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Motiv telesa v kratki sodobni pravljici Svetlane Makarovič

Za sodobno mladinsko književnost po letu 1970 je najbolj reprezentativna avtorica Svetlana Makarovič, ki v kratkih
sodobnih pravljicah uporablja motiv personificiranega (Sapramiška), antropomorfiziranega (Pek Mišma) in zoomorfnega
(Gospa Jazbečka) telesa. Uporablja različne motive telesa, npr. izmišljeno telo (Kosovirja, Ščeper, Mba), ki se upira konfor-
mizmu najprej z videzom (Pasji in mačji), potem z drugačnostjo (Veveriček posebne sorte) ter na koncu s pluralizmom in
strpnostjo do različnih identitet (Ščeper in Mba). Avtorica posredno sporoča preko motiva telesa in telesnih tekočin, pred-
vsem solz (debele, grenke, pekoče; mačje, mišje, zajčkove). Le-te imajo funkcijo čarobnega rekvizita v kombinaciji z luni-
nim žarkom (Lisjaček v Luninem gozdu), s čimer obravnava tematiko čustvenega opismenjevanja. Njene osebe izražajo
negativna čustva (Jedrt) in imajo težave pri izražanju pozitivnih čustev (Ščeper in Mba), kar avtorica prikazuje tenkočutno.

The most representative author of young people’s literature since 1970 is Svetlana Makarovič, who in her short con-
temporary fairy tales, in relation to the body, employs personification (Sapramiška), anthropomorphism (Pek Mišma) and
zoomorphism (Gospa Jazbečka). She makes use of different approaches, such as the imagined body (Kosovirja, Ščeper,
Mba), the body which resists conformity of appearance (Pasji in mačji) or is simply different (Veveriček posebne sorte),
and finally pluralism and tolerance of different identities (Ščeper and Mba). The author communicates directly via images
of the body and its fluids, especially tears (heavy, bitter, burning; cat’s, mouse’s, rabbit’s). These function as a magic sub-
stance in combination with moonlight (Lisjaček v Luninem gozdu) and thus the theme of emotional sensibility is addressed.
Her characters express negative feelings (Jedrt) and have problems expressing positive feelings (Ščeper and Mba), which
is shown in a sensitive way by the author.

O avtorici
Slovenska mladinska pisateljica, Svetlana Makarovič (Maribor, 1939), je znana avtorica za odra-

sle in mlade naslovnike, za katere je začela objavljati po letu 1970 (Miška spi, 1972; Kosovirja na
leteči žlici, 1974; Kam pa kam, kosovirja? 1975; Pekarna Mišmaš, 1975; Sapramiška, 1976 idr.). Nje-
na mladinska besedila so postala del sodobne klasike in mladinskega kanona ter imajo poseb-
no mesto v zgodovini slovenske mladinske književnosti. Izvirnost mladinskih besedil S. Makarovič
je najbolj razvidna v reprezentativnem žanru, modelu kratke sodobne pravljice. Leta 2008 je izšla
antologija z naslovom Svetlanine pravljice, z imenitnimi ilustracijami Alenke Sottler, kjer je objav-
ljeno šestdeset kratkih sodobnih pravljic.1 V samostojnih izdajah je objavljala poezijo za mlade
(Coprniški muc, Čuk na palici, Dedek Mraz že gre, Gal v galeriji, Kaj bi miška rada, Kaj lepega povej,

1 Bolje nekaj kot nič, Bomboni vile Mucinde, Breskova koščica, Človek, ne jezi se!, Desna in leva roka, Ena o stono-
gi, Glavni petelinček, Hrčkova hruška, Hrčkova pogača, Jazbec skoplje jamo, Kako se je opica spremenila, Kam se
je kužku mudilo, Katalenca iz studenca, Kokokoška Emilija, Korenčkov palček, Kuna pospravlja, Kužek išče dom,
Kuzma in mravlje, Lisičji nasvet, Lisinski se zaljubi, Lisjaček v Luninem gozdu, Mali parkelj Malič, Medena pravljica,
Mesečinska struna, Miška nese v mlin, Mucek se umije, Nekaj prav posebnega, Netopir Kazimir, Nori veter, O strašni
lisički, Ognjiček vražiček, Papagaj in sir, Pasji in mačji, Pekarna Mišmaš, Pesjanar in bolhe, Pijani trot, Polh si sposo-
di hruško, Potepuh in nočna lučka, Povodni mož in žabe, Prašičkov koncert, Psiček Piki išče zlato, Razvajeni
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Mačnice, Show strahov, Strahec v galeriji, Veliki kosovirski koncert), več kot stodvajset enot v prozi
(Coprnica Zofka, Kam pa kam, kosovirja, Korenčkov palček, Mali parkelj Malič, Pekarna Mišmaš, Vila
Malina, Sapramiška idr.), dramatiko (Smradek, Sovica Oka). Objavila je nekaj prevodov in prepes-
nitev (H. C. Andersen, W. Busch, A. Lindgren, H. Thorlacius).  

