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I 
 

IZVLEČEK 

 

Diplomsko delo obravnava animirani film Skrivnost iz Kellsa [The Secret of Kells] ter 

literarno adaptacijo v slikaniški obliki. Osredinja se na vprašanje ali oziroma kakšne razlike se 

pojavijo pri podajanju zgodbe prek dveh različnih medijev. V ta namen so v teoretičnem delu 

najprej opredeljeni ključni pojmi, nato pa predstavljeni literarna in medmedijska teorija. 

Literarna teorija je povzeta po delu Evropska pravljica Maxa Lüthija, osnova za medmedijsko 

teorijo pa je naratologija Matevža Rudolfa. Animirani film in slikanica Skrivnost iz Kellsa 

temeljita na zgodovinskih in mitoloških elementih, zato je predstavljena tudi  

intertekstualnost, kot jo opredeli Marko Juvan. V empiričnem delu sta animirani film in 

slikanica analizirana, teoretične postavke so aplicirane na primer, sledi še primerjava del. 

Kljub temu da sta obe deli izšli leta 2009 izpod rok istih ustvarjalcev, pri podajanju zgodbe 

prek različnih medijev prihaja do razlik, ki so opisane v nadaljevanju. 

 

KLJUČNE BESEDE: slikanica, animirani film, literarna analiza, medmedijska analiza, 

intertekstualnost 
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ABSTRACT 

 

The thesis concentrates on animated movie The Secret of Kells and its literary adaptation in a 

form of  a picture book. The thesis concentrates mostly on the differences (if they exist) 

between stories that are introduced by two different types of media. For this reason the 

theoretical part consists of presentation of the key concepts, which is followed by literary and 

intermedia theory. Literary theory is based on the work of Max Lüthi, The European Folktale 

and the basis for intermedia theory is narratology as presented by Matevž Rudolf. Both, 

animated movie as well as picture book, are founded on historic and mythological elements, 

therfore a chapter on intertextuality, based on the work of Marko Juvan, is included as well. In 

the empirical part, the animated movie and picture book The Secret of Kells are analyzed, 

theory is aplicated to the case and both works are compared. Even though both works were 

presented in the 2009 by same authors, some differences exist between both works that are 

presented through different media. Those differences are presented in the following thesis. 

 

KEY WORDS: picture book, animated movie, literary analysis, intermedia analysis, 

intertextuality 
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1. UVOD 

V diplomskem delu obravnavam animirani film Skrivnost iz Kellsa [The Secret of Kells] ter 

slikanico z istim naslovom. Delo je teoretično in temelji na primerjavi med slikanico in 

animiranim filmom. Obe deli sta izšli leta 2009. Režiserja animiranega filma sta Tomm 

Moore in Nora Twomey, zgodbo pa je zapisala Mary Webb. Zgodba je nastala na podlagi 

resnične Knjige iz Kellsa ter dogodkov, ki so spremljali njen nastanek. V obeh delih se 

zgodovinski elementi prepletajo s fikcijo ter irsko folkloro, kar se odraža tako v besedilu 

(dialogih) kot tudi v filmski glasbi in vizualni podobi. Animirani film je narisan ročno v 

dvodimenzionalnem pogledu, prav tako slikanica. V obeh delih se prepletajo elementi 

krščanstva ter irskih mitov, ki temeljijo na poganstvu, kljub temu pa verska pripadnost 

poimensko ni omenjena. 

V nadaljevanju predstavljam literarno ter medmedijsko teorijo in ju apliciram na animirani 

film in slikanico. Literarno teorijo povzemam po delu Maxa Lüthija Evropska pravljica 

(2011), v katerem so opisane značilnosti evropske pravljice. Za vsako značilnost navajam 

primere dialogov v animiranem filmu in slikanici in jih podkrepim s slikovnimi primeri. Pri 

medmedijski analizi se sklicujem na Matevža Rudolfa, ki v delu Ko beseda podobo najde 

(2013) opredeli teoretične postavke številnih avtorjev ter predstavi najustreznejše metode za 

analizo in primerjavo filmov z literarno predlogo. Pri tem se osredinjam na vlogo 

pripovedovalca in na razmerje med fabulo in sižejem, vključujem pa tudi področje 

medbesedilnosti. 

Ob upoštevanju dejstva, da sta deli nastajali sočasno, je cilj diplomskega dela predvsem 

ugotoviti ali med risanim animirianim filmom in slikanico prihaja do razlik in katere so te 

razlike na področju literarne in filmske teorije. Glede na zgodovinske okoliščine obeh del me 

zanima še ali se nanašata tudi na druga besedila. 

Hkrati želim tudi opozoriti na delo kot primer dobre prakse povezovanja zgodovinskih 

dogodkov ter mitov s sodobnimi mediji, prek katerih je delo z vsemi referencami dostopno 

tudi mlajšim otrokom. 
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2. ANIMIRANI FILM 

2.1. OPREDELITEV ANIMIRANEGA FILMA 

Animacija (lat. anima pomeni duša) je umetniška zvrst, pri kateri gre za oživljanje negibnih 

predmetov. Animirani film je ena izmed oblik animacije, za katero je potrebno znanje iz 

različnih področij umetnosti. Pogosto je tretiran  kot filmska zvrst, ki je namenjena otrokom, 

uporablja se tudi izraz risanka, ki pa ni ustrezen, saj izraz poimenuje tehniko animiranega 

filma (Peštaj in Repše, 2012). Glede na tehniko, animirane filme delimo v tri širše skupine: 

risana animacija (risanka), za katero je značilno, da je vse narisano na roke, računalniška 

tehnika, kjer je animacija digitalna (2D, 3D) in stop animacija, pri kateri gre za fizično 

premikanje predmetov, lutk, plastelina ipd. (Krajnc in Saksida, 2016). 

 

2.2. VSEBINA 

Skrivnost iz Kellsa je zgodba o 12-letnem dečku Brendanu, ki je kot malček ob napadu 

Vikingov osirotel. Zanj skrbi stric, menih Cellah, ki si prizadeva, da bi samostansko naselbino 

Kells  z gradnjo zidu obvaroval pred napadi. Brendana pa bolj zanimajo čudoviti krščanski 

rokopisi in knjige, ki jih menihi prepisujejo. Ko se v Kells zateče stari menih Aidan se 

Brendanova radovednost le stopnjuje, Aidan pa ga spodbuja in mu pokaže nedokončano 

Knjigo, ki jo je rešil z Ione. Brendan se kljub prepovedi odpravi v gozd po sestavine za barvo, 

da bi lahko Aidan Knjigo dokončal. Spremlja ga maček Pangur Bán, v gozdu pa sreča vilo 

Aisling, ki mu pomaga. Brendan odkrije votlino, v kateri prebiva poganski bog Crom Cruach. 

Brendan ga premaga in si pri tem pridobi njegovo oko, ki služi kot povečevalno steklo. Deček 

se pod starčevim vodstvom uri v pisanju in risanju, da bi dokončal Knjigo. V Kells kljub 

obzidju vdrejo Vikingi, Brendan in Aidan rešita Knjigo in pobegneta. Po mnogih letih se 

Brendan vrne v Kells z dokončano Knjigo, ki pa ni več Knjiga z Ione, temveč Knjiga iz 

Kellsa (Webb, 2013). 

 

2.3. SPLOŠNI PODATKI 

Ključni avtorji fantazijskega animiranega filma Skrivnost iz Kellsa (The Secret of Kells) so 

Tomm Moore, Nora Twomey in Paul Young, ki so tudi ustanovitelji irskega animacijskega 

studia Cartoon Saloon, ki je film izdal. Animirani film je nastal v sodelovanju z dvema tujima 
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studijem: Vivi Film in Les Armateurs. Idejni vodja je bil Tomm Moore, ki je skupaj z Noro 

Twomey animirani film tudi režiral. Producenti so Paul Young, Didier Brunner in Vivian Van 

Fleteren (About Cartoon Saloon, b.d.). Pri celotnem projektu je sodelovalo več kot 200 oseb 

iz petih držav, in kot piše Rudolf (2013) avtorstva filma ne moremo pripisati zgolj eni osebi 

(čeprav govorimo o avtorju), ravno zaradi tega, ker pri produkciji sodeluje veliko ljudi. 

Zgodbo sta napisala Tomm Moore in Fabrice Ziolkowski, scenarij pa je delo Ziolkowskega. 

Glasbo za film so napisali francoski skladatelj Bruno Coulais ter irska glasbena skupina Kíla, 

ki se ukvarja predvsem z ljudsko glasbo (Moore, 2005–2014). Film je začel nastajati leta 

2003, čeprav se je ideja oblikovala že v letu 1999, izšel pa je v začetku leta 2009 in sicer 

najprej v Franciji in Belgiji, nato še na Irskem.  V Sloveniji je bil animirani film prvič 

predvajan v Kinodvoru 3. Septembra 2010 (Veler, 2010). Animirani film je bil dobro sprejet 

tako pri kritikih, kot tudi pri gledalcih. Deležen je bil mnogih pohval, osvojil je več nagrad na 

svetovni ravni, nominiran je bil tudi za oskarja. 

 

2.4. ZGODOVINSKO OZADJE 

Animirani film Skrivnost iz Kellsa je fantastična pripoved, ki temelji na resničnih 

zgodovinskih dejstvih. Knjiga iz Kellsa (Book of Kells)  je dejanska knjiga, ki je nastala 

okrog leta 800. Gre za iluminiran rokopis evangelijev in sicer zajema štiri evangelije Nove 

zaveze, napisan pa je v latinščini. Besedilo je napisano na telečje kože, na katere so pisali s 

peresi (običajno z gosjimi). Strani v knjigi so bogato okrašene in ilustrirane, prve črke so 

poudarjene in ravno tako okrašene. Črnilo in barve so pridobivali iz različnih naravnih virov, 

med drugim tudi iz hrastovih šišk. Prevladujoče barve so rumena, rdeča, zelena, modra in 

vijoliča, veliko pa je tudi rjavih odtenkov ter črne. Knjigo z zlatimi platnicami, ki je že takrat 

bila pomembna so dve stoletji kasneje ukradli, vendar so liste kmalu našli, platnic pa nikoli. 

Avtor ni znan, gotovo pa je, da je knjigo izdelovalo več posameznikov. Resnični so tudi kraji 

omenjeni v zgodbi: škotski otok Iono so v 8. stol. napadli Vikingi, od tam pa so menihi 

pobegnili v Kells na irskem (Simms, 2015). V animiranem filmu nastopa tudi maček Pangur 

Bán (obe besedi pomenita belo barvo), ki se sicer v Knjigi iz Kellsa ne pojavlja. V enem 

izmed irskih rokopisov je menih, ki ga je prepisoval, zapisal tudi pesem o belem mačku 

Pangur Bánu, ki mu je v skriptoriju delal družbo (Mac Coitir, 2010). Pesem je izšla kot 

samostojna slikanica  Beli muc in menih (The White Cat and the Monk), ki jo je napisala E. J. 

Bogart, iz angleščine pa jo je prevedla Mateja Sužnik (Bogart, 2017). 
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3. SLIKANICA 

3.1. AVTOR 

Avtor zgodbe Skrivnost iz Kellsa je Tomm Moore, za potrebe slikanice pa je besedilo 

oblikovala Mary Webb. M. Webb se je ukvarjala z založništvom, sodelovala je pri različnih 

projektih, med drugim pri sodobni predelavi dela Jonathana Swifta Guliverjeva potovanja 

[Guliver, 2015] in je sourednica dela Fond Memory: Consoling Words from the Irish 

Tradition (2005) [zasebna komunikacija]. 

 

3.2. ILUSTRATOR 

Ilustrator knjige je irski studio Cartoon Saloon. Večina ilustracij v knjigi Skrivnost iz Kellsa 

je vzeta neposredno iz animiranega filma oziroma iz ilustracij, ki so bile pripravljene za 

potrebe animiranega filma, vendar niso bile uporabljene. Nekatere ilustracije se zato v filmu 

ne pojavljajo in so v knjigi dodane. Ilustracije so narisane ročno, pobarvane digitalno in 

predstavljene v dvodimenzionalnem načinu. Pri risanju in digitalni obdelavi je sodelovalo več 

oseb, glavni ilustrator pa je irski režiser, animator in ilustrator Tomm Moore (Moore, 2005–

2014). Po pričevanju režiserja, navdih za ilustracije izhajajo iz animiranih filmov Mulan 

(Bancroft in Cook, 1998) in Samuraj Jack (Tartakovsky, 2001). 

 

3.3. OPREDELITEV SLIKANICE 

D. Haramija in J. Batič (2013) pišeta, da slikanica svojo zgodbo podaja z jezikovnim 

(besedilo) in z likovnim (ilustracije) kodom. Pomemben je tudi tretji vidik, in sicer v kakšnem 

odnosu sta koda med sabo. Slikanico opredelita kot literarno delo, ki »vsebuje manj kot 

polovico besedila, a največ 1.800 besed, ilustracija je povezana z besedilom in oblikovana v 

zgodbo.« (Batič in Haramija, 2013, str. 24). Kljub temu da obravnavano delo presega standard 

dolžine slikanice (48 strani), in bi jo po Unescovi opredelitvi morali prištevati med knjige, jo 

ustvarjalci, avtorica ter izvorno okolje pojmujejo kot slikanico (Massey, 2009; Moore 2005–

2014; About cartoon saloon b.d.). Iz tega razloga izraz prevzemam tudi sama. 
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4. LITERARNA TEORIJA 

4.1. MAX LÜTHI: EVROPSKA PRAVLJICA 

Značilnosti evropske pravljice je predstavil Max Lüthi, švicarski literarni teoretik in filolog, ki 

je deloval v 20. stoletju. Ukvarjal se je predvsem s pravljicami. Strukturo in značilnosti 

evropske pravljice predstavi na podlagi primerjave pravljice s pripovedko in legendo. V 

nadaljevanju je predstavljena njegova teorija, povzeta po delu Evropska pravljica (2011). 

