lika – Kaj in razbojniška deklica. Dogajanje poteka na realni in 

nerealni ravni. Tema pravljice je otroška igra in otroški svet. V pravljici zasledimo 

motive veselja, poguma, strahu in žalosti. Kraj dogajanja je na začetku v mestu nato 

preide v naravo. Pravljica je dvodimenzionalna, kar pomeni, da se v pravljici prepletata 

realni in nerealni svet. 
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6.5 ANIMIRANI FILM LEDENO KRALJESTVO (kratek povzetek dogajanja v 

animiranem filmu) 

Walt Disney Studios: Frozen (Ledeno kraljestvo) 2013 

Režiserja: Buck Chris in Jennifer Lee 

Scenarij: Jennifer Lee in Shane Morris po pravljici Hansa Christiana Andersena 

Dolžina filma: 1 h 48 min/108 min 

Država: ZDA 

Jezik: angleščina 

 

 
Slika 4: Animirani film Ledeno kraljestvo [Vir: 4] 

 

Ana se skupaj s Krištofom in njegovim jelenom po imenu Sven odpravi na dolgo pot, 

da bi našla svojo sestro Elzo, ki ima prirojeno magično moč, s katero ustvarja sneg in 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Sara Marolt, diplomsko delo

 

20 
 

led. V otroštvu Ano Elzine moči navdušujejo in skupaj se igrata na snežnih planjavah, 

ki jih Elza ustvarja kar znotraj gradu. Vendar Elza svojih moči ne zna obvladovati, kar 

vodi v tragičen dogodek, pri katerem Ano med igro rani. Od takrat naprej Elza živi v 

strahu, da bi ponovno poškodovala sestro, zato se je izogiba, pa čeprav jo ima rada. 

 

Elza zbeži in nenamerno sproži snežno nevihto, ki mesto odene v večno zimo. Na 

samotni gori se poigrava s svojo magično močjo, ki jo je tako dolgo zatirala in si ustvari 

nov prostor za bivanje – ledeno hišo. 

 

Ana želi najti sestro in popraviti narejeno škodo, zato prosi za pomoč mladeniča 

Krištofa. Med prizadevanjem, da bi rešila kraljestvo, Ana in Krištof v ostrih zimskih 

pogojih srečata še volkove, mistične trole in zabavnega snežaka Olafa, ki ga je Elza 

ustvarila na podlagi lepih spominov iz otroštva. Olaf tako predstavlja nedolžnost in 

otroško srečo. 

 

Zgodba govori o prizadevanju premagovanja strahu in odkritju prave ljubezni.  

 

6.6 TRIVIALIZIRANJE IN INOVACIJE PO JACKU ZIPESU 

Triviálen-lna -o prid. (ȃ)  

1. vsebinsko prazen, obrabljen, malovreden.  

2. vsakdanji, nepomemben: trivialne malenkosti; to so trivialne stvari; trivialno 

vprašanje  

♦lit. trivialna literatura množično razširjena, navadno umetniško manj vredna literatura; mat. 

trivialna rešitev enačbe takoj razvidna  

(Fran, povzeto po spletnem viru) 

 

Nekatere založbe so izkoristile knjižni trg za najmlajše in izdale vrsto slikanic, ki v sliki 

in tekstu sledijo Disneyjevim risankam in bodisi posredujejo bralcem celotno filmsko 

zgodbo bodisi samo kak odlomek (Zipes, 2011, str. 252). 

 

Knjižni in filmski trg sta nas vedno zasipala z uspešnicami, a šele v zadnjih dveh 

desetletjih te znatno bolj usmerjajo celotno umetniško produkcijo. 
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Krinka estetskega pluralizma s 'papagajskim' ponavljanjem, da so kriteriji umetniške 

kvalitete relativni, si ne prizadeva ugajati le povprečnim bralcem in gledalcem, pač pa 

tolaži tudi ostale, da sta branje ali gledanje (trivialnih) uspešnic edina prava in najbolj 

sodobna. Medtem ko je zveza med fotografijo in filmom posledica 'gibanja' fotografije, 

se je zveza med filmom in radiem najprej vzpostavila na tehnični ravni, saj so v 

zvočnem filmu uporabljali enak postopek za amplifikacijo zvoka kot na radiu. Ko je 

radio zaradi prevlade televizije izgubil svojo globalno vlogo in postal bolj lokalni medij, 

je zaživel v filmu kot privilegirani predmet; popolnoma drugače od televizije, ki je v filmu 

običajno predstavljena kot degradirani in degenerirani spektakel (Zupan Sosič, 2008, 

str. 87). 