Mladinski opus Svetlane Makarovič je obsežnejši kot opus za odrasle bralce in mu je enako-
vreden. Zaradi kakovosti so njena književna mladinska besedila uvrščena v večino reprezentativnih
antologij (Bisernica, Cicido, Ciciban, dober dan, Kje stanuješ, mala šola, Pa da bi znal, bi vam zapel,
Peti letni čas, Pravljice za leto in dan, Praznični koledar, Primi pesmico za rep, Spomini na otroštvo,
Vse najboljše, Ciciban, Zlata čebelica, Zlato srečno nosimo, vsem ljudem jo trosimo idr.). S. Maka-
rovič je mladinska avtorica, v njenih besedilih lahko najdemo medbesedilne prvine (Ezop, J. in W.
Grimm, H. C. Andersen, A. A. Milne, W. de la Marre, A. Lindgren idr.), s čimer je vplivala na gene-
racijo mlajših avtorjev, kot so npr. A. Rozman Roza, B. Gregorič Gorenc, C. Sokolov, M. Komelj, A.
Štefan idr. Avtorica tudi nastopa v Lutkovnem gledališču Ljubljana kot avtorica (Korenčkov palček,
Pekarna Mišmaš, Veveriček posebne sorte idr.), igralka (Mačja predilnica, Maček Mačkursson,
Sapramiška idr.), režiserka (Medena pravljica), prirejevalka (Čarovnik iz Oza, Kozlovska sodba v
Višnji gori, Martin Krpan idr.) in glasbenica (Spet kosovirji, Tacamuca, Vila Malina idr..)

Njena besedila so prevedena v številne jezike, npr. angleščino (Cosies on the Flying Spoon,
Gal in the Gallery), italijanščino (Tredici Fiabe per la Buonanotte, Gli animali dello zodiaco e altre no-
velle), nemščino (Oka, die Eule, Knuddelpflotchen), španščino (La tia Magda), češčino, hrvaščino,
slovaščino idr. jezike. Je dobitnica Levstikove (1973, 1975) in Prešernove nagrade (2000). V tuji-
ni je prejela naslednje nagrade: Janus Korczak Honour list (1981), Zmajeve dečje igre (1987).
Leta 1994 je bila uvrščena na IBBY Honour list (IBBY Častna lista), nominirana pa je bila tudi za
Andersenovo nagrado za mladinsko književnost (1980, 2000 in 2002) za celotni mladinski opus,
s katerim je izvirno prispevala v literarno zgodovino in tako postala sodobna klasika.

Svetlana Makarovič je ena izmed najbolj reprezentativnih interpretov časa in prostora. Četudi
se intertekstualno navezuje na tradicijo ljudskega izročila, jo obenem tudi presega, kar je nadvse
vidno v uporu zoper tradicijo, konformizem, ustaljene predstave o drugačnosti, videzu, telesu in
funkcijah telesa. Avtorica sodi v kontekst subverzivne mladinske književnosti,2 za katero je značil-
na tudi obravnava problemskih tem, npr. tema telesa, telesnih tekočin in tabu teme (delo, denar,
hromost, smrt, spolnost).

Za mlade bralce je začela objavljati v 70. letih in pisanje še nadaljuje, za odrasle bralce pa je
nehala pisati po izdaji pesniške zbirke Samost (2002). Najnovejše pravljice, npr. Mesečinska
struna (2008), in še neobjavljene,3 Katalena (2009), Legenda o zelenem zajcu (2009), Mi, kosovirji
(2009), so izrazito usmerjene v dvojnega naslovnika, bolj temeljijo na mitskem, pesimističnem in
manj na pravljičnem, optimističnem zaključku. S. Makarovič obravnava tematiko oseb s posebni-

vrabček, Replja, Sapramišja sreča, Sapramiška, Ščeper in mba, Se me kaj bojite?, Sita in lačna vrana, Škrat Kuzma
dobi nagrado, Smetiščni muc, Sovica Oka, Strašni volk, Šuško in gozdni dan, Tacamuci, Učena buča, Veveriček
posebne sorte, Vila in malina, Volk v ovčji koži, Vrček se razbije, Zajčkovo leto. 