Lüthi temeljne elemente evropske pravljice razdeli v 5 značilnosti: 

1. enodimenzionalnost, 

2. ploskovitost, 

3. abstraktni slog, 

4. izolacija in univerzalna povezanost,  

5. sublimacija in vsevključenost. 

 

4.1.1. ENODIMENZIONALNOST 

 Junak ob srečanju z bitji iz onstranstva nima občutka, da je v stiku s tujo dimenzijo, z njimi 

se sporazumeva kot da so njemu enaki, njihovim nadnaravnim močem in darovom se ne čudi: 

»Pravljični junak ukrepa in nima časa pa tudi njegova narava ni taka, da bi se nenavadnim 

rečem čudil.« (Lüthi, 2011, str. 3). Junaku so bitja iz onstranstva pomembna kolikor mu 

pomagajo oziroma ga ovirajo, ko pa mu njihovi darovi in pomoč niso več potrebni, se zanje 

ne zanima več in tudi pravljica jih več ne omenja. Strah v pravljici je prisoten kot strah pred 

nevarnostjo, ne pa kot strah pred grozljivostjo (kljub grozljivim fantastičnim dogodkom). 

Strahu pred numinoznim ni, prav tako ni tudi numinozne radovednosti. »Če se radovednost že 

pojavi, je povsem vsakdanja. Usmerjena je v dogodke, ne v vsebino« (Lüthi, 2011, str. 3). 

Junak na primer čarobnega daru ne odpre, dokler ga ne potrebuje, čeprav ne ve, kaj je v njem. 

Duhovna drugačnost se v pravljici odraža z geografsko oddaljenostjo: junak bitje iz 

onstranstva sreča, ko zapusti dom. Vsak cilj pa se lahko doseže s hojo ali letenjem, plezanjem 

ipd. Onstransko kraljestvo je torej le fizično (geografsko) oddaljeno, duhovno pa ne (je lahko 

dosegljivo, saj bo junaku vselej uspelo) (Lüthi, 2011). 
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4.1.2. PLOSKOVITOST 

Ploskovitost se v pravljici kaže na različne načine. Kot reprezentacija te lastnosti se v pravljici 

pojavljajo predmeti, ki so značilno ploski (palica, meč, pero, ključ,...) in se med potekom 

pravljice ne spremenijo. Predmeti so namenjeni točno določeni rabi, v pravljici so običajno 

uporabljeni le enkrat: »Ni sledi o njihovi živi, vsakdanji rabi, niso vpeti v življenjski prostor 

lastnika, temveč ostanejo izolirani v sebi ...« (Lüthi, 2011, str. 10). Tako kot predmeti so tudi 

živa bitja prikazana ploskovito: ljudje in živali nimajo nikakršne (telesne ali duhovne) 

globine. Ko v pravljici pride do bolezni, rane ali (samo-) pohabe je ta le omenjena, njeni 

učinki in posledice niso opisani. Če si junak na primer odreže roko, stori to mirno, stoično in 

skoraj mimogrede, krvi in rane se ne omenja, telesna pomanjkljivost ga ne ovira, bolečina in 

solze so prisotne le, če so pomembne za nadaljevanje zgodbe. V splošnem pravljica čustev, 

lastnosti oseb in notranjega sveta ne slika: »Prevaja ga v dejanja, notranji svet premešča na 

raven zunanjih dogodkov.« (Lüthi, 2011, str. 15). S tem postavi junakovo psihološko globino 

na raven, na kateri se odvija preostala zgodba in mu tako odvzame globino.  Junak zato ne bo 

ravnal v zvezi z notranjo motivacijo, ampak se bo predvsem odzival na zunanje pobude 

(ugrabitev, izguba, dar,...). »Kadar le lahko, pravljica izraža notranje občutke skozi zunanje 

dogodke, psihološko motiviranost skozi zunanje impulze.« (Lüthi, 2011, str. 14). Okolje v 

katerem živi in deluje junak ni opisano, pogosto se ga omeni šele, ko ga junak zapusti. Med 

odsotnostjo ne čuti domotožja ali potrebe po vrnitvi (razen kadar to zahteva zgodba); dom 

mora zapustiti, da se kot izoliran posameznik sreča s svojo ''usodo''. Ravno tako ni pomembno 

ožje družinsko okolje in odnosi v njem, razen v kolikor gre za tipizirane (na primer zlobna 

mačeha) ali kontrastne (na primer starejši bratje) like. V stiku z bitji z onstranstva junak ne 

vzpostavlja trajnih odnosov: ko njihove pomoči ne potrebuje več, bitja izginejo in se jih več 

ne omenja. Odnosi so nakazani le prek darila ali pomoči, ki jo junak od bitja prejme. O bitjih 

iz onstranstva izvemo zelo malo (kam izginejo, kje dobijo čudežne predmete,...), 

predstavljena so ravno tako plosko, kot ostale figure. Dimenzija časa je ravno tako odsotna, 

liki ostanejo nespremenljivo stari ali mladi. Obstajajo bitja različnih starosti, ni pa starajočih 

se bitij ali navad, ki bi se skozi leta spreminjala. Junak ostane večno mlad, kajti: »Čas je 

funkcija psihološke izkušnje.« (Lüthi, 2011, str.21). Ker pa je le-ta v pravljici odsotna, tudi 

moči časa ne moremo zaznati (Lüthi, 2011). 
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4.1.3. ABSTRAKTNI SLOG 

Lüthi (2011) omenja togost pravljice v smislu kreacije sveta s popolnoma svojimi a strogimi 

pravili. Ta shematičnost sloga daje trdnost formi, ki pa je vse prej kot toga. Prisotnih je veliko 

abstraktnih elementov, ki so podrobneje opisani v nadaljevanju, ravno skozi abstrakcijo pa se 

razkriva moč forme. 

4.1.3.1. Enost pridevnika 

V pravljici so opisi skopi. Bitja (predmeti, okolje,...) so predstavljeni le toliko, kolikor je to 

pomembno za nadaljevanje zgodbe. Lüthi (2011) piše, da vlada enost pridevnika, t.j., da k 

enemu samostalniku spada le en pridevnik. Gre za epsko tehniko golega poimenovanja, ki 

pripomore k ploskovitosti in da stvarem jasnejše obrise in jih s tem tudi izolira. 

4.1.3.2. Oblika figur: snov, obris, barva 

Pogosta v pravljici sta metalizacija in mineralizacija. Pravljica teži k trdnosti materialov in 

oblik, pri tem pa se ne ustavi pri neživi naravi (železni most, marmorni grad, steklen čevelj), 

temveč zajema tudi živo (srebrna hruška, zlati gozd, bakreni konji). Posebej pogosto se 

srečamo s kovinami, ki so redke ali dragocene (baker, srebro in zlato). 

Obrisi v pravljici so jasni in čisti: tako so stvari med seboj razmejene. Ostri obrisi pridejo do 

izraza ob prizorih pohab. Poškodba ima vedno čiste linije, če nekoga razsekajo, ta razpade 

točno na dva dela, ni trganja kože, ni lomljenja kosti. Razsekane dele lahko sestavimo nazaj 

kot zlomljeno vazo. 

Mešanih barv in odtenkov v pravljici ni, prevladujejo čiste barve, predvsem rdeča, ki je za 

otroke najbolj privlačna. Od mešanih barv se pojavlja le siva, ki pa ima tako kot zlata 

kovinski lesk. Za pravljico je značilna črno-bela tehnika, zato je tudi ta kontrast vedno 

prisoten (Sneguljčica je bila bela kot sneg, rdeča kot kri in črna kot ebenovina). Sicer je 

pravljica z opisi barv zelo skopa. 

(Lüthi, 2011) 

4.1.3.3. Oris zgodbe 

Značilna je stroga dogajalna linija, natančna sočasnost oz. zaporedje dogodkov, ki so med 

seboj ločeni. Junaku se dogodivščina začne šele, ko zapusti dom. Na poti dobi čudežno darilo 

ali pomočnika. V odnosu s pomočnikom in pri opravljanju nalog junak vedno ravna odločno 

in pravilno, točno tako kot mora za potrebe pravljice, ne glede na dobroto ali moralnost 
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dejanj; njegovi tekmeci in protijunaki nujno ravnajo narobe. Junak mora opraviti nalogo: za 

vsako nalogo dobi novo darilo oz. novega pomočnika, ki poseduje točno tisto moč, ki jo junak 

v danem trenutku potrebuje. Darilo uporabi le takrat, ko ga potrebuje (običajno enkrat ali 

trikrat), po tem pa se predmet ne omenja, saj nima več uporabne funkcije. Na koncu junak 

dobi nagrado (princeso), s čimer se zgodba razreši na način, da ne ostane nobenih vprašanj ali 

nejasnosti. V pravljicah se stvari izidejo, vse se zgodi v ravno pravem, odločilnem, zadnjem 

trenutku in niti sekundo kasneje. Če ima predmet ceno, nosi junak s sabo točno toliko denarja, 

kot stane predmet. 

Lüthi (2011) 

4.1.3.4. Stalni obrazci in formule: števila, ponavljanje, uvodni in 

končni obrazci 

Števila, ki se pogosto pojavljajo v pravljicah so 1, 2, 3, 7, 12 in 100. Najpogostejše je število 

3, ki je tudi običajno število epizod v pravljici. 

V pravljicah se dogodki ponavljajo. Ob ponovljenem dogodku, se ponovi tudi dialog po 

vzorcu, zaradi česar pravljica deluje togo. Po drugi plati pa strogo ponavljanje besed vnaša 

prepoznavno ritmiko. Ponavljanje izjav, dogodkov ter vmesnega besedila daje pravljici tudi 

zanesljivost, trdnost. 

Uvodni in končni obrazci so običajno rimane ali stalne metrične forme, ki dajejo pravljici 

trdnost. 

(Lüthi, 2011) 

4.1.3.5. Skrajnosti 

Liki v pravljici, pa tudi okolje in predmeti, pripadajo skrajnostim. Poli skrajnosti so strogo in 

z veliko distanco razmejeni. Lik tako ne bo pripadnik srednjega sloja, temveč bo ali zelo 

bogat ali obubožan, dobrosrčen ali zloben, neopisljivo lep ali izjemno grd. Junak je običajno v 

slabem materialnem položaju, njegov tekmec pa bo izrazito kontrasten (izjemno bogat). Če 

mu naloga uspe, bo dobil najvišjo nagrado, če mu spodleti, ga čaka smrt. 

Lüthi (2011) 
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4.1.3.6. Prepovedi, pogoji, čudeži 

Za slog pravljice so pomembni tudi čudeži, pogoji in prepovedi, ki usmerjajo junakova 

ravnanja. Pogosto je spreminjanje oblike (grad se spremeni v jajce) in materialov: »Pravljici 

ni nič preveč drastično in preveč oddaljeno.« (Lüthi, 2011, str. 40). Lüthi (2011) čudež 

pojmuje kot vrhunec abstraktnega sloga pravljice. 

 

4.1.4. IZOLACIJA IN UNIVERZALNA POVEZANOST 

Izolacija in povezanost sta pomembni značilnosti abstraktnega sloga. Liki v pravljici so 

izolirani drug od drugega ter od bitij iz onstranstva. Med njimi ni trajnih odnosov, saj vstopajo 

v stik le za potrebe zgodbe, nato pa izginejo, o bitjih iz onstranstva pa ne izvemo nič. Liki so 

izolirani tudi od okolja in od časa, nimajo odnosa do prednikov in potomcev, zanimajo jih 

elementi, ki so ravno tako izolirani (redki, dragoceni, skrajni). Tako kot liki, je tudi opis 

dogajanja izoliran: »Pravljica predstavi le čista dejanja, opušča vsakršen slikovit opis. Daje 

nam dogajalno linijo, a nam ne dovoli, da bi doživeli dogajalni prostor.« (Lüthi, 2011, str. 44). 

Golost dogajalne linije stopnjuje tehnika golega poimenovanja. Dogajalna linija se razloči na 

epizode, ki so vsaka v sebi zaključeni, med seboj ločeni deli, ki drug na drugega ne vplivajo. 

Junak iz epizode v epizodo ne raste, ne ponotranji lastnih izkušenj, niti se ne uči iz izkušenj 

drugih, temveč ravna tako, kot mu to zapoveduje dogajalna linija. Pravljica ne razlaga, ne 

utemeljuje in ne pojasnjuje dogodkov, sprememb pravil, čudežev. Gradi na prejšnjih 

epizodah, vendar kot na zaključenih celotah, ki s trenutnim dogajanjem nimajo povezave in 

temu primerno se vede tudi (proti)junak: v ponovljeni situaciji bo naredil enako kot v prvi in 

med dogodkoma ne bo prepoznal povezave. »Pravljica izolira ljudi, predmete, epizode in vsak 

lik je sam sebi prav tako tuj, kakor so drug drugemu tuji posamezni liki.« (Lüthi, 2011, str. 