 

V Evropi je prišlo do povezav med televizijo in filmom, nove tehnologije (video, 

računalniška grafika) pa so meje med njima najbolj zamajale, saj danes nastajajo 

medijske korporacije, ki obsegajo filmsko produkcijo in distribucijo, televizijo, video ter 

glasbeno in knjižno založništvo. Čeprav je bil vpliv literature na film močnejši, je tudi 

film zaznamoval literaturo, najbolj njeno percepcijo, saj so se gledalci naučili doživljati 

svet preko gibljivega gledišča (Zupan Sosič, 2008, str. 89). 

 

Primerjalne naratološke raziskave še vedno dokazujejo manjše zmožnosti filma v 

korist literature. Film namreč težje 'ufilma' perspektivo, npr. ironijo, manj poglobljeno 

prikaže notranji vpogled, tj. vpogled v junakovo razmišljanje, sanjarjenje, čustvovanje, 

psihično stanje, pripovedovalca pa lahko izraža le kot zgodbeni lik. Tako Chatman trdi, 

da prikaz psiholoških stanj – spominov, sanj, domišljije – v filmu ne more biti tako 

ustrezno predstavljen kot v literaturi (prav tam). 

 

6.7 PRIMERJALNA ANALIZA ANDERSENOVE PRAVLJICE in MEDIJSKE 

PREDELAVE LEDENO KRALJESTVO 

Disneyjeva različica je postavljena v modernejši čas, natančneje čas 21. stoletja. 

Velika razlika se kaže v podobah in prikazovanju glavnih likov. V literarni pripovedi 

Snežna kraljica je glavni literarni lik Gerda predstavljen v otroškem videzu, medtem ko 

je v Disneyjevi verziji poudarek na lepoti, zunanjemu videzu, kjer se lahko vprašamo, 

ali je takšen videz sploh primeren za otroke. To se kaže na zunanji podobi glavnih 

filmskih likov v primerjavi z literarnimi liki.  
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6.8 PREGLEDNICA PRIMERJAV ŽENSKIH LIKOV 

6.8.1 Primerjava Gerde in Ane 

Tabela 1: Primerjava glavnih ženskih likov v literarni pripovedi (Gerda) in filmski 

animaciji Ledeno kraljestvo (animirani lik Ane).  

 GERDA glavni lik v literarni 

pripovedi H. C. Andersena 

Snežna kraljica  

ANA glavni animirani lik v filmski 

animaciji Ledeno kraljestvo  

Obraz in 

lasje 

»Okoli majhnega malega prijaznega 

obrazka, ki je bil ves lepo okrogel in 

podoben vrtnici.«  

(Andersen, 2009, str. 59) 

 

»In medtem ko je jedla, ji je starka 

česala lase z zlatim glavnikom in 

lasje so se ji kodrali in svetili kakor 

sonce.« (str. 59) 

 

Dekliški obraz, posut s pegicami, z 

velikimi modrimi očmi 

 
Slika 5: Animirani lik Ane v 

animiranem filmu Ledeno kraljestvo 
[Vir: 5] 

Obleka in 

obutev 

»Potem si je spodrecala oblekico.« 

(str. 63) 

 

»Naslednji dan so jo od glave do pete 

oblekli v svilo in bražun.« (str. 71) 

 

»In dali so ji škornje, zraven pa še 

muf; nadvse ljubko so jo oblekli.«  

(str. 71) 

 

»Dala ti bom materine pletene 

rokavice, ki so tako velike, da ti bojo 

segale prav do komolcev.« (str. 75) 

Na začetku zgodbe je oblečena v 

dolgo zeleno obleko z ogrlico okrog 

vratu.  