2 Novak Popov, Irena in Blažić, Milena Mileva (2009). Svet, svet, Svetlana. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.
3 Še neobjavljena besedila so bila avtorici članka dostopna na osnovi vpogleda v literarni arhiv S. Makarovič, ki ga je po-

darila Rokopisnemu oddelku v NUK-u (8. novembra 2007) in je bil predstavljen javnosti 5. februarja 2009.



mi telesnimi potrebami, npr. Veveriček posebne sorte,4 motive delov telesa npr. zajec išče izgub-
ljeni rep ali psiček ima eno ali dve tački preveč; motive telesnih poškodb, npr. psiček Piki se s
tačko udari po stekleni črepinji in se ureže. V kratki sodobni pravljici iz leta 2008 z naslovom
Mesečinska struna je pogosto omenjena drobna hroma sestrica. Pogost je motiv vboda, ko bolha
piči psa v taco. S. Makarovič simpatizira s književnimi osebami, zato čustveno zaznamovano opi-
suje njihovo telo in uporablja pomanjševalnice, npr. drobno telesce, premraženo telesce, drobne
bose nožice, drobceno bitje z ogromnimi očmi, drobne oči, drobni podplati, drobna glava itn.

Teorija karnevala
Mihael Bahtin v monografiji Ustvarjanje Françoisa Rabelaisa in ljudska kultura srednjega veka in

renesanse (2008) analizira življenje v srednjem veku, ki ga je razdelil na javno/vsakdanje in karne-
valsko/nevsakdanje življenje. Značilnosti karnevala, ki v resnici spreminja ustaljeni hierarhični red,
so obredni dogodki, slavnostni prizori, povorke, zabava, komične verbalne kompozicije, ustne in
pisne parodije v različnih jezikih, npr. v ljudskem in/ali knjižnem ter metaforično in dobesedno poj-
movanje, ki ustvarja komične učinke. Posebno pozornost pri Bahtinu ima t. i. materialno-telesni
princip oz. groteskno telo (preobleke, spodnji deli telesa in okončine), splošno pretiravanje, hiper-
bolizacija. Značilnost karnevala je tudi pogosto omenjanje gastronomske utopije, pretiravanje s
pitjem, hranjenjem, pogoste omembe toaletnih prostorov, telesnih tekočin (potenje, brisanje nosu,
kihanje) in na koncu požiranje in razkosavanje.

S. Makarovič v kratkih sodobnih pravljicah5 opisuje osrednji dogodek kot neke vrste karne-
val/nevsakdanje življenje pretežno personificiranih ali antropomorfiziranih živali, npr. naslovna ju-
nakinja Sovica Oka se odloči, da bo ravnala obratno kot vse sove – podnevi bo letela in ponoči
spala. V pravljici Pasji in mačji pes pije mačkino mleko in mačka psičkinega. Avtorica tudi omenja
javno oz. vsakdanje življenje, vendar kot nezanimivo in v pravljici Potepuh in nočna lučka reče, da
je v dnevnem življenju oz. v dnevnih časopisih sama politika in poročila o nesrečah ter da tega že
ne bo brala.

Avtorica uporablja funkcijska poimenovanja oseb, pogosto v povezavi s telesom in telesnimi
značilnostmi, in sicer pozitivno (primeri poimenovanj glavnih književnih protagonistov: Brkica, Go-
loritek, Lisjaček, Lisička, Miška, Mišislava, Repkič, Replja, Repelj, Sovica Oka, Urhica, Zelenela)
ali negativno, to so ponavadi antagonisti (lovca Cuzelj in Guzelj, gospa Jazbečka, Krempuljka,
Krevlja, Jedrt, Pesjanar, Uzmovič). V besedilih najdemo tudi motive telesnega nasilja, npr. v bese-
dilu Šuško in gozdni dan so elementi nasilja, npr.: grizenje repa, klofutanje, nabadanje ježev na bo-
dice, pretepanje, strastno pretepanje, tolčenje po glavi s kljuni, udarec po glavi itn. Bahtinov kon-
cept materialno-telesnega principa je viden v motivu telesa oz. zasmehovanja telesa, ko stranske
književne osebe smešijo in se posmehujejo videzu drugačnih književnih oseb, npr. zajčku brez
repa, veveričku z manjšo tačko itn. 