50). Ker so epizode izolirane in zaklučene, si pravljica lahko privošči, da izjave in dogodke 

dobesedno ponavlja v kasnejših epizodah in tako pravljico univerzalno povezuje.  Notranja 

izolacija junaka sili, da je tudi zunanje izoliran, tako pa je prisiljen vstopati v odnose in 

situacije, ki so povezani tako, da se vse zgodi ravno takrat, ko se mora. »Ker so izolirani, so v 

nevidnem stiku z bistvenimi silami sveta.« (Lüthi, 2011, str. 63). Izoliranost vsega tudi 

omogoča vzpostavljanje odnosov s komerkoli. Naključja v pravljici torej ni, gre za 

natančnost, ki jo dopolnjuje slog pravljice. 

Dar in čudež dobro predstavljata sočasno izolacijo in povezanost. Darilo (izoliran predmet) je 

zunanje gonilo izolirane osebe, saj junak nima notranjega sveta in zato ne more izhajati iz 
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notranjih vzgibov ali sprejemati popolnoma lastnih odločitev, darilo pa mu pomaga razrešiti 

težave in nadaljevati pot oziroma doseči cilj. Brez te verižne pomoči iz onstranstva mu to ne 

bi uspelo. Darilo je tako vez junaka z onstranstvom. Čudež se v pravljici zgodi brez da bi 

junak prosil zanj. Čudežni predmet je izoliran od ostalih predmetov in bitij, sočasno pa ima 

možnost vstopati v kakršnekoli odnose. »Čudežno je že samo to, da junak vedno dobi le tisto, 

kar potrebuje.« (Lüthi, 2011, str. 68). 

Lüthi (2011) piše, da je pravljica sestavljena iz motivnih drobcev, ki so izolirani. Zaradi 

izolacije elementom zgodbe ni treba delovati v vse smeri, temveč lahko ostanejo razdrobljeni, 

kar se kaže v odsotnosti vzrokov, razlogov, posledic dogodkov. Ključno je, da je motiv na 

svojem mestu v zgodbi, njegovo ozadje pa je za pravljico manj pomembno. Občasno se v 

pravljici pojavijo tudi slepi motivi, to so motivi brez funkcije, ki so povečini nastali pri 

nepopolnem ustnem izročilu. Vse stvari v pravljici so izolirane in s tem zmožne vzpostavljati 

odnose, junak pa je edini lik, ki te odnose dejansko tudi vzpostavlja. Zastavljene naloge 

naredijo junakovo usodo pomembno, darila in pomočniki mu ne pomagajo uresničevati 

lastnih želja, temveč mu pomagajo pri izpolnjevanju usode. 

Lüthi (2011) 

 

4.1.5. SUBLIMACIJA IN VSEVKLJUČENOST 

V pravljici se pojavljajo vsakdanji in numinozni motivi, ki so predelani za potrebe pravljice. 

Na svoji moči v pravljici izgublja čudež, saj je za čudež potreben vložen trud oziroma volja, 

pravljica pa to zanika: junak le podrgne po svetilki, zasuka pero, ipd., in čudežni element se 

nujno prikaže. Trojnost (na primer trikratno ponavljanje uroka) je postala slogovna in 

strukturna forma, numinozno je izgubilo moč in skrivnostnost skozi pomanjkanje strahu in 

brezskrbnost junaka. Tudi erotike v pravljici ni najti, kljub temu da je poroka eden osrednjih 

motivov pravljice. Če se golota pojavi, erotična čustva niso prisotna. Lüthi (2011) piše, da 

tudi pravljica teh simbolov ne razume več. Liki postanejo figure, ki nosijo zgodbo in so 

neodvisne od realnosti. Tudi čudežni predmeti izgubijo svoj pravi pomen, saj imajo v pravljici 

funkcijo, ki je različna od dejanske. Tako iz pravljice izgine tudi posvetna dimenzija. Motivi v 

pravljici izgubijo svoj pomen, se izpraznijo, izpraznitev pa je sublimacija. Fragmenti 

postanejo čisti in součinkujejo. Izgine globina, odnosi, realnost, na račun jasnosti forme. 

Pravih čudežnih motivov v pravljici ni, pač pa gre za kakršnekoli motive, ki jih pravljica 

prilagodi svojim potrebam in jim tako doda čudežnost. Lüthi (2011) izpostavi, da pravljica 
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odseva bistvene elemente človekove biti, s tem postane vsevkjučujoča. »Enotna stilizacija 

znotraj iste forme neposredno drugo poleg drugega postavlja profano in numinozno 

(tostransko in onstransko), visoko in nizko (princeso in kmečkega fanta) ,...« (Lüthi, 2011, str. 

94). Tako sublimacija in izolacija omogočata součinkovanje elementov v pravljici, hkrati pa 

sta pogoj, da pravljica sploh lahko predstavi svoj svet. 

 

5. MEDMEDIJSKA TEORIJA 

5.1. IZRAZNA SREDSTVA FILMA 

Montaža je opredeljena kot temeljna filmska operacija, ki z montažnim rezom poveže dve 

podobi v celoto. Fotogram je najmanjša materialna enota filma ki, kadar stoji samostojno 

nima pomena, brez njega pa filma ne bi bilo (Pelko, 2005). Več fotogramov skupaj sestavlja 

posnetek ali kader, to pa je prostorska kategorija in zajema »vse tisto, kar se nahaja znotraj 

robov filmske podobe.« (Krajnc in Saksida, 2016, str. 40). Proces določanja kadra imenujemo 

kadriranje. Nizi kadrov učinkujejo drug na drugega, v tesni povezavi so tudi z zunanjostjo 

polja, torej s tistim, kar kader odreže. Izraz kader/protikader poimenuje menjavanje kadrov na 

način, da najprej prizoru sledimo skozi pogled ene osebe, nato pa je gledalec premeščen v 

perspektivo njegovega sogovornika. Kadri (lahko tudi le en) sestavljajo prizor, torej 

dogajanje, ki se v določenem kontinuiranem času odvija na istem kraju. Tako kot so kadri 

povezani v prizore, se tudi prizori povezujejo in tvorijo sekvenco, ki jo Pelko (2005) opredeli 

kot samostojen pripovedni odlomek filma. Osnovna gibljiva enota je plan, zanj je pomembna 

oddaljenost kamere od snemanega objekta. Določanje plana imenujemo razrez. V filmu se 

pojavijo različni plani, ki jih razlikujemo glede na pojav človeškega telesa v kadru. Splošni 

plan ali total prikazuje celo človeško telo, pri čemer je kamera tako oddaljena, da je človek 

del splošnega okolja. Če ga vidimo zelo oddaljenega, gre za daljni splošni plan, če pa je 

bližje, gre za srednji splošni plan. Ko telo še vidimo v celoti in je postavljeno v središče 

podobe, govorimo o srednjem planu, ko pa ga vidimu od pasu navzgor, gre za srednji bližnji 

plan. Bližnji ali veliki plan prikazuje obraz, detajl pa se osredinja na podrobnosti. Kadar 

imamo pred sabo daljši posnetek brez rezov, ki nas popelje prek več različnih planov s 

pomočjo na primer zumiranja ali vožnje kamere, govorimo o planu-sekvenci. 

(Pelko, 2005) 
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Snemalni kot ali razkurz (perspektiva) je razmerje med položajem kamere in objektom, ki ga 

snema, s čimer lahko ustvarjalci filmov dosežejo različne učinke. Za učinek normalnega 

snemalnega kota je kamera postavljena v višini pogleda likov. Spodnji razkurz nam prikazuje 

prizor pod mejo pogleda, zgornji razkurz pa nad to mejo. »Skrajna oblika spodnjega razkurza 

je žabja perspektiva, skrajna meja zgornjega razkurza pa ptičja perspektiva.« (Krajnc in 

Saksida, 2016, str. 42). 

Rez med sosednjimi kadri je lahko zelo očiten, lahko pa ga skoraj ne opazimo. Za različne 

učinke je potrebno upoštevati filmska ločila, ki kadre med seboj povežejo. Eno izmed ločil je 

kader/protikader, ki se uporablja predvsem pri snemanju dialogov. Pomembna je tudi smer 

gibanja in sicer velja, da kdor v prvem kadru izstopi na desni, mora v drugem vstopiti na levi 

strani. »Če spremenimo očišče, mora biti kot med prejšnjo in sedanjo osjo pogleda več kot 30 

stopinj, sicer se bo zdelo, da je zanihala slika /.../.« (Pelko, 2005, str. 52). Če se med kadri kot 

pogleda ne spreminja, je potrebno v novem kadru spremeniti razdaljo do objekta gledanja. 

Pomemben je še spoj v gibanju, ki narekuje, da če se prejšnji kader konča z gibanjem v eno 

smer, mora naslednji kader nadaljevati z novim gibanjem v to isto smer. Kadri se lahko 

menjajo tudi prek zatemnitve ali odtemnitve, ali pa ju ločuje black-out (črnina med dvema 

slikama). 

(Pelko, 2005) 

Pomembno izrazno sredstvo filma je tudi zvok. V filmu se pojavlja ogromno različnih 

zvokov, s katerimi dosežemo pomembne učinke (primer grozljivk). Zvok zajema govor, 

glasbo, pa tudi vse vsakdanje zvokčne učinke in avtentične glasove. Glasba v filmu v gledalcu 

skuša vzbuditi občutke in na ta način stopnjuje kredibilnost dogodkov in likov. Zvok je lahko 

vizualni zgodbi tudi kontrasten ali pa prikazuje drugačno zgodbo kot slika (glas čez sliko). 

Ravno toliko kot zvok je v filmu pomembna tudi tišina. 

(Bosnič, 2012). 

Filmski čas obsega dva pojma. Poznamo ekranski čas, to je čas trajanja filma, ter akcijski čas,                                                                                                                              

torej čas, v katerem poteka zgodba, predstavljena v filmu (Krajnc in Saksida, 2016). 
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5.2. TEORIJA ADAPTACIJ 

Robert Stam (2008) izpostavi dejstvo, da se v diskurzu o adaptacijah preveč povzdiguje 

vrednost literarnega izvirnika nad filmom. Avtor posebej zavrača argument, da, ker je 

literatura starejša od filma in ker je literarni izvirnik nastal prej, literaturi pritiče večvreden 

status. S tem se strinja tudi B. Zorman (2015), ki doda, da je pri teoriji priredb kot kriterij 

dolgo veljala zvestoba izvirniku, sodobna teorija priredb pa to načelo zavrača. Ista avtorica 

(2009) še opozori, da je dolgo veljalo prepričanje, da je literatura primernejša za podajanje 

subjektivnih stanj, film pa manj, ker deluje prek vizualnih podob in na ta način omogoča 

predvsem prikaz objektivne zunanjosti. Po Stamovem (2008) mnenju so v teoriji adaptacij 

ključne specifike medija, ki nam zgodbo posreduje, ravno razvoj in sredstva, ki jih ima na 

razpolago film pa koncept zvestobe literarni predlogi pomembno spregleda. Zaradi specifike 

medija je film torej nujno izvirno delo, tudi če gre za adaptacijo. Stam (2008) kritizira tudi 

idejo, da film zgodbo posreduje zgolj prek podob, saj so pri tem zanemarjeni monologi in 

dialogi, hkrati pa spregleda tudi vlogo zvoka in glasbe v filmu. Filmskemu žanru je bil 

pogosto očitan tudi neuspeh predstavitve spominov, abstrakcij, sanj, Stam (2008) pa trdi 

ravno nasprotno, in sicer, da film v primerjavi z literaturo ponuja več registrov, skozi katere 

lahko sprejemnik te instance opazuje oziroma doživlja.  

Rudolf (2013) opozarja, da je fokalizacija (definicija je pojasnjena v poglavju Fokalizacija in 

okularizacija) ključna za način sprejemanja pripovedi in bi zato morali opazovati odmike od 

fokalizacije v filmskih adaptacijah literarnih del, pomembno pa je tudi prepoznavanje razlik 

med načinom, kako se fabula pretvori v siže v filmu in kako v literarnem delu, saj ravno te 

razlike vplivajo na gledalčevo dojemanje dela in ga spreminjajo. 

 

5.3.  NARATOLOGIJA 

Naratologija se je uveljavila v 20. stoletju kot interdisciplinarno usmerjena literarna 

disciplina. Gre za metodologijo znotraj literarne vede, ki preučuje delovanje pripovednih 

struktur. Med njene ključne predstavnike prištevamo Gerarda Genetteja in Mieke Bal, 

pomembno je tudi strukturalistično delo Rolanda Barthesa. »Povezava med filmom in 

literaturo je pogosto predmet naratologije, saj ta z osnovnim metodološkim izhodiščem, ki 

razlikuje med fabulo in sižejem, ter predpostavko, da lahko siže fabulo oblikuje v različnih 
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medijih, predstavlja primerno izhodišče za proučevanje razmerja med literarno predlogo in 

filmsko adaptacijo.« (Rudolf, 2013, str. 90). »Naratologija lahko proučuje vrsto narativnih 

kategorij, kot so ravni pripovednega sporazumevanja, pripovedni čas, prostor, podajanje 

dogodkov in karakterizacija.« (Rudolf, 2013, str. 90). Rudolf (2013) na podlagi analize 

Rolanda Barthesa razloči tri ravni pripovedi literarnega dela in filmske adaptacije in sicer: 

raven funkcij, raven dejanj in raven pripovedovanja. 