 

Med iskanjem snežne kraljice si kupi 

rokavice, ogrinjalo, ruto ter škornje. 
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Slika 6: Gerda [Vir: 6 ] 

 

»Obula si bom rdeče čeveljce.« 

(str. 57) 

 
Slika 7: Anina obleka [Vir: 7] 

 

Značajske 

lastnosti 

Prestrašena: 

»In ko je videl njen strah, je brž utrgal 

še eno vrtnico in skočil skozi okno v 

sobo, proč od ljubke Gerdice.«  

(str. 53) 

 

Žalostna: 

»Veliko solza je preteklo. Gerdica je 

dolgo in bridko jokala.« (str. 57) 

pogumna 

»… in se čisto sama podala skozi 

vrata k reki.« (str. 57) 

 

Vesela: 

»Gerda je poskočila od veselja in se 

igrala, dokler se ni sonce skrilo za 

visoke češnje.« (str. 59) 

 

Počuti se osamljeno:  

»Prvič v mojem življenju čarobno bo 

in zabavno.«  

(film Ledeno kraljestvo, 2013, 

00:15:18) 

»Prvič v življenju me morda bo kdo 

opazil.« (00:15:19) 

 

Zaljubljena: 

»Rada bi vaš blagoslov za najino 

poroko.« (00:25:59) 

 

Pogumna: 

»Pravijo mi, naj bom pogumna in 

poskušam biti.« (00:10:52) 
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»Ne bojim se.« (00:55:44) 

 

Želi si sestrine ljubezni: 

»Tukaj sem zate, samo pusti me k 

sebi.« (00:10:55) 

»Ker prvič v življenju, bom tukaj s 

tabo.« (00:56:10) 

»Skupaj se lahko boriva s tem.« 

(00:57:35) 

 

Obžaluje, kar se je zgodilo: 

»Zelo obžalujem, kar se je zgodilo. Če 

bi bila vedela …« (00:54:34) 
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6.8.2 Primerjava Snežnih kraljic 

Tabela 2: Primerjava ženskih likov Snežne kraljice v literarni pripovedi Snežna kraljica 

in animiranem filmu Ledeno kraljestvo 

 Lik Snežne kraljice v literarni 

pripovedi  

Lik Snežne kraljice 

v animiranem filmu 

Obraz in 

telo 

»Bila je vsa lepa in krhka, sicer iz 

ledu, bleščavega lesketavega ledu, a 

vendar živa; vanj je upirala oči, jasne 

kakor zvezde, a v njih ni bilo ne miru 

ne spokoja.«  

(Andersen, 2009, str. 52) 

 

 
Slika 8: Snežna kraljica [Vir: 8] 

 

»Lepšega obraza si ni mogel niti 

zamisliti.« (str. 56) 

 

Dekliški obraz, z velikimi modrimi očmi, 

poudarjenimi roza-vijoličnimi ustnicami 

ter naličenimi vekami. 

 

Visoka in vitke postave. 

 

 
Slika 9: Snežna kraljica Elza [Vir: 9] 
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»Bila je gospa, tako zelo visoka in 

vitka, vsa bleščeče bela – bila je 

snežna kraljica.« (str. 55) 

Obleka 

»Prava gospa, ovita v čisto tanko 

belo tančico, kot bi jo sestavljalo 

milijone zvezdnatih kosmov.«  

(str. 52) 

 

»Oseba, ki se je na njih peljala, se je 

privzdignila, kožuh in kučma sta bila 

iz samega snega.« (str. 55) 

 

Snežno-kristalna dolga obleka 

filmski lik je seksualiziran (dekolte, pas, 

razporek). 

 

 
Slika 10: Elzina snežno-kristalna 

obleka [Vir: 10] 

Značajske 

lastnosti 

Nevarna: 

»Zdaj te pa ne bom več poljubljala!« 

mu je dejala. »Sicer te bom s poljubi 

še odvedla v smrt!« (str. 56) 

Elza na začetku predstavlja navadno 

dekle, ki skriva svojo čarobno moč, 

pozneje pa se spremeni v Snežno 

kraljico. 