4 »Ena tačka njenega najmlajšega veverička je bila nenavadno skrivljena in tanjša od drugih /.../ veveriček je natanko
čutil, da ne more skakati, pa če si je tako želel.«

5 Makarovič, Svetlana (2008). Svetlanine pravljice. Dob pri Domžalah: Založba Miš.
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Aplikacija teorije karnevala in motiv telesa
Če apliciramo Bahtinovo teorijo karnevala, v kateri je telo pojmovano kot materialno-telesno,

lahko pri analizi kratkih sodobnih pravljic najdemo slikovite primere karnevala. Značilnosti
karnevala so tudi obredni dogodki, ornamenti, ličenje in pompoznost, kar lahko opazujemo v
slikovitem odlomku, ki ponazarja ličenje glavne književne osebe lisice:

»Preden se je (lisica) odpravila iz brloga, se je bila silno nališpala. Celo uro si je z borovim storžem krtači-
la rep, da je bil gladek, košat in sijoč. Pol ure si je naravnavala čopke na uhljih. Potlej si je z malinovim
sokom natrla ustnice, lica in kremplje. In stopicala je narahlo, po prstih, da se je zdelo, kot bi hodila v
visokih petah. In ne vprašajte, ali si je za levi uhelj zataknila rožico. Ker si jo je! Oh, lisica nečimrna, in
kako je tiščala trebuh noter, da bi bila videti vitkejša.« (Makarovič 2008: 106.) 

Slikovita je ponazoritev slavnostnega prizora, ki spreminja ustaljeno hierarhijo, npr.: »Med
slavnostnim sprevodom je cukal angelčke za perje! Jim dvigoval srajčke, ker ga je tako zanimalo,
kaj imajo spodaj.« (Makarovič 2008: 106.) S. Makarovič je znana kot ostra kritičarka vseh idelogij,
kar je zgovorno prikazano v primeru slavnostne povorke in zabave: »Naredila mu je ležišče na
zastavi, ki je zložena na polici čakala na državni praznik.« (Makarovič 2008: 106) in le-to zastavo
je polulal mladi mucek, gospodinja Jazbečka, pa je izobesila polulano zastavo za državni praznik.
Veliko je tudi primerov za komične verbalne kompozicije v zvezi s telesom ali njegovimi deli,
npr. »Moj vob! Vdaj fem ga pa popolnoma vgubila! Moj vob, moj dragoceni vob.« (Makarovič
2008: 12), ustne in pisne parodije v različnih jezikih, predvsem v pogovornem in knjižnem jeziku,
npr. kletvice: jebelacesta, tristo kosmatih, tristo praprotnih semen, tristo kokoši, tristo mladih lisičk,
tristo zlodjev itn. S. Makarovič se intertekstualno navezuje na ljudsko izročilo, uporablja karneval-
sko značilnost, ki je obenem značilnost ljudskega humorja, in sicer metaforično in dobesedno
pojmovanje, npr. ko lisica poje kokoš in reče o mrtvih vse najboljše. Slikovit primer metaforične-
ga in dobesednega pojmovanja v besedilu je pogovor med lisjačkom in srebrno lisičko, ki se mu
le sanja, zato srebrna lisička reče: »Kako si drzneš reči, da se ti samo sanjam, ko sem pa v resni-
ci tukaj?« Nakar lisjaček reče: »Dobro, če se mi sanjaš, potem tudi tale zaušnica ni bila prava.
Ampak za primer, da bedim in si zares tukaj, potem ti jo bom vrnil.« (Makarovič 2008: 126), potem
lisjaček vrne zaušnico srebrni lisici.

Ena izmed osrednjih značilnosti karnevala je telo – materialno telo, ki deluje neskladno, kar
je ponazorjeno tudi z oblekami kot groteskno telo, npr. v kratki sodobni pravljici z naslovom Volk
v ovčji koži, lisica reče: »Jaz sem srnica, ki se je našemila tako, da bodo vsi mislili, da sem lisica,
ki se je našemila v kokoš.« (Makarovič 2008: 120.) Motiv preoblačenja je pogost motiv pri S.
Makarovič, zato so pogoste omembe oblek v smislu zakrivanja telesa in telesnih značilnosti, npr.
oblekel je še frak, plesalkine obleke, rdeča obleka, suha obleka, trojna obleka, zelena obleka,
prašiček se je oblekel, žametne obleke idr. Zanimiva je perspektiva glavne književne osebe –
opice, ko le-ta o človeku reče: »Naseljeval se je v jamah in kočah, ker ga je zeblo, začel si je izde-
lovati obleko iz kož in drugih žival.« (Makarovič 2008: 134.) Pri S. Makarovič pogosto poudarja
spodnje dele telesa, in sicer: stonoga, stonog, devetindevetdesetnoga, devetindevetdesetnog ipd.
»Vila si je pogledala nožice. Res drobni podplati so bili umazani. Spet je odfrfotala k studencu in