Funkcija je najmanjši možni del pripovedi, ki na sebi še nosi pomen. »Literarno besedilo je 

sestavljeno iz večih funkcij in funkcija ima vlogo, da povezuje dve zaporedni enoti.« (Rudolf, 

2013, str. 97). Taka funkcija je distribucijske narave, naprej pa jih delimo še na osnovne 

funkcije, ki nosijo ključne pomene za nadaljevanje zgodbe, in katalizatorje, ki osnovne 

funkcije dopolnjujejo, ne nosijo pa ključnih pomenov za zgodbo. Njihova vloga je 

vzdrževanje oz. stopnjevanje napetosti, usmerjanje pozornosti. Druga narava funkcije je 

integrativna, sestavljajo jo indici in informanti; namigi, ki jih dojamemo šele s prehodom na 

višji nivo, z uporabo znanj iz drugih področij. Indici nakazujejo čustva, razpoloženje, 

karakter, ipd., informanti pa podajo informacije o kraju (času, starosti,...), ki sicer za zgodbo 

niso ključne, vendar dajejo verodostojnost drugim referencam v zgodbi (Rudolf, 2013). 

Raven delovanja izhaja iz funkcij, ki so med seboj povezane v sekvence. Te sekvence dobijo 

pomen na ravni delovanja, v povezavi z drugimi funkcijami in delovanjem likov oziroma 

aktantov. »Ta raven integrira funkcije in jih osmisli.« (Rudolf, 2013, str. 99). 

»Tako kot funkcije tudi dejanja dobijo pomen šele na višji ravni – na ravni pripovedi.« 

(Rudolf, 2013, str. 101). 

 

5.3.1. FABULA – SIŽE 

Fabula je zgodba, ki je podana v kronološkem oziroma vzročno-posledičnem zaporedju od 

začetka do konca, »siže pa način, kako je fabula oblikovana, umetniško spremenjena.« 

(Rudolf, 2013, str. 91). Ustvarjalci literarnih (in filmskih) del torej dele zgodbe razporedijo v 

sosledje različno izraženih dogodkov. Že Šklovski (2010) je zapisal, da bosta dve osebi, ki sta 

zgodbo slišali v identičnih okoliščinah, obnovo podali na popolnoma različen način, saj bosta 

dala prednost različnim motivom in jih podala v različnem zaporedju. Sprejemnik (bralec, 

gledalec) pa delo sprejema obratno: iz sižeja sestavi kronološko in vzročno-posledično fabulo. 

Gledalec je ravno tako kot bralec aktiven, kljub temu da se filmu v primerjavi z literaturo 
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pogosto očita pasivnost sprejemnika. Čas sižeja je pogosteje kot ne drugačen od časa fabule. 

Rudolf (2013) povzema Genettejevo razločitev na tri časovna razmerja: urejenost, trajanje, 

pogostost.  

Pri urejenosti gre za razporeditev dogodkov v času tako, kot se kronološko zgodijo. Siže 

prizore zaradi učinka lahko časovno pomeša, kar doseže z analepso ali prolepso. Prolepsa je 

skok v prihodnost, analepsa pa v preteklost. Glede na to, kako daleč v preteklost sega 

spominjanje, ločimo zunanjo (skok v preteklost, pred začetek zgodbe), notranjo (skok v 

preteklost znotraj zgodbe) in mešano (skok v preteklost, tik pred začetkom zgodbe) analepso. 

»Čas trajanja sižeja je lahko enak času trajanja fabule; če čas sižeja traja manj kot čas fabule, 

govorimo o povzetku; če čas sižeja preskoči dogodke, pa gre za elipso ali izpust.« (Rudolf, 

2013, str. 93), čas sižeja pa je lahko tudi daljši od fabule: to je opisna pavza (na primer 

upočasnjeno gibanje).  

Dogodek v filmu je lahko prikazan enkrat ali večkrat (ponovljeno z novimi informacijami, 

perspektiva drugega lika,...). Glede na pogostost ločimo singulativno pripoved, kjer je 

dogodek fabule v sižeju predstavljen enkrat, ponavljajočo se pripoved, kjer je dogodek v 

sižeju prikazan večkrat, in iterativno pripoved, ki večkratni dogodek iz fabule v sižeju prikaže 

enkrat. 

 

5.3.2. FOKALIZACIJA IN OKULARIZACIJA 

Fokalizacija, kot jo poimenuje Gérard Genette (1980 v Rudolf, 2013), je perspektiva 

pripovedne osebe, skozi katero je podana vsa pripovedna vsebina. »Zanjo je torej vseeno, kdo 

govori, pomembno je le, kakšna je persektiva oz. gledišče/zorni kot posredovanosti 

pripovedi.« (Rudolf, 2013, str. 110). Glede na omejenost pripovedi fokalizacijo ločimo na tri 

osnovne tipe, ki med seboj niso strogo ločeni, temveč se lahko tudi prepletajo. Prvi tip se 

imenuje ničelna fokalizacija, zanjo je značilno, da je pripovedovalec v vlogi vsevednega, saj 

ve več kot liki. Za zunanjo fokalizacijo je značilno, da ne razkriva subjektivnih misli in čustev 

pripovedovalca, temveč se osredinja predvsem na zunanjost opisanega dogodka. V tem 

primeru liki vedo več kot pripovedovalec. Pri notranji fokalizaciji so dogodki podani s 

subjektivne perspektive določene osebe, pripovedovalec ni vseveden, saj ve ravno toliko kot 

ta oseba, ki pa skozi umetniško delo ne ostaja nujno ista (fiksna notranja fokalizacija), temveč 

lahko fokalizacija prehaja tudi na drugo osebo (spremenljiva notranja fokalizacija). Specifičen 

dgodek v zgodbi je lahko podan tudi prek subjektivnega vidika več različih oseb, v tem 
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primeru gre za pluralno notranjo fokalizacijo. Rudolf (2013) še opozarja, da fokalizacija in 

pripovedovanje nista nujno delo ene in iste osebe, ravno nasprotno: v mnogih pripovedih sta 

ločena. »Fokalizator je figura, skozi katero prihajajo podatki o dogajanju do pripovedovalca.« 

(Rudolf, 2013, str. 111). Branigan (1992, v Rudolf, 2013) predstavi razmerje med gledalcem 

in filmskimi liki, saj razmerje vednosti vpliva na učinek dela. Kadar gledalec ve več kot lik, je 

učinek prizora suspenz, v obratnem primeru pa v gledalcu prizor sproži presenečenje. Kadar 

vesta oba enako, ju privlači nerazkrita skrivnost. 

Okularizacija je pojem, ki je lasten filmski zvrsti. Gre za to, kaj oseba vidi in ne za to, kaj ve, 

torej razmerje med tem kar vidi kamera oziroma gledalec in tem, kar vidi protagonist. Rudolf 

se sklicuje na Francoisa Josta (2008 v Rudolf, 2013), ki razlikuje med notranjo in ničelno 

okularizacijo. Kadar je pogled kamere nevtralen, govorimo o ničelni okularizaciji, o notranji 

pa govorimo takrat, kadar je kamera postavljena na nivo oči lika, tako da daje vtis, kot da 

gledamo skozi protagonistove oči. Notranjo okularizacijo lahko dalje delimo na primarno in 

sekundarno. Pri primarni okularizaciji lik ve več od gledalca, gledalec lahko le sluti 

navzočnost subjekta (primer: pogled skozi ključavnico), pri sekundarni okularizaciji pa učinek 

subjekta dobimo s pomočjo montaže (primer: kader prikazuje tisto, kar naj bi subjekt gledal). 

 

5.3.3. PRIPOVEDOVALEC 

Rudolf (2013) se pri opredelitvi pripovedovalca v literarni vedi sklicuje na Wayna C. Bootha, 

ter Janka Kosa. Booth (1961 v Rudolf, 2013) je vpeljal pojem nakazanega avtorja kot vmesni 

člen med avtorjem literarnega dela in pripovedovalcem znotraj tega istega dela.  »Nakazani 

avtor je pisateljska osebnost, ki jo zaslutimo med vrsticami, a ne gre za »resničnega« pisatelja 

/.../.« (Rudolf, 2013, str. 104), ga pa v besedilu nadomešča in predstavlja vir vrednot in norm, 

ki prežemajo literarno delo. Kos (1998 v Rudolf, 2013) pripovedovalce loči po tipologiji v tri 

nize. V prvem nizu gre za to, v kateri osebi pripovedovalec govori: prvi, drugi ali tretji. V 

drugem nizu gre predvsem za pripovedovalčevo razmerje do resničnosti: pripovedovalec je 

lahko avktorialni (nosilec resnice, skoraj vseveden), personalni (pripoveduje s stališča 

specfičnega lika, pozna le subjektivno resničnost) ali virtualni (posnema avktorialnega 

pripovedovalca, vendar resničnost le simulira). Tretji niz pripovedovalcev pa je definiran 

glede na vrsto pripovedi: lirski pripovedovalec posreduje subjektiven svet na način, ki 

simulira notranji govor, dramski pripovedovalec nam o zunanjem in notranjem svetu pove 

zelo malo, saj te podatke posredujejo liki z monologom in dialogom, epski pripovedovalec pa 
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lahko hkrati pripoveduje o subjektivnem in objektivnem svetu likov, ob bok tega pa postavlja 

še objektivno resničnost. Dejansko pa se nizi pripovedovalecv med seboj povezujejo in 

prepletajo, tako da pogosto težko govorimo o čisti razmejitvi. 

Na temo pripovedovalca v filmski teoriji obstaja veliko razprav in nesoglasij, Rudolf (2013) 

pa povzema Bordwellove (2008) in Szondijeve (2000) ugotovitve, da film pravzaprav nima 

pripovedovalca kot ga razumemo v literarni vedi, ne da pa se zanikati obstoja nakazanega 

avtorja. »...govorimo lahko le o nekaterih elementih in tehnikah, ki ustvarjajo podobne učinke 

kot različni tipi pripovedovalca v literarnem delu.« (Rudolf, 2013, str. 127). Manfred Jahn 

(2003 v Rudolf, 2013) nakazanega avtorja poimenuje filmski urejevalni mehanizem, ki ga ne 

gre enačiti s konkretnimi osebami, filmskimi liki ali celo režiserjem (empirični avtor). V 

nekaterih filmih se pojavlja eksplicitni pripovedovalec, ki deluje kot glas čez sliko, torej tako, 

da komentira dogajanje ali posreduje informacije zgolj verbalno, nadzoruje pa ga filmski 

urejevalni mehanizem, ki se ga eksplicitni pripovedovalec ne zaveda. Tak pripovedovalec je 

lahko hkrati tudi lik v zgodbi (znotrajdiegetični) ali pa ne (zunajdiegetični; primer: 

pripovedovalec v dokumentarnem filmu). 

 

5.4. INTERTEKSTUALNOST 

Juvan (2000) piše, da je intertekstualnost ali medbesedilnost relativno nov pojem, saj se je 

oblikoval v 2. polovici 20. stoletja »v meddisciplinarni interakciji literarne vede, semiotike, 

lingvistike, psihoanalize, matematike, logike in filozofije.« (Juvan, 2000, str. 5). 

Intertekstualnost pomeni »'razmerje med teksti', 'preplet tekstov', 'vpletenost enega teksta v 

drugem', 'vzajemno povezanost in odvisnost najmanj dveh besedil, postavljenih v določeno 

razmerje',« (Juvan, 2000, str. 11).  Rudolf (2013) povzema, da se intertekstualnost ukvarja s 

povezavami med besedili in družbenozgodovinskim kontekstom, saj so v besedila vpletena 

gradiva, ki ne izhajajo iz empiričnega avtorja, temveč tudi iz okolja ali drugih del. Pri 

preučevanju besedil moramo zato poleg podatkov iz besedila obravnavati tudi povezave z 

drugimi deli. Juvan (2000) predstavi pet najpomembnejših medbesedilnih obik, ki so se 

oblikovale že pred vpeljavo pojma intertekstualnost. 

Topos ali obče mesto je bil že v času antike pojmovan kot pomembna veščina predvsem na 

področju retorike. Govorec (pisec,...) prek asociativnih povedi ali še bolj neposredno v 

sprejemnikovo percepcijo prikliče mnenja, misli in stališča, ki jih ta že pozna in so tudi sicer 

veljavna kot splošno sprejeti argumenti, nanašajoči se na družbene okoliščine ali pomembna 
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dela, ki »spričo svoje družbene razširjenosti ali ugleda niso več vezani na partikularne 

primere, zgodovinsko in družbeno določene okoliščine /.../.« (Juvan, 2000, str. 22). Avtor jih 

lahko aplicira na aktualne probleme ali pa služijo kot slogovni okras. Pomembno pri uporabi 

toposa je poznavanje zvrsti, občinstva ter namen novega besedila, kar so prepoznali že antični 

retoriki, ki so na ta način tudi dokazovali svoje retorične ali pesniške sposobnosti (Juvan, 

2000). 