 

Ima čarobno moč. 
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Slika 11: Elza s čarobno močjo [Vir: 11] 

 

Na začetku zgodbe se pretvarja, kot da 

ni nič narobe: 

»Prikrij, ne občuti, ne pokaži jim.« 

(Ledeno kraljestvo, 2013, 00:15:56) 

 

Hladna:  

»Ta ledena sila, hkrati umazana in čista, 

ima zamrznjeno srce, ki ga je vredno 

izrezati.« (00:02:52) 

 

Strah je njen sovražnik: 

»Strah bo tvoj sovražnik.« (00:07:46) 

»Strah me je.« (00:09:42) 

»Toliko strahu je.« (00:57:30) 

 

Nevarna: 

»Vsebuje lepoto in nevarnost.« 

»Pazite se zamrznjenega srca.« 

(00:03:01) 

»Tvoja moč se bo še povečala, v njej je 

lepota vendar pa tudi velika nevarnost.« 

(00:07:38) 

»Nočem te poškodovati.« (00:09:50) 

»Ne približujte se mi in varni boste pred 

mano.« (00:56:37) 
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Rada bi obvarovala svojo sestro: 

»Rada bi te obvarovala.« (00:55:41) 

 

Prestrašena: 

»Prestrašena je bila.« (00:30:11) 

 

Samozavestna: 

»Bodi to, kar si, bodi ti.« (00:32:09) 

»Ni mi mar, kaj bodo rekli.« (00:32:24) 

»In strahovi, ki so mi nekoč vladali, mi 

ne morejo več do živega.« (00:32:49) 

»Čas je, da vidim kaj zmorem, da 

preizkusim svoje meje in jih presežem.« 

(00:32:56) 

»Zame ni pravil.« (00:33:05) 

»Dvignila se bom kot jutranja zora.« 

(00:34:16) 

 

Počuti se svobodno: 

»Svobodna sem.« (00:33:07) 
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7 UGOTOVITVE 

Skozi diplomsko delo smo podali spremembe glavnih ženskih likov, tj. kako se liki 

Snežne kraljice, Gerde in Ane spreminjajo pri prehodu iz verbalne v avdiovizualno 

obliko. 

 

Ugotovila sem, da se ilustracije in literarni opisi v pripovedi Snežna kraljica in liki v 

animiranem filmu Ledeno kraljestvo zelo razlikujejo. 

 

Disneyjev slog v animiranem filmu Ledeno kraljestvo prikazuje meščansko uživanje 

vsakdanjega življenja; izraziti barvni toni, velike strmeče oči, naličeni obrazi ženskih 

likov, pompozne obleke, 'idealistične' podobe teles, ki ustvarjajo vzdušje idiličnega 

sveta. Walt Disney stremi k popolnosti in poudarja populistične vrednote, kar je daleč 

od realnega življenja. 

 

Na drugi strani H. C. Andersen v literarnem delu podrobno opisuje like (obleko, obraz, 

lase idr.) v bolj realnem 'tonu'. Bralec si lahko kljub lastni domišljiji literarne osebe 

predstavlja vsakdanje (življenjsko) in ne v takšnem idealu, kot to predstavlja Disney v 

svojem animiranem filmu. V primerjavi z animiranim filmom literarno delo prikazuje 

pripoved veliko bolj prvinsko in še vedno daleč od idealov današnje kapitalistično 

usmerjene družbe. 

 

Tudi sama sem skozi diplomsko delo podkrepila trditev Jacka Zipesa, da Disneyjevi 

filmi uničujejo pomen literarnih zgodb. V filmih prevladujejo slike, prizori, kretnje, ki 

pritegnejo tako otroke kot tudi starejše. Gledalca pa pritegnejo tudi animacija, glasovi 

in  glasba, ki ima v Disneyjevih filmih veliko vlogo, saj na gledalca vpliva tako čustveno 

kot tudi vizualno. Ker je kinematografski medij priljubljena oblika izražanja in je 

dostopna širši javnosti, Disney pravzaprav vrne pravljico večini ljudi. (Zipes, 2006) 
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8  ZAKLJUČEK 

Dandanes ima družba velik vpliv na naše vsakdanje življenje, zato imamo vzgojitelji 

pomembno vlogo kritičnega pogleda na vpliv družbe in dogajanje v njej. Ker sem tudi 

sama vzgojiteljica, se vedno sprašujem, katere pravljice in igre izbrati za otroke in tako 

na čimbolj zanimiv in otrokom prijazen način vplivati na njihov razvoj. 