si umila noge in nos v mrzli vodi.« (Makarovič 2008: 48); psi ovohavajo človeške noge in lajajo,
kuščar ima sedem nog. Glavna književna oseba, poosebljene šivalne škarje, rečejo: »Tudi šivalne
nismo več, so ponosno rekle škarje in se zavrtele na konici ene noge, zdaj smo namreč plešoče
škarje.« (Makarovič 2008: 166.) Slikovita prisposodba o okončinah ponazarja prvino karnevala –
dobesedno in preneseno pojmovanje, prikazano ob primeru leve in desne roke, glavnih književnih
oseb v istoimenski pravljici: »Pa se je zgodilo, da se je po naključju samo desna roka globoko ure-
zala v prst. Desnica je zavpila od bolečine, leva pa se je na tihem oddahnila, ker se nesreča ni
pripetila njej.« (Makarovič 2008: 140.) 

Nazoren primer je tudi naslednji z baletko v plešoči pozi: »Prva balerina je ravno vzdigovala
nogo neznansko visoko in neznansko lepo krilila z rokami.« (Makarovič 2008: 166.) Poleg tega so
okončine prikazane tudi telesno-materialno pri opisu književne osebe: »Imel je ... lopataste roke s
črnimi nohti in nikoli se ni umival.« (Makarovič 2008: 46.) Ena izmed značilnosti karnevala in S.
Makarovič je tudi splošno pretiravanje. V besedilu Lisičji nasvet nastopa oseba, ki se najprej teles-
no poveča, potem zmanjša, v fazi, ko je velikan, vpraša: »Pa je res tako naneslo, da je velikan po-
vprašal neko dekle, če bi ga hotela za moža – in ona je pritrdila /.../ Ali te res ne moti moja veli-
kost? /.../ Nikakor ne, dragi. Vse življenje sem si želela velikega.« Velikan se je poročil z dekletom
in se začel zmanjševati, ker ga je žena zaničevala: 

»Pojdi no malo vase, neroda! Ko je velikan to slišal, ga je hudo prizadelo – in res je šel vase, se pravi, da
se je malce skrčil vsakokrat, ko je kaj prevrnil ali razbil. /.../ A ženi je navada prišla v meso in kri. Ven in
ven ga je zmerjala in ga devala v nič, nekdanji velikan pa se je zdaj že tako skrčil, da je bil skoraj manjši
od nje, potem je postajal še manjši in še manjši /.../ dokler ni žena nekega dne spoznala, da je pravza-
prav poročena z možičkom.« (Makarovič 2008: 134.) 

Avtorica pogosto uporablja slogovno figuro hiperbolo oz. hiperbolizacijo in s tem negativno
zaznamuje osebe: »Pesjanar je imel okna kočure odprta. /.../ Pesjanar se je petdesetkrat namilil,
petdesetkrat nadrgnil, petdesetkrat splaknil – in potem je bil prvič v življenju čist.« (Makarovič
2008: 72), naslednji primer je iz istega besedila: »Tri dni je pometal, toliko je bilo smeti in prahu.
Tri dni je ribal tla, toliko je bilo umazanije! Tri dni je ometal pajčevine, umival okna in vrata, po-
spravljal, pral in drgnil. In nazadnje se je v kočuri vse svetilo od čistoče.« (Makarovič 2008: 72). 

Gastronomska utopija je pogost topos karnevala in mladinske književnosti. Pri Makarovičevi
imajo književne osebe motnje hranjenja, npr. po eni strani so asketske, po drugi pa se preobje-
dajo. Prvine prekomernega pitja so slikovito opisane v odlomku: 