Izraz citat (lat. citare pomeni pozvati) se je v antiki uporabljal predvsem na področju prava, v 

sodobnem pomenu besede pa se je uveljavil v 18. stoletju. Vendar so citiranje poznali tudi že 

v antični Grčiji, ko so zbirali izreke pomembnih osebnosti, »v katerih je bila zgoščena splošno 

veljavna življenjska modrost /.../« (Juvan, 2000, str. 25). Pri uporabi toposa se avtorji pogosto 

sklicujejo ravno na citate. V obdobju srednjega veka so avtorji uporabljali predvsem 

parafraziranje, pri čemer so misleca ali delo navedli, vendar so ga uporabili v drugačnem 

kontekstu kot je bil izvorno mišljen (krščanska interpretacija antike). V obdobju humanizma 

pa je v ospredje prišlo spoštovanje do izvirnika in s tem točnost citiranja. Citat se uporablja 

tudi kot moto, z njim avtor dela sprejemniku napove temo ali opozori na kontrast med izvirno 

mislijo in novim delom, lahko pa avtor z njim tudi določi, v kakšnem okviru je potrebno delo 

razumeti (Juvan, 2000). 

Aluzija je podana bolj posredno, saj pri »aludiranju /.../ skrita vsebina govornega segmenta 

/.../ ni neposredno imenovana ali opisana, vendar pa v besedilu neki izraz ali strukturni vzorec 

nanjo namiguje /.../.« (Juvan, 2000, str. 30). Pri tem mora biti avtor previden in mora 

upoštevati, v kolikšni meri ciljna publika pozna tematiko oziroma specifičen izraz.   

Parafraza je medbesedilni postopek obnovitve kakšnega besedila, pri čemer »se mora njegov 

izvorni smisel ohraniti, povedan pa je z drugimi besedami;« (Juvan, 2000, str. 32). Avtor 

izvirno besedilo preoblikuje z zgoščanjem, izpusti ali razširjanjem. Imitacija dopušča večjo 

svobodo, saj lahko avtor spreminja celo smisel izvirnika, vseeno pa se mora držati vsaj 

ključnih namigov izvirnika. V primerjavi s parafrazo in imitacijo prevod dela deluje bolj togo, 

ker gre pogosto za dobesedni prevod, ne pa nujno, saj lahko praksa prevajanja daje prednost 

nedobesednemu prevodu. Tako je prevajalec lahko manj zvest besedni podobi izvirnika in na 

ta način upošteva vednost in družbeno-zgodovinski kod ciljne publike. V modernem 

pojmovanju prevoda gre za rekonstrukcijo izvirnika v novem jezikovnem kodu. Prevajalec 

nastopa v vlogi bralca (sprejemnika), ki delo interpretira na podlagi lastni izkušenj in hkrati v 

vlogi (po)ustvarjalca, ki delo predstavi v okvirih določene literarne tradicije (Juvan, 2000). 
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Najstarejša medbesedilna zvrst je parodija, pri kateri je »razlika med tujim in lastnim 

diskurzom ne le razvidna, ampak tudi ustvarjalno izkoriščena,« (Juvan, 2000, str. 37). 

Parodija deluje kot dodatek izvirnika, sočasno pa tudi kot njegovo nasprotje. Juvan (2013 

opozori tudi na Aristotla, ki je »parodijo skoraj zagotovo pojmoval tudi kot kritično-komični 

stilni postopek« (str. 38). Parodija sicer ni bila pojmovana kot ugledna zvrst, kljub temu da so 

po njej posegali mnogi 'ugledni' avtorji. »Parodiji so pripisovali funkcije posmeha ali kritike 

na račun predloge (...) in v njej videli sredstvo za preseganje zastarelih literarnih tem, zvrsti in 

oblik.« (Juvan, 2013, str. 44).  
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6. UVOD V EMPIRIČNI DEL 

6.1. METODOLOGIJA 

V nadaljevanju bom predstavila empirični del diplomskega dela. Zgoraj opisane teoretične 

postavke sem aplicirala na slikanico in animirani film Skrivnost iz Kellsa (2009). Empirični 

del sestoji iz literarne in medmedijske analize.  

V literarni analizi sem uporabila predvsem kvalitativno, pa tudi kvantitativno metodo 

raziskovanja. 

Za analizo animiranega filma sem uporabila metodo intertekstualnosti, kjer sem ugotavljala, 

na kaj vse se umetniško delo navezuje, primerjala pa sem tudi naracijo (in prek nje razmerje 

med fabulo in sižejem), ki jo posredujejo avdio-vizualni elementi animiranega filma ter 

slikovni elementi v slikanici. 

Intertekstualnosti v slikanici nisem posebej obravnavala, saj je tema razdelana v podpoglavju 

animiranega filma. Elementi, ki se pojavljajo tam, so identični tistim v slikanici, ali pa so v 

slikanici celo izpuščeni ali okrnjeni. 

 

6.2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

Pri raziskovanju sem si zastavila sledeča vprašanja: 

- ali slikanica Skrivnost iz Kellsa sledi modelu evropske pravljice, 

- katere značilnosti evropske pravljice vključuje animirani film,  

- na kaj se navezuje animirani film Skrivnost iz Kellsa, glede na to, da idejna zasnova 

izhaja iz zgodovinskih in folklornih elementov, 

- do kakšnih razlik pride pri podajanju zgodbe skozi različna medija? 

 

7. LITERARNA ANALIZA 

Zgodba Skrivnost iz Kellsa v središče dogajanja postavlja junaka Brendana na prehodu iz 

otroštva v odraslost. Lahko bi rekla, da gre za iniciacijsko pravljico, saj vstop v votlino Croma 

Cruacha predstavlja notranji boj, iz katerega se Brendan vrne kot zmagovalec, ki je zaradi 

izkušnje bolj zrel in odločen. V pravljici je prisotnih mnogo motivov, s katerimi se srečajo vsi 
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odraščajoči posamezniki in tudi odrasli. Prikazuje konflikt med željo in občutkom dolžnosti, 

osamljenost, (ne)zaupanje vase in druge teme, s katerimi se lahko bralec identificira. B. 

Zorman (2009) meni, da se v fikcijskem liku odražajo tudi značilnosti družbenega sistema, ki 

je značilen za čas, v katerem je besedilo nastalo. V preglednici so navedene in na kratko 

predstavljene značilnosti evropske pravljice. Za vsako značilnost navajam citate iz slikanice 

in animiranega filma, ki jih v nadaljevanju primerjam. 

 

Preglednica 1: Literarna primerjava animiranega filma Skrivnost iz Kellsa in istoimenske 

slikanice. 

ZNAČILNOSTI 
ANIMIRANI 

FILM 
SLIKANICA 

ENODIMENZIONALNOST 

Ni strahu pred 

numinoznim, obstaja 

strah pred nevarnostjo 

a ne pred 

grozljivostjo. 

»Slišal sem že za bitja, 

kot si ti. Ti si ... vila!«,  

(Brunner, Van 

Fleteren in Young,  

2009).1, 2, 3 

 

»Grozeče tuljenje jima 

je napolnilo ušesa. 

Volkovi!« (Webb, 

2013, str. 20).4 

»Kam je izginila 

pošast? Je ona 

prestrašila volkove? 

'Ti si ... vila! Kaj 

počenš tu?'«  (Webb, 

2013, str. 21).5 

PLOSKOVITOST 

Ni notranje 

motivacije, le 

odzivanje na zunanje 

pobude. 

»Vse v življenju je le 

meglica, mar ne, fant? 

Odločitev je tvoja, 

nihče drug je ne more 

sprejeti.«  (Brunner, 

Van Fleteren in 

Young,  2009).6 

 

»Lahko mi pomagaš 

nabrati nekaj šišk s 

starega hrasta /.../ če  

»'Želel sem si le 

pogledati v Knjigo.' 

Aidan je dvignil 

knjigo /.../ in jo podal 

Brendanu. /.../ 'Odpri 

jo.'« (Webb, 2013, str. 

17).8 

 

»'No, najprej mi lahko 

priskrbiš nekaj tehle.' 

Aidan mu je pokazal 

                                                 
1 Delovni avtorski prevod za potrebe diplomskega dela. 
2 Podčrtala S. B. 
3 »I've heard about creatures like you. You're a ...  a fairy!« (Brunner, Van Fleteren in Young, 2009). 
4 »A terrifying howling filled their ears. Wolves!« (Webb, 2013, str. 20). 
5 »Where had the monster gone? Was this who had scared the wolves? 'You're a ... a fairy! What are you doing 

here?'« (Webb, 2013, str. 21). 
6 »There's nothing in this life but mist, is there, lad? It's your decision, no one else's.« (Brunner, Van Fleteren in 

Young, 2009). 
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jih nabereš ducat, ti 

pokažem, kako 

narediti črnilo.«  

(Brunner, Van 

Fleteren in Young, 

2009).7 

drobne rjave jagode. 

/.../ 'Rastejo v gozdu, 

na starih hrastovih 

drevesih.'« (Webb, 

2013, str. 17).9 

 

 

Junak se odpravi od 

doma. 

»'Tako torej, Pangur 

Bán, jutri pojdem v 

gozd!'« (Brunner, Van 

Fleteren in Young, 

2009).10 

»Že čez nekaj sekund 

sta bila zunaj. 

Odhitela sta v temni 

gozd...« (Webb, 2013, 

str. 19).11 

 

 

Odsotnost dimenzije 

časa. 

 

Proces staranja je 

prikazan le skozi 

animacijo: 

spreminjanje letnih 

časov.12 

»Aidanov glas je 

postal šibek in korak 

negotov. Pogosto se je 

moral nasloniti na 

Brendana, ki je med 

tem zrasel v visokega 

in močnega moža.« 

(Webb, 2013, str. 

56).13 

 
Skopi opisi, velja 

enost pridevnika. 

 

»Stric, nekdo je prišel. 

S sabo ima belo 

mačko.« (Brunner, 

Van Fleteren in 

Young, 2009).14 

»'Tujec je prišel. S 

sabo ima belo 

mačko!'« (Webb, 

2013, str. 11).15 

ABSTRAKTNI SLOG 
Metalizacija in 

mineralizacija. 

 

»To ni kar navaden 

kristal, to je posebni 

kristal!« (Brunner, 

Van Fleteren in 

Young, 2009).16 

»Platnice so se 

lesketale v soju zlata 

in dragocenih 

kamnov.« (Webb, 

2013, str. 17).17 

                                                                                                                                                         
8 »'I just wanted to look at the Book.' Aidan lifted the book /.../ and handed it to Brendan. /.../ 'Open it.'« (Webb, 

2013, str. 17). 
7 »You can help me gather some of these from an old oak tree /.../ if you help me get a dozen or so from the 

forest, I'll show you how to make it.« (Brunner, Van Fleteren in Young, 2009). 
9 »'Well, first you can get me some of these.' Aidan held up a small brown berry. /.../ 'They grow on old oak trees 

in the forest.'« (Webb, 2013, str. 17). 
10 »'Right, so, Pangur Bán, tomorrow I'll go into the forest!'« (Brunner, Van Fleteren in Young, 2009). 
11  »Seconds later they were outside. They hurried into the dark forest ...« (Webb, 2013, str. 19). 
12 Slika 1 
13 »Aidan's voice had grown feeble, his steps faltering. He often had to lean on Brendan, who had grown into a 

tall, strong-limbed man.« (Webb, 2013, str. 56). 
14 »'Uncle, someone has arrived. And he as a white cat.'« (Brunner, Van Fleteren in Young, 2009). 
15 »'A stranger has arrived. And he has a white cat!'« (Webb, 2013, str. 11). 
16 »This is not a crystal, it's the crystal!« (Brunner, Van Fleteren in Young, 2009). 
17 »The cover shone with gold and precious stones.«  (Webb, 2013, str. 17). 
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Oris zgodbe: odhod 

od doma, čudežni 

pomočnik, vse se 

izide. 

Prikazano preko 

animacije. 

»Kamen se je zagugal, 

nagnil in treščil na tla 

tik preden bi Brendana 

posesalo v votlino.«  

(Webb, 2013, str. 

27).18 

 
Uvodni in končni 

obrazci. 

 

 

 

 

 

 

 

Števila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponavljanje. 

Ni primera. 

 

 

 

 

 

 

 

»Ne, ne zaradi tretjega 

očesa, temveč zaradi 

njegovih treh rok s po 

dvanajstimi prsti na 

vsaki.« (Brunner, Van 

Fleteren in Young, 

2009).19 

 

 

»Pojdi tja, kamor jaz 

ne morem, 

Pangur Bán, Pangur 

Bán, 

/.../ 

Pangur Bán, Pangur 

Bán, 

pojdi tja, kamor jaz ne 

morem, 

Pangur Bán, Pangur 

Bán.« (Brunner, Van 

Fleteren in Young, 

2009).20 

»Pred davnimi časi 

/.../ je v vasici nedaleč 

od samostana v Kellsu 

živel deček po imenu 

Brendan.« (Webb, 

2013, str. 4).21 

 

 

»Brendan je gosi 

izpulil pet repnih 

peres.« (Webb, 2013, 

str. 6).22 

 

 

 

 

 

 

Ni primera. 