 

Zavedati se moramo, da različna starostna obdobja ljudem prinesejo različen način 

razmišljanja in posledično drugačno interpretacijo besed, besednih zvez in tudi pravljic. 

Poleg starostnega obdobja pa na samo interpretacijo pravljice vpliva tudi okolica, iz 

katere posamezen otrok izhaja. Zelo je pomembno, da vzgojitelji upoštevamo prej 

našteta dejavnika, ki vplivata na otrokovo interpretacijo, in v vrtcu izberemo otrokom 

kar se da primerno pravljico. 

 

Čeprav še vedno velja, da pisana beseda nosi največjo sporočilno vrednost, nas hiter 

tempo življenja in družben lov za ideali silita k zanemarjanju branja pravljic, ki jih vedno 

bolj izpodrivajo številne različice prirejenih animiranih filmov. Vseeno se moramo 

zavedati, da tudi tradicionalne pravljice ne nosijo samo pozitivnega sporočila, in jih 

pred izbiro, kot smo to vajeni pri animiranih filmih, kritično presojati. 

 

Kljub današnjemu razvoju družbe pa se nekaj ne bo spremenilo nikoli; in to je čarobni 

svet otroške domišljije. 

 

 

  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Sara Marolt, diplomsko delo

 

31 
 

9 VIRI 

9.1 LITERATURA 

Andersen, H. C. (2009). Pravljice. Snežna kraljica. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

Bettelheim, B. (1999). Rabe čudežnega: O pomenu pravljic. Ljubljana: Narodna in 

univerzitetna knjižnica. 

 

Goljevšček, A. (2011). Od včeraj za danes. Pravljice za otroke, pravljice za odrasle. 

Založba MIŠ (str. 478–487). 

 

Kobe, M.  (1987). Pogledi na mladinsko književnost. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

Tatar, M. (1999). The Classic Fairy Tales. W. W. Norton and Copmany. New York 

 

Tatar, M. (2002). The Annotated Classic Fairy Tales. W. W. Norton and Company. 

New York/ London. 

 

Zipes, J. (2006). Fairy Tales and the Art of Subversion. London: Routledge. 

 

Zipes, J. (2011). The Enchanted Screen: The Unknown history of fairy tale films. 

Routledge. 

 

Zorman, B. (2009). Sence besede. Film in literatura: primerjave, izmenjave, priredbe, 

str. 15–20. Univerza na Primorskem. 

 

9.2 ELEKTRONSKI VIRI 

Blažič, M. M. (2007). Slovenske in svetovne pravljice. Otrok in knjiga, letnik 34, številka 

68. Pridobljeno 4. 8. 2018 s http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-

SB0N1299/6d9b9c41-31e0-4541-8878-a9077cf337e1/PDF 

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Sara Marolt, diplomsko delo

 

32 
 

Blažič, M. M. (2008). Aplikacija teorij pravljic na primeru Lepe Vide v slovenski 

mladinski književnosti. Jezik in slovstvo, letnik 53, številka 6, str. 37-56. Pridobljeno 4. 

8. 2018 s http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-TJWXPQL4/444b8c09-2ca7-

46cf-8086-66beabc8cce3/PDF 

 

Blažič, M. M, Krakar-Vogel, B., Pregelj, B., (2016). Skriti pomeni pravljic. Pridobljeno 

4. 8. 2018 s http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-F5MH4L2W/ec10bfc7-6290-

4b08-8215-e7a081e630be/PDF 

 

Fran. Jezikovni portal - iskanje besede viktimizirati (online). (citirano 4. 8. 2018). 