»In zdaj se je začel družabni večer. Pritekle so škratice in palčice z vrčki deteljnega piva, goseničnega
likerja in makovega vina. Prinesla so pladnje z narezki iz polžjega mesta, z repnimi rezinami in solatno
torto, sklede kompota iz bukovega listja, divje grašice in kopriv. To je bila pojedina! Škratice so bile
nekatere prav čedne, oblečene v krilca iz travnatih bilk in mišjih kožuščkov, palčice pa so bile oblečene
še lepše, v pisane cunjice z belimi predpasnički iz slakovih cvetov. Pa so rajali in se veselili. Nagrada je
bila šopek čarovnih rdečih jagod, ki si jih lahko jedel kar naprej, pa jih ni nikoli zmanjkalo, saj so kar
naprej dozorevale nove – in šopek je bil potemtakem zmeraj poln okusnih jagod.« (Makarovič 2008: 44.) 
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H gastronomski utopiji sodi tudi motiv pretiranega hranjenja: »Strašni volk je poučil mladega
volka: Če boš v gozdu srečal otroke, jih kar pojej! /.../ Volk je povohal napolitanko in jo obliznil.
Potem je pogledal punčko, pa spet napolitanko in se ni mogel odločiti. Potem je še enkrat povo-
hal napolitanko – in jo pojedel.« (Makarovič 2008: 122.) Izjemno slikovit in podroben opis slad-
karij je v pravljici Bonboni vile Mucinde: 

»Čokoladni bonboni, napolnjeni s kavino, limonino ali mandljevo kremo, češnjev liker, sadni žele bon-
boni, čokoladne ploščice pa hladne, bele fontanke, marcipanove kocke, bonboni proti kašlju, smetanove
karammmmmele, bonboni z medom, v sladkorju pražene rozine, sladkorne kroglice z rožnatim oblivom,
lizike vseh vrst …« (Makarovič 2008: 122.)

Element subverzivnosti je najti pri pogostem omenjanju in prikazovanje prvin v zvezi s toalet-
nimi prostori, ki so v tradicionalni mladinski književnosti neke vrste tabu, pri S. Makarovič so to
pogosti primeri: 

»Spomnila se je bila, da bo jutri praznik, vzela je s police zastavo in jo izobesila skozi podstrešno okno.
Mračilo se je že, zato ni opazila malega rumenega madeža, ki ga je bil tam napravil muc. Drugo jutro so
visele zastave po vseh hišah. Sosedje so seveda takoj opazili gospodinjino zastavo z rumenim
madežem. Ali imamo novo zastavo ali pa so pri tej hiši tako nemarni, da lulajo na zastave?« (Makarovič
2008: 62.) 

K tabuizirani temi, ki je hkrati značilnost karnevala, sodijo tudi telesne tekočine (potenje, bri-
sanje nosu, kihanje), pri avtorici so le-te tudi pogoste, npr.: »Kužek pa se je ustavil ob drevesu in
dvignil zadnjo tačko. Kjer si lulal, tam ne spi. Kjer si lulal, tam spi. Kjer nisi lulal, tam ne spi.« (Ma-
karovič 2008: 62). V karnevalskem slogu je veliko prvin požiranja hrane, celo kanibalizma, toda
njene književne osebe požirajo tudi solze. Veliko javne polemike je izzval naslednji primer, ki je
izjemno redek v mladinski književnosti, če ne celo unicum, dogaja se v baru, kjer je domiselno
prikazan striptiz skozi dejanja naslovne književne osebe Ognjiček vražiček, in sicer:

»Bar – In res je lepotica prav grdo gledala. Potem je sedla na stol in se začela slačiti. /.../ Lepotica je
slekla vse,6 kar je imela na sebi, in kose obleke jezno razmetala okoli sebe. Ogenjček je pomislil: Kar
vidi se, kako ji gre ta obleka na živce. Pomagal ji bom, da se bo teh cunj za zmeraj znebila. /.../ Polomil
sem ga, je pomislil Ogenjček. /.../ Moram jo pogreti . /.../ tedaj je pritekel požiralec ognja, odprl je veli-
ka usta, rekel ham! in požrl ogenjček.« (Makarovič 2008: 146.) 

Prvina karnevala je tudi motiv razkosavanja v smislu, ki je vsebovan predvsem v pravljici, ati-
pični za avtorico, z naslovom Potepuh in nočna lučka: »’Pridi no, da ti povem na uho nekaj zelo

6 V kratki sodobni pravljici z naslovom Ognjiček vražiček imamo enega izmed redkih primerov v slovenski, verjetno tudi
v svetovni, mladinski književnosti – opisa striptiza. Le-ta ni opisan pornografsko (Zupan Sosič, Alojzija, 2008: V tebi
se razraščam).



zanimivega!’ In tako je tudi njim požrla ušesa. In tako, vidiš, so bili na tistem otoku vsi brez ušes,
drugače pa se jim ni godilo slabo. Jedli so banane in kokosove orehe in pili bistro vodo in sadne
sokove.« (Makarovič 2008: 146.)