 

Skrajnosti 
Prikazane preko 

animacije.23 

Prikazane preko 

ilustracij in splošnih 

opisov.24 

                                                 
18 »It rocked, tilted and then crashed  in front of the opening, just as Brendan was about to be sucked in.« (Webb, 

2013, str. 27). 
19 »No, not because of his third eye, because of his three hands with twelve fingers on each.« (Brunner, Van 

Fleteren in Young, 2009). 
20 »You must go where I cannot, Pangur Bán, Pangur Bán, /.../ Pangur Bán, Pangur Bán,You must go where I 

cannot, Pangur Bán, Pangur Bán.« (Brunner, Van Fleteren in Young, 2009). 
21 »Long ago, /.../ a boy called Brendan lived in a village not far from the great monastery of Kells.« (Webb, 

2013, str. 4). 
22 »Brendan plucked out five tail feathers.« (Webb, 2013, str. 6). 
23 Slika 3 
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Prepovedi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogoji. 

 

»Prepovedal sem ti 

zapuščati opatijo. 

Sedaj ti prepovedujem 

še vstop v skriptorij.« 

(Brunner, Van 

Fleteren in Young, 

2009).25 

 

»Prav, pa jo imej. 

Vendar pod pogojem, 

da zapustiš Kells ob 

prvi spomladanski 

otoplitvi.« (Brunner, 

Van Fleteren in 

Young, 2009).26 

»'Nikoli več ne smeš 

zapustiti opatije brez 

mojega dovoljenja.'« 

(Webb, 2013, str. 

29).27 

 

 

»'Lahko bi ti jih 

pomagala najti,' je 

rekla Aisling, 'ampak 

le, če ti in tvoja mačka 

obljubita, da se v moj 

gozd ne vrneta več!'« 

(Webb, 2013, str. 

22).28 

 

 

Izolirani liki. 

 

 

 

»Nimam družine.« 

(Brunner, Van 

Fleteren in Young, 

2009).29 

 

»Nekega strašnega 

dne so Vikingi napadli 

Brendanovo vas. 

Edini, ki je preživel, je 

bil mali deček 

Brendan.«  (Webb, 

2013, str. 4).30 

IZOLACIJA IN 

UNIVERZALNA 

POVEZANOST 

O bitjih iz onstranstva 

ne izvemo ničesar. 

 

»Preživela sem mnogo 

dob. V podobi lososa, 

jelena in volka. Videla 

sem Severnjake, ki so 

v iskanju zlata 

napadali in uničevali 

Irsko.« (Brunner, Van 

Fleteren in Young, 

2009).31 

»'Ne,' je dejal 

Brendan, 'nimam ne 

matere ne očeta.' 

Poteze na dekličinem 

obrazu so se 

omehčale. 'Tudi jaz 

sem čisto sama. Ime 

mi je  Aisling.'« 

(Webb, 2013, str. 

22).32 

                                                                                                                                                         
24 Slika 4 
25 »You've been forbbiden to leave the abbey. Now you are also forbidden to enter the scriptorium.« (Brunner, 

Van Fleteren in Young, 2009). 
26 »Have it then. But on the condition that you leave Kells with the first thaw of spring.« (Brunner, Van Fleteren 

in Young, 2009). 
27 »'You are never to leave the abbey again without my permission.'« (Webb, 2013, str. 29). 
28 »'I could help you find them,' Aisling said, 'but only if you and your cat promise never to come into my forest 

again!'« (Webb, 2013, str. 22). 
29 »I don't have a family.« (Brunner, Van Fleteren in Young, 2009). 

30 »One terrible day, the Vikings attacked Brendan's village and left no one alive – except little Brendan.« 

(Webb, 2013, str. 4). 
31 »I have lived through many ages. Through the eyes of salmon, deer and wolf. I have seen the Northmen 

invading Ireland, destroying all in search of gold.« (Brunner, Van Fleteren in Young, 2009). 
32 »'No,' Brendan said, 'no mother, and no father either.' The girl's face softened. 'I'm alone too. My name is 

Aisling,« (Webb, 2013, str. 22). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Barle Sara; diplomsko delo 

25 
 

 
Junaka zanimajo 

izolirani predmeti. 

»Ko bi le lahko 

pogledal vsaj eno stran 

v knjigi ...« (Brunner, 

Van Fleteren in 

Young, 2009).33 

»Brendan je cel dan 

mislil le na čudovito 

Knjigo z Ione. Moral 

jo je videti!« (Webb, 

2013, str. 16).34 

 

Ni slikovitih opisov. 

»Pravijo, da se njegovi 

rokopisi svetlikajo, kot 

da bi bili narejeni iz 

čiste svetlobe. 

Grešnik, ki jo pogleda 

le za trenutek, v hipu 

oslepi. Kajti strmeti v 

Knjigo pomeni strmeti 

v samo nebeško 

kraljestvo.« (Brunner, 

Van Fleteren in 

Young, 2009).35 

»...namesto da bi 

pristal, je lebdel v 

zraku, brez teže, 

zamaknjen v vzorce in 

vrtince okrog njega.« 

(Webb, 2013, str. 

45).36 

SUBLIMACIJA IN 

VSEVKLJUČENOST 

Vsakdanji motivi so 

predelani za potrebe 

pravljice. 

 

»Knjiga z Ione zasenči 

vse druge zaradi 

čudeža Colmcillovega 

tretjega očesa.«  

(Brunner, Van 

Fleteren in Young, 

2009).37 

»Brendan je hitro 

zagrabil kredo in v 

zrak pred svojim 

napadalcem zarisal 

črto. Kača je treščila 

ob črto in odskočila.« 

(Webb, 2013, str. 

47).38  

 

 

 

 

 

Lik ni tip, temveč 

figura, nosilec 

zgodbe. 

 

»V primerjavi s 

pravimi mojstri znamo 

mi le kracati. /.../ Kot 

na primer brat Aidan z 

Ione. Aidan Modri. 

Aidan je resnično 

véliki mojster. /.../ 

Popolni iluminator.« 

(Brunner, Van 

»'...bratom pa povej, 

da pričakujem, da 

bodo jutri zid gradili 

vsi, /.../'. 'Kaj pa 

knjige? Jih mar res ne 

ceni? /.../'. 'Stric nas 

želi le obvarovati,' je 

rekel Brendan.« 

(Webb, 2013, str. 

                                                 
33 »If I could just see one page ...« [of the book] (Brunner, Van Fleteren in Young, 2009). 
34 »All day Brendan kep thinking about the great Book of Iona. He had to see it!« (Webb, 2013, str. 16). 
35 »His writings are said to glow from the pages, as though they are light. Sinners have been blinded while 

glancing upon the pages. For to gaze upon the book is to gaze upon heaven itself!« (Brunner, Van Fleteren in 

Young, 2009). 
36 »..but, instead of landing he floated, weightless, caught up in the patterns and swirls all around him.« (Webb, 

2013, str. 45). 
37 »The Book of Iona outshines all others because of the miracle of Colmcille's third eye.« (Brunner, Van 

Fleteren in Young, 2009). 
38 »Quickly, Brendan grabbed the chalk and drew a line through the air in front of his attacker. The snake 

smashed against the line and recoiled.« (Webb, 2013, str. 47).  
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Fleteren in Young, 

2009).39 

10).40 

 

 

7.1. KOMENTAR 

Tako v animiranem filmu kot v slikanici je prikazan strah ob srečanju z Aisling.Vendar je 

strah usmerjen k volkovom, ki mu predstavljajo življenjsko nevarnost. Dokler se Aisling 

skriva, Brendan še kaže strah, ko pa se prikaže v obliki deklice je miren, z njo govori 

sproščeno, čeprav ga obtožuje in mu grozi. V slikanici se Brendan ne čudi nadnaravnim 

močem vile, čudi se temu, da se pojavi ravno ob njemu, v animiranem filmu pa se boji tudi 

njenih nadnaravnih moči. To se kaže ob pojavu Aisling, ko Brendan od strahu pade, se skrije 

in s tresočo roko maha s palico proti njej.  V animiranem filmu je pripadnost Aisling drugi 

dimenziji podana prek njenega gibanja (lebdenje, izginjanje in pojavljanje), v slikanici pa je 

poudarjen pogovor z živalmi, ki Brendanu ne predstavlja nič nenavadnega. 

Brendan v svojem ravnanju krši načelo ploskovitosti, saj se iz izkušenj uči in prepozna 

povezave med ponavljajočimi dogodki, ter v ponovitvi uporabi novo znanje (dogajanje pred 

vhodom v votlino Croma Cruacha). Z razlaganjem in notranjim govorom oz. monologom 

slikanica in animirani film nakažeta tudi notranjo motivacijo, vendar začetno motivacijo in 

končno odločitev vedno poda zunanji faktor. Dimenzija časa je prisotna, saj je proces staranja 

prikazan tako v animiranem filmu kot v slikanici, kljub temu pa liki ostanejo mladi ali stari. 

12-letni Brendan je prikazan kot zrel, ko pa odraste (starost ocenjena na 30 let) ohranja 

mladostne poteze (Massey, 2009). Cellah je v začetku prikazan kot odrasel, vendar z 

upognjenim hrbtom in značajskimi lastnostmi, ki bi jih sicer pripisali starejši osebi. Na koncu 

je prikazan kot starec. 

Prisotnih je veliko ploskih predmetov (puščica, meč, pero, knjiga), vendar so vpeti v 

vsakdanje življenje. Kristal je ploski predmet, ki se v pravljici pojavlja večkrat, saj ga 

Brendan uporablja dlje časa. Ko je njegova naloga končana, se ga ne omenja več. Aidan na 

primer ni opazil, da je kristal izgubil, dokler ga ni potreboval Brendan, saj je svoj del Knjige 

pred prihodom v Kells zaključil. 

                                                 
39 »But we are mere scribblers next to true masters. /.../ Such as brother Aidan of Iona. Aidan the Wise. Aidan is 

indeed the great one. /.../ The perfect illuminator.« (Brunner, Van Fleteren in Young, 2009). 
40 »'...but tell the brothers that I want to see them all  working on the walls tomorrow,/.../'. 'What about the 

books? Does he not value them?/.../.' 'Uncle just wants to protect us,' Brendan said.« (Webb, 2013, str. 10). 
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V slikanici je prisotnega veliko opisovanja. V določenih primerih je opis pomemben za 

nadaljevanje zgodbe (ilustrirane strani v Knjigi iz Kellsa proti nedokončani zadnji strani), v 

večini primerov pa (podobno kot pojasnjevanja) služi kot referenca na resnične dogodke. 

Pogosto so liki opisani z dvema pridevnikoma, vendar se skozi celotno zgodbo pojavljajo v 

stalni kombinaciji: »Drobna belolasa deklica« (Webb, 2013, str. 21)41 in kasneje »drobna bela 

pojava« (Webb, 2013, str. 40)42. Aidan nagovarja Brendana z »little brother« in »short 

brother«. Poleg opisov so prisotne tudi razlage: Aisling (posredno) razloži, zakaj je razburjena 

ob prihodu tujca v njen gozd, prav tako pa bralec izve tudi, zakaj Brendanu ni dovoljeno oditi 

v gozd. Pomembni predmeti kot sta knjiga in oko Colmcilla so narejeni iz trdnih in 

dragocenih materialov. Oko zamenjuje izraz kristal, platnice pa so zlate in posute z dragimi 

kamni. V ilustracijah slikanice in v animiranem filmu se pojavlja veliko barv, veliko je 

močnih, čistih barv (rdeča, rumena, zelena, modra), mnogo pa je tudi temnejših odtenkov 

(temen gozd, temen stolp, temna votlina). Vlogo čudežnega predmeta bi lahko pripisali 

kristalu. Darilo pa Brendanu ni podarjeno, temveč si ga mora izboriti, kar za pravljico ni 

tipično. Uporabi ga večkrat, vendar le dokler naloga ni izpolnjena. Kristal uporablja le za 

risanje, čeprav bi ga kot povečevalno steklo lahko uporabljal tudi v drugih primerih. Števila se 

v slikanici pojavljajo redko, v filmu pa še redkeje, tudi kadar se pojavijo ne gre za pravljična 

števila (primer: pet gosjih peres), razen števili tri in dvanajst, ki se pojavita enkrat v 

animiranem filmu. Pojavlja pa se trojnost epizod: Brendan trikrat odide od doma (iskanje šišk, 

iskanje kristala, beg pred Vikingi), Aisling ga trikrat reši (pred volkovi, iz ujetništva in pred 

                                                 
41 »A small white-haired girl« (Webb, 2013, str. 21) 
42 »a small white figure« (Webb, 2013, str. 40) 

Slika 7-1: Proces staranja. 
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Vikingi). Ponavljanje besed in besednih zvez se pojavi le v animiranem filmu, ko Aisling 

odpoje svoj urok (v slikanici je besedilo uroka izpuščeno). Urok je sestavljen iz verzov v 

angleščini, ki se ponovijo še v irščini. Verz, ki je predstavljen samo v irščini in ni preveden, 

ponovi besede, ki jih je Aidan izrekel Brendanu: »Vse v življenju je le meglica, mar ne, fant? 

Odločitev je tvoja, nihče drug je ne more sprejeti.« (níl sa saol seo ach ceo) (Moore, 2009). 