Dostopno na https://fran.si/iskanje?View=1&Query=viktimizirati 

 

Fran. Jezikovni portal – iskanje besede trivialen (online). (citirano 4. 8. 2018). Dostopno 

na https://fran.si/iskanje?View=1&Query=trivialen 

 

Kobe, M. (1999). Sodobna pravljica. Otrok in knjiga, letnik 26, številka 47, str. 5-11. 

Pridobljeno 4. 8. 2018 s http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-

Y17E3JUC/61e8efcb-7f47-42e8-bb8b-9109dc721dc8/PDF 

 

Kobe, M. (2000). Sodobna pravljica. Otrok in knjiga, letnik 27, številka 49, str. 5-12. 

Pridobljeno 4. 8. 2018 s http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-

XH028A7V/849f460c-47a1-4695-a35f-247383a1c73a/PDF 

 

Kobe, M. (2005). Andersen in sodobna pravljica na Slovenskem. Otrok in knjiga, letnik 

32, številka 63, str. 66-72. Pridobljeno 4. 8. 2018 s 

http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-2O23LAXS/ca479c2c-5169-4c36-afaa-

9dc5ad88da13/PDF 

 

Kucler, M. (2002). Pravljica kot socialnopedagoška intervencija. Socialna pedagogika 

(Ljubljana), letnik 6, številka 1, str. 21-46. Pridobljeno 4. 8. 2018 s 

http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-6PFK3M8K/9286a7f6-68e0-484e-99be-

5642778b5f5f/PDF 

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Sara Marolt, diplomsko delo

 

33 
 

Mladinska knjiga - Izjavi strokovnjakinj (2013) (online). (citirano 4. 8. 2018). Dostopno 

na naslovu: http://www.mladinska.com/andersen/izjava_strokovnjakinj 

 

Tancer-Kajnih, D. (1994). Slovenska pravljica po drugi svetovni vojni. Otrok in knjiga, 

letnik 21, številka 38, str. 25-41. Pridobljeno 4. 8. 2018 s 

http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-070DPZTU/0c847f2e-4f77-433e-acd0-

94b9e3cfa5e3/PDF 

 

Zupan Sosič, A. (2008). Zbornik predavanj. Petelinji zajtrk, knjižna in filmska uspešnica 

(online). (citirano 4. 8. 2018). Dostopno na naslovu:  

http://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/ssjlk_44_zbornik.pdf 

 

9.3 VIRI SLIK 

Vir 1: https://www.minnpost.com/books/2015/01/jack-zipes-scholar-fairy-tales-has-

two-brothers-grimm-books-out (14. 1. 2018) 

  

Vir 2: https://www.catranslation.org/person/maria-tatar/ (14. 1. 2018) 

  

Vir 3: https://en.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney#/media/File:Walt_Disney_1946.JPG 

(14. 1. 2018) 

  

Vir 4: http://old.slovenskenovice.si/bulvar/hollywood/ledeno-kraljestvo-dobi-

nadaljevanje (14. 1. 2018) 

  

Vir 5: http://frozen.disney.com/anna (14. 2. 2018) 

  

Vir 6: Andersen, H. C. (2009). Pravljice. Snežna kraljica. Ljubljana: Mladinska knjiga.

  

Vir 7: http://frozen.disney.com/anna (14. 2. 2018) 

  

Vir 8: Andersen, H. C. (2009). Pravljice. Snežna kraljica. Ljubljana: Mladinska knjiga.

  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Sara Marolt, diplomsko delo

 

34 
 

Vir 9: http://frozen.disney.com/elsa (14. 2. 2018) 

  

Vir 10: http://www.qiibo.com/entretenimiento/pelicula/oficial-por-ahi-viene-frozen-

2/142191/ (14. 2. 2018) 

  

Vir 11: http://www.fashionforwardtrends.com/wp-

content/uploads/2014/08/frozen_elsa_by_meddek-d6w674h.jpg (14. 2. 2018) 

 

9.4 VIDEOPOSNETEK 

Walt Disney Studios (2013). Frozen [Videoposnetek], Ljubljana, Con film. 