Pri S. Makarovič je prisoten tudi karnevalski smeh, ki ustvarja komičen učinek. Bahtin omenja
tri vrste smeha, to je praznični ali slovesni smeh, ki je izrazit v kratki sodobni pravljici Mali parkelj
Malič, prikazan ob Miklavževem sprevodu: »In so se veselili Miklavževega praznika in sladkarij.
Mame in stare mame in kateheti pa so jih resno opozarjali: ‘Le glejte, da boste pridno molili in vzdi-
hovali k Bogu, drugače ne bo nič s piškoti in kruhovimi parkeljni!’« (Makarovič 2008: 148.) Avtorica
je zelo pogosto tudi samoironična, diskretno komentira prvine v besedilu, npr. ko miška Sapra
reče kot glasni monolog: »’Moj rep ni občinski! ‘ ali petelin v dvogovoru s podganjo učiteljico: ‘Vsak
bi rad bil glavni. Tudi jaz’! /…/ Gre samo za to, za koga si glavni. Jaz sem na primer glavna za moje
učenke, mlade podgane, ker sem podganja učiteljica. Podganji mladič je glavni za svojo mamo.«
(Makarovič 2008: 88.) Avtorica ima izrazite prvine t. i. ambivalentnega smeha, pri katerem
uporablja dvojno kodiranje – za odrasle in mlade bralce, npr. v kratki sodobni pravljici z naslovom
Glavni petelinček, ko le-ta razmišlja: »Glavni petelinček: Kakšne težave neki naj bi imel takšen pe-
telinček v hlačkah?« (Makarovič 2008: 88), in naslednji primer »Gospodinjin mož si je v naglici
povezal na glavo straniščni pokrov in tekel v bližnji trg po zdravnika.« (Makarovič 2008: 80.) 

S. Makarovič v kratkih sodobnih pravljicah obravnava problemsko tematiko (drugačne potre-
be, samoto, telo, smrt, suicidnost, ujetništvo ipd.) na subverziven način. Njene glavne književne
osebe pogosto ne ubogajo odraslih, npr. v pravljici Mali parkelj Malič le-ta a priori ne upošteva pra-
vil odraslih, celo krši jih z veseljem: »Pa je bilo vseeno lepo in zabavno, čeprav ni potekalo vse po
pravilih, in ta večer so vsi legli k počitku nasmejani. Noben parkelj ni odnesel nobenega otroka s
seboj.« Njene književne osebe imajo številne negativne izkušnje (obup, razočaranje, suicid, ža-
lost), kar pripelje do pozitivnih spoznanj (Sapramiška, najsrečnejša miška na svetu). Avtorica obrav-
nava problemsko tematiko telesa v različnih povezavah, npr. z delom (Tacamuca), denarjem (Bolje
nekaj kot nič, Lisičji nasvet, Mesečinska struna), kanibalizmom (Kako se je opica spremenila, Ko-
koška Emilija, Korenčkov palček, Medena pravljica, Pijani trot), nečimrnostjo (Prašičkov koncert),
pijanostjo (Pijani trot), preobjedanjem (Tacamuca, Učena buča), samomorom (Sapramiška), samo-
zatajevanjem (Smetiščni muc, Sapramiška), sebičnostjo (Mesečinska struna, O strašni lisički, Raz-
vajeni vrabček), spolnostjo (»Ali hočeš, da ti naredim pet mladih muckov, je vprašal maček?«
(Makarovič 2008: 60)), staranjem (Mi, kosovirji), striptizom (Ognjiček vražiček), telesnimi funkcija-
mi (kakci), telesnimi tekočinami (kri, lulanje, solze), telesom s posebnimi potrebami (Veveriček
posebne sorte, Zajčkovo leto), umiranjem in smrtjo (Mesečinska struna). Njene književne osebe
veliko jokajo, še več pa požirajo solze, slednje imajo v kombinaciji z luninim žarkom čarobne
učinke (»Najsvetlejši lunin žarek se je zalesketal v solzi na dečkovih licih /.../ in podolgem legel
čez violino.«) (Makarovič 2008: 168.) 