Tipičnih uvodnih in končnih obrazcev v animiranem filmu ni, v slikanici pa se pojavi le 

uvodni obrazec v predgovoru. Pri ponavljanju pride do izraza predvsem ponavljanje 

dogodkov, na primer odhod od doma in srečanje s Crom Cruachom. Slikanica sledi 

značilnemu poteku zgodbe: junak na zunanjo pobudo zapusti dom in dobi čudežnega 

pomočnika v trenutku, ko ga potrebuje. Brendan pa ima kar dva pomočnika: belo mačko po 

imenu Pangur Bán ter vilo Aisling. Pri tem je zanimivo, da v nasprotju s klasično pravljico 

obstaja vez med tostranstvom in onstranstvom, ki jo predstavlja ravno mačka. Pangur Bán 

vzpostavi vez z Aisling, ko je Brendan zaprt; Aisling jo spremeni v duha, da pomaga ukrasti 

ključ za Brendana. Poleg tega pa je tu še motiv mačkinih oči: eno je modro (kot pri Brendanu) 

in drugo zeleno (Aisling). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrajnosti so prisotne, podane so prek ilustracij in animacije ter prek splošnega opisa oseb. 

Slika 7-2: Čudežni pomočnik. 
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Brendan je izrazito izolirana figura: je edini otrok in starša mu umreta, zanj pa skrbi stric 

Cellah, ki nima lastne družine. Poleg tega je Brendan tudi najmlajši med menihi, ki mu 

predstavljajo razširjeno družino. Juank se tudi zunanje izolira, ko zapusti samostansko 

naselbino in se odpravi v neznano. V gozd bi lahko šel kdorkoli, vendar to stori le Brendan. O 

bitjih iz onstranstva (Aisling, Crom Cruach) bralec in gledalec izvesta več, kot je za potek 

zgodbe nujno potrebno. Aisling nekaj o sebi izda že v uvodnem monologu. Ko Brendan pove, 

da nima staršev, mu Aisling razkrije, da je tudi ona sama, pripoveduje mu o svojem gozdu in 

o svojih močeh. V zgodbi se pojavita dva ključna izolirana predmeta: knjiga in kristal. Ne 

pripadata nikomur, a sta na videz dostopna vsakomur. Ob omembi teh predmetov se v zgodbi 

pojavljajo daljši opisi, ki so opremljeni z vrsto pridevnikov. 

Liki v animiranem filmu so tipizirani. Brendan je mlad in radoveden, hrepeni po nečem, kar je 

izven vsakdanjega okolja. Stric Cellah zagovarja varnost, vnaša omejitve in prepovedi. Aidan 

je modri starec, ki junaka spodbuja na pot. 

Ugotovila sem, da slikanica Skrivnost iz Kellsa v splošnem sledi modelu evropske pravljice. 

Prisotnih je nekaj pomembnih odstopanj, ki se v zgodbi večkrat pojavijo. Tako animirani film 

kot slikanica sledita značilnostim enodimenzionalnosti, ploskovitosti ter sublimacije in 

vsevključenosti. Do najočitnejših odmikov od evropske pravljice prihaja v kategoriji izolacije 

in sicer se to kaže v slikovitih opisih (npr. knjige) ter v vednosti, ki jo gledalec in bralec 

Slika 7-4: Bel, nizek in suh Aidan in črn, visok 
in močan Viking. 

Slika 7-3: Cellah zagovarja življenje 
za   zidovi, Brendana zanima zunanji 
svet. 
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dobita o bitjih iz onstranstva. Razhajanja med slikanico in animiranim filmom so opazna pri 

značilnostih abstraktnega sloga. Ponavljanje je v animiranem filmu prisotno, v slikanici pa ne, 

s stalnimi obrazci pa je ravno obratno: v slikanici je prisoten uvodni obrazec, v animiranem 

filmu pa je izpuščen.  

 

8. MEDMEDIJSKA ANALIZA 

8.1. INTERTEKSTUALNOST  

Simms (2015) predstavi pesem Pangur Bán, ki je zapisana v rokopisu iz 9. stoletja z naslovom 

Reichenau Primer. Menih,  ki je prepisoval knjigo in je še do danes neznan, je pesem zapisal 

ob spodnji rob strani v knjigi. Pesem je napisana v stari irščini, v angleškem jeziku pa se je 

najbolj uveljavil prevod Robina Flowerja. Navajam zadnja dva verza v Flowerjevem prevodu: 

»I get wisdom day and night 

Turning darkness into light.«43 

(Simms, 2015, str. 12). 

Z zadnjim verzom se v animiranem filmu in slikanici Skrivnost iz Kellsa srečamo večkrat: 

»'Naj ti pokažem najlepšo stran. Tisto, ki bo temo spremenila v svetlobo.'« 

(Webb, 2013, str. 17). 44 

»Temo spremeni v svetlobo«45 (Brunner, Van Fleteren in Young, 2009) 

Aisling veli Brendanu, ko ta odide v Crom Cruachovo votlino. 

V animiranem filmu in slikanici se zadnji verz pesmi pojavlja kot citat in ohranja izvorni 

pomen. Gre tudi za aluzijo in sicer je pomembna povezava s Staro zavezo Svetega pisma, 

točneje z zgodbo o tem, kako je Bog ustvaril zemljo, ki jo zaradi primerjave navajam v 

angleškem jeziku: 

»The earth was without form and void, and darkness was upon the face of the 

deep, /.../. And God said, ''Let there be Light''; and there was light. /.../ and 

God separated the light from the darkness.« (Tidell, 1916).  

                                                 
43 »V najinem skromnem domu Pangur najde miško jaz pa svetlobo v temi.« (Bogart, 2017). 
44 »'Here, let me show you the most beautiful page. The one that will turn darkness into light.'« (Webb, 2013, str. 
17). 
45 »Turn darkness into light.« (Brunner, Van Fleteren in Young, 2009). 
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Mnogo je (bolj ali manj neposrednih) namigov na irsko ljudsko izročilo. Maria O'Brien 

(2010) pravi, da gre za signifikatorje vsega irskega, ki pa se ves čas mešajo s krščanskimi 

elementi, kljub temu da ti nikoli niso konkretno poimenovani.  

Reference na dejanske zgodovinske dogodke in osebe sem opisala že v poglavju Zgodovinsko 

ozadje. Dodajam še to, da so mnoge reference na irsko kulturo in folkloro podane prek 

vizualnih podob (kamniti krogi, tipično rastje na primer modre zvočnice). 

Lik Aisling (ime vile, tudi irsko žensko ime) se v nekaterih instancah navezuje  na irsko 

poezijo. V irščini beseda pomeni sanje, označuje pa tudi vrsto irske poezije (Moore, 2005–

2014). 

»You must go where I cannot« je del uroka, ki ga Aisling poje Pangur Bánu, da se ta 

spremeni v meglico in ukrade ključ. V starejših irskih mitih velja pravilo, da poganska 

božanstva, ne morejo vstopati v krščanske prostore (Chuilleanáin, 2014). To razloži 

vprašanje, zakaj se Aisling sama ne odpravi po ključ. 

Aidanova izjava, da je vse v življenju le meglica (»There's nothing in this life but mist« 

(Brunner, Van Fleteren in Young, 2009).) je pravzaprav topos, ki ima izhodišče v Janezovem 

pismu Judom iz Nove zaveze: »What is your life? You are a mist that appears for a little while 

and then vanishes.« (Tidell, 1916). 

Animirani film se začne z besedilom, ki ga izreka Aisling: »I have lived through many ages. 

Through the eyes of salmon, deer and wolf.« (Brunner, Van Fleteren in Young, 2009). Ta 

uvod lahko povežemo z zgodbo, ki govori o Tuanu mac Cairillu (tudi Tuan mac Starn) in 

Finnianu, ki ga želi pokristjaniti. Čeprav se je Tuan dolgo upiral, na koncu sprejme 

Finnianovo vero in mu pove zgodbo o začetku časa na Irskem. Tuan je preživel vse napade na 

območje tako, da se je v starosti spremenil v različne živali: v jelena (ang. stag), merjasca 

(ang. boar), sokola (ang. hawk) in na koncu v lososa (ang. salmon), v tej obliki pa je ujet 

(Stephens, 1993). Gre za parafrazranje, saj se kljub zgoščenosti besedila in izpustom prvotna 

ideja ohrani. 

Brendanov boj s Crom Cruachom, ki prevzame podobo kače, se nanaša na sv. Patrika, ki je po 

legendi z Irske pregnal kače. Zgodbo je potrebno razumeti v prenesenem pomenu, saj ne gre 

za dejanski izgon živali, temveč poganstva. Kače so bile namreč tesno povezane z Druidi, 

sveti Patrik pa si je prizadeval za uveljavitev krščanske vere (Isaac, b.d.). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Barle Sara; diplomsko delo 

32 
 

Slikanica posnema formo resnične Knjige iz Kellsa, kar lahko opazimo že na naslovnici. Ta 

predstavlja ilustracijo Brendana, Aidana in Pangur Bána na modri podlagi, obdaja pa jo okvir. 

Okvir ilustracije je oblikovan po vzoru okvirov iz rokopisa: neskončni vozli, vzorci, barve 

(rdeča, rumena, modra, zelena), oblike (krog, kvadrat, polkrog). Slednje so v Knjigi iz Kellsa 

zapolnjene z ilustracijami, ki predstavljajo evangeliste, torej tiste osebe, katerih sporočilo delo 

prenaša. V slikanici so te oblike zapolnjene z ilustracijami oseb in dogodkov, s katerimi se 

sooča Brendan (Cellah, Aidan, Vikingi,...). Tipografija na naslovnici je drugačna od tiste v 

slikanici. Vizualna podoba v slikanici uporabljene pisave ne pritegne posebne pozornosti, 

torej sledi načelu, ki ga predstavita Batič in Haramija (2013) in sicer, da je tipografija 

najuspešnejša takrat, kadar je bralec takoj ne opazi. Tipografija na naslovnici pa posnema 

tisto, ki je uporabljena v besedilu Knjige iz Kellsa. Na naslovnici slikanice so okrašene tudi 

velike začetnice, tako kot je to značilno za celotno besedilo rokopisa. Tako kot resnična 

knjiga je tudi slikanica ilustrirana dvostransko. Tudi sam format slikanice (manjša od A4, 

večja od A5) posnema format Knjige iz Kellsa, vendar je slednja nekoliko večja. Mnogo 

strani in ilustracij v slikanici je (tako kot naslovnica) obdana z obrobo, tako v slikanici kot v 

rokopisu so mnogi prizori in ilustracije prikazani pod obokom. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 8-1: Obok v slikanici 

Slika 8-2: Naslovnica 
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8.2. NARATOLOŠKA ANALIZA ANIMIRANEGA FILMA IN 

SLIKANICE 

8.2.1. NARATOLOŠKA ANALIZA ANIMIRANEGA FILMA 

SKRIVNOST IZ KELLSA 

V uvodu filma gledalec najprej zagleda Aisling, ki mu pove, da je vse, kar se v animiranem 

filmu zgodi, že videla. Govori prvoosebno in sklepamo lahko, da je Aisling tista, ki celotno 

zgodbo predstavi. Da bi gledalec temu verjel, se na zaslovu zvrstijo krajši prizori, ki se v 

razširjeni obliki pojavijo v nadaljevanju. Aisling je nadnaravno bitje, ki ima vpogled v daljno 

preteklost in zato ve več kot gledalec – je vsevedna. Tako se že sam začetek filma prične z 

mešano analepso, ki takoj nato prestopi v prolepso. Aislingino pripovedovanje sicer sega 

daleč v preteklost, podrobnješi opis se konča tik preden se začne zgodba animiranega filma, 

nato pa prikaže še prizore, ki se bodo v zgodbi šele zgodili. Sama zgodba je predstavljena s 

perspektive protagonista Brendana, vmes pa je prekinjena s prizori Vikingov, za katere liki v 

filmu še ne vedo. V animiranem filmu izvemo veliko o Brendanovem notranjem svetu, o 

njegovi občutkih. Zgodbo, ki vključuje tako notranje občutke in hkrati podaja objektivno 

resnico, lahko vodi le epski pripovedovalec, ki pa je lasten literarni zvrsti. Rudolf (2013) 

opozarja, da pripovedovalca v literani vedi ne moremo enačiti s filmskim pripovedovalcem. 

Dejansko gre za filmski urejevalni mehanizem (Jahn 2003, v Rudolf 2013). Aisling se v 

uvodu filma pojavi kot eksplicitni pripovedovalec, saj med uvodnim monologom ne odpira 

ust, tako da prizor dobi učinek glasu čez sliko. Ker je Aisling hkrati lik, ki se pojavlja v 

zgodbi, gre za znortajdiegetičnega pripovedovalca, vendar pa ima nadzor nad njim filmski 

urejevalni mehanizem oziroma nakazani avtor. 

Mešana analepsa se ponovi v prizoru ko Aidan ugotovi, da je izgubil oko Colmcilla. Zgodba 

takrat gledalca vrne v preteklost, ko so na otok Iona vdrli Vikingi in je bil Aidan prisiljen 

pobegniti. Prizor je temačen, spremlja ga glasba, ki v gledalcu stopnjuje napetost. V prizoru 

kjer Aidan Brendanu opisuje zgodbo Colmcilla se podoba animacije spremeni in da gledalcu 

jasno vedeti, da prizor ni del aktualnega dogajanja. V splošnem so prizori, ki vključujejo 

analepso, namenjeni razlaganju in pa temu, da gledalec zapolni vrzeli v zgodbi. 
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Kljub temu da so v uvodnem govoru prisotni prizori, ki se morajo v animiranem filmu šele 

zgoditi, gre za singulativno pripoved, saj so prizori prikazani kot fotogrami ali zelo kratki 

prizori, ki gledalcu o zgodbi ne povejo ničesar in jih zato tudi ne moremo obravnavati kot 

dogodke. 

Na podlagi vsevednega pripovedovalca je mogoče sklepati na ničelno fokalizacijo, ki preide v 

notranjo, ko gledalec zgodbi sledi skozi Brendanov subjektivni svet. Brendanovo zgodbo pa 

prekinjajo prizori dogodkov, za katere junak ne ve in tako fokalizacija postane spet ničelna. 

Vendar se moramo strinjati s Stamom (2008), ki nasprotuje tezi, da  je film manj primeren za 

prikazovanje notranjih stanj kot knjiga. Film nareč za prikaz subjektivnih stanj uporablja tudi 

druga izrazna sredstava (montažo, zvok, barvo,...). Z vidika zvoka je zanimiv zaključni prizor, 

v katerem Cellah z menihom objukuje izgubo nečaka (tik preden Brendan vstopi v kader), ob 

tem pa gledalec sliši otožno igranje violine. Glasba se nato prevesi v igrivo večzvočje, ko 

Cellah odpre Knjigo in ilustracije 'oživijo'. V filmu je zelo pomembna barva, saj ravno ta 

otroke močno pritegne. Prizori Vikingov so obarvani črno in rdeče na kontrastni snežni 

podlagi. Moč Vikingov in strah ljudi je prikazan prek žabje perspektive. Ne glede na to, s kom 

so Vikingi v stiku (naključni kmet, majhen Brendan, visok Cellah), so prikazani kot veliko 

večji: kamera jih gleda od spodaj navzgor. Prizori v gozdu posebej dobro prikazujejo 

razpoloženja. Ko se Brendan odpravi v gozd je samozavesten, gozd je v svetlo zelenih 

odtenkih. Ko se deček začne spraševati, če se je izgubil, gozd postane temno zelen. Ko ga 

napadejo volkovi, prevladujejo črna, odtenki sivine in bela (meglica) barva, kasneje pa z 

Aisling plezata po drevesih in raziskujeta, takrat gozd postane spet svetlo zelen, prisotnih je 

veliko toplih odtenkov rumene in rjave. V animiranem filmu prevladuje ničelna okularizacija. 

V prizorih, ki se ukvarjajo z ilustracijo knjige prevladuje notranja okularizacija in sicer se 

pojavlja tako primarna kot tudi sekundarna. 

Slika 8-4: Dogajanje v času zgodbe. Slika 8-3: Dogajanje pred časom zgodbe. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Barle Sara; diplomsko delo 

35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 8-7: Pogled skozi kristal: lik in gledalec vidita isto. 

Slika 8-5: Ničelna okularizacija 

Slika 8-6: Lik ve več kot gledalec 
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8.2.2. NARATOLOŠKA ANALIZA SLIKANICE SKRIVNOST IZ 

KELLSA 

Slikanica se začne s skokom v preteklost. Pred notranjo naslovnico je kratko opisano 

Brendanovo življenje od rojstva do začetka filma. Pod zapisom je ilustracija Aisling, ki kaže 

na besedilo. Tudi v tem primeru je nakazano, da zgodbo posreduje Aisling, ki ima kot 

nadnaravno bitje skoraj vsevedni uvid. V slikanici ta uvid sega do Brendanovega rojstva. Že 

pred začetkom slikanice je bralec torej seznanjen z mešano analepso. Slikanica vsebuje prizor, 

v katerem se Cellah in Aidan prerekata, Brendan pa je med tem zaprt v sobi. Drugih namigov 

o vsevednosti pripovedovalca ni, saj je odsoten uvodni Aislingin monolog. Zgodba je podana 

skozi Brendanovo perspektivo. Po Kosovi tipologiji pripovedovalca v literarni vedi (Kos 

1998, v Rudolf 2013) gre za prvoosebnega personalnega lirskega pripovedovalca. Brendan 

nima vloge vsevednega, ravno nasprotno, je tisti lik, ki mu je, tako kot gledalcu, potrebno 

vzročno-posledična razmerja razložiti. Predstavljeno je tudi njegovo subjektivno doživljanje, 

o subjektivnem svetu ostalih likov pa lahko sklepamo le na podlagi dialogov. Gre torej za 

notranjo fokalizacijo. V tem se slikanica tudi razlikuje od animiranega filma, saj gre pri 

slednjem za ničelno fokalizacijo. 

 

 

 

Zgodba slikanice se dogaja kronološko in čas, v katerem jo beremo, je tudi čas v katerem se 

dogaja, prikazano je celo spanje (sanje). Tako v animiranem filmu kot v slikanici se pojavita 

dve pomembni izjemi in sicer prvič v sredini zgodbe: 

Slika 8-8: Ilustracija pred 
notranjo naslovnico 
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»For a few days Brendan kept away from the scriptorium and busied himself on the 

wall.« (Webb, 2009, str. 32). 

In drugič na koncu: 

»For many years Aidan, Brendan and Pangur Bán journied far and wide.« (Webb, 

2009, str. 56).  

V slikanici bližajoči se Vikingi niso omenjeni vse dokler ne pridejo do Kellsa. Tudi sicer so 

prizori, ki v animiranem filmu vključujejo skok v preteklost podani prek dialogov. Na ta način 

se vsevednost pripovedovalca zmanjšuje. 

»The eye of Colmcille. A crystal that will open up a whole world of tiny 

wonders under your quill.« (Webb, 2009, str. 34). 

 

8.3. KOMENTAR 

Animirani film in slikanica Skrivnost iz Kellsa se nanašata na mnoga besedila. Med njimi 

izstopa Knjiga iz Kellsa, ki jo obe deli posnemata tudi v vizualni podobi: tipografija v filmu in 

na naslovnici slikanice je podobna tisti iz Knjige iz Kellsa, ilustracije so opremljene z 

okrašenimi obrobami in so dvostranske. Knjigo iz Kellsa posnema celotna forma slikanice. 

Dogajalni prostor je določen, zato so reference na kulturno okolje nujne (kamniti krogi na 

irskem). Obe deli se nanašata na pesnitev Pangur Bán, ki je sicer zapisana v drugem rokopisu, 

na Sveto pismo, ter na irsko pesništvo in legende.  

Zgodba v slikanici se od tiste v animiranem filmu razlikuje, kljub temu da sta deli izšli v 

istem letu. Zanimivo je pojmovanje pripovedovalca, saj pripovedovalcev v literarni in filmski 

vedi ne moremo enačiti (Rudolf, 2013) in jih je zato potrebno opredeljevati glede na različne 

tipologije. V slikanici je priovedovalec Brendan (prvoosebni, personalni, lirski), v 

animiranem filmu pa govorimo o nakazanem avtorju, ki ima nad pripovedovalcem zgodbe 

(Aisling) nadzor in ga usmerja. Aisling ima vsevedno vlogo, med tem ko Brendan lahko 

pripoveduje zgolj personalno stališče. Izpostavila bi, da tako animirani film kot ilustracije v 

knjigi za podajanje strahu podobnih psiholoških stanj uporabljata žabjo perspektivo, ptičje 

perspektive pa je v obeh delih malo. Razlike so prisotne predvsem pri prikazu notranjih stanj, 

saj so v slikanici prikazana prek dialoga ali notranjega govora,  animirani film pa se opira 

predvsem na zvok in barvo ter montažo. V animiranem filmu je prisotnih več skokov v času, 
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slikanica pa te odlomke poda skozi dialog, ki se dogaja v aktualnem času zgodbe. Na začetku 

animiranega filma dobi gledalec kratek vpogled v preteklost in prihodnost (sveta in zgodbe), v 

slikanici pa uvodni monolog manjka in z njim določene medbesedilne reference. V slikanici 

ne dobimo uvida v to, kar se dogaja drugod po otoku, animirani film pa nas postopoma 

seznanja z bližanjem Vikingov. V slikanici so izpuščeni tudi strašljivi prizori in je tako 

dostopnejša širšemu krogu bralcev. 

S tem sem odgovorila na zadnji raziskovalni vprašanji. 
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9. ZAKLJUČEK 

V teoretičnem delu diplosmkega dela sem predstavila literarno teorijo Maxa Lüthija, ki 

evropsko pravljico opredeli glede na 5 značilnosti evropske pravljice: enodimenzionalnost, 

ploskovitost, abstraktni slog, izolacija in univerzalna povezanost, sublimacija in 

vsevključenost. Za enodimenzionalnost je značilno, da se junak ob srečanju z bitji iz 

onstranstva ne čudi in se ne boji numinoznega. Ploskovitost se osredinja na junaka, ki nima 

duhovne globine, zato notranja motivacija ni mogoča. Z uporabo abstraktnega sloga pravljica 

ustvari svoj svet, v katerem so zaradi abstrakcije najbolj nelogična pravila samoumevna. 

Junak je od okolja izoliran, kar mu omogoča vstopanje v kakršnekoli odnose, značilnost 

sublimacije pa je, da je junak sam nosilec zgodbe in je kot tak tipiziran. Pri medmedijski 

teoriji sem se sklicevala na teoriji matevža Rudolfa in Marka Juvana. Opredelila sem pojem 

naratologije in ga predstavila prek razmerja med fabulo (zgodbo) in sižejem (načinom, kako 

je zgodba posredovana) ter fokalizacije in okularizacije. Fokalizacija je perspektiva, prek 

katere je zgodba podana in ni nujno enaka perspektivi pripovedovalca, pri okularizaciji pa gre 

za sliko, ki jo vidi protagonist in tisto, ki jo vidi gledalec. Predstavila sem tudi vlogo 

pripovedovalca in področje medbesedilnosti, saj sem obravnavala deli, ki sta predstavljeni 

prej različnih medijev. 

V empiričnem delu sem se posvetila literarni in medmedijski analizi. Za potrebe prve, sem v 

preglednici opredelila značilnosti evropske pravljice, ter za vsako značilnost predstavila citate 

iz slikanice in animiranega filma. Na podlagi tega sem ugotovila, da obe deli v ključnih 

značilnostih upoštevata formo evropske pravljice z manjšimi odstopanji (enodimenzionalnost, 

ploskovitost, sublimacija), večji odmiki pa so razvidni v instancah kategorije izolacije in 

abstraktnega sloga. Med formo slikanice in animiranega filma je tudi nekaj razlik in sicer se v 

animiranem filmu pojavi ponavljanje, ki v slikanici ni prisotno, slikanica pa vljučuje stalne 

obrazce, ki so v filmu izpuščeni. S tem sem odgovorila na priv dve raziskovalni vprašanji. V 

obravnavi medmedijske analize sem ugotovila, da se zgodba v slikanici in animiranem filmu 

nanaša na Novo zavezo Svetega pisma (Janezovo pismo Judom), na irske mite (sv. Patrik) in 

legende ter na zgodovinske okoliščine (opuščanje poganstva, vzpon krščanstva) in predmete 

(Knjiga iz Kellsa). S tem sem odgovorila na tretje raziskovalno vprašanje. Na področju 

naratologije me je zanimalo, do kakšnih razlik pride med animiranim filmom in slikanico. 

Ugotovila sem, da so bistvene razlike v pripovedovalcu zgodbe, saj ima v animiranem filmu 

to vlogo Aisling, ki je kot nadnaravno bitje vsevedna, v slikanici pa je v predgovoru na 

možnost njenega pripovedovanja le namignjeno, sicer je zgodba podana iz subjektivnega 
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sveta Brendana. S tem sem odgovorila tudi na zadnje raziskovalno vprašanje in realizirala 

zastavljene cilje. 

Slikanica se mi zdi zelo primerna za predšolske otroke, predvsem zaradi barvitih celostranskih 

ilustracij, animirani film pa je primernejši za obravnavo v osnovni šoli, saj vključuje strašljive 

prizore in je ocenjen kot primeren za otroke od 8. leta dalje. Žal slikanica, mladinski roman in 

stripi na temo Skrivnost iz Kellsa (še) niso prevedeni v slovenščino, tudi animirani film ima le 

angleške podnapise. S tem se uporabnost na področju predšolske vzgoje zmanjša. Slikanica in 

animirani film lahko služita kot izhodišče za izvedbo projektnega učnega dela v katerem bi z 

otroki posneli krajši animirani film (stop animacija), ali pa bi projekt umestili v slovenski 

kulturni prostor, pri čemer bi izhajali iz poljubne slovenske legende ali kulturne dediščine (na 

primer brižinski spomeniki). Lahko bi izvedli tudi medkulturni projekt. Ovezali bi se z irskimi 

vrtci ter si pripovedovali pravljice značilne za izbrani kulturni okolji. 

Dejstvo je, da že predšolski otroci preživijo veliko časa pred TV zasloni, tablicami ipd. O tem 

ne želim moralizirati, menim pa, da je nujno, da se otroci naučijo kritično ovrednotiti in 

prepoznati ter med sabo povezati vsebine, ki so jim posredovane prek tega medija, saj lahko 

tematiko apliciramo na širše področje (problematika računalniških strelskih iger, reklame, ki 

prodajajo življenjski stil idr.). V ta namen je potrebno razvijati terminologijo in strategije za 

prepoznavanje nebesednih sporočil. Zavzemam stališče, da bi bilo v prihodnosti na področju 

vzgoje in izobraževanja potrebno vključiti več medmedijskega povezovanja. V vzgojno-

izobraževalni sistem je najpogosteje vpeljano tako, da z otroki preberemo knjigo in si 

ogledamo filmsko adaptacijo, pri tem pa spregledamo ostale medije. 
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