V zvezi z motivom telesa se v besedilih S. Makarovič pojavljajo tudi dihotomije, ki ustvarjajo
komično distanco, in sicer nebeško – zemeljsko, ko lisica reče kokoši: »Saj mi ne moreš uiti, torej
ti lahko povem, da te bova drugi teden imeli jaz in moja sestrična za slavnostno kosilo. Amen.«
(Makarovič 2008: 56.) Naslednja dihotomija je abstraktno – konkretno oz. dobesedno in metafo-
rično, nazorno je prikazana v pravljici z naslovom Prašičkov koncert, ko se publika oz. ljudje
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odzovejo na koncert prašiča: »Ljudje so jih9 odnesli s sabo domov in tam so jih za kazen zaklali
in pojedli. Za kazen. Ker so se tako svinjsko obnašali!« (Makarovič 2008: 162.) Nasprotje med
duhovnim – telesnim je pogosto zaslediti, npr., ko lisica reče o kokoši, ki jo poje: »O mrtvih vse
najboljše!« Pogosta je tudi raba jezika oz. mešanje dveh ravni: knjižno – neknjižno. Njene književ-
ne osebe veliko preklinjajo, npr. orka sveder, kršenduš, tristo ježic kostanjevih, orka la pipa frda-
mana ipd., ter uporabljajo neknjižni jezik, npr. hrozna, hrozno nevzgojena idr. Avtorica je znana po
svoji kritičnosti, zato je tudi v pravljicah za otroke zaslediti dvojno kodiranje ter dihotomijo med le-
vico in desnico oz. dihotomija. Nasprotje levo – desno je nazorno prikazala v pravljici Leva in de-
sna roka: »Jaz bom trgala rože, z mano bodo jedli, pisali in risali, se česali in tudi klofute bom delila
jaz. Kajti najin gospodar je na moji strani. Ti boš zmeraj samo v rezervi in veljalo bo: naj ne ve levi-
ca, kaj dela desnica.« (Makarovič 2008: 140.) 

Karneval gradi tudi z nasprotjem metaforično – dobesedno pojmovanje, kar je slikovito izraže-
no tudi v pravljici Premraženi planet: »Dober izgovor, tudi če ga komet na repu prinese, se je sme-
jal četrti planet.« (Makarovič 2008:16.) S. Makarovič je ironična do književnih oseb, ki se delajo
pametne, v resnici pa so neumne oz. nasprotje pametno – neumno je dominantna oblika smeše-
nja pri avtorici: »Vsa modrost, kar je premorem, je samo v besedi kvak.« (Makarovič 2008: 30.) Že
prej omenjene motnje hranjenja pri avtorici, ki se kažejo kot nasprotje pomanjkanje – preobilje so
obenem tipična dihotomija karnevala. V Svetlaninih pravljicah je veliko primerov za dihotomijo
med pomanjkanjem in preobiljem, npr. zajec išče izgubljeni rep in mu rečejo: En rep gor ali dol.
Književna oseba lisica se vrne s tremi mastnimi kokošmi. Eno požre sama, Tacamuco pa je prisi-
lila, da je pojedla ostali dve. »In ko ni mogla več jesti, ji je lisica tlačila meso v gobček in ji grozi-
la, da jo bo pretepla. Muci je bilo že slabo od sitosti in je že kar pokala, a morala je pojesti, groza,
obe kokoši.« (Makarovič 2008: 56.) Preko dihotomije hladno – toplo avtorica izraža želje prezeblih
književnih oseb, ki si želijo topline, npr. premraženo Uhkovo telesce, premražen in sestradan mlad
lisjaček. Avtorica, znana po svojih kritikah, pogosto smeši z rabo nasprotja sakralno – profano, ki
je antologijsko ponazorjeno v kratki sodobni pravljici z naslovom Mali parkelj Malič: »‘Znaš moliti,
hudoba?’ ‘Zzzznam,’ je potuhnjeno rekel mali hudobec, ‘ampak nnne mmmorem, kkker jecljam.
Amen, ggglavo pod kkkamen! Pppeklenskega vvvina ttti bbom nnalil, na zdddravje hhhudiča ga
s tttabo bbbom pppil!’« (Makarovič 2008: 148.)

Zaključek
S. Makarovič je reprezentativna pisateljica literature socialnega upora, kar je v skladu z Bahti-

novo teorijo karnevala. Književne osebe so najpogosteje personificirane (Sapramiška, Sovica
Oka), antropomorfizirane (mačka, miš, sova ...) in redkeje zoomorfne (Pesjanar, Jazbečka). S teori-
jo karnevala vnaša v sodobno slovensko mladinsko književnost problemsko tematiko, pluralnost
in veljavnost različnih pogledov na svet. Glavne književne osebe – živali – so uporniki in nosilci
socialnega napredka. S. Makarovič v besedilih spodbuja mlade bralce k odraščanju in prevzema-
nju odgovornosti, v njenih besedilih so pravice otrok nad pravicami odraslih oz. etika nad eko-
nomijo.

9 Opomba avtorice članka: Jih se nanaša na hudobne prašičke.
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